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Nasza sonda

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

kronika 
policyjna

Śliskie i oblodzone chodniki to w Nowogardzie mankament, który od paru dni stanowi 
dużą uciążliwość dla przemieszczających się pieszo. Dlatego tym razem spytaliśmy miesz-
kańców, jak radzą sobie w tych warunkach czy uważają, że chodniki i drogi są odpowiednio 
utrzymane w tym szczególnym czasie? 

Monika Olejnik – Powiem panu, że niewiele poruszam się 
pieszo, a nawet nie wychodzę ze swoim dzieckiem, bo na chod-
nikach jest niebezpiecznie ślisko. Nie mniej, gdy zmusza już 
mnie konieczność to oczywiście staram się uważać i tak cho-
dzić, by mi i dziecku nie stała się krzywda.  Co do miejsc ta-
kich jak główne ulice, to chodniki na nich są w dość dobrym 
stanie, ale wiele do życzenia mają chodniki boczne i osiedlowe, 
gdzie jest tam przysłowiowa „tragedia”. Dlatego sugeruję, by w 
te miejsca również od czasu do czasu przejechały się służby po-
rządkowe i posypały nawierzchnię drogi czy chodnika solą lub 
piachem. 

Pan Łukasz – No cóż, jak jest zima to musi być zimno. A, 
jak jest mróz, to musi być oblodzenie na drogach czy chodni-
kach. Trudno mi teraz wskazać jakieś konkretne miejsce, ale 
ogólnie widzę, że chodniki gdzie niegdzie się mocno błyszczą, 
co oznacza, że są śliskie. Dlatego uczulam służby, by miały to 
na uwadze i zlodowaciałe chodniki posypywały odpowiedni-
mi środkami. 

Wanda Pertkiewicz – No tak chodniki to są bardzo słabo 
posypane. Dlatego dość niebezpieczne jest chodzenie po nich, 
a w szczególności tu przy blokach na ul. Boh. Warszawy. Służ-
by porządkowe powinny bardziej mieć to na uwadze i jak naj-
prędzej posypać piaskiem te miejsca, gdzie jest cień i nie świeci 
słońce. Jak jest ślisko to wiadomo, że „sztywno” się chodzi, to-
też trzeba jeszcze bardziej uważać, by nie zrobić sobie krzywdy. 

Pani Lila – Jest bardzo ślisko i nieprzyjemnie. Mam wraże-
nie, że drogowców zima znowu zaskoczyła. Dlatego my, jako 
użytkownicy chodników, wszystkich odpowiedzialnych za ten 
stan nawierzchni chodników i dróg serdecznie pozdrawiamy.  
Co do miejsc szczególnie niebezpiecznych to ma się rozumieć, 
że są. Przykładem niech będzie choćby chodnik na ul. Żerom-
skiego- jest tam bardzo ślisko. Ale nie jest on jedyny, bo są jesz-
cze inne, które także trzeba posypać choćby piachem. Dlatego 
apeluję wraz z innymi przechodniami do służb porządkowych, 
by prędko i solidnie wzięły się do roboty, bo jeżeli tego nie zro-
bią to z pewnością skończy się to dla nas ogromną falą ura-
zów rąk i nóg. 

Krystyna Górecka – Niestety ta czerwona kostka (polbruk 
– dop. Red.) jest ładna tylko wtedy, gdy jest ciepło i słonecznie. 
Ale teraz, gdy jest zima to jej gładka faktura jest bardzo nie-
bezpieczna, gdyż robi się śliska. Dlatego uważam, że jest to nie-
odpowiedni materiał na chodnik.  Co do miejsc, które zauwa-
żyłam to tutaj przychodzi mi do głowy chodnik na ul. Wojska 
Polskiego, który jest teraz bardzo śliski i stanowi duże zagroże-
nie do złamania ręki czy nogi. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Zatrudnię do opieki nad osobą starszą
Pilnie poszukiwana osoba do opieki nad kobietą cierpiącą na demencję starczą. Praca zmianowa, w ciągu 
dnia, w miejscu zamieszkania podopiecznej. Mile widziane osoby z doświadczeniem.  Tel. 601 993 676

28.12.2015 r. 
Godz. 13.00
Powiadomienie o włamaniu do 

pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Trzechel, skąd skra-
dziono rower marki Giant ATX, 
kosę spalinową oraz nożyce do 
cięcia żywopłotu.

Godz. 13.50
Powiadomienie o oszustwie do-

konanym za pośrednictwem por-
talu internetowego Allegro. 

Godz. 17.20 
Personel sklepu Polo Market 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

Godz. 17.50 
Do zdarzenia drogowego do-

szło w pobliżu miejscowości Ol-
chowo, gdzie uszkodzeniu uległ 
pojazd marki Audi A8 przez wy-
strzeloną oponę z samochodu cię-
żarowego.  

Godz. 18.00
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Wierzbięcin, gdzie uszkodze-
niu uległ samochód marki Honda 
Acord przez kierującą pojazdem 
marki VW Passat. 

Godz. 20.20 
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki Mazda. 

29.12.2015 r. 
Godz. 10.20 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Wiejskiej, gdzie doszło do zde-
rzenia pojazdów Ford Escord oraz 
Opel Astra. 

30.12.2015 r. 
Godz. 12.20
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Rzeszowskiego pomiędzy po-
jazdami Daewoo Tico oraz Maz-
da 3. 

Godz. 23.30
Na ul. 5 Marca wybito szybę w 

pojeździe marki Seat Leon. 

01.01.2016 r. 
Godz. 03.10
Zdarzenie ogniowe w miejsco-

wości Dąbrowa, gdzie spaleniu 
uległ stary młyn. 

02.01.2015 r. 
Godz. 08.00
Na ul. Warszawskiej dokona-

no włamania do pomieszczenia 
warsztatowego sklepu Oleo-Mac 
skąd dokonano kradzieży wkrę-
tarki akumulatorowej. 

03.01.2015 r. 
Godz. 11.20
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Olchowo, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Re-
nault Laguna oraz Skoda. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Zenon Gawroński: lat 83, zmarł 31.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
02.01.2016 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Daniel Grabarek: lat 58, zmarł 01.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
05.01.2016 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Strzelewie.

Jerzy Kubala: lat 86, zmarł 02.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
05.01.2016 r., o godz. 15.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marian Saja: lat 65, zmarł 03.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
05.01.2016 r., o godz. 11.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Bożena Ubych: lat 31, zmarła 01.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
08.01.2016 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Policja apeluje!
Pamiętajmy o bezdomnych. W związku ze zbliżającym 

się sezonem zimowym musimy pamiętać, że są wśród 
nas potrzebujący, osoby bezdomne, dla których nadcho-
dzi ciężki okres. Okres zimy, niskie temperatury stanowią 
dla nich śmiertelne zagrożenie. Dlatego też apelujemy do 
wszystkich mieszkańców, aby nie przechodzić obojętnie 
obok osób bezdomnych lub znajdujących się pod wpły-
wem alkoholu, które nie mają gdzie się schronić. Każ-
dy zgłoszony przypadek zostanie dokładnie sprawdzony 
przez Nowogardzkich Policjantów, którzy dołożą wszel-
kich starań, aby pomóc osobie w potrzebie. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować ko-
muś życie! 
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Straty wyniosły ponad 150 tys. złotych

Spłonął dawny młyn w Dąbrowie Nowogardzkiej
W noc sylwestrową spłonął około 100 -letni budynek byłego młyna w Dąbrowie Nowogardzkiej. Pożar gasiło siedem zastępów straży pożarnej. Niestety 
obiektu nie udało się uratować. Straty szacowane są na ponad 150 tys. złotych. 

Pożar budynku wybuchł ok. 
godz. 1.00. Dwadzieścia minut 
później na miejscu była już straż 
pożarna. 

- W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia pierwszego zastępu, bu-
dynek był już cały objęty pożarem. 

Poza budynkami w bezpośrednim 
położeniu z płonącym budynkiem 
znajdował się także zbiornik na 
gaz propan-butan- informuje bry-
gadier Arkadiusz Skrzypczak, z 
Komendy Powiatowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie. 

Budynek nie 
miał szans z po-
żarem. Płomie-
nie strawiły do-
szczętnie drew-
niane kondy-
gnacje i dach 
poniemieckiego 
młyna. W cało-
ści pozostała tyl-
ko zewnętrzna 
konstrukcja no-
śna poniemiec-
kiej budowli, 
wykonana z bia-
łej cegły. Wła-
ściciel budynku 
wycenił wstęp-
nie straty na po-
nad 150 tys. zł.

-Budynek wy-
k o r z y s t y w any 

był do celów magazynowych. Skła-
dowałem w nim części zamienne, 
elementy deszczowni, opakowa-
nia na owoce. Straty są ogromne. 
Wstępnie oceniam je na 150 tys. zł 
– mówi Kazimierz Kania, właści-
ciel obiektu, znany w gminie pro-
ducent truskawek. 

Właściciel twierdzi, że wie, w 
jaki sposób doszło do pożaru. Do-
myśla się również, kto jest spraw-
cą zdarzenia. 

- Pożar wybuchł, bo dwóch mło-
dych ludzi wrzuciło do budyn-
ku petardy. Ludzie dobrze wiedzą, 
kto to zrobił. Mam nadzieję, że dla 
własnego bezpieczeństwa nie będą 
tego ukrywać przed policją – mówi 
w ostrych słowach właściciel spa-
lonego w sylwestra budynku w 
Dąbrowie Nowogardzkiej. 

Sam nie ma zamiaru wskazywać 
palcem sprawców, bo jak twierdzi 
„to sprawa społeczności wsi”.  

Niektórzy mieszkańcy są obu-
rzeni, że właściciel obiektu obwi-
nia ich za to, co się stało. 

- Wielu mieszkańcom nie podo-
ba się takie bezpodstawne oskarże-

nie mieszkańców, tym bardziej wy-
mierzone w kierunku młodzieży, 
która wszczęła alarm  i próbowała 
sama ugasić pożar. Najszybciej za-
reagowali i takie dostali podzięko-
wania  - mówi nam jeden z nich. 

Emocje na wsi być może uda 
się ugasić policji, która podjęła się 
ustalenia przyczyn pożaru. Na ra-
zie jednak policja nie informuje, 
czy podejrzewa kogoś o świado-
me bądź nieświadome podpalenie 
magazynu. 

- Prowadzimy postępowanie 
zmierzające do ustalenia przyczyn 
pożaru. Na razie jest za wcześnie, 
aby mówić cokolwiek więcej, tym 
bardziej w zakresie czyjejś winy – 
informuje, asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowa policji. 

Wiadomo, że spalony budy-
nek nie będzie się już nadawał do 
użytku. Nie ma też sensu go re-
montować.  Straż pożarna zaleci-
ła właścicielowi rozbiórkę obiek-
tu. Rolnik twierdzi jednak, że te-
raz go na to nie stać. 

- Cały teren nieruchomości za-
bezpieczony jest taśmą. Zgodnie 
z przepisami wywieszę na budyn-
ku również tablice informujące o 
zakazie wstępu i istniejącym za-
grożeniu. Jeśli ktoś złamie zakazy 
i oznaczenia, zrobi to na własną 

odpowiedzialność. Mnie teraz nie 
stać na to, aby ponieść koszty wy-
burzenia magazynu- mówi K. Ka-
nia. 

Spalony w noc sylwestrową bu-
dynek był niewątpliwie jedną z 
ciekawszych, poniemieckich bu-
dowli, tak dobrze zachowanej i do 
końca użytkowanej, jaka się osta-
ła na terenie naszej gminy. Jak 
wynika ze źródeł historycznych, 
3-kondygnacyjny obiekt, muro-
wany z cegły silikatowej, powstał 
w pierwszej ćwierci XX wieku i 
służył, jako młyn zbożowy. Nie-
stety jego żywot dobiegł końca w 
pierwszych godzinach 2016 roku. 

Marcin Simiński

Jak minęła noc sylwestrowa? 

Najwięcej roboty mieli strażacy 
Miniona noc sylwestrowa z pewnością na długo zapadnie w pamięci nowogardzkich stra-
żaków. To oni bowiem mieli tej nocy najwięcej wezwań spośród pozostałych służ ratowni-
czych. 

Tylko w przeciągu kilkunastu 
pierwszych godzin nowego, 2016 
roku, strażacy wyjeżdżali aż 8 razy 
do akcji, z tego sześć do pożarów. 
Pierwszy z nich wybuchł już dwie 
minut po północy, w okolicy Pla-
cu Wolności. Na szczęście palił się 
tylko żywopłot. Kilka minut póź-
niej, strażacy dostali zgłoszenie, 
że na Bema płoną trawy. Ogień 
szybko udało się ugasić. Po kil-
kudziesięciu minutach straż jed-
nak znów musiała wracać na osie-
dle, bo ponownie płonęły nie-
użytki. Pomiędzy zdarzeniami na 
Bema, zieleń, tym razem w posta-
ci krzewów, trzeba było również 
gasić przy ul. Zielonej. Krótko po 
tym, straż pożarna otrzymała we-
zwanie do płonącego budynku po 
byłym młynie w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej (piszemy o tym w osob-
nym tekście). Akcja trwała kilka 
godzin. 

Strażacy nie mieli jednak wiele 
czasu na odpoczynek. Już o godz. 
9.21 zostali wezwaniu do zdarze-
nia drogowego, do którego doszło 
na drodze do Olchowa (piszemy o 

tym w kronice policyjnej na stro-
nie 2). Ostatnie wezwanie miało 
miejsce o 15.29. Tym razem stra-
żacy pojechali, by zbadać poziom 
CO w mieszkaniach przy ul. R. 
Traugutta. 

Policja pracowicie, ale nie 
groźnie...

Policja, sylwestra ocenia dość 
spokojnie. Pierwsze wezwania 
związane typowo z tą datą mia-
ły miejsce jeszcze na długo zanim 
zaczęły strzelać korki od szampa-
na. Najpierw o godz. 15.40 przy 
ul. Zielonej w Nowogardzie, a 
później o 17.30 w Świerczewie, 
mundurowi podjęli interwencję 
domową. Zresztą do Świercze-
wa, w tej samej sprawie, musie-
li jechać jeszcze godzinę później. 
Przez kolejnych kilka godzin było 
spokojnie. Dopiero około drugiej 
w nocy policja musiała interwe-
niować w sprawie bójki, do jakiej 
doszło na Placu Wolności. Krót-
ko po tym mundurowi wezwa-
ni byli znów do domowych awan-
tur. Najpierw o godz. 2.01 przy ul. 
Zamkowej, a o 2.42 przy ul. 15 Lu-

tego. Podobne zdarzenia odnoto-
wano również w ciągu dnia, znów 
na 15 Lutego, a późnym już wie-
czorem także przy ul. Traugutta. 

Na izbie tłok, w pogotowiu 
spokój

O spokojnym sylwestrze i No-
wym Roku nie może mówić per-
sonel szpitala. Tylko od godz. 
19.00, w sylwestra, przez całą 
pierwszą dobę 2016 roku, zaopa-
trzono na Izbie Przyjęć aż 60 osób. 
Choć szpital nie prowadzi „sylwe-
strowej statystki”, to jednak wie-
lu z tych pacjentów trafiła w tym 
czasie na izbę w efekcie świętowa-
nia nadejścia Nowego Roku. Wie-
lu z nich wymagało interwencji 
chirurgicznej.  

W tegoroczną noc sylwestrową 
najmniej pracy miało pogotowie 
ratunkowe. Jak nas poinformo-
wał szef nowogardzkich ratowni-
ków medycznych, Andrzej Wię-
cej, w tym roku karetki nie wyjeż-
dżały do charakterystycznych dla 
tego okresu zdarzeń. 

Marcin Simiński
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Sonda z Osiny
W ostatnich dniach słupki rtęci dochodzą do minus 20 stop-
ni Celsjusza. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych Czytel-
ników, jakie mają sposoby, by chronić się przed trwającym 
mrozem i jak dużym utrudnieniem w codziennym życiu są 
niskie temperatury? 

Pan Marian – Rzeczywiście ta 
niska temperatura nas trochę za-
skoczyła. Ale to nic, bo jest ona 
potrzebna, bo np. dzięki temu w 
powietrzu będzie mniej wszel-
kich wirusów, które powodu-
ją choroby i również różne typy 
gryp. Niestety te niskie tempera-
tury mają też tą gorszą stronę, a 
mianowicie trzeba więcej pod-

kręcać kurek od ogrzewania gazowego lub palić większą ilością drewna 
czy węgla. 

Franciszek Majka – Jak jest 
zimno to trzeba więcej ciu-
chów ubierać na siebie i bar-
dziej kalorycznie się odżywiać. 
Dla mnie lepiej, że jest taka ni-
ska temperatura, bo przynaj-
mniej czuję, że jest zima i bę-
dzie mniej chorób. Ja i tak sie-
dzę w domu, bo co mam tu ro-
bić? Dlatego kto może to niech 
nie wychodzi z domu, tylko się grzeje przy piecu. 

Piotr Sagan – Trzeba ubie-
rać się na tzw. cebulkę i dobrze 
się odżywiać. Kolejną sprawą, 
która mi przychodzi do gło-
wy jest to, by rozsądnie opalać 
w domu, ale tak by było ciepło, 
ale właśnie niezbyt gorąco. Ta-
kie temperatury powodują, że 
więcej zużywamy opału. Dla-
tego tu również musimy racjo-

nalnie go zużywać, by starczyło do końca zimy. Nie wesoło też mają kie-
rowcy, bowiem z szyb samochodów muszą zeskrobywać lód. Dlatego do-
brze jest, gdy pod ręką mają tzw. skrobaczki, które zdecydowanie pomo-
gą im w tej czynności. 

Maria Ostrowska – Ja uwa-
żam, że najlepiej trzeba się grzać 
przed kominkiem w domu, tak 
jak mam to w moim domu i nie 
przebywać zbyt długo na mrozie. 
A jeżeli już wychodzimy to pa-
miętajmy, by ubierać się dobrze.  
Mimo, że jest mroźna pogoda 
to proponuję, by jednak od cza-
su do czasu wyjść na dwór i się 
dotlenić, bo to gwarantuje, iż nasz organizm będzie się naturalnie harto-
wał. Odczuwam, że jest mróz, ale szkoda, że nie ma śniegu, z którego chy-
ba najbardziej cieszyłyby się dzieci. Ale poczekajmy. Może jeszcze spadnie? 

Pani Stanisława – Ten mróz 
trochę nas zaskoczył. Ale jak 
już jest to niech sobie mrozi. 
Jego pojawienie spowodowa-
ło też pewne utrudnienia np. z 
pójściem do pracy niektórych 
osób, ale skoro jest to niech bę-
dzie, nie ma tego złego, mimo 
że jest mróz to i tak dobrze się 
chodzi, bo są u nas posypane 

chodniki i człowiek się nie wywraca. Mróz też spowoduje, że latem bę-
dzie mniej komarów.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Przetarg na posiłki rozstrzygnięty 

Wybrali jednak Koszalin
Mimo złych doświadczeń, a także niewiarygodnie niskiej oferty cenowej, gmina zdecydo-
wała, że to jednak koszalińska spółka Tess, będzie przez najbliższy rok gotowała i dostar-
czała uczniom bezpłatne obiady do szkół. Dotychczas zadanie to wykonywała na podstawie 
umowy z miastem firma Ewy Kasprzyk z Nowogardu. 

Jak już informowaliśmy, prze-
targ na przygotowanie, dostarcza-
nie i wydawanie osobom upraw-
nionym przez OPS posiłków 
szkolnych, odbył się 10 grudnia. 
W oznaczonym terminie wpły-
nęły dwie oferty: PPHU Ewa Ka-
sprzyk Nowogard, Tess sp. z o. o. 
z Koszalina. Pierwsza z nich zło-
żyła ofertę na 508 tys. 678 zł. Dru-
gi z oferentów zaproponował, że 
może to zrobić za 333 tys. 019 zł. 
Biorąc pod uwagę, że zgodnie z 
ogłoszeniem gminy, w ciągu roku 
do przygotowania jest 84 tys. 712 
posiłków, to dwudaniowy obiad 
ugotowany przez nowogardz-
ką firmę kosztowałby dokład-
nie 6 zł. Koszalińska spółka Tess, 
chce go ugotować i dowieźć z od-
ległości 100 km za... 3,89 zł. Po-
nieważ gmina, jako główne kryte-
rium przy ocenie złożonych ofert 
przyjęła cenę, to właśnie firma ga-
stronomiczna z Koszalina wygrała 
ostatecznie przetarg. 

Wybrali, ale mają bacznie się 
przyglądać...

 O wyborze oferty koszaliń-
skiej spółki, Urząd Miasta zdecy-
dował zaraz po świętach Bożego 
Narodzenia tj. 28 grudnia, a po-
informował oficjalnie 30 grudnia, 
a więc dzień po sesji Rady Miej-
skiej, na której padły pytania o 
rozstrzygnięcie przetargu na dar-
mowe obiady. Wówczas sekretarz 
gminy, Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka, nie przyznała się, że gmina 
podjęła już decyzję o wyborze fir-
my, która będzie przez najbliższy 
rok gotować dla uczniów. Powie-
działa jedynie radnym, że wszyst-
ko wskazuje na to, iż umowa na to 

zadanie zostanie podpisana wła-
śnie z firmą z Koszalina. Radny 
Bogumił Gała, z wyprzedzeniem 
domagał się, aby w razie wybo-
ru tego wykonawcy, gmina bacz-
nie przyglądała się jakości posił-
ków dostarczanych na stołów-
ki przez koszalińską spółkę. Fir-
ma ta bowiem już raz, dokładnie 
w roku 2013, wykonywała to za-
danie dla gminy i nie pozostawi-
ła po sobie dobrej opinii, o czym 
już wielokrotnie informowaliśmy 
na łamach DN. Przypomnijmy, 
że dzieci skarżyły się na podawa-
ne dania. Uwagi dotyczyły nie tyl-
ko samego smaku, ale też wyglądu 
posiłków.  Poza kulinarnym wra-
żeniem, koszalińska firma dała 
się też zapamiętać ze złej strony w 
innym obszarze.  Z jednym z lo-
kalnych kontrahentów, u którego 
kupowała plastykowe pojemniki 
na obiady wydawane na stołów-
kach, rozliczyła się dopiero, gdy 
ten upomniał się o zapłatę w są-
dzie. Mimo tego, firma wystarto-
wała w kolejnym przetargu, chcąc 
przez kolejny rok gotować dla na-

szych uczniów.  Ponownie zapro-
ponowała niższą stawkę niż E. Ka-
sprzyk.   Ostatecznie jednak ofer-
ta koszalińskiej firmy została od-
rzucona przez gminę. Nie jednak 
ze względu, na jakość posiłków i 
finansową nierzetelność, ale bra-
ki formalne. 

 Po upływie roku, firma znów 
wraca na nowogardzki rynek. 
Spółka będzie musiała się jed-
nak liczyć z „chłodnym przyję-
ciem”.  W związku z apelem rad-
nego B. Gały, sekretarz Gminy, za-
powiedziała, że gmina będzie się 
uważnie przyglądać serwowanym 
na stołówkach posiłkom przy-
gotowywanym przez Tess z Ko-
szalina. Urzędnicy mają spraw-
dzać ich temperaturę i jakość. W 
jaki sposób będą to robić? Tego 
nie powiedziano. Jest jednak na-
dzieja, że niezbędna w tym aku-
rat wypadku „urzędnicza nadgor-
liwość” w zakresie kontroli wyko-
nywanego na zlecenie miasta za-
dania, rzeczywiście przyniesie coś 
dobrego. 

Marcin Simiński

Trudny czas dla bezdomnych 
Spośród 28 bezdomnych z naszej gminy, większość ma schronienie na zimę. Niestety są i 
tacy, którzy mimo wysiłków pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej nie chcą skorzystać 
z miejsc w noclegowni i wolą pozostać na mrozie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej za-
pewnia, że jest w stałym kontakcie 
ze wszystkimi osobami, które nie 
mają swojego mieszkania, szcze-
gólnie w okresie mrozów.   

- Na dzień dzisiejszy mamy 28 
bezdomnych w naszej gminie. 10 z 
nich znajduje się obecnie w schro-
niskach. Kolejnych 8 mieszka w 
ogrodowych altanach, do których 
stale kierujemy naszą pomoc. Inni, 
których odwiedzamy, przebywają 
u znajomych – informuje kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, Teresa Skibska. 

 Niestety są i tacy, przyznaje kie-
rownik OPS, którzy nie mają żad-
nego schronienia i mimo niskich 
temperatur nie chcą skorzystać z 
oferowanej przez pracowników 
socjalnych pomocy w tym zakre-
sie. 

- Takich osób mamy cztery. Nie 
chcą skorzystać z miejsc w nocle-
gowni. Mają oczywiście takie pra-
wo - przyznaje, T. Skibska. 

Oczywiście i takie osoby, jak 
zapewnia OPS, nie są zostawio-
ne same sobie. Mogą skorzystać 
z pomocy rzeczowej ośrodka, jak 

również instytucji charytatyw-
nych działających na terenie na-
szego miasta. Mają również przy-
znane ciepłe posiłki. OPS organi-
zuje także opał. 

Apelujemy do mieszkańców, 
aby reagowali zawsze, gdy spo-
tkają śpiącą na mrozie, lub w nie-
ogrzewanych pomieszczeniach, 
osobę. Wystarczy wtedy zawia-
domić policję lub zadzwonić bez-
pośrednio do OPS – tel. 91 39 26 
248. Taki gest nic praktycznie nie 
kosztuje, a może uratować komuś 
życie. MS
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Serdeczne  
podziękowania dla firm: 

hurtownia Jaś i małgosia, 
Piekarnia 

Państwa Pędziszczak, 
sklep anusia, 

hurtownia Pan Sowa 
za sponsorowanie 

upominków do paczek 
sołtys 

sołectwa Grabin

POdZiękOWaNia

echa ostatniej sesji w ubiegłym roku 

Wiatraki odłożone na później...
Jeszcze w starym roku, 29 grudnia, odbyła się sesja Rady Miejskiej. Najwięcej emocji wywo-
łał projekt uchwały, który zakładał przeznaczenie terenów pod lokalizację ferm wiatrowych 
na terenie gminy Nowogard. Radni na razie odesłali uchwałę do prac w komisjach. 

Jak już informowaliśmy, bur-
mistrz zaproponował radnym 
projekt uchwały przystąpienia 
do zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, w celu 
wyznaczenia terenów pod loka-
lizację farm elektrowni wiatro-
wych wraz ze strefą oddziały-
wania w części obrębów Masz-
kowo, Żabowo, Żabówko, Kona-
rzewo, Jarchlino, Słajsino, Kuli-
ce, Wierzbięcin i Osowo.  Obec-
ny na sesji przedstawiciel fir-
my, która chce stawiać na na-
szym terenie elektrownie wia-
trowe, próbował namówić rad-
nych, aby ci zgodzili się na roz-
poczęcie procedury nieumożli-
wiającej w przyszłości realizację 
tej budzącej kontrowersje inwe-
stycji. Zaproponował nawet, że 
może radnych zawieźć na istnie-
jące już fermy i pokazać jak one 
funkcjonują. Propozycja ta spo-
tkała się z małym zainteresowa-
niem radnych. Radni uznali jed-
nak, że projekt wymaga szcze-
gółowego omówienia na ko-
misjach i tym samym głosami 
większości zdecydowali o zdję-
ciu projektu uchwały z porząd-
ku obrad. Część radnych opo-
wiadała się również, aby przed 
przystąpieniem do prac nad 
zmianą studium uwarunkowań 
przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne, szczególnie w tych miej-
scowościach, w granicach któ-
rych miałyby stanąć wiatraki.

Poza „uchwałą w sprawie wia-

traków”, radni zdjęli też z po-
rządku obrad projekt uchwa-
ły dotyczącej zmian w budżecie 
na ten rok. Burmistrz ponow-
nie zwrócił się do radnych, by ci 
przekazali 50 tys. zł na obsługę 
prawną spraw sądowych zwią-
zanych z „przetargiem na wodę”. 
Radni chcieli bowiem, aby bur-
mistrz przy okazji przesunięć 
w budżecie zarezerwował rów-
nież 177 tys. zł, jako wkład wła-
sny na remont ul. Piłsudskie-
go. Nowy projekt uchwały, gwa-
rantujący również środki na ten 
cel, ma być rozpatrywany na se-
sji zwołanej na dzisiaj tj. wtorek, 
5 stycznia. 

Pozostałe projekty uchwał 
znajdujące się w porządku ob-
rad sesji, radni przyjęli. Były to 
uchwały w sprawie: zmiany w 
budżecie gminy Nowogard na 
rok 2015 – uchwała czyszcząca 

w budżecie gminy Nowogard na 
2015 rok; wyrażenia zgody na 
przystąpienie gminy Nowogard 
do Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniowskie-
go, jako członka zwyczajnego  - 
Ustalono, że gminę Nowogard w 
Lokalnej Grupie Działania bę-
dzie reprezentował zastępca kie-
rownika Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego, Funduszu Kultury i 
Sportu, Jarosław Soborski; przy-
jęcie Planu Odnowy Miejsco-
wości Olchowo –  Plan Odnowy 
Miejscowości Olchowo jest do-
kumentem o charakterze strate-
gicznym   i jest wymagany przy 
aplikowaniu o dofinansowanie 
projektów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z środków 
Unii Europejskiej. 

MS

Okiem radnego 
Czy w sprawie wiatraków będzie 
się liczyć zdanie mieszkańców?

Decyzja radnych w sprawie bu-
dowy ferm wiatrowych może być 
jedną z ważniejszych w całej ka-
dencji. Otwarcie Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego po-
zwoli na zabudowę wiatrakami ca-
łej gminy od północno wschodniej 
strony. Sprawa jest bardzo poważ-
na, bo nie chodzi o powstanie kil-
ku pojedynczych wiatraków, a ca-
łej „watahy”. 

Szkodliwość farm wiatrowych 
i ich wątpliwy związek z tzw. eko-
logiczną energią, naukowcy udo-
wadniali niejednokrotnie. Rów-
nież rzekome wielkie dochody po-
datkowe to w dużym stopniu mit. 
W gminach, które zdecydowały się 
na budowę farm mleko i miód ja-
koś nie płyną. Nie trzeba się na ten 
temat rozpisywać, wystarczy spoj-
rzeć do Kamienia Pomorskiego, 
który wiatrakami stoi a jednocze-
śnie od kilku tygodni trwa tam po-
stępowanie naprawcze z powodu 
deficytu budżetowego… Ten, kto 
chce uwierzy w fakty, kto ma in-
teres będzie przekonywał, że jest 
inaczej. Gdyby nie „Dziennik No-
wogardzki” mieszkańcy w ogóle 
nie wiedzieliby o planach budowy 
wiatraków. Karygodnym jest, by 
tak strategiczne decyzje w gminie 
były podejmowane bez konsultacji 
choćby z sołtysami zainteresowa-
nych wsi, nie mówiąc już o miesz-
kańcach. Zasada obowiązująca w 
gminie Nowogard, że decyzje za-
padają bez wiedzy obywateli jest, 
więc wciąż aktualna.

Decyzja miała zapaść na sesji 
we wtorek 29 grudnia. Tak się jed-
nak nie stało. Dlaczego? „Głosy 
nie były policzone”. Było zbyt duże 
prawdopodobieństwo, że więk-
szość rannych nie poprze budowy 
wiatraków, sprawa upadnie i ktoś 
nie będzie mógł odnieść korzy-
ści. Za namową kilku radnych gło-
sowanie przełożono, więc i temat 
skierowano dopiero teraz do komi-
sji - mimo że od tego właśnie na-
leżało zacząć procedowanie. Oba-
wiam się jednak, że w trakcie prze-
rwy zwolennicy budowy ferm wia-
trowych podjęli pracę nad przeko-
naniem radnych niezdecydowa-
nych, a nawet przeciwników tej in-
westycji. Boję się, że podczas de-
baty i głosowania głosy i zdanie 
mieszkańców nie będą miały żad-
nego znaczenia. Burmistrz Cza-
pla określił się, jako zwolennik po-
wstania ferm i popleczników szu-
kał wśród tzw. radnych racjonal-
nych. Dla Czapli zdanie społecz-
ności lokalnych nigdy nie mia-
ło większego znaczenia. Chyba, że 
chodziło o realizację jego osobi-
stych obietnic. Decyzja podjęta na 

jednej z kolejnych sesji będzie jed-
nak chwilą prawdy dla niektórych 
radnych, którzy nazywają się pro-
społecznymi i często (najczęściej w 
sprawach błahych lub osobistych) 
udają opozycję w stosunku do bur-
mistrza. 

Jako dziennikarz miałem oka-
zję opisywać sprawy budowy ferm 
wiatrowych w okolicach Kamienia 
Pomorskiego i Golczewa. W pierw-
szym przypadku wiatraki powstały 
i społeczność na pewno się z nich 
nie cieszy. W drugim budowę po-
wstrzymał opór i protesty miesz-
kańców. W każdym z przypadków 
dało się zaobserwować podstępne 
działania władz, które grały w dru-
żynie wraz z inwestorami, niepo-
ważne traktowanie obywateli i wy-
korzystywanie zawiłości urzędni-
czych na ich niekorzyść. Gdy Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego zostanie otwarte, to formal-
nie budowę wiatraków zablokować 
będzie bardzo trudno. Z paragrafa-
mi prawnymi i armią urzędników 
i firmami wiatrakowymi zwycię-
stwo graniczy z cudem. Można je-
dynie protestować, a to nie zawsze 
przynosi efekty.

Przy wielu wątpliwościach natu-
ry zdrowotnej i ekologicznej bu-
dowa wiatraków żadnych wymier-
nych korzyści mieszkańcom Mięt-
na, Jarchlina, czy Wierzbięcina nie 
przyniesie. Dla nich będą jedynie 
same problemy, na czele ze spad-
kiem cen nieruchomości, które 
znajdują się w okolicy ferm. Ko-
rzyści mogą odnieść jednak nie-
którzy radni. Dlatego będzie war-
to dobrze przyjrzeć się wynikowi 
głosowania. 

Marcin Nieradka, radny PiR

Zamarzło, a oni nie posypali
 Do szpitala w Nowogardzie, tylko w ciągu pierwszej doby 2016 roku, trafiło 16 osób, któ-
re doznały urazów kończyn. Liczba ta z pewnością byłaby mniejsza, gdyby miasto podjęło 
walkę z oblodzonymi chodnikami. 

- Od 31 grudnia do 1 stycznia 
(cała doba) na Izbie Przyjęć za-
opatrzono łącznie 60 pacjentów.  Z 
tego 16 osób przyjęto w Nowy Rok, 
z urazami Kończyn.Tylko 10 z nich 
doznało złamania, a kolejne stłu-
czeń lub zwichnięć - poinformo-
wała nas Monika Bielej, szefo-
wa Izby Przyjęć w nowogardzkim 
szpitalu. 

Nic w tym dziwnego, skoro 
chodniki tego dnia przypomina-
ły lodowiska. Co prawda w Nowy 
Rok, gdzieniegdzie na mieście po-
jawił się ciągniczek rozsypują-
cy piasek, ale nie wiele to pomo-
gło. Zresztą już następnego dnia, 

w sobotę 2 stycznia, po piasku nie 
było śladu, za to polbruki znów 
spowiła cienka, ale jak wynika ze 
szpitalnych statystyk groźna dla 
zdrowia przechodniów warstwa 
lodu. Nie trzeba było wychodzić 
na miasto, aby testować przyczep-
ność swojego obuwia. Wystarczy-
ło popatrzeć przez okno, jak na 
oblodzonych chodnikach z tru-
dem poruszają się piesi. 

Z pomocą idzie nam na szczę-
ście pogoda, bo na gminę raczej 
nie możemy liczyć, zważywszy jak 
miasto zadbało o nasze bezpie-
czeństwo podczas pierwszego w 
tym roku ataku zimy...  MS

Po lewej przedstawiciel firmy, która chce w naszej gminie stawiać wiatraki w trakcie 
krótkiej debaty z radnymi.
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Udział procentowy nauczycieli z kolejnymi stopniami zawodowymi w stosunku 
do ogółu zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych gminach w przeliczeniu na pełne etaty

GMINA NOWOGARD GMINA GOLENIÓW

GMINA OSINA POWIAT GOLENIÓW placówki oświatowe starostwa

Nauczyciele
dyplomowani

Nauczyciele
mianowani

Nauczyciele
kontraktowy

Nauczyciele
stażyści

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych stopni w karierze zawodowej nauczyciela.
Stopień Obowiązkowa przerwa Długość stażu Postępowanie Skład komisji Tytuł Organ nadający tytuł

Nauczyciel 
stażysta _________ Dziewięć miesięcy Kwalifikacyjne

- Dyrektor lub wicedyrektor szkoły (przewodniczący),
- Przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego),
- Opiekun stażu

Nauczyciel 
kontraktowy Dyrektor szkoły

Nauczyciel 
kontraktowy Dwa lata Dwa lata i dziewięć 

miesięcy Egzaminacyjne
- Reprezentant jednostki prowadzącej szkołę,
- Dyrektor lub wicedyrektor szkoły (przewodniczący),
- Dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Nauczyciel 
mianowany

Jednostka prowadząca 
szkołę

Nauczyciel 
mianowany rok Dwa lata i dziewięć 

miesięcy Kwalifikacyjne

- Reprezentant instytucji dokonującej nadzoru pedagogicznego 
( przewodniczący),
- Dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
- Dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- Reprezentant związku zawodowego nauczycieli

Nauczyciel 
dyplomowany

Instytucja dokonująca 
nadzoru pedagogicznego

Nowogardzka oświata

Formalnie są bardzo dobrze przygotowani, ale…
Oświata to jedno z podstawowych zadań gminy i powiatu, a dobrze przygotowani i osiągający wyniki nauczania nauczyciele, stanowią w istotnym stopniu 
o przyszłości kolejnych pokoleń. Dzisiaj prezentujemy tylko mały przyczynek do analizy zagadnienia kondycji oświaty w gminie Nowogard z nadzieją, że 
temat ten zostanie u nas wreszcie dogłębnie podjęty 

Nauczyciel nauczycielowi nie 
równy. 

To powiedzenie w przypad-
ku właśnie nauczycieli ma rozwi-
nięcie wielowymiarowe - nauczy-
ciele różnią się nie tylko, co natu-
ralne, umiejętnościami zawodo-
wymi i zdolnościami pedagogicz-
nymi, ale także, od kilkunastu już 
lat, każdy z nich klasyfikowany jest 
odmiennie formalnie w zależności 
od stopnia zawodowego, które po-
siada. Mamy, więc poczynając od 
stopnia podstawowego nauczycie-
li stażystów, nauczycieli kontrakto-
wych, mianowanych oraz najwyż-
szy stopień z dotychczas wymie-
nionych, czyli nauczyciel dyplo-
mowany. Są na końcu profesoro-
wie oświaty, ale ten tytuł jest przy-
znawany tylko nielicznym pedago-
gom i w statystycznej szkole gmin-
nej bądź powiatowej jego uzyska-
nie należy do rzadkości. W Nowo-
gardzie tytuł profesora oświaty po-
siada dotychczas jedna osoba, psy-
cholog była kierownik nowogardz-
kiej Specjalistycznej Poradni Wy-
chowawczo –Terapeutycznej p. 
Bożena Kawicka.  Formalną drogę 
uzyskiwania poszczególnych stop-
ni zawodowych ilustruje w skrócie 
tabela załączona do tekstu. Zróżni-
cowanie wyrażone w postaci stop-
ni zawodowych powinno przy-
najmniej w założeniu odzwiercie-
dlać różnice w poziomie zawodo-
wym nauczyciela, lecz niekoniecz-
nie już, w jakości pracy, ponieważ 
można sobie łatwo wyobrazić, że 
zaangażowany nauczyciel stażysta 
osiągnie efekty nauczania przynaj-
mniej porównywalne z tymi, jakie 
osiągają jego starsi stażem i stop-
niem zawodowym koledzy. Wyż-
szy stopień zawodowy w przy-
padku nauczycieli wiąże się tak-
że z wyższymi stawkami wynagro-
dzeń. Oto jak przedstawia się obo-
wiązujący ustalony przez Mini-
stra Edukacji Narodowej we wrze-
śniu 2015 roku poziom wynagro-
dzeń (stawki minimalne brutto) 
dla nauczycieli zatrudnionych na 
pełnym etacie posiadających wy-

ksztalcenie magisterskie i przygo-
towanie pedagogiczne (w zależno-
ści od stopnia zawodowego): staży-
sta- 2 265 zł, kontraktowy – 2 331 
zł, mianowany- 2 647 zł i dyplomo-
wany -3 109 zł. Im, więc nauczyciel 
wyżej klasyfikowany w zawodowej 
hierarchii, tym jego praca więcej 
kosztuje. 

Struktura zatrudnienia na-
uczycieli- porównanie

Struktura zatrudnienia nauczy-
cieli ukazująca rozkład procento-
wy poszczególnych stopni zawo-
dowych w stosunku do ogółu za-
trudnionych nauczycieli powin-

na dawać pewne przesłanki do 
wnioskowania na temat kondycji 
oświaty na analizowanym terenie. 
Poprosiliśmy trzy gminy nasze-
go powiatu, Nowogard, Goleniów, 
Osina oraz starostwo powiatowe, 
o przesłanie nam informacji doty-
czących ilości zatrudnionych na-
uczycieli z poszczególnymi stop-
niami zawodowymi w podległych 
im placówkach oświatowych.  Po-
równanie przedstawione w wy-
kresach kołowych zostało zreali-
zowane w przeliczeniu na ilość za-
trudnionych będącą sumą podaną 
w pełnych etatach. 

Wnioski 
Najistotniejszą różnicą, jaka za-

chodzi pomiędzy strukturą za-
trudnienia w gminie Nowogar-
dzie, a w innych analizowanych 
jednostkach jest wyjątkowo wyso-
ki odsetek w Nowogardzie nauczy-
cieli z najwyższym stopniem za-
wodowym, czyli nauczyciela dy-
plomowanego. Logicznie biorąc 
powinno to skutkować nie tylko 
najwyższymi kosztami zatrudnie-
nia, ale także najlepszymi wynika-
mi nauczania. Jak jest w rzeczywi-
stości to już odsyłamy do naszych 
corocznych analiz porównaw-

czych wyników matur, sprawdzia-
nów gimnazjalnych i egzaminów 
kwalifikacyjnych.  Analiza przed-
stawawionej struktury zatrudnie-
nia nauczycieli każe postawić tak-
że pytania inne prawidłowości do-
tyczące np. wymiany pokoleniowej 
czy stopnia realnego funkcjonowa-
nia motywacji zawodowych. Ale to 
pytania nad odpowiedzią, na któ-
re powinni się zastanowić zarówno 
członkowie środowiska, czyli sami 
nauczyciele i ich związki zawodo-
we, jak i osoby odpowiedzialne za 
oświatę na terenie naszej gminy.  

sm
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Sprawdź kiedy kolęda 
Plan wizyty duszpasterskiej na terenie parafii pw.  

WNMP w Nowogardzie:
5 stycznia – wtorek 
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Traugutta i Okulickiego
Ks. R. Dąbrowski: ul. Plac Szarych Szeregów, Szkolna, 

Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7
 Ks. R. Szyszko: ul. Promenada (od początku)
7 stycznia – czwartek 
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Kościuszki 35 i 35 A
 Ks. R. Dąbrowski: ul. Warszawska 10 (51-100)
 Ks. R. Szyszko: ul. Warszawska 10 (1-50)
8 stycznia – piątek  
Ks. R. Dąbrowski: ul. Wileńska i Dąbrowskiego
Ks. R. Szyszko: ul. Piłsudskiego i Sikorskiego
9 stycznia – sobota
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Kowalska 1E i 2 od godz. 

14.00

Ks. R. Dąbrowski: Karsk od godz. 10.00
Ks. R. Szyszko: Karsk od godz. 10.00
11 stycznia – poniedziałek 
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Wiejska (rozpoczęcie od 

lewej strony numery nieparzyste)
 Ks. R. Dąbrowski: ul. Wiejska 1
 Ks. R. Szyszko: ul. Wiejska 2 i 4
W dni powszednie kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00.

  Plan Kolędy w parafii pw. św Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie:

5 stycznia - wtorek  - ul. Poniatowskiego 9 do 20 bez 18 
i 19

7 stycznia -   czwartek   - ul. Poniatowskiego 18, 19, 21 
do 27 bez 24

8 stycznia - piątek   - ul. Poniatowskiego 24 i Kwietniowa
9 stycznia - sobota   - Kulice

Kolędę rozpoczynają się o godz. 16.00, a na wiosce o 
godz. 10.00.

Plan Kolędy w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w 
Nowogardzie

6 stycznia - środa - przy ul. Leśnej, jeden kapłan bloki nr 
7, 8 i 9, i drugi kapłan bloki nr 10, 11 i 12. 

7 stycznia - czwartek – przy ul. Leśnej, jeden kapłan blo-
ki nr 4, 5 i 6 i drugi kapłan bloki nr 6A i 6B. 

8 stycznia - piątek – przy ul. Leśnej, jeden kapłan bloki 
nr 1, 2 i 3 i drugi kapłan bloki przy ul. Bema nr 37, 38 i 39. 

9 stycznia - sobota – Jeden kapłan w Miętnie i drugi ka-
płan w Lestkowie, Zbyszewicach i Otrębach.  

Kolędy rozpoczynają się o godz. 16.00, a na wiosce o 
godz. 10.00.

Opr. MR

Poczta balonowa

Nietypowe znalezisko w lesie
Na nietypowe znalezisko natknęli się podczas polowania panowie Adam Podolan i Tomasz 
Patyk. W lesie, w okolicy Łęgna, myśliwi znaleźli wiszące na drzewie dwa balony w kształcie 
serca, a do nich przywiązaną kartkę wypisaną przez młodą parę z Niemiec. 

Balony z nietypową przesyłką 
przywędrowały w nasze okolice 
dokładnie z miejscowości Schön-
horst, położonym na terenie nie-
mieckiego kraju związkowe-
go Szlezwik-Holsztyn (Północne 
Niemcy).  To tam właśnie, w dniu 
swojego ślubu, który miał miej-
sce 18 grudnia, niemiecka mło-
da para postanowiła wypuścić w 
świat wypisaną przez siebie kart-
kę przypiętą do dwóch balonów 
w kształcie serc. Nietypowa, fru-

wająca przesyłka, po przeleceniu 
ponad 500 km, zakończyła swoją 
podróż w lesie, koło Łęgna, i zawi-
sła na jednym z rosnących drzew. 
Odnaleźli ją panowie Adam Po-
dolan i Tomasz Patyk z Nowo-
gardu, którzy w dniu 27 grudnia, 
udali się na polowanie do lasu. 
Zgodnie z prośbą młodej pary z 
Niemiec, panowie odeślą kart-
kę na wskazany adres, przysyłając 
rzecz jasna życzenia na nową dro-
gę życia. Tym razem przesyłka zo-
stanie nadana pocztą tradycyjną. 

Być może wymiana koresponden-
cji będzie początkiem wspaniałej, 
międzynarodowej znajomości.  

MS

Kolejne wsparcie  
dla szpitala 
Waldemar Puszcz, właściciel lokalnej firmy budowlanej z 
Nowogardu, przekazał na rzecz nowogardzkiego szpitala 
darowiznę na kwotę 16 tys. zł. 

Za te pieniądze, zostanie poło-
żona nowa wykładzina na oddzia-
le pediatrycznym, który ma zostać 
oddany do użytku w najbliższym 
czasie. Przypomnijmy, że oddział 
ten zostanie przeniesiony z bu-
dynku znajdującego się naprzeciw 
szpitala do dawnych pomieszczeń 
oddziału ginekologiczno-położ-
niczego znajdującego się w starej 
bryle szpitala. 

Uroczyste przekazanie potwier-
dzenia dokonania przelewu rze-
czonej kwoty na konto szpitala 
odbyło się 29 grudnia. 

 - W zakresie prac adaptacyjnych 
nie było wymiany podłogi, któ-
rą położono w szpitalu ponad 40 
lat temu. W czasie robót podłoga, 

co zrozumiałe, nieco ucierpiała. 
Pan Waldemar Puszcz zadeklaro-
wał więc, że zasponsoruje szpitalo-
wi wymianę płytek na nowoczesną 
wykładzinę, taką, jaką pokryliśmy 
podłogi w nowej bryle szpitala. 
Oczywiście jesteśmy za to wsparcie 
wdzięczni. Dzięki temu oddział bę-

dzie wyglądał jeszcze piękniej i no-
wocześniej – powiedział K. Lem-
bas, dyrektor szpitala. 

Przypomnijmy, że to kolejna 
darowizna na rzecz szpitala, jaka 
w ostatnim czasie została przeka-
zana przez osoby prywatne. Wcze-
śniej pieniądze w kwocie 200 tys. 
zł, na adaptację nowego oddzia-
łu pediatrycznego, przekazali pa-
nowie Mariusz Konieczny i Grze-
gorz Mieleńczuk, hodowcy norek 
z Nowogardu. 

Jak informuje Kazimierz Lem-
bas, oddział pediatryczny ma zo-
stać przeniesiony do wyremon-
towanych pomieszczeń jeszcze w 
tym miesiącu. W budynku, gdzie 
dotychczas leczono najmłodszych 

pacjentów, szpital będzie świad-
czył usługi medyczne, skierowa-
ne dla osób starszych. Dyrektor 
Lembas zapowiedział, że więcej 
szczegółów na ten temat przeka-
że w czasie uroczystego oddania 
nowego oddziału pediatrycznego. 

Marcin Simiński

Kalisz XII. 2015
Pan Marek Słomski, Redakcja „DN” w Nowogardzie
Szanowni Państwo
Niezależnie od wybranej formy składania życzeń Świątecznych sprowadzającej się do złożenia własnoręcz-

nego podpisu pod wydrukowanym tekstem, chciałbym dodać, popularnie mówiąc „coś od siebie”.
- Życzyłbym Wam byście nadal utrzymywali ten wysoki poziom w redagowaniu tej cennej i zapewne lubia-

nej przez mieszkańców gazety.
- Mimo trudnych na ogół czasów dla prasy, niech uda Wam się dalej na tym rynku utrzymać i spełniać tę 

ważną, a może w tych czasach coraz ważniejszą rolę społeczną.
- Chcę też serdecznie Wam wszystkim podziękować za życzliwość w przyjmowaniu moich (nie zawsze 

przecież ciekawych tekstów do druku), a szczególnie za fachowy, jak i życzliwy do nich komentarz. 
Ubolewam, że nie mieszkam na stałe w tym pięknym i tak mile wspominanym mieście, bo wtedy te kon-

takty byłyby liczniejsze i owocowałyby ciekawszymi tematami. Przez 10 ponad lat poprzez wiele spotkań z 
moimi kolegami usiłowałem skłonić do szerszego pisania wspomnień, najstarszych mieszkańców, o tych 
pewnie trudnych, ale też ciekawych czasach. Niestety potrzeby i spotkania były zbyt krótkie, by spodziewać 
się po nich lepszych efektów. W Nowym Roku chciałbym ponownie wrócić i w piśmie do Was przedstawić 
swoje aktualne propozycje. 

Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Sobczak „b. nowogardzian”

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Przedszkole nr 4

Jasełka
W dniu 16 grudnia, o godzinie 14.30, w Przedszkolu Miejskim nr 4, odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez przedszkolaków z grupy 
pięciolatków oraz 17 grudnia, o godzinie 14.30, z grupy sześciolatków. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje 
role i przeżywały magię Bożego Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia są, 
jak powszechnie wiadomo, najbar-
dziej rodzinnymi i ciepłymi świę-
tami, pozwalającymi poczuć ser-
deczność i miłość wszystkich wo-
kół. Wszyscy, zarówno dzieci jak i 
dorośli, z niecierpliwością oczeku-
ją jego nadejścia. W przedszkolu 
okres poprzedzający ten magicz-
ny czas jest niezwykle pracowi-
ty. Dzieci z wielkim zaangażowa-
niem przygotowują inscenizacje 
Jasełek. Sześciolatki oraz pięcio-
latki, ku uciesze swoich rodziców, 
w pięknych strojach przedstawiły 
historię narodzin Dzieciątka Jezus 
oprawioną nowoczesnymi kolęda-
mi i pastorałkami. Przepiękna sce-
nografia nadała temu wyjątkowe-
mu spotkaniu uroczysty i nastro-
jowy klimat. Nad całością przed-
stawienia czuwały panie z grupy 
sześciolatków: Katarzyna Rogow-
ska, Anna Tarnowska, z grupy pię-
ciolatków: Elżbieta Ciesielska oraz 

Edyta Łuczak, które przygotowa-
ły całą uroczystość. Jasełka obej-
rzeli rodzice oraz pani dyrektor 
Elżbieta Majchrzak. Małym akto-
rom należą się pochwały za poko-
nanie tremy, wczucie się w role, a 
przede wszystkim za umiejętność 
działania w zespole, dzięki czemu 
wspólnie stworzyły bardzo efek-
towne i  urzekające widowisko.  

Dzień wcześniej przedszkola-
ki zaprezentowały przedstawienie 
jasełkowe dzieciom oraz paniom z 
całego przedszkola. Przedstawie-
nie było niezapomnianym prze-
życiem zarówno dla ,,młodych ak-
torów”, kolegów oraz koleżanek z 
przedszkola, rodziców, jak i zapro-
szonych gości. Krótka historia na-
rodzin Jezusa przeplatana kolęda-
mi  i pastorałkami wprawiła nas 
widzów w świąteczny nastrój.

Katarzyna Rogowska

reklama
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Viii Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Oldbojów

Mocne Uderzenie Handballu
Już w najbliższą sobotę (9 stycznia), w hali sportowej w Dziwnowie, odbędzie się VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów, organizowany przez 
Handball Nowogard. Do rywalizacji przystąpi w sumie 13 zespołów żeńskich i męskich. Przypomnijmy, że nowogardzianie bronią tytułu mistrzowskie-
go wywalczonego przed rokiem. 

Jak co roku Handball Nowo-
gard na początku stycznia orga-
nizuje Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Oldbojów. Zawody odbę-
dą się w najbliższą sobotę (9 stycz-
nia), w hali sportowej w Dziwno-
wie, znajdującej się przy ul. Rey-
monta 10. Rywalizacja rozpocznie 
się o godzinie 9:00. Swój udział w 
turnieju zgłosiło w sumie 13 ze-
społów. W kategorii kobiet o zwy-
cięstwo powalczą: Handball Świ-

dwin, AZS Koszalin, Zagłębie Lu-
bin, Pogoń Szczecin, Zgoda Ruda 
Śląska. Pośród mężczyzn oprócz 
szczypiornistów z Nowogardu, 
walczyć będą jeszcze: MKS Wie-
luń, Gwardia Koszalin, Hand-
ball Szczecinek, Szczypiorno Ka-
lisz, Pogoń Zabrze, Górnik Zło-
toryja oraz Zagłębie Lubin. Kibi-
ce mają wstęp wolny, zatem zachę-
camy wszystkich miłośników piłki 
ręcznej z naszej gminy, aby wspie-

rali tego dnia zawodników druży-
ny Handball Nowogard. Przypo-

mnijmy, że przed rokiem w VII 
edycji turnieju, szczypiorniści z 

Nowogardu po raz trzeci z rzę-
du sięgnęli po mistrzostwo, poko-
nując w finale Gwardię Koszalin. 
Wierzymy, że nowogardzianie są 
w stanie powtórzyć ten wynik po 
raz czwarty. Po zakończeniu tur-
nieju opublikujemy obszerną rela-
cję ze zmagań szczypiornistów w 
Dziwnowie. 

KR

Podczas VII edycji turnieju Handball Nowogard tryumfował trzeci raz z rzędu. W 
najbliższy weekend przekonamy się czy nowogardzianie ponownie obronią tytuł

i edycja Ogólnopolskiego konkursu Numizmatycznego

„Mennica przyszłości – Pieniądz przyszłości”
Koło Numizmatyczne w Nowogardzie, organizuje konkurs dla szkół na terenie naszej gminy pt. „Mennica przyszłości – Pieniądz przyszłości”.

Organizatorem konkursu jest 
Polskie Towarzystwo Numizma-
tyczne, przy współpracy i patro-
nem honorowym Mennicy Pol-
skiej S.A. Oraz patronem me-
dialnym, Magazyn Historyczny 
„Mówią Wieki”. Nowogardzki 
Oddział PTN przyłączył się do 
tej akcji m.in. za pośrednictwem 
DN oraz broszur informacyjnych, 
stara się zachęcić uczniów z na-
szej gminy oraz gminy Osina, do 
wzięcia udziału w konkursie. Ad-
resatami konkursu są uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem konkursu jest rozbudzenie 
zainteresowań historią pieniądza, 
popularyzowanie tematyki numi-
zmatyczno-ekonomicznej, pod-
niesienie poziomu wiedzy histo-
rycznej wśród młodzieży, rozwi-
janie indywidualnych uzdolnień 
uczniów oraz pobudzenie twór-
czego myślenia. 

Konkurs polega na 
przygotowaniu pisem-
nej pracy o objętości 
min.1000 znaków, w 
której autorzy przed-
stawią swoją wizję pie-
niądza i mennicy przy-
szłości, biorąc pod uwa-
gę historyczne zmia-
ny, jakie następowały 
na przestrzeni wieków. 
Prace pisemne mogą 
być wzbogacone ilustra-
cjami. Konkurs przebie-
gać będzie jednoetapo-
wo. Prace należy prze-
syłać w terminie do 15 

kwietnia 2016 roku na adres: Pol-
skie Towarzystwo Numizmatycz-
ne, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 War-
szawa lub na adres e-mailowy: 
ptn@ptn.pl (z dopiskiem „Kon-
kurs”). Rozstrzygnięcie konkur-
su i ogłoszenie wyników nastą-
pi w dniu 25 kwietnia 2015 roku, 

na stronie internetowej Towarzy-
stwa: www.ptn.pl .

Przewidywane są nagrody za 
zajęcie pierwszych trzech miejsc 
w pionie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych. Jedną z nagród dla 
wszystkich wyróżnionych będzie 

zwiedzanie, wraz z opie-
kunami, działu produkcji 
Mennicy Polskiej. Przy-
znane będą także upo-
minki ufundowane przez 
Mennicę Polską S.A. oraz 
Polskie Towarzystwo Nu-
mizmatyczne. Jedna lub 
kilka najciekawszych prac 
będzie opublikowana w 
Biuletynie Numizmatycz-
nym – czasopiśmie wyda-
wanym przez PTN. Wrę-
czenie nagród odbędzie 
się w terminie podanym 
po zakończeniu konkursu. 
Prace zgłoszone do kon-
kursu nie będą zwracane 

autorom, ponieważ przechodzą na 
własność organizatora, który za-
strzega sobie prawo do nieodpłat-
nego wykorzystania zgłoszonych 
prac w celach edukacyjnych i pro-
mocyjnych.

Wszelkie szczegółowe infor-
macje dotyczące konkursu będą 
na bieżąco zamieszczane na stro-
nie internetowej Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego. Już 
dziś gorąco zachęcamy uczniów 
z gminy Nowogard oraz Osina do 
wzięcia udziału w konkursie. 

KR 
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Przegląd wydarzeń 2015 roku – część 1
Jak co roku prezentujemy naszym czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W kolejnych wy-
daniach przypominać będziemy po 4 wiodące tematy w danych miesiącach. Zapraszamy do lektury.

STyCZEń
Pożar domu w Węgorzach 
Uciekali przed ogniem w piża-

mach 
O wielkim szczęściu w nie-

szczęściu może mówić 4 osobo-
wa rodzina w Węgorzy (gm. Osi-
na), której doszczętnie spłonęło 
mieszkanie. Chwilę przed tym jak 
ogień zajął pomieszczenia domu, 
ze snu wybudził wszystkich 5-let-
ni syn. Rodzina w ostatniej chwi-
li uciekła z płonącego mieszkania, 
ubrana jedynie w piżamy. Przy-
czyny wybuchu pożaru bada poli-
cja. W pomoc pogorzelcom zaan-
gażowała się zarówno gmina Osi-
na, jak i mieszkańcy z całego po-
wiatu. 

Pożar wybuchł ok. 2 w nocy, we 
wtorek 13 stycznia. Ogień poja-
wił się na strychu trzykondygna-
cyjnego budynku, położonym tuż 
naprzeciw remizy strażackiej OSP 
Węgorza. To właśnie strażacy z 
tej jednostki, jako pierwsi poja-
wili się na miejscu zdarzenia. Po-
żar gasiło sześć jednostek straży 
pożarnej, 2 JRG i podnośnik ko-
szowy z Goleniowa, jedna JRG z  
Nowogardu, oraz OSP z Osiny i 
Węgorzy. W spalonym mieszka-
niu mieszkało małżeństwo: Anna 
i Przemysław oraz ich dwóch sy-
nów.

Kandydat na prezydenta RP, 
Andrzej Duda, odwiedził No-
wogard.

Duda: Trzeba wzmocnić Pol-
skę powiatową!

W poniedziałek, o godz. 14, w 
Bibliotece Miejskiej, gościł kan-
dydat na prezydenta RP z ramie-
nia PiS, europoseł Andrzej Duda. 
W spotkaniu uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób.

Kandydat PiS przybył w otocze-
niu swoich kolegów z partii, po-
słów: Brudzińskiego, Dobrzyń-
skiego, Jacha i Gróbarczyka. A. 
Duda przedstawił zasadnicze kie-
runki swojego programu wybor-
czego, po czym odpowiadał na 
pytania Nowogardzian.

- Cel dyskusji w trakcie kam-

panii prezydenckiej na Pomorzu 
Zachodnim jest właściwie jeden 
– stwierdził na początku Duda - 
mianowicie odbudowa przemy-
słu. W wyniku upadku Stoczni 
Szczecińskiej tysiące ludzi straci-
ło pracę. Upadła nie tylko sama 
stocznia, ale dotknięte zostały 
również firmy, które ze stocznią 
współpracowały wytwarzając po-
szczególne elementy służące do 
budowy statków. Kandydat PiS 
na prezydenta zwrócił także uwa-
gę na niektóre niebezpieczeństwa 
czyhające na nasz rodzimy prze-
mysł.

Kolejny sukces nowogardz- 
kiego prawnika 

Stanął do walki z paraban-
kiem i...wygrał 

Radosław Górski, radca praw-
ny ze Szczecina, prowadzący jed-
ną ze swoich kancelarii również 
w Nowogardzie, wygrał łącz-
nie około tysiąc spraw sądowych 
ze spółką Pożyczka Gotówkowa, 
której to zarząd wczoraj zatrzy-
mała gdańska prokuratura. Wcze-
śniej ten sam prawnik zasłynął po 
tym, jak sąd zakwestionował spo-
sób rozliczenia kredytu we fran-
kach, zgodnie z którym miesz-
kanka Nowogardu mogła stracić 
nawet 150 tys. zł. Wczoraj (26.01) 
krajowe media obiegła informa-
cja o aresztowaniu zarządu para-
banku o nazwiePożyczka Gotów-
kowa (dawniej Korporacja Finan-
sowa Skarbiec, a jeszcze wcześniej 
Pomocna Pożyczka). Zatrzymani 
są podejrzani o oszustwa finan-
sowe. 

- Od 2009 roku prowadzę proce-
sy sądowe przeciwko tej firmie. W 
tym czasie złożyłem około tysią-
ca pozwów. Większość z nich za-
kończyła się pomyślnie dla moich 
klientów. Odzyskali oni swoje pie-
niądze. To grube miliony złotych – 
mówi Radosław Górski. 

LUTy
Potężna awaria sieci wodocią-

gowej – wodę dostarczają becz-
ką 

Mieszkańcy płacą za wielolet-
nie zaniedbania Gminy

W piątek (30 stycznia), przy uli-
cy Warszawskiej, poważnej awarii 
uległa sieć wodociągowa, na sku-
tek czego setki mieszkańców po-
zostaje bez wody. Mieszkańcy, 
których dotknęła awaria, zmusze-
ni są czerpać wodę z podstawio-

nego na Placu Wolności beczko-
wozu. PUWiS zapewnia, że upo-
ra się z awariami, jednak jesz-
cze w trakcie pisania tego tekstu 
otrzymaliśmy informację, że rów-
nie poważnej awarii uległ kolejny 
fragment sieci, tym razem przy ul. 
Gen. Bema. Tak się dla nowogar-
dzian kończą wieloletnie zanie-
dbania Gminy, dotyczące moder-
nizacji sieci wodno-kanalizacyj-
nej... 

Problemy mieszkańców m.in. 
ul. Warszawskiej, Kowalskiej i 
części 700-lecia rozpoczęły się w 
piątek, w godzinach popołudnio-
wych. W poniedziałek (2 lute-
go) do redakcji napłynęły sygnały 
zbulwersowanych mieszkańców. 
Chodzi o pisemną informację, 
którą pracownicy spółki pozosta-
wili na drzwiach do klatek scho-
dowych. Według zawiadomień, o 
godzinie 11:00 miała zostać wy-
łączona woda, a mieszkańcy mo-
gli ją pobierać z beczkowozu za-
parkowanego przy Placu Wolno-
ści, przed Ratuszem. Jak się oka-
zało, wodę zabrano o godzinie 
9:00. Poniedziałkowa przerwa w 
dostawie wody była spowodowa-
na dalszą częścią prac związanych 
z usuwaniem usterki w okolicach 
ul. Warszawskiej. Niestety to nie 
koniec wodno-kanalizacyjnego 
dramatu w Nowogardzie. Jak po-
informował redakcję Jakub So-
bieralski, w poniedziałek awarii 
uległa również część sieci, znaj-
dująca się przy ul. Gen. Bema.

Gmina chce oszczędzić na sze-
ściolatkach

Szkolne „zerówki  do likwida-
cji? 

Gmina chce zlikwidować od-
działy przedszkolne stworzone w 
szkołach podstawowych na ter-
nie miasta. Tak zwane „zerówki 
, miałyby funkcjonować jedynie 
w przedszkolach. Ma to być anti-
dotum na spadającą liczbę dzieci 
i przynieść ponoć ok. 240 tys. zł 
oszczędności dla budżetu. Pomysł 
forsowany przez Gminę wywołu-
je jednak wiele kontrowersji. 

Projekt uchwały w sprawie usta-
lenia sieci oddziałów przedszkol-
nych na terenie gminy Nowogard, 
ujrzał światło dzienne dopiero na 
sesji w dniu 29 stycznia. - To de-
cyzja wymagająca poważnej dys-
kusji. Państwo natomiast wrzu-
cacie nam ją w ostatniej chwili, 
nie dając szans na dokonanie do-
kładnej analizy – stwierdził Mi-
chał Wiatr. - Proponuję przenieść 
pracę nad tym projektem pod ko-
misję. Mamy za mało danych, aby 
dziś o tym decydować – dodał 
radny Marcin Nieradka. 

Ostatecznie radni przychyli się 
do tego wniosku. Zdecydowa-
li, że nie mogą głosować nad tak 
ważnym projektem uchwały, bez 
przedyskutowania go na komi-
sjach.  

Okazuje się jednak, że nie tyl-
ko radni o przygotowanym przez 
gminę projekcie nic nie wiedzie-
li. Gmina nie rozmawiała o pla-
nowanych zmianach w oświa-
cie, również z samymi dyrektora-
mi szkół z Nowogardu, których ta 
rewolucja ma bezpośrednio doty-
czyć. Spotkano się z nimi dopie-
ro po sesji,w ubiegłym tygodniu. 
W rozmowach nie wzięli jednak 
udziału sami inicjatorzy kontro-
wersyjnego projektu uchwały, 
czyli sekretarz gminy i burmistrz 
Nowogardu. Obecne były urzęd-
niczki z referatu edukacji. - Spo-
tkanie miało charakter typowo 
informacyjny. Zwrócono się do 
dyrektorów o szczegółowe dane 
statystyczne dotyczące liczebno-
ści dzieci – zdradził kulisy zebra-
nia jeden z jego uczestników. 

Pierwsze posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej 

Krok w stronę normalności 
W minioną środę odbyło się 

pierwsze posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej w nowym składzie. Rad-
ni zaczęli pracę od rozpatrzenia 
skarg na burmistrza Nowogar-
du. Ustalili też dość ambitny har-
monogram pracy na cały rok. Już 
pierwsze kilka minut posiedzenia 
pokazało, że w porównaniu z po-
przednią kadencją, nastąpiła wy-
raźna zmiana jakości pracy Ko-
misji.

Przypomnijmy, że w skład ko-
misji wchodzą: Marcin Nieradka 
z PiR-PiS (przewodniczący), Ro-
man Kwiatkowski (PSL), Dariusz 
Kielan (niezrzeszony), Marcin 
Wolny (SLD) i Mirosława Cwaj-

da (WN). Dla większości radnych 
(poza M. Wolnym), praca w Ko-
misji to całkiem nowe doświad-
czenie. Nie było jednak żadnej ta-
ryfy ulgowej. Tym bardziej, że od 
razu „na taśmę” komisja dosta-
ła do rozpatrzenia dwie skargi na 
działanie burmistrza Nowogardu, 
Roberta Czaplę, złożonych przez 
mieszkańców. Pierwsza jeszcze 
z listopada zeszłego roku, złożo-
na przez grupę osób zaniepoko-
jonych prowadzonymi przez gmi-
nę działaniami, zmierzającymi do 
wyboru nowego operatora sie-
ci wodno-kanalizacyjnej. Kilku 
mieszkańców, którzy podpisali się 
pod skargą, przyszło na posiedze-
nie komisji. 

MARZEC
Radni (nie wszyscy) poparli 

inicjatywę obywatelską
Komu obojętne kto wodę 

poda...
W miniony piątek, radni 

większością głosów przyjęli pro-
jekt uchwały inicjatywy obywa-
telskiej w sprawie wyjaśnienia 
niejasności w działaniach Bur-
mistrza, dotyczących przetargu 
na obsługę sieci wod-kan. na te-
renie Gminy Nowogard. Głoso-
wanie w sprawie inicjatywy po-
przedziła burzliwa dyskusja. Ta 
przy okazji ujawniła, jakie zda-
nie na temat całego przetargu 
na wodę mają niektórzy rad-
ni. Dzięki temu teraz wiado-
mo czarno na białym komu jest 
obojętne nie tylko to kto wodę 
podaje, ale też to jaki los spotka 
tych, którzy dotychczas ją do-
starczali. 

Było to już drugie podejście 
do głosowania nad inicjatywą. 
Przypomnijmy, że projekt, pod 
którym podpisało się 750 oby-
wateli, czekał na rozpatrzenie od 
grudnia. Tym razem się udało. 
Inicjatywa weszła do porządku 
obrad ostatniej sesji RM, która 
miała miejsce w miniony piątek 
27 lutego. Obradom przysłuchi-
wało się kilkudziesięciu miesz-
kańców, głównie pracowników 
PUWiS-u. W głosowaniu wzię-
ło udział 18 radnych (tylu w tym 
dniu uczestniczyło w sesji). „Za” 
był cały klub PiR – PiS tj. Lidia 
Bogus, Piotr Słomski, Bogusław 
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

A13.4.śczb.do

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego w Nowogardzie
OrGaNiZUJe w dn. 10.01.2016 

ZaWOdY WędkarSkie pn. TrOĆ 2016 w Trzebiatowie
Zapisy w sklepie "Wędkarz" do dn. 8.01.16. 

Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00. Startowe 10 zł.
Zarząd

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

25.12.2015 r. Okolice lub   
w Kościele WNMP  

zgubiono kolczyk 
pamiątka  

po zmarłym mężu. 
Uczciwego znalazcę proszę 

o kontakt za nagrodą w redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego.

Zatrudnimy Pracowników  
ochrony fizycznej 

do wykonywania zadań 
na terenie obiektu w parku przemysłowym w Goleniowie. 

Panie mile widziane. Tel. 727-001-958.

Dziura i Marcin Nieradka, a tak-
że dwóch radnych z PSL: Michał 
Bociarski i Roman Kwiatkow-
ski, oraz Jowita Pawlak i Mi-
chał Wiatr – radni niezrzesze-
ni. Trzech radnych wstrzymało 
się od głosu, poza St. Saniukiem, 
byli to: Dariusz Kielan (niezrze-
szony) i Rafał Paśko (PSL). Prze-
ciw inicjatywie złożonej przez 
obywateli rękę podnieśli radni 
z klubu SLD (Anna Wiąz, Rena-
ta Piwowarczyk, Jolanta Bedna-
rek, Marcin Wolny,) oraz z klu-
bu WN (Mirosława Cwajda, An-
drzej Kania i Dawid Jurczyk). 

W Sikorkach też nie chcą no-
rek 

Kolejna ferma, kolejne pro-
testy 

„Żądamy wstrzymania inwe-
stycji w trybie natychmiasto-
wym, w celu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Si-
korek oraz sąsiednich wiosek” 
– czytamy we fragmencie prote-
stu mieszkańców Sikorek, prze-
ciw powstającej tuż przy ich do-
mach fermie norek. 

Treść protestu została wypra-
cowana na zebraniu wiejskim 
zorganizowanym przez grupę 
mieszkańców Sikorek, w minio-
ny piątek wieczorem (06.03.). 
W spotkaniu wzięło udział oko-
ło 40 osób. Jak informuje Staro-
stwo Powiatowe, decyzja o po-

zwoleniu na budowę została wy-
dana 5 czerwca zeszłego roku. 
Zakład o obsadzie zwierząt 39 
DJP (minimalna obsada nie wy-
magająca uzyskania przy po-
zwoleniu na budowę m.in. ra-
portu na oddziaływanie na śro-
dowisko), ma mieć prawie 5 
tys. mkw. powierzchni, z czego 
większość będą stanowiły pawi-
lony hodowlane – w sumie 25 
sztuk. Poza obiektami przezna-
czonymi dla zwierząt, na fer-
mie powstaną: budynek socjal-
no-garażowy, silos i płyta gno-
jowa. Całość oczywiście będzie 
wyposażona w niezbędną infra-
strukturę wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną i drogi wewnętrzne 
oraz drogę dojazdową do drogi 
publicznej. 

Nietypowe odkrycie w No-
wogardzie 

Znalazł szczątki niemieckich 
żołnierzy na swoim podwórku

Na jednej z posesji w centrum 
Nowogardu, w czasie prac ziem-
nych, natknięto się na ludzkie 
szczątki. Prawdopodobnie na-
leżały one do  niemieckich żoł-
nierzy z czasów II Wojny Świa-
towej. 

Właściciel posesji natych-
miast wezwał na miejsce poli-

cję. Ta zawiadomiła o znalezi-
sku Zakład Medycyny Sądowej 
przy Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie. -Znaleź-
liśmy szczątki należące z całą 
pewnością do dwóch niemiec-
kich żołnierzy z okresu II Woj-
ny Światowej. Rodzaj pochów-
ku wskazuje na to, że pochodzą 
one z 1945 roku – mówi Andrzej 
Ossowski z Zakładu Medycyny 
Sadowej przy PAM w Szczeci-
nie. Po zabezpieczeniu odnale-
zionych szczątek i fragmentów 
ubioru, prace przerwano, gdyż 
istnieje prawdopodobieństwo, 
że pochowano tutaj więcej osób. 
Pracownicy Zakładu Medycyny 
mają wrócić na miejsce znalezi-
ska za kilkanaście dni. Wówczas 
dokonają badania całego terenu 
i ekshumacji szczątek. Później 
podejmą próbę ustalenia tożsa-
mość pochowanych osób. Pra-
ce te mają potrwać kilka dni. 
-Być może uda nam się wów-
czas nawiązać kontakt z rodzi-
nami pochowanych żołnierzy 
– mówi z nadzieją Ossowski, 
który jest m.in. twórcą polskiej 
bazy danych genetycznych Żoł-
nierzy Wyklętych. Ciekawostką 
jest fakt, że zdaniem A. Ossow-
skiego, na terenie Nowogardu 
może być kilka kwater, gdzie 
chowano żołnierzy. Jedna z nich 
znajduje się, według wiedzy na-
ukowca, na terenie byłej mle-
czarni w Nowogardzie. Za po-
średnictwem DN, badacz prosi 
o kontakt wszystkie osoby, któ-
re mogą posiadać wiedzę w tym 
temacie. 

Oprac: KR

reklama reklama reklama

Szkoła Podstawowa nr 2

„Życzliwa Paczka”
Szkoła Podstawa nr 2 w Nowogardzie, wzięła udział w akcji 
„Życzliwa Paczka”, w ramach której pomogła dzieciom z ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, przed Świętami Bożego 
Narodzenia zorganizowano akcję „Życzliwa Paczka” dla dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom i instytucjom, które okazały dobre serca i umiejęt-
ność dzielenia się z innymi. Dzięki tej akcji święta dla 13 rodzin staną 
się radośniejsze i dające nadzieję. Koordynatorem tego przedsięwzięcia 
był pedagog szkolny - Anna Cesarska.

Info: własna

Wspieraj nowogardzkie koło 
Polskiego Stowarzyszenia diabetyków

Pomożesz  
przez zakupy

Czy wiesz, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowo-
gard może otrzymać od Ciebie darowiznę za każdym razem, gdy 
kupujesz coś w internecie? I to zupełnie za darmo! Sklep, w którym 
zrobisz zakupy, przekaże część ich wartości na nasze konto.

Jedyne, co trzeba zrobić to:
1. Wejść na https://fanimani.pl/polskie-stowarzyszenie-diabety-

kow-kolo-nowogard/ i kliknąć “Wspieram”
2. Wybrać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy.
3. Zrobić zakupy tak jak zawsze - Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło Nowogard otrzyma część wartości Twoich zakupów. To na-
prawdę proste!

Korzystanie z serwisu fanimani.pl jest całkowicie bezpłatne, zatem 
możesz śmiało korzystać z niego podczas każdych zakupów w inter-
necie i wspierać ważne cele.

Dziękujemy za Twoje wsparcie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Weronika 
Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, 
Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Jasełka z humorem w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
22 grudnia w naszej szkole odbyły się niezwykłe Jasełka. Po raz pierwszy w historii szkoły 
aktorami zostali... nauczyciele ZSP!

Ten dzień z pewnością zostanie 
na długo w pamięci aktorów oraz 
publiczności, która przybyła licz-
nie na to niezwykłe wydarzenie. 
Trzeba przyznać, że nauczycie-
le stanęli  na wysokości zadania i 
świetnie odegrali swoje role. Skła-
dające się z pięciu aktów Jasełka 
wprowadziły widzów w świat Ma-
rii, Józefa i Dzieciątka, oprowa-
dziły po pałacu Heroda, a nawet...
zagnały do prawdziwego piekła! 
Wiele było śmiechu i niespodzia-
nek tego dnia – szkolne Jasełka 
były wspaniałym wprowadzeniem 
w świąteczny nastrój. Zaprasza-
my do obejrzenia fotorelacji

Obsada aktorska
Reżyseria i scenografia: Anna 

Durniewicz i Katarzyna Kijana 
Narrator: Małgorzata Łuka 
Maria: Mirosława Szymaniak 
Józef: Bożena Bartoszewska 
Diabeł: Jowita Pawlak 
Herod: ks. Robert Dąbrowski
Hetman: ks. Bartosz Wach 
Jagna: Karolina Jaklińska-Czy-

żak 
Pasterze: Marta Sawicka, Iwo-

na Więzowska, Aneta Bartniczuk
Trzej Królowie: Alicja Jakliń-

ska, Stefan Sitkowski, Piotr Łąpieś
Aniołowie: Beata Zagórska i 

Katarzyna Korniluk
Diabełki: Grażyna Wawrzy-

niak i Patrycja Sierżant 
Śmierć: Janusz Cholawo 
Anielski Chór: Małgorzata Pie-

truszewska, Anna Pikuła-Bielska, 
Joanna Wiatr-Gocałek, Marcin  
Wolny, Zbigniew Ceranka, Jerzy 
Ostasz i Ewa Staszak

Wspólne odśpiewanie kolędy przez aktorów 

Herod (ks. Robert Dąbrowski), Hetman (ks. Bartosz Wach), Jagna (Karolina Jakliń-
ska-Czyżak) i Diabeł (Jowita Pawlak)

Dary dla Jezuska od Królów i Pasterzy 

Piękne Anielice – Beata Zagórska oraz Katarzyna Korniluk budzą Pasterzy – Marta 
Sawicka, Aneta Bartniczuk i Iwona Więzowska 

Pani Ewa Balov i uczniowie przed rozpoczęciem Jasełek 

Maria (Mirosława Szymaniak) i Józef (Bożena Bartoszewska) oraz Aniel-
ski Chór 

 Hetman (ks. Bartosz Wach) ujęty przez Pasterzy

Trzej Królowie – Piotr Łąpieś, Alicja Jaklińska i Ste-
fan Sitkowski 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

dla PaŃ "PrOFilakTYka raka PierSi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 stycznia 2016r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegó-

łowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                               

OFerTa dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCia
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam 
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
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OGŁO SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NierUCHOmOŚCi

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, i piętro, par-
king. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe   63 m2: nowe okna, bu-
dynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 
221

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 72m2, ul. Ks. Racibora I, 
I piętro. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie i dwu-
pokojowe w Wojtaszycach. 91 
39 105 18, 605 850 786 

• Poszukuje pokoju do wynaję-
cia 667 533 025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w sta-
nie surowym, tanio. 507 045 
404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
607 647 215 

• Sprzedam 3pokojowe miesz-
kanie, Długołęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olcho-
wo. 606 312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 58m2 I piętro. Tel. 721 867 
773, 531 844 996 

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je wraz z pawilonem handlo-
wym, bezczynszowe. Tel. 602 
643 408 

•	 kupię pilnie działkę budow-
laną z warunkami zabudo-
wy w Nowogardzie. 606 118 
102 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 
3maja, 100 000 zł. Tel. 888 313 
884

• Poszukuje do wynajęcia 
mieszkanie jedno lub dwupo-
kojowe na parterze. 697 665 
791

• Mieszkanie 53 m2 Goleniów I 
piętro, balkon, centrum zamie-
nię z dopłatą na Nowogard. 
607 223 071 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
ul. Kowalska 2, IV piętro. 606 
269 725

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, IV piętro, 57,8 m2. Tel. 
607 540 622 

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we centrum Nowogardu. 698 
301 559 

• Wynajmę, wydzierżawię 1,5 
ha Nowogard, Wojcieszyn. Tel. 
694 990 863

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW  Verto rok 1994 
poj. 1.8, benzyna + gaz z peł-
nym wyposażeniem elektrycz-
nym. Cena 3500 zł. Tel. 609 876 
850 

•	 Sprzedam Ford Focus C-
-maX, rocznik 2004 gru-
dzień, poj. 2000 cm3, TdCi 
136 km, stan techniczny do-
bry. Wyposażanie: aBS, czte-
ry poduszki powietrzne, 
podgrzewane fotele, wspo-
maganie kierownicy, cen-
tralny zamek, światła prze-
ciwmgielne, elektryczne szy-
by, kierownica wielofukn-
cyjna, klimatyzacja. Ubez-
pieczenie i przegląd do 
02.12.2016r. Cena 11 500 zł 
do negocjacji. Tel. 603 079 
260 

rOlNiCTWO

• Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 
724 964

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, 
redło, pług i opryskiwacz. Tel. 
601 577 365, 603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 
632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, 
byczka, krowę dojną i jałówkę 
cielną. 605 092 517 

• Sprzedam jagnięcine kame-
ruńską. 785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, 
C-380, MTZ – 82, przycze-
pę rolniczą, pług trzyskibowy 
i czteroskibowy i rozrzutnik 
obornika. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. Tel. 603 541 286 

• Sprzedam ciągnik mf 145 km, 
z przednim napędem zareje-

strowany i sprawny. Cena 15 
000. 669 823 464 

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 
i sprawarkę Buczek. 669 823 
464 

• Sprzedam obudowę skrzy-
ni biegów do ciagnika C-360 i 
zwolnicę do C-4011. 669 823 
464 

USŁUGi

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

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

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie dY-
WaNÓW, WYkŁadZiN, Ta-
PiCerki meBlOWeJ SamO-
CHOdOWeJ/ SkÓrZaNeJ 
maTeriaŁOWeJ / POŚCie-
li WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/
SPrZĄTaNie: CZYSZCZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-

tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika regipsy, adapta-
cja poddaszy. 600 626 268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 
721 988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka 
angielskiego. Tel. 502 376 
932, www.tlumacznowo-
gard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 
755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 
386 797 

•	 remonty mieszkań i domów, 
kompleksowa budowa. Tel. 
669 149 383

• Blacharstwo pojazdowe. Spa-
wanie. 600 182 682 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi transportowe. 731 882 
257

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Transport – przeprowadz-
ki BUS + przyczepa. 667 171 
283 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

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

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• Zatrudnię pracownikow bu-
dowlanych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni 
pracownika wymagane przy-
gotowanie zawodowe. 91 29 
22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 
817 214 

• Zatrudnię pracownika na 
kuchnię. 530 395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy 
pożyczkowej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę wa-
runki płacowe dobre i miesz-
kaniowe. Wiadomość: 91 39 
103 15, 502 56 23 78 

• Zatrudnię osobę do prac 
ogólnobudowlanych. 696 
520 289 

• Przyjmę do pracy przy ogro-
dzeniu. 607 654 692 

• Przyjmę do pracy w 5-10-15, 
wymagana znajomość obsłu-
gi komputera. Tel. 601 410 459 

• amBerCare24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

iNNe

•	 drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wiesza-
ki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 
665 541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpał-
kowe mieszane – duża wiąz-
ka. Stolarnia Olchowo (przy 
drodze na Wyszomierz). Tel. 
601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 
0,50 m do 2,5 m kopana lub 
cięta z własnej plantacji for-
mowana tel. 602 10 11 18 lub 
600 899 289

• Sprzedam fotel do masażu 
kręgosłupa. 601 553 551 

• Drewno opałowe w klockach 
lub połupane, sprzedam, so-
sna gałęziówka z dowozem. 
514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 
697 104 578

• Sprzedam drewno suche ta-
nio. 886 828 345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 
880 690 659

• Stare pojazdy części, literaturę 
kupię. Tel 600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe 
mieszane w klockach. 514 740 
538 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do



Nr 1 (2431)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

PiaSek, PiaSek PrZeSieWaNY, ŻWir, 
CZarNOZiem, POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia dŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZem dO klieNTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Przyjaciele Natalii kielar dziękują za pomoc

Warto pomagać
Pomaganie innym staje się trendy. Coraz więcej z nas decyduje się wesprzeć tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Robią to z potrzeby serca, bez-
interesownie… ,tak po prostu. 

W Nowogardzie nie brakuje 
osób, które otwierają swoje serca 
dla innych. Do nich właśnie na-
leżą państwo Piotr i Beata Wró-
blewscy, właściciele firmy Finans- 
Bud, którzy od lat zbierają pienią-
dze na leczenie ciężko chorej Na-
talii Kielar. Natalia jest uczennicą 
III klasy Gimnazjum nr 1 w No-

wogardzie. Ze względu na stopień 
niepełnosprawności, nie może 
uczestniczyć w zajęciach lekcyj-
nych razem z innymi uczniami. 
Na co dzień uczy się w domu, pod 
okiem oligofrenopeddagoga i lo-
gopedy. Jest pogodną i ciepłą oso-
bą. Pomimo choroby, nie straciła 
optymizmu i pogody ducha. 

Dzięki wsparciu klientów pań-
stwa Wróblewskich, którzy wrzu-
cają datki do puszki w siedzibie 
firmy, rodzina Natalii będzie mo-
gła zapewnić jej leczenie. Tu każ-
dy grosz się liczy, bo próby rato-
wania dziewczynki są okupione 
nie tylko ogromnym wysiłkiem, 
ale też dodatkowymi kosztami. 

Każde, nawet najmniejsze wspar-
cie, jest nieocenione. I właśnie za 
tę bezinteresowną pomoc rodzi-
na Natalii chciałaby podziękować 
p. Wróblewskim, Klientom fir-
my „Finans- Bud”, Dyrekcji i Na-
uczycielom Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie- Mag-
dalenie Dawidowskiej i Gabrie-

li Bartos oraz uczennicom kla-
sy II c - Wiktorii Pawłowskiej, Ju-
lii Grycner i Pauli Olesińskiej oraz 
wszystkim tym, którym los Nata-
lii nie jest obcy. Dzięki Wam, lu-
dziom dobrego serca, nasza kole-
żanka może cieszyć się życiem.

Przyjaciele Natalii
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kararyjskie, Egipt, Grecja,
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  9

Komu mają służyć 
takie inwestycje?

Zginął pieszy

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reKlama reKlama

reKlama

reKlama

  Od 500 do 5000 zł
  
Szybka decyzja  
kredytowa  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s. 3

Nasi 
przedsiębiorcy:

Techno 
-Invest

 

ewakuacja stacji benzynowej. Na miejscu pracowali pirotechnicy 

Alarm Bombowy na Orlenie!
Oni 
naprawdę 
chcą 
Niemcom 
oddać wodę!

s. 4

NaSZ rePOrTaŻ
38 europejskie 
Spotkanie 
młodych z 
Taize

s. 10

Jeszcze  
o pożarze  
w Dąbrowie

s. 8
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W skrócie

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, 
nie szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 

12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu 

kompetencji samorządu 
gminnego

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

Nie straszą już gałęzie przy dro-
dze powiatowej do miejscowości 
Jarchlino. Dodajmy, że zabieg przy-
cięcia gałęzi drzew miał na celu po-
lepszenie widoczności kierowców, 
jeżdżących tym odcinkiem drogi, 
i został wykonany za sprawą kilku-
letniego programu starostwa, który 
w założeniu ma poprawić bezpie-
czeństwo na drogach powiatowych. 
W związku z tym w ciągu ostatnich 
dwóch lat zostało wyciętych ponad 
250 drzew znajdujących się przy 
drogach.   JB

Od 11 do 15 stycznia w Nowogardzkim Domu Kultury będzie trwał „Ty-
dzień Otwarty”. Dzięki temu chętni do uczęszczania na zajęcia organizowa-
ne przez NDK, od poniedziałku do piątku będą mogli brać udział w bez-
płatnych zajęciach we wszystkich pracowniach działających w NDK. „Ty-
dzień Otwarty” będzie świetną okazją do obejrzenia pracowni oraz roz-
mów z instruktorami. Oprac: KR

Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Osinie, od 1 grudnia 2015 roku przechodzą z telefonii 
stacjonarnej do wirtualnej sieci Orange. Oznacza to, że 
zmieniają się numery telefonów do wszystkich pracow-
ników Urzędu i OPS-u. Osoby, które dzwonić będą na nowe numery telefo-
nów ponosić będą opłaty za połączenie do sieci komórkowej Orange.    KR 

Śmiertelny wypadek w Kikorzu

Zginął pieszy 
W środę, 6 stycznia, na skrzyżowaniu w Kikorzu doszło do tragicznego w skutkach wypad-
ku drogowego. Kierująca pojazdem marki Volkswagen T4, mieszkanka Koszalina potrąci-
ła śmiertelnie przechodzącego przez jezdnię pieszego – 52-letniego Grzegorza R., miesz-
kańca Węgorzy. 

Do wypadku doszło ok. godz. 
20.10. 

- Kierująca pojazdem mar-
ki VW T4 Kamila L., lat 31, za-
mieszkała w Koszalinie, potrą-
ciła przechodzącego przez jezd-
nię pieszego Grzegorza R. lat 52, 
który poniósł śmierć na miejscu – 
informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Jak dowidziała się redakcja 
DN, potrącony śmiertelnie męż-
czyzna to mieszkaniec wsi Wę-
gorzyce (gm. Osina). Mężczy-
zna nie poruszał się po pasach. 
Próbował przejść na drugą stro-
nę ruchliwej jezdni w okolicach 
przejścia dla pieszych. Oko-
liczności tragicznego zdarzenia 
bada policja i prokuratura. 

- Postępowanie w tej sprawie 
prowadzą policjanci z Nowo-
gardu pod nadzorem goleniow-
skiej prokuratury, ustalają przy-

czyny i okoliczności zdarzenia, 
w tym również, który z uczestni-
ków przyczynił się do zaistnienia 
powyższego zdarzenia – dodaje 
rzecznik policji. 

Wiadomo, że zwłoki mężczy-
zny zabezpieczono do dalszych 
badań. Mają one pozwolić usta-

lić czy pieszy w chwili wypad-
ku był trzeźwy. Kierującą Volks-
wagenem zbadano na zawartość 
alkoholu zaraz po zdarzeniu. 
Przyrząd do badania wydycha-
nego powietrza wykazał, że ko-
bieta była trzeźwa.

MS

Konkurs historyczny 

Można wygrać ciekawą książkę 
W numerze świątecznym DN 

rozpoczęliśmy nowy konkurs, 
którego pomysłodawcą i głów-
nym realizatorem jest nowo-
gardzki miłośnik historii pan 

Mirosław Berezowski. Konkurs 
mający charakter edukacyjny 
polega na udzieleniu każdora-
zowo pisemnie (listownie bądź 
mailowo) odpowiedzi na jedno 
przygotowane przez pana Miro-
sława pytanie z najnowszej hi-
storii. Odpowiedzi można nad-
syłać do daty każdorazowo po-
danej przy kolejnym pytaniu. W 
wydaniu DN, w którym poda-
my wylosowanego zwycięzcę za-
mieścimy również obszerniejszy 
tekst o wydarzeniu bądź oko-
licznościach będących tematem 
tegoż pytania konkursowego... 
Nagrodą w każdym cyklu pyta-
nia będzie książka pt. „Od Nie-
podległości do Niepodległości” 
wyd. IPN.  Dzisiaj jeszcze raz 
pierwsze pytanie konkursowe.

 Pytanie 1. W jakiej bitwie 
na wszystkich frontach II 
Wojny Światowej polski żoł-
nierz dał największą dani-
nę krwi i w jakich okolicz-
nościach? (Nie chodzi o Po-
wstanie Warszawskie i Kam-
panię wrześniową)

 Na odpowiedzi czekamy tym 
razem do następnego czwartku. 
Odpowiedzi można dostarczać 
do redakcji DN osobiście bądź 
nadsyłać listownie (na kartce) 
czy mailowo, odpowiednie adre-
sy w stopce redakcyjnej.

Red.

Nie tylko miłośników historiiNie tylko miłośników historii

Zatrudnię do opieki nad osobą starszą
Pilnie poszukiwana osoba do opieki nad kobietą cierpiącą na demencję starczą. 

Praca zmianowa, w ciągu dnia, w miejscu zamieszkania podopiecznej. 
Mile widziane osoby z doświadczeniem.  

Tel. 601 993 676
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reKlama reKlama reKlama

reKlama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ewakuacja stacji benzynowej. Na miejscu pracowali pirotechnicy 

Alarm bombowy na Orlenie!
Prawdziwe oblężenie przeżyła wczoraj (7.01) stacja paliw Orlen, przy ul. 3 Maja. Policja otrzymała informację, że w pozostawionej na parkingu torbie po-
dróżnej znajduje się bomba. Ze stacji ewakuowano personel i klientów. Na miejsce wezwano pirotechników i kilka zastępów straży pożarnej. Po sprawdze-
niu bagażu, bombowy alarm odwołano. 

Było około godz. 13.00. Naj-
pierw na stację Orlen przyjechała 
karetka. Chwilę później nieozna-
kowany radiowóz. Gdy DN dotarł 
na miejsce, tajemnicza torba le-
żała na końcu parkingu.  Zdąży-
liśmy wykonać jeszcze kilka zdjęć 
tajemniczego bagażu, a następ-

nie musieliśmy opuścić teren sta-
cji podobnie, jak jego personel i 
nieliczni klienci. W tym czasie, 
bowiem policjanci otrzymali ko-
mendę, aby ewakuować wszyst-
kich z terenu stacji, a następnie 
ogrodzić jej teren.

-Policjanci otrzymali anonimo-
we zgłoszenie o ujawnieniu na sta-
cji Orlen bagażu z niebezpiecznym 
ładunkiem. W związku z tym uru-
chomiliśmy całą procedurę. Obiekt 
należało ewakuować – informuje 
asp. Julita Filiczpuk, rzecznik po-
licji. 

Dosłownie w kilka minut po za-
mknięciu stacji, na miejsce doje-
chali dodatkowi policjanci a tak-
że kilka zastępów straży pożarnej 
z całej gminy. W kilka minut Or-
len został szczelnie otoczony.  Po 
ponad godzinie dojechali również 
policyjni pirotechnicy. Ci przez 

kilkadziesiąt minut badali pozo-
stawiony bagaż wykorzystując do 
tego m.in. wyszkolonego psa. Na-
stępnie zdalnie sterowany robot 
otworzył bagaż i po kolei wycią-
gał znajdujące się w nim rzeczy. 
Na szczęście okazało się, że w tor-
bie nie ma nic niepokojącego. 

-Do sprawy podeszliśmy bardzo 
poważnie, ponieważ nie było wia-
domo, co tak naprawdę może znaj-

dować się w bagażu. Informacja na 
szczęście okazała się nieprawdzi-
wa. W bagażu znajdowały się rze-
czy osobiste – informuje J. Filip-
czuk. 

Pirotechnicy zabezpieczyli ba-
gaż. Następnie dali sygnał, że po-
zostałe służby mogą kończyć ak-
cję. Stację po kilku minutach po-
nownie otwarto dla klientów. Ak-
cja trwała ponad  3 godziny. 

Wątek holenderski 
Z nieoficjalnych źródeł, do ja-

kich dotarł DN wynika, iż bagaż, 
który spowodował tyle zamiesza-
nia mógł należeć do mieszkań-
ca gminy Osina. Mężczyzna tego 
dnia wrócił z Holandii, gdzie pra-

cował. Około południa miał wy-
siąść z samochodu na holender-
skich tablicach rejestracyjnych, 
którym ktoś go przywiózł właśnie 
na stację w Nowogardzie. Jak re-
lacjonują świadkowie chwilę póź-
niej zaczął wykrzykiwać, że w tor-
bie, którą zostawił na parkingu 
jest bomba, a następnie zasłabł. 
To, dlatego zanim jeszcze sta-
cję zamknięto interweniowała na 
miejscu karetka. Jak wiemy nie-
oficjalnie, mężczyzna został prze-
wieziony na oddział psychiatrycz-

ny do jednego z wojewódzkich 
szpitali. 

Pytań w sprawie jest wiele? Nie 
wiadomo, z jakiego powodu męż-
czyzna zatrzymał się akurat na 
stacji paliw. Dlaczego uznał, że w 
bagażu, który prawdopodobnie ze 
sobą przywiózł są niebezpieczne 
ładunki? Czy był pod wpływem 
jakichś środków odurzających? 
W końcu czy osoba, która powia-
domiła policję o podejrzanym pa-
kunku miała jakiś związek z ta-
jemniczym mężczyzną? 

-Na chwilę obecną za szybko 
jest, aby mówić o takich szczegó-
łach. Policja na pewno będzie ba-
dać tę sprawę, by wyjaśnić wszelkie 
okoliczności, również te związane 
z osobą, która zawiadomiła nas o 
podejrzanym bagażu- zapewniła J. 
Filipczuk. 

O anty-bombowej akcji w No-
wogardzie głośno się również 
wczoraj zrobiło w mediach regio-
nalnych i krajowych. 

Marcin Simiński

W tej torbie, pozostawionej na parkingu, miał znajdować się ładunek wybuchowy

W oddali grupa pirotechników rozpoczyna akcję

fot. freedron.com
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mało 250 tys. zł - burmistrz chciał znów pieniędzy na prawników z Poznania

Oni naprawdę chcą Niemcom oddać wodę!
Podczas minionej, wtorkowej sesji, znów doszło do burzliwej debaty w sprawie „przetargu na wodę”. Robert Czapla chciał, aby radni po raz kolejny prze-
znaczyli niemałą sumę pieniędzy na prawników, którzy w imieniu gminy robią wszystko, aby nowogardzkie wodociągi przejęli Niemcy. Przekonywał do 
tego, w dość osobliwy sposób, sugerując nawet, że niektórzy radni mogą mieć „problemy z głową”. Radni nie dali się sprowokować i wciągnąć w znaną już 
powszechnie retorykę, jaką stosuje często R. Czapla. Nie wyrazili zgody na kolejne transze, jakie z budżetu mieliby otrzymać prawnicy z Poznania. 

Nic nie zapowiadało się, że 
wtorkowa sesja tak się przedłu-
ży. Rozpoczęte o 10.00 obrady za-
kończyły się krótko po godzinie 
13-tej, mimo iż w porządku ob-
rad była tylko jedna uchwała. Za-
kładała ona wprowadzenie zmian 
do budżetu, dzięki którym gmi-
na dołoży powiatowi 177 tys. zł, 
jako wkład własny do remontu 
drogi Nowogard - Strzelewo. Po-
wiat chce uzyskać na drogę dofi-
nansowanie, z PROW. W dniu 11 
stycznia złożona ma zostać odpo-
wiednia aplikacja. Wcześniej jed-
nak należało zabezpieczyć pienią-
dze na wkład własny. Powiat swoje 
dołożył, więc i gmina została po-
proszona o to samo. Jednakże do 
tej samej uchwały burmistrz znów 
podrzucił „kukułcze jajo”, co mu-
siało zburzyć spokój na sali obrad. 
R. Czapla chciał, aby przy okazji 
pieniędzy na drogę radni przezna-
czyli także 50 tys. zł na prawników 
z Poznania, którzy reprezentują 
gminę w słynnym już „przetargu 
na wodę” (warto przypomnieć, że 
adwokaci skonsumowali już prze-
szło 250 tys. zł z gminnej kasy, i 
jak na razie nie przyniosło to żad-
nego rezultatu, tzn. finału spra-
wy nie widać).  Burmistrz próbo-
wał już radnych nakłonić do opła-
cania prawników na poprzedniej 
sesji, która odbyła się 29 grud-
nia. Wówczas tłumaczył wspól-
nie ze skarbnikiem, że nie są do 
żadne „nowe pieniądze”, ale tzw. 
przechodzące, sugerując, że gmi-
na nie wykorzystała tego, co rad-
ni przyznali w czerwcu zeszłego 
roku, wierząc urzędnikom, że bę-
dzie to już ostatnia transza. Rad-
ni mieli od początku jednak wąt-
pliwości i jak informowaliśmy już, 
uchwałę zabezpieczającą środki 
na ten cel zdjęli z porządku ob-
rad. Ponadto radny Piotr Słom-
ski już na początku sesji  wniósł  o 
przedstawienie przez burmistrza 
precyzyjnego rozliczeni dotych-
czas wypłaconych kwot poznań-
skiej kancelarii.  Okazało się, że  
obawy  radnych nie były nieuza-
sadnione. Pieniądze, które znów 
radni mieliby dać gminie by ta da-
lej mogła prowadzić spór z PU-
WiS-em, całkiem takie „przecho-
dzące nie są”. Skarbnik przyznał, 
że z puli tej jednak wydano już 14 
tys. zł (tyle jak wynika z informa-
cji DN zażyczyli sobie panowie z 
Poznania za napisanie skargi ka-
sacyjnej do NSA-poinformujemy 
o tym wkrótce). Informacja ta tyl-

ko dolała przysłowiowej „oliwy do 
ognia”. Radni zaczęli głośno dopy-
tywać: „to w końcu wydano te pie-
niądze, czy nie?” 

W trakcie trzygodzinnej deba-
ty nad tym punktem praktycznie 
nie było radnego, poza członkami 
SLD, który nie miałby wątpliwo-
ści czy przyznać urzędowi te do-
datkowe pieniądze. Nie brakowa-
ło też tych kategorycznie się temu 
sprzeciwiających. Radni przypo-
minali, że burmistrz w zeszłej ka-
dencji nie pytał się rady o to, czy 
przetarg ogłosić. Zrobił to na wła-
sną rękę. Teraz żąda od rady, aby 
w tym, wyglądającym dotychczas 
przynajmniej na niefrasobliwość, 
procederze   uczestniczyła,  a do 
tego pozwalała, by za wywoła-
ną na życzenie magistratu wodo-
ciągową wojnę płacili mieszkań-
cy. Inni nie mogli się nadziwić, że 
sprawa ta trwa tyle czasu, a jak na 
razie końca nie widać. 

- W tym przetargu jak na razie 
wygrany jest jeden – to kancelaria 
z Poznania – mówił Dariusz Kie-
lan, radny niezależny. 

-Do tej pory nikt nam nie mówi, 
dla kogo i na co konkretnie mają 
pójść te pieniądze. Stwierdzenie 
„doradztwo prawne” jest bardzo 
szerokie. To musi być w końcu ro-
bione transparentnie – apelował 
Andrzej Kania z Klubu Wspólny 
Nowogard. 

- Ktoś tu robi niezły biznes i to 
na pewno nie jest gmina – mó-
wił Marcin Nieradka: - my jak na 
razie mamy same straty. Czas to 
przerwać. Naważył pan sobie piwa 
panie burmistrzu, niech pan sam 
go teraz wypije, a za prawników 
płaci z własnej kieszeni. Stać pana 
na to, ma pan duże uposażenie – 
dodał radny. 

Wszystkie te wypowiedzi kie-
rownictwo UM odpierało powta-
rzając, jak od miesięcy, te same 
slogany. Głównie sprowadzały się 
one do jednego – wszystkiemu 
winny jest PUWiS, a radni jak nie 
zgodzą się na honoraria dla praw-
ników, to pozbawią gminę możli-
wości obrony. 

-Przed kim państwo chcecie nas 
bronić? Przed lokalnym przedsię-
biorcą i ludźmi tam zatrudniony-
mi? Przecież te pieniądze są wam 
naprawdę  potrzebne po to tylko 
, aby przekazać Niemcom wodę 
- przerwał urzędniczy słowotok 
Piotr Słomski, wiceprzewodniczą-
cy RM. 

Słowa radnego Słomskiego naj-

wyraźniej bardzo dotknęły bur-
mistrza, zważywszy, że odpowie-
dział na nie w osobliwym stylu, 
zwykle w takich gremiach niewy-
stępującym.  

- Panie radny Słomski! Pan nie 
wytrzymuje temperatury na sali i 
najwyraźniej zwoje się panu prze-
grzały – powiedział R. Czapla, 
wyraźnie zadowolony z tego co 
rzekł.. Niestety po raz kolejny w 
takich sytuacjach nie zareagował 
na poziom wypowiedzi przewod-
niczący RM, Stanisław Saniuk, 
pozwalając, by w kierunku rad-
nych padały inwektywy.  

 Prostactwo wypowiedzi burmi-
strza bynajmniej  nie zdeprymo-
wało jednak radnego Słomskiego 
, który  nie dał się wciągnąć w re-
torykę zastosowaną przez burmi-
strza, (przy pełnym przyzwoleniu 
kierującego obradami.): 

-Zachowanie organu wykonaw-
czego, z którym mieliśmy przed 
chwilą do czynienia, jest tylko do-
wodem na to, że dotknąłem czułe-
go punktu, sedna sprawy- panowie 
chcą rzeczywiście przekazać Niem-
com korzyści z zarządzania  nowo-
gardzką wodą  . A przecież nie jest 
żadną tajemnicą, że o swój inte-
res narodowy dbać powinien każdy 
obywatel a to, że tak nie było przez 
lata sprawia,  ,że co raz częściej Po-
lacy nie czują się, aby nadal żyli w 
swoim kraju. Przynajmniej tu, na 
swoim podwórku, spróbujmy to 
przerwać – mówił Słomski. 

Czapla jednak nie odpuszczał. 
Nadal atakował radnego. Próbo-
wał sprowadzić sprawę wodocią-
gów do konsumenckich wyborów, 
zarzucając radnemu, jakiej marki 

samochodem jeździ i czy nosi na 
ręku „chiński zegarek”. Swoje trzy 
grosze dołożył też skarbnik gmi-
ny. 

-Zarzuty wobec obcego kapitału 
są dla mnie niezrozumiałe. Prze-
cież w Nowogardzie już raz fir-
ma z obcym kapitałem realizowa-
ła wielkie, wielomilionowe zada-
nie i wówczas nikomu to nie prze-
szkadzało. Mam tu na myśli firmę 
Skanska, która remontowała nasz 
szpital – wyskoczył Marcin Mar-
chewka. 

- Co innego produkt czy usługa 
na rynku, a co innego podmiot go-
spodarczy posiadający odpowied-
nie struktury, chcący się zainstalo-
wać trwale (umowa na 15 lat-dop. 
red) na danym terenie i rynku.  Pa-
nowie pełniący tak ważne stanowi-
ska powinni to odróżniać. Jeśli nie 
odróżniacie, bądź nie chcecie, to 
należało to teraz powiedzieć – od-
powiedział szybko P. Słomski. 

Po wyczerpaniu się listy mów-
ców, radni przeszli do głosowa-
nia. Najpierw głosowano wnio-
sek o dokonanie zmiany w pro-
jekcie uchwały i wykreśleniu z 
niego kwoty 50 tys. zł na prawni-
ków. Wniosek ten poparło 9 rad-
nych tj. Michał Krata, Piotr Słom-
ski, Bogumił Gała, Arkadiusz Cie-
chanowski, Dawid Jurczyk, Bogu-
sław Dziura, Marcin Nieradka, Jo-
wita Pawlak, Michał Wiatr. Tak 
zmienioną uchwałę, która zakła-
dała już tylko przekazanie w bu-
dżecie pieniędzy na remont drogi 
do Strzelewa, radni przyjęli zde-
cydowaną większością głosów (16 
za, 1 przeciw (Anna Wiąz/SLD), 
1 wstrzymujący się (Lidia Bogus/

PiR-Pis)).Sam wniosek o zdjęcie 
pieniędzy na prawników,  popar-
ło 9-ciu   wyżej już wymienionych 
radnych .  Zanim doszło do gło-
sowania, doszło też do krótkiego 
spięcia na sali, do którego znów 
doprowadził niejako Przewodni-
czący Rady. Tuż przed zarządzo-
nym już głosowaniem nad odrzu-
ceniem, pieniędzy dla prawników 
niespodziewanie Stanisław Sa-
niuk, udzielił głosu skarbnikowi 
gminy, który się tego domagał. Na 
sali zrobił się szum. Najgłośniej 
interweniował radny M. Nierad-
ka, kilkukrotnie, wzywając prze-
wodniczącego do przestrzega-
nia statutu i pytając, w jakim try-
bie wypowiada się skarbnik, kie-
dy rada przeszła już do głosowa-
nia? Odpowiedzi jednak nie usły-
szał. W końcu sam M. Marchew-
ka przerwał swoją mowę i obrady 
wróciły do właściwego porządku 
prawnego. 

W najbliższą środę, na wniosek 
radnego Michała Wiatra, odbyć 
ma się spotkanie radnych z wła-
dzami miasta, na którym przed-
stawiona ma być szczegółowo sy-
tuacja dotycząca „przetargu na 
wodę”. Magistrat ma podczas tego 
spotkania przedstawić , zgodnie 
ze wspomnianym już  wnioskiem 
radnego P Słomskiego  także fak-
tury, jakie dotychczas wystawiła 
na koszt miasta poznańska kan-
celaria. 

Pytanie tylko, co poza obejrze-
niem faktur ma dać radnym to 
spotkanie, skoro nie zaproszono 
na nie drugiej strony sporu–, czy-
li PUWiS-u?

Marcin Simiński

Od lewej: M. Marchewka - skarbnik gminy, K. Kolibski - wice burmistrz, R. Czapla - burmistrz
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Komu mają służyć takie inwestycje?

Tutaj rowerem nie pojedziesz
Chodnikowy zapał inwestycyjny trwa w Nowogardzie w najlepsze. Czy pieniądze przeznaczane z budżetu na ten cel są wydawane racjonalnie i optymal-
nie?  Przyjrzeliśmy się niektórym zrealizowanym tylko ostatnio w naszej gminie przydrogowym traktom komunikacyjnym.

Karsk 
Wioska ma szczęście do inwe-

stycji w wewnętrzne drogi i chod-
niki. Jeszcze za poprzedniego bur-
mistrza wykonano tam poważne 
prace w tym zakresie. W ostatnich 
miesiącach realizowany jest chod-
nik biegnący, prawie przez całą 
długość wsi, po lewej stronie ja-
dąc od strony Nowogardu. Inwe-
stycja warta  320.055,84 zł brut-
to realizowana jest w 50 % z bu-
dżetu gminy, a w połowie z fundu-
szy Marszałka Województwa, po-
nieważ zarządcą drogi wojewódz-
kiej 106 przebiegającej przez wio-
skę jest podległy marszałkowi Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.  Długość chodni-
ka wynosi prawie 1300 metrów.

Mamy, więc inwestycję za duże 
pieniądze, a niestety mało funk-
cjonalną przeznaczoną, bowiem 
wyłącznie dla ruchu pieszego. Jak 
wynika z prawa o ruchu drogo-
wym chodnik, co do zasady nie 
może być wykorzystywany do ru-
chu rowerowego. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy na drodze głównej, 
przy której leży chodnik dopusz-
czalna jest prędkość ruchu powy-
żej 50 km godzinę, a chodnik ma, 
co najmniej 2 metry szerokości.  
Taki wyjątek w Karsku nie zacho-
dzi, bowiem obowiązuje tu ogra-
niczenie szybkości jak w terenie 
zabudowanym a chodnik ma sze-
rokość od 1, 5m do 1, 9 metra na 
niektórych krótkich odcinkach. 
Pojawia się nieodparcie pyta-
nie, dlaczego nie zaprojektowano 
tak tego traktu, aby mógł po nim 
odbywać się bez złamania pra-
wa nie tylko ruch pieszy, ale tak-
że rowerowy? Karsk to wioska le-
żąca blisko Nowogardu i łatwo so-
bie wyobrazić, jakie jest tam natę-
żenie ruchu pieszego, a jakie ru-
chu rowerowego, rower bowiem 
służy tutaj wielu nie tylko do po-
ruszania się po wiosce, ale rów-
nież do skomunikowania się z 
miastem. Czy nikt się nad tym nie 
zastanowił wywalając tutaj, ponad 
300 tys. złotych?  Komu i czemu 
ma służyć ta kosztowna inwesty-
cja skoro rowerzyści jej nie amor-
tyzują, a zwłaszcza będą nadal 
narażeni na niebezpieczeństwo, 
gdyż muszą poruszać się po wą-
skiej i jednocześnie o sporym na-
tężeniu ruchu również ciężaro-
wego na drodze 106?  Czy wyda-
jąc tak duże pieniądze nie można 
było tak zaprojektować tego trak-
tu, aby spełniał on dwie funkcje 
nawet gdyby (pewnie nieznacz-
nie) wzrosły koszty? 

  Czy się czepiamy? Oczywiście, 
ale każdy myślący widzi, że jest 

się do czego przyczepić, mimo, 
że pewnie znajdą się i tacy, co po-
wiedzą, że nic się nie stało, ponie-
waż ludzie pewnie będą rowerami 
jeździć po tym chodniku dla pie-
szych, bo taka jest potrzeba życia, 
a i policjanci zarobią jak to zoba-
czą, bo będą musieli wystawić 
mandat… można i tak. 

 Nowogard – chodnik na Woj-
ska Polskiego

W grudniu, ubiegłego roku, od-
dano do użytku 365 metrowy od-
cinek chodnika na ul. Wojska Pol-
skiego, od początku na wysokości 
wjazdu na stadion, aż do ośrod-
ka Henryka Grygowskiego.  Cał-

kowity koszt wykonania chodni-
ka, wraz z pracami dodatkowymi 
wyniósł 77.120 zł brutto. Podob-
nie jak w Karsku tak i tutaj chod-
nik może być wykorzystany tyl-
ko do ruchu pieszego, jego sze-
rokość wynosi niewiele ponad 1 
metr. Wykonywanie tutaj inwe-
stycji bez zaprojektowania jej, 
jako fragmentu ścieżki rowero-
wej jest szczególnie nonsesow-
ne. Ruch pieszy, jaki się tu odby-
wa jest związany głównie, bowiem 
z ewentualnym dotarciem do pra-
cy osób zatrudnionych w DPS-
-sie. Ze względu jednak na dużą 
odległość zakładu od miasta wie-
le z tych osób korzysta bądź z sa-

mochodu, bądź z roweru. Pomija-
my tutaj świadomie pieszych po-
ruszających się w tej okolicy w ce-
lach rekreacyjnych, ponieważ oni 
na ogół korzystają z alejek we-
wnątrz Sarniego Lasu. I tak po-
nad 70 tys. złotych nie poprawia 
tutaj bezpieczeństwa, (nielicz-
ni piesi mieli do dyspozycji do-
tychczasowy stary chodnik), po-
nieważ liczniejsi rowerzyści na-
dal muszą się poruszać po drodze 
głównej (szczególnie niebezpiecz-
nej na zakręcie –rozjeździe Strze-
lewo - Smużyny). Czy się czepia-
my? Z całą pewnością, ale każdy 
rozsądny widzi, że trudno tutaj się 
nie czepić.   

Wnioski
Poruszając ten temat nie mo-

żemy do końca pozbyć się wraże-
nia, że trochę rzucamy grochem o 
ścianę. Tam, bowiem, gdzie naj-
ważniejsza jest propaganda, ja-
kakolwiek racjonalność na ogół 
uwiera- łatwiej, bowiem podska-
kiwać z bezkrytycznej uciechy jak, 
nie przymierzając, Giertych na 
marszu KOD-u, aniżeli właściwie 
reagować na głupotę. Niestety w 
Nowogardzie propaganda „górą” 
już od lat.  I dlatego nie słychać za 
bardzo społecznej wrzawy w re-
akcji na realizowane u nas wie-
lowymiarowe marnotrawstwo 
spowodowane brakiem rozsąd-
ku rządzących, natomiast posia-
dający niezłe emerytury mundu-
rowe emeryci z SLD( i dużo wol-
nego czasu) bezustannie pieją na 
ławeczkach o rzekomym rozwo-
ju miasta… W DN powodowani 
obywatelską i dziennikarską od-
powiedzialnością musimy jednak 
opisywać objawy bezmyślności 
i głupoty, mimo, że wolelibyśmy 
mieć do czynienia tylko z efekta-
mi mądrości zarządzających. W 
towarzystwie, bowiem mądrości 
to żyć się chce, a głupota nie tyl-
ko, że przynosi szkodę, ale jest ge-
neralnie beznadziejna. Czysto pe-
erelowski aktywizm obserwowany 
przez nas od lat w zakresie podej-
ścia do inwestycji komunalnych 
w naszej gminie nie tylko nie za-
stąpi racjonalności działania po-
przedzonej umiejętną analizą po-
trzeb i mądrymi wyborami roz-
wiązań, ale już przynosi realne za-
grożenia dla bezpieczeństwa oby-
wateli. W zakresie omawianej w 
tym tekście tylko cząstkowo kwe-
stii sytemu komunikacyjnego czas 
najwyższy na pogłębioną dysku-
sję o wieloletnich priorytetach in-
westycyjnych. Czas najwyższy np., 
dlatego abyśmy wkrótce nie sta-
li koło ratusza z jednej strony, a 
koło byłego POM-u z drugiej, gdy 
na chwilę zamkną przejazd kole-
jowy.  Oczywiście można wtedy 
też zostawić samochód w korku i 
wśród smrodu dymiących pojaz-
dów pospacerować sobie nowiut-
kim i gładziutkim chodniczkiem z 
polbruku, (aby nie zimą, bo wtedy 
orła na śliskiej nawierzchni się za-
pewne wywinie). 

sm

PS. Redakcja pozdrawia p. Ta-
deusza Fiejdasza, za niezwy-
kłe poczucie humoru (czarne-
go?) nawet, gdy w grę wchodzi 
bezpieczeństwo obywateli. 

Po pięknym chodniku, w Karsku, nikt nie chodzi, a rowerzyści dalej muszą jeździć ulicą

Na nowym chodniku przy ul. Woj. Polskiego pieszych nie zobaczysz
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Łk 3,15-16.21-22)
Gdy więc lud oczekiwał z na-

pięciem i wszyscy snuli domysły 
w sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem godzien roz-
wiązać rzemyka u sandałów. On 
chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym i ogniem. Kiedy cały lud przy-
stępował do chrztu, Jezus tak-
że przyjął chrzest. A gdy się mo-
dlił, otworzyło się niebo i Duch 
Święty zstąpił na Niego, w posta-
ci cielesnej niby gołębica, a nieba 
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie.

Ludzie Starego Przymierza 
oczekiwali na przyjście Mesjasza. 
Bacznie przyglądali się każdemu 
kto wyróżniał się spośród ludu. 
Swój wzrok utkwili w osobie Jana 
Chrzciciela. Często on dawał im 
do zrozumienia, że nie jest tym, 
na którego czekają. Oni jednak 
mieli nadzieję, że może jednak. 
Dlatego tak ważne było przemó-
wienie Jana by rozładować napię-
cie wśród ludu, aby rozwiać ich 
domysły. Zdarza się w naszym 
życiu, że i między nami są różne 
domysły, napięcia spowodowa-
ne niepewnością i potrzeba cza-
sem, jeśli to możliwe, aby podać 
prawdę. Prawda jest tym co nas 
wyzwala, co nas oczyszcza. Jan 
Chrzciciel znał bardzo dobrze 

swoje miejsce w historii zbawie-
nia. Był świadomy misji, którą 
otrzymał od Boga. Każdy z nas 
ma także swoje miejsce w Bożym 
planie. Każdy z nas ma swoją mi-
sję nadaną przez samego Boga. 
Misją Jana było udzielanie chrztu 
z wody. Do tego chrztu przystą-
pił także Jezus z Nazaretu. Ro-
dzi się pytanie: po co On do tego 
chrztu przyszedł skoro nie miał 
w sobie żadnego grzechu, na-
wet małego? Jezus jest tym, któ-
ry przychodzi dać nam przykład 
jak podążać drogą wiary. Dlacze-
go chrzest jest taki ważny? Po-
nieważ przyjął go sam Zbawiciel. 
To Jan Chrzciciel mówi o Jezusie 
w innym miejscu: oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świa-
ta. Chrzest Jezusa w Jordanie jest 
znakiem obmycia z grzechów, ale 
nie Jego, a całego świata. Co robi 
po chrzcie Jezus? Modli się. Co? 
Jezus się modli? – Możemy zapy-
tać. Znów On sam pragnie poka-
zać nam jakże ważna jest modli-
twa. Patrzenie na nią nie z punk-
tu obowiązku, spełnienia kon-
kretnego rytu, ale modlitwa jako 
osobiste wchodzenie w relację z 
Bogiem. Znów możemy powie-
dzieć: po co mam się modlić? 
Ponieważ czynił to sam Zbawi-
ciel. Tu nie potrzeba nie wiado-
mo jakich argumentów, dyskusji. 
Robię tak, a nie inaczej, bo czy-
nił to mój Pan. On wie co jest 
najlepsze. Ja Mu zaufałem, dla-
tego Go naśladuję we wszyst-
kim. Bardzo piękny jest fragment 
dzisiejszej Ewangelii mówiący 
o chrzcie Jezusa z Nazaretu, po-
nieważ ukazuje nam całą Trójcę 
Świętą. Obecny jest dziś mówią-
cy Bóg Ojciec, obecny Syn Boży 
oraz zstępujący Duch Święty. Tak 
jak widzimy Trójjedynego Boga 
w tym fragmencie, tak samo pra-
gnie On być obecny w naszym 
życiu. Mamy być tymi, którzy 

wsłuchują się w głos Boga Ojca. 
W wyznaniu wiary mówimy, że 
mówił On przez proroków. Dzi-
siaj także mówi przez nich, przez 
proroków dzisiejszych czasów. 
Warto zadać sobie pytanie, do-
konać refleksji: kto dla mnie jest 
prorokiem? W kim dostrzegam 
mówiącego do mnie Boga Ojca? 
W kim widzę Tego, który pragnie 
obwieścić mi swoją wolę, swój 
zamysł co do mojego życia? Wi-
dzimy dziś obecnego Syna Boże-
go. Obecny jest On codziennie 
między nami w Słowie Bożym, w 
sakramentach świętych i w dru-
gim człowieku. Czy jednak je-
stem człowiekiem, który dostrze-
ga obecność Syna Bożego? Jeśli 
tak to w czym? Przywołaj dziś na 
myśl konkretne Jego Słowa, wy-
darzenia z twojego życia. Ukazu-
je nam się dzisiaj również zstępu-
jący Duch Święty. Tak, jak zstą-
pił na Jezusa z Nazaretu, tak pra-
gnie zstępować na każdego z nas. 
Proś każdego dnia o Tego Du-
cha. Niech zstępuje na Ciebie ze 
swoimi darami. Niech rozpala w 
Tobie ogień wiary, by twoje ser-
ce wręcz płonęło nią. Każdy z nas 
ochrzczonych zewnętrznie zo-
stał zanurzony w wodzie, ale to 
jest coś o wiele, wiele większego, 
podnioślejszego. Każdy z nas zo-
stał zanurzony w  tajemnicy Trój-
cy Świętej. Niech z twojego ser-
ca popłynie dzisiaj wdzięczność, 
powiedzenie chwała wobec Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego, jak była 
na początku, niech będzie te-
raz i zawsze, i na wieki. On po-
wiedział o Jezusie, że jest umi-
łowanym Dzieckiem. Pragnie to 
samo powiedzieć o Tobie. Jesteś 
moim umiłowanym synem, moją 
umiłowaną córką. Mam w Tobie 
upodobanie! Bóg naprawdę Cie-
bie ukochał! Czy wierzysz w to? 

ks. Krystian Dylewski

Genowefa Witczak: lat 77, zmarła 04.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 07.01.2016 r., o godz. 14.00 na 
cmentarzu w Dobrej.

Marek Bogus: lat 43, zmarł 04.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 08.01.2016 r., o godz. 10.00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie.

Zofia Kajtowska: lat 94, zmarła 07.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 09.01.2016 r., o godz. 14.00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Porządek Wizyty duszpasterskiej 

Sprawdź, kiedy kolęda 
W Kościele katolickim rozpoczął się okres popularnie zwa-
ny „kolędą”. To czas wizyt duszpasterskich w naszych do-
mach. Odbywają się one tradycyjnie w okresie po świętach 
Bożego Narodzenia do 2 lutego (Święto Ofiarowania Pań-
skiego).  Jak co roku, DN będzie publikował program wi-
zyt duszpasterskich realizowany przez nasze trzy miejskie 
parafie. 

Plan wizyty duszpasterskiej na terenie parafii pw.  WNMP w 
Nowogardzie:

8 stycznia – piątek  
Ks. R. Dąbrowski: ul. Wileńska i Dąbrowskiego
Ks. R. Szyszko: ul. Piłsudskiego i Sikorskiego
9 stycznia – sobota
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Kowalska 1E i 2 od godz. 14.00
Ks. R. Dąbrowski: Karsk od godz. 10.00
Ks. R. Szyszko: Karsk od godz. 10.00
11 stycznia – poniedziałek 
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Wiejska (rozpoczęcie od lewej stro-

ny numery nieparzyste)
 Ks. R. Dąbrowski: ul. Wiejska 1
 Ks. R. Szyszko: ul. Wiejska 2 i 4
W dni powszednie kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00.
  
Plan Kolędy w parafii pw. św Rafała Kalinowskiego w Nowo-

gardzie:
8 stycznia - piątek   - ul. Poniatowskiego 24 i ul. Kwietniowa
9 stycznia - sobota   - Kulice
11 stycznia – poniedziałek – ul. Poniatowskiego 26 do końca i ul. 

Ogrodowa 
Kolędę rozpoczynają się o godz. 16.00, a na wiosce o godz. 10.00.

Plan Kolędy w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowo-
gardzie

8 stycznia - piątek – przy ul. Leśnej, jeden kapłan bloki nr 1, 2 i 3 
i drugi kapłan bloki przy ul. Bema nr 37, 38 i 39. 

9 stycznia - sobota – jeden kapłan w Miętnie i drugi kapłan w 
Lestkowie, Zbyszewicach i Otrębach.

11 stycznia – poniedziałek – kolędy nie ma, kolejna od 12 stycz-
nia (wtorek)

Kolędy rozpoczynają się o godz. 16.00, a na wiosce o godz. 10.00.
Opr. MR

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opa-

łu, pralki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 
573275297

- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecię-

ce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do 
pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 

735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
-3 kotki 2 miesięczne oddam tel. 66776606

Pomóżny sobie
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rozmowa ze starostą Tomaszem Kuliniczem 

Powiat uruchomił bezpłatne porady prawne 
Z dniem 1 stycznia tego roku, powiat goleniowski uruchomił nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. Porady dostępne są w każdej z gmin powiatu, 
w tym oczywiście i w Nowogardzie.  O tym, jaki jest cel tego projektu i kto udziela porad, a kto może z nich korzystać, rozmawiamy ze starostą powiatu go-
leniowskiego, Tomaszem Kuliniczem. 

DN: Z dniem 1 stycznia tego 
roku Powiat uruchomił nieod-
płatną pomoc prawną dla oby-
wateli. Czy każdy mieszkaniec 
powiatu może z nich skorzystać? 

T. Kulinicz: Prawo uzyskania 
nieodpłatnej pomocy prawnej (na 
etapie przesądowym) mają: osoby 
fizyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przy-
znane świadczenie z pomocy spo-
łecznej, osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny, kombatan-
ci, osoby, które ukończyły 65 lat, 
młodzież do 26. roku życia, za-
grożeni lub poszkodowani kata-
strofą naturalną, klęską żywioło-
wą lub awarią techniczną. Oczy-

wiście osoby takie, chcąc skorzy-
stać z porad muszą zabrać ze sobą 
odpowiedni dokument potwier-
dzający, że należą do którejś z wy-
mienionych grup uprawnionych 
do otrzymania pomocy prawnej. 
Na przykład w przypadku kryte-
riów wiekowych jest to dokument 
tożsamości. 

Na jaką pomoc może liczyć 
obywatel, który zgłosi się o taką 
pomoc prawną? W jakim zakre-
sie prawa uzyska informacje? 

Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie: prawa pra-
cy, przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, 
prawa podatkowego z wyłącze-
niem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Pomoc nie bę-
dzie natomiast obejmowała spraw 
z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowywania do jej rozpoczę-
cia. Pomoc prawna będzie pole-
gała na poinformowaniu osoby 
uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach, czy 
też wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego. Obywatel 

uzyska pomoc przy sporządzeniu 
wymagającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administra-
cyjnym. Porady będą także udzie-
lane w zakresie sporządzania pro-
jektu pism o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu. 

Gdzie i kiedy w Nowogardzie 
udzielane są bezpłatne porady 
oferowane przez powiat? 

Porady świadczone są w No-
wogardzie przy ul. 3 Maja 6, w 
budynku Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: - poniedziałki od 8.00 do 
12.00 - wtorki od 8.00 do 12.00 - 
środy od 8.00 do 12.00 - czwartki 
od 9.00 do 13.00 - piątki od 8.00 
do 12.00 poza dniami ustawowo 
wolnymi od pracy. 

Kto udziela porad i na jakich 
zasadach powiat wybrał osoby 
mające to robić? 

W Powiecie Goleniowskim są 
trzy punkty nieodpłatnych porad 
prawnych. Dwa z nich tj. w Gole-
niowie (z lokalizacjami w Stepni-
cy i Przybiernowie) oraz w Nowo-
gardzie obsługiwane są przez rad-
ców prawnych i adwokatów wska-
zanych Powiatowi przez Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych w 
Szczecinie (OIRP) oraz Okręgo-

wą Radę Adwokacką w Szczeci-
nie (SIA). Powiat nie miał żad-
nego wpływu na wybór prawni-
ków. Trzeci punkt jest obsługiwa-
ny przez organizację pozarządo-
wą wyłonioną w drodze konkursu 
ofert (wpłynęła tylko jedna oferta) 
i jest to TOGATUS PRO BONO z 
Olsztyna. 

Czy w związku z uruchomie-
niem bezpłatnych porad praw-
nych powiat poniósł jakieś kosz-
ty? Koszty poniesione w 2015r. 
dot. druku plakatów -ok 460 zł, 
wydrukowania siłami własnymi 
druków niezbędnych do pracy 
prawników (kart nieodpłatnej po-
mocy prawnej i oświadczeń)- ok. 
100 zł. Przed nami koszt ogłoszeń 
w prasie szacowany na ok. 1400 zł. 

Czy w projekcie nieodpłat-
nych porad prawnych uczestni-
czą także gminy? Jeśli tak to, w 
jakim zakresie? 

Zgodnie z ustawą powiat może 
realizować to zadanie wspólnie z 
gminami. Wszystkie gminy w po-
wiecie przystąpiły do współpra-
cy zawierając z powiatem stosow-
ne porozumienia. Przedmiotem 
porozumień są przede wszystkim 
gminne lokale, w których udzie-
lane są porady oraz dostęp do In-
ternetu i w razie potrzeby do dru-
karek. 

Czy wiadomo ile osób już sko-
rzystało z porad w całym powie-
cie, a ile w Nowogardzie? Pierw-

sze dane na temat ilości osób, któ-
re skorzystały z porad wpłyną do 
powiatu wraz z rachunkami/fak-
turami prawników, do których 
będą dołączone karty nieodpłat-
nej pomocy prawnej tj. ok 10 lu-
tego. 

Jak długo obywatele będą mo-
gli korzystać z tej formy pomo-
cy oferowanej przez powiat?  Po-
rady prawne dla obywateli będą 
udzielane tak długo, jak ustawa 
będzie obowiązywała i będzie za-
pewniona na ten cel dotacja.

Bezpłatne porady prawne są 
organizowane przez powiaty po 
raz pierwszy. Czy w pierwszych 
dniach wystąpiły jakieś nieprze-
widziane problemy? 

Pojawiły się problemy z obsa-
dzeniem przez prawników po-
szczególnych dni w niektórych 
punktach, wielu prawników wska-
zanych przez OIRP czy SIA rezy-
gnowało w trakcie domawiania 
szczegółów poprzedzających pod-
pisanie z nimi umów, co skutko-
wało koniecznością kierowania 
zapytań do dalszych osób z listy 
wskazanej przez OIRP czy SIA. Na 
dzień dzisiejszy nie udało się za-
bezpieczyć porad w Nowogardzie 
w czwartki 7 i 14 stycznia. Rad-
ca będzie świadczył tam pomoc w 
czwartki dopiero od 21 stycznia. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Do szkoły znów od lat siedmiu

Co sądzą o tym dyrektorzy?
Posłowie znowelizowali ustawę o systemie oświaty. Do pierwszych klas obowiązkowo pójdą dzieci 7-letnie. Rodzice 6-latków będą mogli wybrać, gdzie i 
kiedy chcą posłać swoje dziecko. Tym samym kategoryczny obowiązek wysyłania dzieci w wieku 6 lat do szkoły został zniesiony. Zapytaliśmy, co o zmia-
nach wprowadzonych przez nowy rząd, sądzą dyrektorzy szkół podstawowych w naszym mieście. 

Sebastian Szymański, dyrek-
tor, SP nr 1 w Nowogardzie: 
Uważam, że obowiązek szkolny 
od sześciu lat, czy od siedmiu, nie 
ma tak wielkiego znaczenia. O pój-
ściu dziecka do szkoły powinien 
decydować rodzic, po konsultacji 
ze specjalistą. Podejmując decy-

zję o wcześniejszej edukacji szkol-
nej rodzice powinni brać pod uwa-
gę poziom rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego swo-
ich dzieci. Każde dziecko jest inne 
i musi być - podczas badania goto-
wości szkolnej - traktowane indy-
widualnie.

Lidia Wiznerowicz – Gliw-
na dyr. SP nr 2 w Nowogardzie: 
Elementem niezbędnym    do pod-
jęcia nauki w klasie pierwszej  jest 
dojrzałość emocjonalna dziec-
ka. Wśród sześciolatków są dzie-
ci, które nie wykazują takiej doj-
rzałości i takie, które bardzo szyb-
ko przystosowują się do warunków 
szkolnych. W chwili obecnej do ro-
dziców należy decyzja, czy dziec-
ko sześcioletnie pójdzie do szkoły. 

Zdaję sobie z tego sprawę, że jest 
to dla nich trudna decyzja. Dlate-
go też powinni oni zasięgać opinii u 
nauczycieli przedszkoli lub porad-
ni psychologiczno-pedagogicznych

Piotr Kazuba, dyr. SP nr 3 w 
Nowogardzie: Myślę, że dobrym 
rozwiązaniem byłoby, aby to rodzi-

ce sami mieli możliwość decydowa-
nia o rozpoczęciu obowiązku szkol-
nego przez swoje dzieci w wieku 6 
czy 7 lat. Tak jak to miało miejsce 
w okresie przejściowym reformy. 
Wystarczyła opinia poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej i dziec-
ko mogło być odroczone przez dy-

rektora szkoły od obowiązku szkol-
nego w wieku 6 lat. Ci rodzice, któ-
rzy sami bądź po konsultacjach z 
poradnią lub specjalistą uważali, 
że ich dzieci gotowe są do realizacji 
obowiązku w wieku 6 lat, zapisy-
wali je do klas pierwszych. Tak na-
prawdę to Rodzic zna swoje dziec-
ko najlepiej i odgrywa istotną rolę 
w przygotowaniu go do szkoły pod 
względem emocjonalnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie, Beata Kuli-
gowska, mimo naszej propozycji, 
odmówiła skomentowania zmian 
dotyczących wieku szkolnego, ja-
kie ostatnio wprowadził rząd Be-
aty Szydło. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Święto Twoje jest raz w roku – pełne szczęścia i uroku. 
Z tej okazji Mamo miła życzymy Ci byś długo żyła. 

Niech Ci zdrowie dobrze służy, Twego szczęścia nic nie zburzy. 
Niech najskrytsze Twe pragnienia doczekają się spełnienia. 

Dla Łucji Pałuckiej-Puszcz 
w 80 urodziny 

życzenia składają 
synowie z żonami, córki z mężami,  

dwudziestu pięciu wnuków oraz 
trzydziestu pięciu prawnuków

ŻycZeNIa

Nie masz co zrobić 
w choinką? 
Wielu z nas zastanawia się, co zrobić z choinką, kiedy już 
przyjdzie ją rozebrać ze świątecznych ozdób? Z pomocą, jak 
co roku, przychodzi Zarząd Budynków Komunalnych. 

Wystarczy ją postawić pod do-
mem, a służby komunalne zabiorą 
drzewko, nie pobierając żadnych 
opłat.  Zarząd Budynków Komu-
nalnych informuje, że odbiór cho-
inek odbywać się będzie w każdy 
piątek, w okresie od 1 stycznia do 
29 lutego 2016 roku, wraz z od-
biorem odpadów biodegradowal-
nych. Choinki zostaną następ-
nie przewiezione na wysypisko w 
Słajsinie.  MS

NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

Jeszcze o pożarze w Dąbrowie Nowogardzkiej

Sołtys broni mieszkańców
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, w noc sylwestrową spłonął około stuletni 
budynek byłego młyna w Dąbrowie Nowogardzkiej. W związku z tym, z ust właściciela spa-
lonego obiektu,  padły różne oskarżenia w kierunku mieszkańców wsi, którzy mogli rzeko-
mo podpalić obiekt. Na słowa te zareagował sołtys Dąbrowy Nowogardzkiej, który nadesłał 
do redakcji DN krótki list, broniąc w nim mieszkańców swojej wsi. 

 Przypomnijmy, że pożar bu-
dynku wybuchł w noc sylwe-
strową, około godziny 1:00. Po 
20 minutach na miejscu zjawi-
ła się Straż Pożarna. Budynek 
był bez szans z ogniem, przez 
co doszczętnie spłonęły drew-
niane kondygnacje i dach po-
niemieckiego młyna. Właści-
ciel budynku wstępnie wyce-
nił straty na ponad 150 tys. zł. 
W związku z pożarem, właści-
ciel budynku przyznał na ła-
mach DN, że domyśla się, kto 
mógł podpalić młyn, jednak 
jak przyznaje nie chce nikogo 
wskazywać palcem mówiąc, że 
„to sprawa społeczności wsi”. 
Wypowiedź ta nie spodobała 
się sołtysowi wsi- Zbigniewo-
wi Florkowskiemu, który nade-
słał do nas drogą mailowy swój 
komentarz. - Chcę dodać kilka 
słów odnośnie artykułu i komenta-
rzy w sprawie pożaru młyna. Bar-
dzo łatwo feruje się wyroki, osądza 

ludzi, i wydaje opinie o... „niero-
bach, zazdrośnikach, złodziejach, 
patologii”. Jednak nikt nie ma pra-

wa rzucać podejrzeń bez udo-
wodnienia winy czy posiada-
nia niezbitych dowodów. Mam 
prośbę, aby osoby które tak ła-
two rzucają podejrzenia i oce-
niają całą społeczność, zaczęły 
najpierw od siebie. Z tego miej-
sca i w imieniu mieszkańców, 
chciałbym serdecznie podzięko-
wać tym wszystkim, którzy ak-
tywnie uczestniczyli w gasze-
niu pożaru nie patrząc na czas, 
temperaturę i okoliczności, po-
święcając się, aby pomóc w ak-
cji gaśniczej jednostkom straży 
pożarnej. Nikt w tym czasie nie 
bawił się i nie świętował – napi-
sał Zbigniew Florkowski, soł-
tys Dąbrowy Nowogardzkiej. 

Dodajmy, że przyczyny po-
żaru wyjaśnia policja i póki co, 
nie informuje o tym czy podej-
rzewa kogoś o podpalenie bu-

dynku.
KR
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Z cyklu nasi przedsiębiorcy - Techno-Invest

Odkrywać w budownictwie to, co jest nowe
Spółka Techno-Invest to z pewnością jedna z najmłodszych firm budowlanych działająca na naszym rynku. Mimo to firma ma za sobą kilka poważnych 
inwestycji, nie tylko w Nowogardzie. O powstaniu firmy, jej dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość, rozmawiamy z Nikodemem Konop-
ko, prezesem Techno-Invest. 

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Prezesie, wchodząc   do fir-
my spostrzegłem na ścianie ko-
deks: ”10 przykazań pracodaw-
cy względem pracownika”. Na ile 
jest to element humorystyczny, a 
na ile poważnie traktowany do-
kument?

Nikodem Konopko prezesem 
Techno-Invest: - Rzeczywiście, 
wisi w holu firmy taki powiedział-
bym… nasz talizman, spełniają-
cy rolę humorystyczną, ale jest to 
motyw dość optymistyczny i daje 
nam niejako taki niezobowiązują-
cy drogowskaz odpowiadający na 
pytanie, po co tu jesteśmy? Firma 
liczy obecnie 55 pracowników. Są 
to pracownicy z rynku lokalnego, 
reprezentujący kadrę inżynierską 
jak i pracowników fizycznych. Fir-
ma działa na rynku od końca 2013 
roku, a jej główny cel to rozwijać 
się i odkrywać w budownictwie to, 
co jest nowe i racjonalizatorskie, 
jak sama nazwa mówi Techno – 
Invest tzn. technologie – inwestycje. 

Proszę opowiedzieć o tym, jak 
powstała firma Techno -Invest, 
bo wokół tego krążyło wiele opo-
wieści? Z tego, co wiem to wasza 
firma powstała na bazie upadłe-
go PBO, Grinbud Sp. z o.o.

Spółkę założyli Robert Dudziec 
i Bogumiła Rabiejewska. Spół-
ka jest odpowiedzią na potrze-
by rynku w zakresie wykonywa-
nia konstrukcji inżynierskich w 
generalnym wykonawstwie. Pan 
Robert inicjuje kierunki rozwoju 
oraz ustala priorytety rozwoju fir-
my, jednocześnie jest inżynierem 
budownictwa z ogromnym baga-
żem doświadczeń zawodowych, 
Pani Bogumiła zajmuje się orga-
nizacją firmy wewnątrz działania 
jej struktur.Chcę podkreślić, że je-
steśmy całkowicie samodzielną 

firmą, wykonującą  wszystkie pro-
jekty inwestycyjne od podstaw. 
Mamy własny park maszynowy 
oraz fachowe doświadczenie, któ-
re   pozwala nam zrealizować zle-
cone inwestycje. Zespół tworzą   
wysoce   wykwalifikowani   pra-
cownicy   gwarantujący   wykona-
nie wysokiej jakości usług, czego 
przykładem jest choćby niedawno 
oddana inwestycja budynku daw-
nej Telekomunikacji w Nowogar-
dzie. Jesteśmy gotowi   w każdej 
chwili udzielić wyczerpujących 
informacji i porad, dlatego zapra-
szamy do naszej   firmy przy ul. 
Boh. Warszawy w Nowogardzie.

Nowogardzki rynek budowla-
ny wydaje się być nasycony. Poza 
kilkoma dużymi firmami, dzia-
ła na naszym obszarze mnóstwo 
mniejszych zakładów budowla-
nych. Mimo to państwo posta-
nowili właśnie w tym sektorze 
działać, szukając dla siebie miej-
sca na rynku?

Aktywność firmy musi być opar-
ta o dobrą znajomość rynku lokal-
nego. Niemniej rynek nowogardzki 
nie jest naszym rynkiem docelo-
wym, bowiem działalność firmy 
skupia się na zamówieniach za-
równo w sektorze zamówień pu-
blicznych jak i zamówień prywat-
nych na terenie całego wojewódz-
twa. Temat budownictwa jest nam 
bardzo dobrze znany, a zakres prac 
budowlanych czy też remontowych 
stanowi fundament naszej głów-
nej działalności. Nowogardzki ry-
nek jest nam dobrze znany. Dlate-
go jesteśmy w nim i staramy się być 
zauważalni. Niemniej, naszą de-
wizą jest to, aby realizować inwe-
stycje w skali dużo większej, obej-
mującej region województwa za-
chodniopomorskiego. Należy tu-
taj wskazać takie miejscowości jak 

np. Nowogard, Płoty, Gryfice, Re-
sko, Rewal, Mirosławiec, Świnouj-
ście,  gdzie wykonujemy bądź wy-
konaliśmy bardzo poważne inwe-
stycje, które w wyniku dobrych re-
zultatów i pozytywnych odbiorów 
przez inwestora, dały firmie satys-
fakcję oraz kolejne zlecenia. 

Jest wiele firm, które oferują 
usługi budowlane na rynku gmi-
ny Nowogard. Czy jest coś, czym 
państwo wyróżniacie się wśród 
konkurencji?

 Zdecydowanie tak. Wyróżniamy 
się doświadczeniem zawodowym, 
kreatywnością, potrafimy budować 
we wszystkich branżach, posiada-
my wyspecjalizowaną i doświad-
czoną kadrę inżynierską i to jest 
główny czynnik, który nas wyróż-

nia. Ponadto Firma posiada wła-
sny potencjał osobowy i maszyno-
wy. W prostym rozumieniu nie jest 
to firma w teczce oznacza to, że 
pracownicy tu pracują i mają wy-
sokie kwalifikacje. Posiadamy rów-
nież swój sprzęt o standardach naj-
wyższej jakości. Koparki, ciężarów-
ki, maszyny budowlane itp. stano-
wią podstawę wszystkiego, co po-
winna mieć firma ogólno-budow-
lana. Puentując, każdego roku sta-
ramy się powiększać naszą ofertę, 
dlatego modernizujemy i unowo-
cześniamy również  park maszyno-
wy. W ostatnich latach powiększy-
liśmy również wachlarz usług dla 
klientów indywidualnych w zakre-
sie wynajmu sprzętu. Prowadzimy 
wiele inwestycji, które budują nasz 
potencjał i przynoszą doświadcze-
nie. Takim podsumowaniem tego 
pytania niech będzie to, że sukce-
sem firmy są jej pracownicy. Je-
śli pracownicy czują się spełnieni i 
docenieni w pracy, to przełoży się 
z pewnością   na dobre wyniki re-
alizowanej działalności. Dobre za-
rządzanie, płynny przepływ in-
formacji oraz   łatwość dostępu do 
nich, mają kluczowe znaczenie dla 

pomyślności firmy i dobrych rela-
cji z pracownikami. Dlatego stara-
my się, aby działania firmy  wyróż-
niały  się na  tle innych podobnych 
firm. Konkurencja, w naszym poję-
ciu, to wyraz niezręczny albowiem 
uważamy, że każda firma ma swój 
sposób pracy i zarządzania. Uwa-
żamy również, że najrozsądniej bę-
dzie, gdy każdy będzie skupiał się 
na swojej działalności i wykony-
wał powierzone przez inwestorów 
zlecenia z bardzo wielką staranno-
ścią i sumiennością. 

Nowogard, jaki jest każdy wi-
dzi. Jak   pan scharakteryzował-
by nowogardzki rynek budowla-
ny i jak widzi pan swoje miejsce 
w tym obszarze?

Nowogard jest pięknym mia-
stem, pewnie wiele jeszcze moż-
na tu zrobić, fajnie by było, gdy-
by było więcej publicznych inwe-
stycji, to na pewno zawsze trochę 
nakręca lokalny rynek budowlany, 
brakuje również dużych inwesty-
cji w sektorze prywatnym. Dlate-
go Nowogard nie jest naszym do-
celowym miejscem prowadzenia 
działalności, to, co jest do zreali-
zowania w generalnym wykonaw-
stwie na rynku lokalnym, zawsze 
będzie budziło nasze zaintereso-
wanie, zawsze będziemy starali się 
składać oferty na ciekawe realiza-
cje. 

Często się słyszy, że praca jest, 
ale brakuje rąk do jej wykonywa-
nia. Czy w państwa branży jest 
podobnie?

Branża budowlana jest dość spe-
cyficzna. Ulega ciągłym zmianom 
i modyfikacjom. Zmienia się często 
technologia i metodyka robót, wraz 
ze zmianami występuje potrzeba 
ciągłych szkoleń zarówno dla pra-
cowników jak i kadry inżynierskiej. 

W niedalekiej przyszłości zapew-
ne czeka nas dalsza ewolucja i to 
w wielu branżach budowlanych, w 

szczególności dotyczy to branży sa-
nitarnej, gdzie praktycznie, co roku 
produkowane są coraz to nowsze 
urządzenia wentylacyjne, branża 
elektryczna, gdzie producenci ma-
teriałów prześcigają się z coraz to 
nowszymi rozwiązaniami insta-
lacji elektrycznych w zakresie ni-
skich prądów np. P-poż, systemy 
antywłamaniowe, kontroli dostę-
pu czy też monitoringu i nagłośnie-
nia.  Każdego roku wprowadzane 
są nowe technologie w branżach 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
dotyczy to w szczególności rozwią-
zań dla izolacji termicznych, izo-
lacji akustycznych czy też izolacji 
hydrotechnicznych. Takie nowin-
ki zdecydowanie skracają termin 
wykonania   inwestycji i przyczy-
niają się zdecydowanie do popra-
wy jakości wykonania robót w bu-
downictwie. Zmiany te w zakresie 
zatrudnienia wymagają nieustan-
nych szkoleń pracowników, stałego 
monitoringu zmian na rynku ma-
teriałów oraz zatrudniania coraz 
bardziej wyspecjalizowanej kadry. 
Niestety, mamy pewien deficyt lu-
dzi do pracy w budownictwie. Kło-
pot bierze się głównie stąd, że fa-
chowcy wyjeżdżają na zachód, bo 
tam są większe możliwości zarob-
kowania. Firma działa w oparciu o 
inżynierów, ekonomistów, jak rów-
nież pracowników budowlanych, 
których często na rynku brakuje. 
Wielokrotnie prowadzimy rozmo-
wy z pracownikami w kontekście 
wyjazdów za granicę, uświada-
miamy ich, że w naszym życiu jest 
wiele aspektów, które przemawia-
ją za tym, aby zostali i pracowali 
w Polsce. Krótko mówiąc ”pienią-
dze to nie wszystko”. W tym miej-
scu chciałbym serdecznie każdemu 
pracownikowi podziękować za wy-
konywaną pracę, która nie jest ła-
twa i życzyć im w nowym roku za-
dowolenia ze współpracy z nami. 
Bo przecież Firma to nie głównie 
maszyny, komputery, ale przede 
wszystkim właśnie pracujący dla 
niej ludzie, którzy muszą mieć chę-
ci do pracy oraz do nauki tej pracy, 
muszą też być uczciwie wynagra-
dzani za swoją rzetelnie wykona-
ną pracę, i taki jest nasz cel zwięk-
szyć wydajność w pracy, w firmie 
poprzez zatrudnianie wykwalifi-
kowanych pracowników i należyte 
ich wynagradzanie.

3 grudnia 2014 r., burmistrz 
Nowogardu, R. Czapla podpi-
sał umowę z Techno- Invest   

Negocjacje to nie tylko spotkania, lecz  cały proces omawiania  poszczególnych 
szczegółów jeszcze przed rozpoczęciem prac

Galeria Hosso w Nowogardzie była jedną z pierwszych prac jakie wykonała firma 
Techno-Invest
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dotyczącą budowy budynku 
socjalnego w Nowogardzie. 

Jaki jest etap prac i czy jakość 
wykonywanych usług będzie 
gwarantem a nie kolejną fuszer-
ką, o której słusznie pisał DN? 

 To prawda jesteśmy wykonawcą 
inwestycji dotyczącej budowy bu-
dynku 12 rodzinnego wraz z za-
gospodarowaniem terenu przy ul. 
Cmentarnej. Całkowity koszt in-
westycji to 1.200.000 zł  przy 30%  
wsparciu finansowym Banku Go-
spodarstwa Krajowego ze środków 
Funduszu tj. 384.000 zł. Ukończe-
nie inwestycji zaplanowane jest na 
czerwiec 2016 roku. Obecnie prace 
są wykonywane zgodnie z założo-
nym harmonogramem. 

Firma ma na swoim koncie 
modernizację byłego budynku 
telekomunikacji, o którym pan 
zresztą wcześniej wspomniał. 
Dziś działa tam galeria handlo-
wa. Proszę opowiedzieć, jak do-
szło do tego, że to właśnie pań-
stwa firma była wykonawcą tej 
inwestycji? Jak przebiegała tak 
poważna budowa? Czyś dzisiaj 
możecie zdradzić, czy natknęli-
ście się na jakieś niespodzianki?

Jak każdy kontrakt zawarty z 
prywatnym Inwestorem wymaga 
wielomiesięcznych przygotowań 
i negocjacji, jak w każdym przy-

padku posiadamy konkurencję 
na rynku zachodniopomorskim, 
to jest właśnie nasze zadanie, 
aby przekonać do siebie Inwesto-
ra i niekoniecznie chodzi o cenę. 
Wielokrotnie istotniejsza jest ja-
kość oraz sposób wykonania za-
dania czy też nowoczesne rozwią-
zania projektowe niż sama cena. 
Można powiedzieć, że cena jest 
właśnie wynikiem proponowa-
nych rozwiązań architektoniczno 
budowlanych. W przypadku bu-
dynku telekomunikacji istotą dia-
logu były właśnie proponowane 
przez nas rozwiązania technicz-
ne. Nie ukrywamy, budowa nie 
była prostą realizacją, wymagała 
stałych uzgodnień zarówno z pro-
jektantem jak i z inwestorem. Jak 
w przypadku każdej przebudowy 
istniejących obiektów, zawsze są 
ukryte niespodzianki konstruk-
cyjne, dotyczy to w szczególności 
obiektów budowanych, realizowa-
nych jeszcze w poprzednim syste-
mie politycznym. Jednak po wielu 
odkrywkach należy stwierdzić, że 
obiekt telekomunikacji został wy-
budowany rzetelnie i na szczęście 
nie było specjalnie poważnych 
niespodzianek. Termin przebudo-
wy budynku był przewidziany na 
sześć miesięcy, założony termin 
realizacji został dotrzymany, co 

dla naszej firmy jest dużą satysfak-
cją, dzisiaj możemy powiedzieć, 
że realizacja tego typu inwesty-
cji skutkuje zainteresowaniem in-
nych inwestorów, oraz otrzymy-
waniem równie intratnych zleceń.

Czy pana zdaniem Nowogard 
to dobre miejsce do prowadzenia 
działalności gospodarczej? Mam 
tu oczywiście na myśli warunki, 
jakie stwarza lokalna władza.

Uważamy, że każde miejsce, któ-
re nie generuje specjalnie wysokich 
kosztów utrzymania działalności 
gospodarczej jest dobre do jej pro-
wadzenia. Jak już wcześniej wspo-
minałem w naszym przypadku bu-
dowy realizowane są nie tylko w 
Nowogardzie, właściwie to głów-

nie poza Nowogardem. Specyfika 
naszej pracy często nie ma związ-
ku z polityką lokalną, chociaż cał-
kowicie tego wykluczyć się nie da. 
Posiadamy w Nowogardzie jedynie 
bazę i prowadzimy zaledwie jedną 
publiczną inwestycję. Ze współpra-
cy z urzędem jesteśmy zadowole-
ni, uważamy, że Gmina jest dobrze 
przygotowana do prowadzenia du-
żych zadań i jak już wspomina-
łem wcześniej, pewnie jest potrze-
ba zrealizowania w Gminie jeszcze 
kilku fajnych inwestycji, nie wiem 
np. Hali rekreacyjno- sportowej 
z prawdziwego zdarzenia czy też 
dróg rowerowych itp., to na pewno 
miałoby znaczenie dla naszej spe-
cyfiki działalności gospodarczej.

Sektor budowlany oswoił nas 
ostatnimi czasy, że rozwija się 
dość dynamicznie nawet wbrew 
nienajlepszym tendencjom, któ-
re mają miejsce w innych obsza-
rach gospodarki. Dlatego zapy-
tam, jakie są plany inwestycyj-
nie na przyszłość firmy Techno- 
Invest?

Naszym głównym celem jest bu-
dować i w budownictwie się re-
alizować, w naszych planach jest 
przede wszystkim osiągnięcie za-
łożeń finansowych na nadchodzą-
cy rok 2016, obecnie mamy pełen 
portfel zleceń do końca sierpnia 
2016 roku.

Właśnie rozpoczął się Nowy 
Rok 2016, czego należy życzyć 
firmie Techno- Invest? 

Naszym priorytetem i celem 
nadrzędnym są realizacje i nowe 
wyzwania zawodowe, które przy-
czynią się do rozwoju firmy i 
umocnienia pozycji na tym dość 
trudnym rynku. Korzystając z oka-
zji, w imieniu Firmy bardzo ser-
decznie chciałbym złożyć wszyst-
kim naszym klientom i mieszkań-
com gminy Nowogard oraz Osina 
najserdeczniejsze życzenia z okazji 
nadejścia Nowego Roku 2016 r. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Wykonanie Galerii Hosso w Nowogardzie było jednym ze sztandarowych prac fir-
my Techno-Inwest

Skuteczna interwencja DN w Konarzewie 

Ruiny po byłej gorzelni rozebrane…
Stary budynek gorzelni w miejscowości Konarzewo, został ostatecznie i całkowicie zburzony. Ze względu na zły stan techniczny stanowił zagrożenie dla 
mieszańców i dzieci niewielkiej osady, poruszających się w pobliżu owego budynku.

Budynek od wielu lat stanowił 
zagrożenie dla mieszkańców, któ-
rzy co jakiś czas sukcesywnie wy-
syłali pisma, czy to do właścicie-
la posesji, który mieszka w Kosza-
linie, czy też włodarzy z powiatu 
i gminy Nowogard. Mimo sygna-
łów, niestety odzew był niezado-
walający. Dlatego mając na uwa-
dze bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców, a w szczególności 
dzieci, mieszkańcy zwrócili się o 
pomoc do reakcji DN, zapraszając 
nas do wsi. 

- To stary, opuszczony budynek. 
Na górze, tuż przy jego dachu, za-
częły odpadać elementy ścian, któ-
re stanowiły realne zagrożenie za-
walenia. W środku było bardzo 
dużo wszelkich nieczystości i szkła 
– informowali wówczas miesz-
kańcy. Decyzję o pilnej rozbiórce 
potwierdził powiatowy inspekto-
rat nadzoru budowlanego, z któ-
rym gazeta także się kontaktowa-
ła. Dlatego do kompletnej wiedzy 
brakowało jedynie jeszcze właści-
ciela gorzelni, który choć nie od-

powiedział na nasze zapytania, 
to mimo wszystko sam, po tych 
wszystkich sygnałach, doprowa-
dził ostatecznie do rozbiórki bu-
dynku. O tym, co było powodem, 
że budynek wstecznie został ro-
zebrany i kiedy miało to miejsce 
zwróciliśmy się z zapytaniem do 
mieszańców wsi. - Jak pan widzi, 
od ostatniej pana wizyty wiele się 
tu zmieniło, bo budynek po arty-
kule w Dzienniku Nowogardzkim 
ostatecznie zniknął z tego miejsca i 
nie stanowi już zagrożenia dla nas 

mieszkańców i naszych dzieci. Dla-
tego ogromnie się cieszymy i jeste-
śmy wdzięczni gazecie, że po jej in-
terwencji sprawa ostateczne zosta-
ła załatwiona. Zdziwiło nas trochę, 
że po publikacji reakcja właścicie-
la obiektu była taka kompleksowa, 
bowiem po obejrzeniu budynku, za 
jakiś czas przyjechała ekipa do wsi 
z ciężkim sprzętem i cegła po cegle 
budynek sukcesywnie był rozbiera-
ny. Rozbiórka trwała około 2 mie-
sięcy, czego efektem są te oto gruzy. 
Dlatego bardzo prosimy, by właści-

ciel z Koszalina również pamiętał, 
aby ten gruz uprzątnąć- mówi dłu-
goletnia mieszkanka Konarzewa, 
Ewa Leszto wraz ze swoją mamą. 

Budynek gorzelni został wznie-
siony najprawdopodobniej w la-
tach 70 ubiegłego wieku. Speł-
niał rolę budynku zakładu wy-
twórczego  produkującego  spiry-
tus. Gorzelnia, zatem zniknęła z 
powierzchni w Konarzewie defi-
nitywnie. 

Jarek Bzowy 

Gruz po byłej gorzelni stanowi wciąż zagrożenie dla mieszkańców wsi 

Pani Ewa Leszto wraz mamą w imieniu własnym i społeczności proszą, by gruz zo-
stał wywieziony

Mieszkańcy wraz z panią Ewą, boją się 
o swoje samochody, by leżące w ziemi 
gwoździe nie poprzebijały opon ich sa-
mochodów
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38 europejskie Spotkanie młodych z Taize

W duchu radości, prostoty i jedności...
W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia w hiszpańskiej Walencji odbywało się coroczne spotkanie młodych zaangażowanych w krzewienie idei eku-
menizmu – czyli dążenia do jedności wśród chrześcijan. W spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 25 tysięcy osób z całej europy i świata. Do Walencji 
przybyło ok. 3 tysięcy uczestników z Polski, nie zabrakło młodych także z naszego regionu.

Temat przewodni tegorocznego 
spotkania brzmiał „Odwaga mi-
łosierdzia”; przełożony wspólno-
ty brat Alois poddał w tym celu 
pod rozważanie między innymi 
przypowieści o Synu marnotraw-
nym czy o Miłosiernym Samary-
taninie. 

Uczestnicy przez kilka dni spę-
dzonych na wspólnych modli-
twach, rozważaniach i dyskusjach 
zastanawiali się nad zagadnie-
niem miłosierdzia, będącego wy-
razem postawy wobec bliźniego 
oraz nad wypracowaniem dróg, 
jak w codziennym życiu można to 
miłosierdzie, do którego powołuje 
nas Bóg, realizować. 

Jak co roku uczestnicy zamiesz-
kali u rodzin, które zdecydowa-
ły się przyjąć młodych pielgrzy-
mów. Na tym właśnie polega idea 
wspólnoty Taize, która jest „Piel-
grzymką zaufania przez ziemię”. 

Mieszkańcy Walencji sprawili 
bardzo dobre wrażenie na przyby-
łych z różnych krańców naszego 
kontynentu i świata uczestników. 
Gościnność, otwartość i zaintere-
sowanie drugim człowiekiem to 
cechy, którymi Hiszpanie zyski-
wali sobie sympatię młodych piel-
grzymów. Zaś sama Walencja, po-
łożona nad brzegiem Morza Śród-
ziemnego, ze swoją historią, się-
gającą aż do roku 138 p.n.e. kie-
dy to została założona przez Rzy-
mian, pod nazwą Valentia Ede-
natorum, przyciągała ilością za-
bytków czy dziełami architektury 
dawnej i współczesnej. 

młodzież pod wrażeniem
Mówi Dominik Kristof z Kla-

genfurtu w Austrii – Uczestniczę 
w spotkaniu Taize po raz pierw-
szy. Bardzo mi się tutaj podo-
ba, ponieważ można poznać wie-
lu nowych ludzi i zaprzyjaźnić się 
z nimi. Ponadto widzi się tu nowe 
rzeczy i wspaniale spędza czas. 
Tego typu spotkanie daje moż-
liwość poznania innej kultury – 

stwierdza Dominik. 
- Pochodzę z Bielska-Białej. Je-

stem uczennicą liceum. W spo-
tkaniu Taize uczestniczę pierw-
szy raz – mówi w rozmowie z re-
dakcją Karolina Bloch – Podoba 
mi się to, że jest tu mieszanka kul-
tur, bo do Walencji przybyli ludzie 
z całej Europy. Można tu podzi-

wiać wiele interesujących rzeczy. 
Odpowiada mi fakt, że modlitwy 
są w różnych językach. Najwięk-
sze wrażenie zrobiły na mnie wła-
śnie wspólne modlitwy w namio-

tach znajdujących się w ogrodach 
Turii. Można odczuć, że panuje tu 
jedność wszystkich. A jeśli chodzi 
o miasto to duże wrażenie zrobi-
ło na mnie oceanarium, a oprócz 
tego podoba mi się metro. Pierw-
szy raz miałam okazję jechać me-
trem właśnie tutaj i w porównaniu 
do miejskich autobusów jest to o 
wiele szybsze i wygodniejsze – po-
wiedziała Karolina.

Spotkanie Taize w oczach 
gospodarzy

- Spotkanie młodych Taize bar-
dzo mi się podoba – mówi Javier 
Miquel, mieszkający w Walencji, 
na co dzień uczeń liceum – Po-
znałem wielu ludzi z innych kra-
jów. Dużo rozmawialiśmy; bardzo 
interesujące jest dowiedzenie się 

jak oni żyją. Razem bardzo miło 
spędziliśmy czas. Tego typu spo-
tkania są bardzo ważne ponieważ 
poznajemy ludzi, którzy myślą 
podobnie. Ważne jest byśmy wie-
dzieli, że nie jesteśmy sami, staje-
my się przez to silniejsi i nie oba-
wiamy się powiedzieć tego, co na-
prawdę uważamy na temat religii, 
Boga – stwierdza Javier.

- Uważam, że takie spotkanie 
jest naprawdę wspaniałe – wy-
znaje Merchi Mestre, uczennica 
z Walencji – Do naszego miasta 
przybyło wielu ludzi, którzy tak 
jak my wierzą i chcą to wyrazić.

Młodych gospodarzy tegorocz-
nego spotkania zapytaliśmy rów-
nież jak wyglądały ich przygoto-

wania do przyjęcia pielgrzymów – 
We wrześniu dwie wolontariuszki 
Karolina z Polski i Salome z Fran-
cji przyjechały do Walencji, do 
naszej dzielnicy Manises – mówi 
Javier Miquel - Wyjaśniały nam 
one, o co dokładnie chodzi w Ta-
ize, czym jest ta wspólnota. Mówi-
ły nam także o tym, że w trakcie 
spotkania w naszych domach za-

mieszkają młodzi pielgrzymi. W 
czasie przygotowań wolontariusz-
ki informowały nas również jak 
wyglądają i przebiegają modlitwy. 
W ciągu ostatnich dwóch miesię-
cy w każdą środę w kościołach 
Manises odbywały się spotkania 
w duchu Taize – opowiada Javier.

Swoimi wrażeniami dzieli się 
z nami także pani Paquita Mas 
Vich, która przyjęła do swojego 
domu kilku uczestników Euro-
pejskiego Spotkania Taize – Uwa-
żam, że tego rodzaju wydarzenie 
jest sposobnością dla nas ludzi w 
dojrzałym wieku, dowiedzieć się, 
jak dzisiejsza młodzież wierzy w 
Boga i wyraża to w modlitwie. Ci 
młodzi ludzie dają w ten sposób 
konkretne świadectwo. Ponadto 
można dzięki temu poznać ludzi 
z innych części świata; młodych, 
którzy jednak myślą podobnie jak 
my. I to właśnie najbardziej mi się 
podoba – stwierdza pani Paquita 
Mas Vich.

Do zobaczenia w rydze!
Tradycją jest, że bracia z Ta-

ize ogłaszają oficjalnie w trak-
cie spotkania, w którym mieście 
odbędzie się kolejny zjazd mło-
dych Taize – tym razem, pod ko-
niec roku 2016, gospodarzem bę-
dzie Ryga. Zaznaczyć trzeba, że po 
raz pierwszy spotkanie Taize od-
będzie się w kraju postsowieckim.

Taize jest ważną ideą, która po-
maga stwarzać ludziom prze-
strzeń braterstwa, pokoju, zaufa-
nia i życzliwości, co daje się od-
czuć za każdym razem w trakcie 
corocznych europejskich spotkań. 
Zdaje się, że w każdym czasie, w 
jakim dane jest nam żyć, takiego 
wyrazu jedności, nam potrzeba.

Piotr Słomski

Austriacko-hiszpańsko-polska grupa dyskusyjna podczas spotkania Taize: (górny rząd od lewej) Małgorzata Sikora, Agnieszka Górna, Maria Sikora, 
Sylwia Gremlik, Karolina Bloch, Bartłomiej Pindel, Dominik Kristof, Piotr Słomski (animator grupy), Alejandro Malagon, Javier Miquel, Victor Ferris, (w 
dolnym rzędzie od lewej) Bartłomiej Sobel, Merchi Mestre, Laura Ortiz, Bea Malagon, Noelia Miquel i Marta Guna

Powitanie Nowego Roku na placu w dzielnicy Manises w Walencji

Miejsce przyjęcia w dzielnicy Manises: W trakcie tradycyjnego święta narodów, które odbywa się 
w sylwestrową noc.
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Przegląd wydarzeń 2015 roku – część 2
Jak co roku prezentujemy naszym czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W kolejnych wy-
daniach przypominać będziemy po 3 wiodące tematy w danych miesiącach. Zapraszamy do lektury.

KWIeCIeń
Okrągły Jubileusz I Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie

Stało się... . Minęło 70 lat

W miniony piątek, 17 kwiet-
nia, I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Nowogardzie obchodzi-
ło 70-rocznicę istnienia. W tym 
dniu odbyła się uroczysta aka-
demia, w której udział wzięła 
cała społeczność szkolna, zapro-
szeni absolwenci, emerytowani 
nauczyciele, dawni dyrektorzy 
placówki, a także przedstawi-
ciele lokalnych władz. Uroczy-
stości rozpoczęły się wspólnym 
przemarszem uczestników spod 
I LO do Kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 
Tam, o godz. 9.00, odprawiona 
została uroczysta Msza św. kon-
celebrowana przez arcybiskupa 
Andrzeja Dzięgę. Po zakończe-
niu Mszy św., uczestnicy obcho-
dów wrócili do siedziby szkoły. 
O godz. 11.30, w sali sąsiadują-
cej z Liceum Szkoły Podstawo-
wej nr 1, rozpoczęła się uroczy-
sta akademia. Apel prowadzili 
uczniowie - Kornelia Ławniczak 
oraz Patryk Podbiegło. Dodaj-
my, że według zapisów w dzien-
nikach lekcyjnych, pierwsze za-
jęcia dydaktyczne w liceum i 
gimnazjum odbyły się dnia 4 
września 1945 roku, zaraz po 
zakończonym nabożeństwie. 
Siedzibą szkoły w ówczesnym 
czasie było prywatne gimna-
zjum bez uprawnień szkoły pu-
blicznej. W październiku roku 
1945, ówczesny Kurator Okręgu 
Szkolnego Szczecińskiego wpi-
sał nowogardzkie liceum do re-
jestru szkół, jako czternastą pla-
cówkę w województwie. 

Będzie powtórka głosowa-
nia w sprawie zakazu budowy 
ferm norek?

Miało być siedmiu „za”, a 
jest… ośmiu?

Jak już informowaliśmy w ze-
szłym, piątkowym, wydaniu 
DN, na sesji w ubiegłym ty-
godniu, radni głosowali nad 
uchwałą obywatelską zakłada-

jącą całkowity zakaz budowa-
nia nowych ferm norek na te-
renie Gminy Nowogard (waż-
ne- uchwała nie dotyczy już 
istniejących ferm). Ponieważ 
głosowanie nie było imien-
ne, na prośbę naszych czytelni-
ków podjęliśmy próbę ustale-
nia kto podniósł rękę za przyję-
ciem uchwały, a który radny był 
jej przeciwny… i cóż się okaza-
ło.  Przypomnijmy – głosowanie 
w tej sprawie było jawne przez 
podniesienie ręki i tylko w tym 
momencie widać, kto jak głoso-
wał. Ponieważ w protokole zapi-
suje się tylko liczbę głosujących 
„za”, przeciw i wstrzymujących 
się, aby ustalić dokładną imien-
ną listę kto jak głosował, skon-
taktowaliśmy się z kilkoma rad-
nymi w celu doprecyzowania 
informacji jak głosowali w spra-
wie uchwały o zakazie budowy 
kolejnych ferm norek w gminie 
Nowogard. 

I tak z naszych ustaleń wy-
nika, że ośmiu  radnych (a nie 
siedmiu jak podaliśmy w pią-
tek, za oficjalnym komunikatem 
przewodniczącego RM) głoso-
wało „za przyjęciem” uchwały, 
czyli wprowadzeniem zakazu 
budowy ferm.

35 lecie Koła Numizmatycz-
nego PTN Nowogard 

Życzymy godnych następ-
ców!

W piątek (24 kwietnia), mia-
ły miejsce uroczystości związa-
ne z 35 Leciem istnienia Koła 
Numizmatycznego PTN Nowo-
gard. W imprezie udział wzię-
li numizmatycy z całej Polski, 
którzy najpierw prezentowali 
swoje zbiory, a następnie wspól-
nie uczcili ten dzień w restaura-
cji „Okrąglak”. Obchody 35 le-
cia nowogardzkiego Koła Nu-
mizmatycznego zapoczątkowa-
ła o godzinie 15:00, prezenta-
cja zbiorów, które zostały wysta-
wione w Bibliotece Miejskiej w 
Nowogardzie. Po wystawie nu-
mizmatycznej, zaproszeni go-
ście udali się na obiad do restau-
racji „Okrąglak”, w której rów-
nież odbyła się uroczysta część 
imprezy. W obecności reprezen-
tantów Starostwa Powiatowego 
na czele ze starostą Tomaszem 
Kuliniczem oraz przedstawicie-
li nowogardzkiego magistratu w 
postaci Roberta Czapli i Stani-

sława Saniuka, prezes Koła Ta-
deusz Łukaszewicz uhonorował 
członków nowogardzkiego Koła 
Numizmatycznego. Za nim jed-
nak do tego doszło, została od-
czytana lista członków, któ-
rzy byli w grupie założycielskiej 
Koła, a już ich nie ma wśród 
nas. Goście oddali im hołd mi-
nutą ciszy. Następnie przyszedł 
czas na wręczenie pamiątko-
wych  odznaczeń oraz publika-
cji.

MAJ
Akcja CBŚ i antyterrorystów 

w Nowogardzie 
Strzały w centrum miasta 

Strzały i krzyki – tak z relacji 
świadków wyglądało zatrzyma-
nie mężczyzny przez antyterro-
rystów i funkcjonariuszy CBŚ w 
samym centrum Nowogardu. 

 Kilkanaście minut po 11.00, 
grupa zamaskowanych funkcjo-
nariuszy zaczaiła się koło apte-
ki, na krótkiej uliczce łączącej 
ul. 5 Marca z Placem Wolności. 
Chwilę później zaczęła się akcja 
na oczach przechodniów. Wcze-
śniej reporter DN zauważył gru-
pę zamaskowanych funkcjona-
riuszu w czasie działań w jed-
nym z bloków przy ul. 5 Marca. 
Prawdopodobnie służby prze-
szukały mieszkanie, które wy-
najmował zatrzymany koło ap-
teki mężczyzna. Policja niewie-
le informuje o całej akcji. Po-
twierdza jedynie, że doszło do 
zatrzymania.  konieczności uży-
cia broni hukowej podczas akcji 
w Nowogardzie, wypowiedziała 
się w Radio Szczecin, rzecznik 
policji w Szczecinie. - Faktycz-
nie padły strzały, ale były zwią-
zane z użytymi środkami huko-
wymi, a nie z użyciem broni i 
ostrej amunicji. Były to grana-
ty hukowe - powiedziała na an-
tenie Radia Szczecin, Mirka Ru-
dzińska, z komendy wojewódz-
kiej policji w Szczecinie.  Z nie-
oficjalnych informacji wynika, 
że zatrzymany mężczyzna mógł 
mieć powiązania z narkotyko-
wym półświatkiem. 

Najpierw burmistrz, potem 
Policja 

Zakpili sobie z flagi narodo-
wej…

Otrzymaliśmy w tych dniach 
postanowienie nowogardz-
kiej Policji, w sprawie docho-
dzenia prowadzonego w związ-
ku ze złamaniem przez burmi-
strza ustawy o godle, barwach i 
hymnie narodowym… poprzez 
nie wywieszenie flag na budyn-
kach użyteczności publicznej, w 
dniu 1 marca tego roku (w Na-
rodowym Dniu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych). Zgodnie z 
tym postanowieniem za zła-
manie ustawy został ukarany 
przez nowogardzką Policję, po-
przez pouczenie, nie organ gmi-
ny czyli burmistrz, ale… stróż 
w Urzędzie Miejskim. Oczywi-
ście dostrzeżenie absurdu sytu-
acji, gdy oto karany przez Poli-
cję jest stróż za czyn do które-
go ustawa zobowiązuje burmi-
strza przekracza chyba możli-
wości niektórych w Nowogar-
dzie. Flaga państwowa i świę-
to państwowe doznały więc po-
dwójnego uszczerbku, raz w 
dniu 1 marca, drugi raz w dniu  
wydania postanowienia i po-
uczenia przez policję… stróża. 
Ponieważ cała sprawa ujawnia, 
że organy ustrojowe państwa (i 
burmistrz i Policja),  utrzymy-
wane z pieniędzy obywateli, nie 
wykazują należytego szacunku 
(a nawet chyba sobie kpią) dla 
świąt państwowych ustanowio-
nych przez wybrany Parlament, 
skierowaliśmy informacje w tej 
sprawie do przełożonych nowo-
gardzkiej Policji w powiecie i 
województwie.

Kulturystyka i Fitness – Me 
Santa Susanna 2015

Krzysztof Skryplonek wice-
mistrzem europy!

W dniach 13-18 maja, w hisz-
pańskiej miejscowości Santa Su-
sanna, odbyły się Mistrzostwa 
Europy w Kulturystyce i Fitness. 
W kadrze reprezentacji Polski 
wystąpił Krzysztof Skryplonek, 
który w kategorii kulturystyka 
do 85 kg osiągnął najlepszy wy-
nik w swojej sportowej karie-
rze, zdobywając srebrny medal. 
Gratulujemy zawodnikowi Po-

morzanina Nowogard sukcesu, 
na który tak długo pracował. 

 - Bardzo się ciesze i jestem za-
dowolony z tego wyniku – mó-
wił Krzysztof Skryplonek zaraz 
po powrocie do kraju. Zawod-
nik Pomorzanina Nowogard 
na scenie w kategorii kultury-
styka do 85 kg, zaprezentował 
się w piątek (15 maja). W tym 
przedziale wagowym nie był je-
dynym reprezentantem Polski, 
ale co najważniejsze dla nasze-
go miasta, osiągnął najlepszy re-
zultat. A konkurencja była bar-
dzo silna, sam fakt, że aktual-
ny Mistrz Polski- Mariusz Tom-
czuk i Wicemistrz Polski- Ma-
riusz Bałaziński, nie awanso-
wali nawet do finału w tej kate-
gorii wagowej. Krzysztof Skry-
plonek zajął 2. miejsce, osią-
gając najlepszy wynik w swo-
jej karierze i sięgając po srebro 
Mistrzostw Europy. Złoty me-
dal wywalczył Ukrainiec Oleh 
Kryvyi, natomiast brązowy me-
dal trafił do Estończyka Otta 
Kiivikasa. - Nadzwyczaj wyso-
ki poziom, sam fakt, że aktual-
ny Mistrz Polski i Wicemistrz 
nawet nie weszli do finału, 
świadczy o tym, że miałem bar-
dzo trudne zadanie i musiałem 
ostro się napracować na scenie 
– opowiadał na gorąco Krzysz-
tof Skryplonek. 

CZeRWIeC
Nad  Strzelewem zawisło 

widmo krematorium
Mieszkańcy przeciwko spa-

larni zwłok

Mieszkańcy Strzelewa nie 
chcą, aby w ich miejscowości 
powstało krematorium. Miejsce 
spopielania zwłok planuje wy-
budować we wsi Zakład Usług 
Komunalnych – spółka zajmu-
jąca się wywozem odpadów, a 
od roku również będąca zarząd-
cą cmentarza komunalnego w 
Nowogardzie. Chociaż wnio-
sek o wydanie warunków budo-
wy krematorium ZUK złożył w 
gminie już 21 kwietnia, miesz-
kańcy wsi dopiero w ostatnich 
dniach dowiedzieli się o pla-
nach inwestycyjnych nowo-
gardzkiej spółki. Stało się tak, 
bo gmina dostarczyła do wła-
ścicieli sąsiednich nieruchomo-
ści, na których ZUK planuje bu-
dowę krematorium, zawiado-
mienia o prowadzonym postę-
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reKlamareKlama

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

PIaSeK, PIaSeK PrZeSIeWaNy, ŻWIr, 
cZarNOZIem, POSPÓŁKa 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTa

powaniu. Co dziwne, o planach 
spółki nie wiedziała też rze-
komo sołtys Strzelewa i radna 
SLD, Jolanta Bednarek, z poli-
tycznej opcji burmistrza Rober-
ta Czapli. Oburzeni tym faktem 
mieszkańcy zażądali od sołtyso-
wej zwołania zebrania wiejskie-
go w sprawie inwestycji, na któ-
rą urząd miejski ma wydać po-
zwolenie. 

Andrzej Leja z Kościuszek, 
nowym przewodniczącym Po-
wiatowej Rady Izb Rolniczych 

Trzeba odbudować zaufanie 
rolników...

W miniony piątek, w sali ob-
rad zarządu powiatu w Golenio-
wie, odbyło się pierwsze posie-
dzenie nowo wybranej Powia-
towej Rady Izb Rolniczych. W 
trakcie posiedzenia, członkowie 
rady wybrali nowego przewod-
niczącego. Został nim Andrzej 
Leja – rolnik z Kościuszek (gm. 
Osina). 

Tym samym A. Leja zastąpi na 
tym stanowisku Zbigniewa Lu-
tra z Glicka, który przez ostat-
nie 4 lata pełnił funkcję prze-

wodniczącego Powiatowej Rady 
Izb Rolniczych. W trakcie piąt-
kowego zebrania rolnicy wybra-
li też delegata do walnego zgro-
madzenia izb – został nim Piotr 
Kamiński – rolnik ze Stodólska, 
koło Maszewa. Andrzej Leja ma 
58 lat. Od 1984 roku prowa-
dzi w Kościuszkach gospodar-
stwo rolne o powierzchni ok. 30 
ha. Ma trzech synów. W izbach 
rolniczych działa aktywnie od 
przeszło 12 lat. W poprzednich 
latach pełnił już funkcję prze-
wodniczącego powiatowej rady 
izb rolniczych. W minionej ka-
dencji był członkiem rady, wy-
brany podobnie jak w zeszłych 
wyborach, z terenu gminy Osi-
na. 

Czerwona kartka dla Rober-
ta Czapli

Burmistrz nie dostał absolu-
torium 

Burmistrz Nowogardu, nie 
otrzymał absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014. 
Głosowanie w tej sprawie odby-
ło się podczas minionej, wtor-
kowej sesji rady miasta. 

Do końca nie było wiadomo 
z jakim wynikiem zakończy się 
głosowanie w sprawie absolu-
torium dla burmistrza R. Cza-
pli, za wykonanie zeszłoroczne-
go budżetu. Na sali brakowało 
jednego radnego z PSL (Rafała 
Paśki), a także nie było informa-
cji, jak zagłosuje klub Wspólne-
go Nowogardu oraz radni nie-
zrzeszeni. Ostatecznie, uchwałę 
w sprawie udzielenia absoluto-
rium burmistrzowi poparło je-
dynie 8 radnych tj. Anna Wiąz, 
Renata Piwowarczyk, Jolanta 
Bednarek, Marcin Wolny – klub 
SLD; Mirosława Cwajda, Dawid 
Jurczyk, Andrzej Kania – Klub 
WN; Dariusz Kielan – niezrze-
szony. 11 radnych nie poparło 
uchwały absolutoryjnej tj. Ro-
man Kwiatkowski, Michał Bo-
ciarski, Stanisław Saniuk, Mi-
chał Krata – PSL; Lidia Bogus, 
Marcin Nieradka, Bogusław 
Dziura, Piotr Słomski – PiR-PiS; 
Bogumił Gała, Arkadiusz Cie-
chanowski – WN; Jowita Paw-
lak – niezrzeszona. Jeden radny 
nie miał  zdania w tej sprawie i 
wstrzymał się od głosu. Był to 
Michał Wiatr. Uchwała w spra-
wie absolutorium nie niesie za 
sobą konsekwencji prawnych. 
Ma wymiar czysto społeczny. 
To opinia radnych wystawiana 
za pracę burmistrza. 

Oprac: KR
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Ospa – cup 2016

Po raz trzeci pojadą do Niemiec
Na początku lutego, seniorski zespół Pomorzanina zagra w zaprzyjaźnionym Bad Doberan, w halowym turnieju piłki nożnej Ospa – Cup 2016. Dla pił-
karzy z Nowogardu będzie to trzeci występ na turnieju u naszych zachodnich sąsiadów. Póki co, zawodnicy Pomorzanina nie zdołali choćby zbliżyć się do 
podium. Czy tym razem nowogardzianie sprawią niespodziankę?

Turniej organizowany przez 
Doberaner FC z którym współ-
pracuje Pomorzanin, zaplano-
wano na weekend 5-7 lutego. Se-
niorzy Pomorzanina rywalizować 
będą w sobotę (6 lutego). W środę 
(6 stycznia) organizatorzy Ospa – 
Cup 2016, opublikowali film z lo-

sowania grup. Tym razem do ry-
walizacji przystąpi 9 zespołów (w 
poprzednich latach występowa-
ło 8 drużyn). Pomorzanin Nowo-
gard trafił do grupy B, po raz ko-
lejny z gospodarzami Doberaner 
FC, co rozweseliło prowadzących 
losowanie. Oprócz polskiego ze-

społu i gospodarzy, w grupie B 
znalazły się również następujące 
zespoły: PSV Rostock, SV Trak-
tor Pentz, TSV Butzow. W grupie 
A wystąpią 4 zespoły: F.C. Han-
sa Rostock (rezerwy), TSG Wa-
rin, Rostocker Robben, Gustro-
wer SC 09. 

Pomorzanin w Niemczech pod-
czas Ospa – Cup wystąpił dwu-
krotnie. W 2014 roku piłkarze z 
Nowogardu przegrali wszystkie 
grupowe mecze i zajęli ostatnie 
miejsce. Lepiej było w 2015 roku. 
Wówczas nowogardzianie wygra-
li w pierwszym spotkaniu, następ-
nie odnotowali remis oraz dotkli-
wą porażkę, która spowodowa-
ła, że piłkarze Pomorzanina osta-
tecznie zajęli 3. miejsce w grupie 
i 6. pozycję w całym turnieju. Kto 

wie, być może przy trzecim podej-
ściu, podopieczni Tomasza Sur-
my sprawią niespodziankę i po-
walczą o podium? Zanim jednak 
dojdzie do niemieckiego turnieju, 
nowogardzianie pod koniec stycz-
nia powalczą w Dobrej, gdzie od-
będzie się Memoriał im. Mieczy-

sława Koła. Pomorzanin od daw-
na bierze udział w doberskim tur-
nieju, który zazwyczaj jest silnie 
obstawiony. O wynikach nowo-
gardzkiej drużyny, uzyskanych 
podczas memoriału, poinformu-
jemy na bieżąco. 

KR

XXVII międzynarodowy Turniej 
Konin cup 2016

„Pomorzanki”  
w doborowym gronie
W najbliższą niedzielę (10 stycznia), piłkarki Pomorzanina 
zagrają na silnie obsadzonym turnieju piłkarskim „Konin 
Cup 2016”. Nie zabraknie drużyn z ekstraligi oraz I Ligi. 
Los był łaskawy dla podopiecznych Pawła Błaszczyka i „Po-
morzanki” wcale nie stoją na straconej pozycji do wyjścia z 
grupy. 

Piłkarki Pomorzanina w naj-
bliższą niedzielę będą miały świet-
ną okazję do rywalizacji z najlep-
szymi piłkarskimi drużynami ko-
biet w Polsce. W niedzielę (10 
stycznia), dwunastoosobowa ka-
dra „Pomorzanek” zagra w XXVII 
Międzynarodowym Turnieju Ko-
nin Cup 2016. Oprócz zawodni-
czek z Nowogardu, do rywalizacji 
przystąpią między innymi: Medyk 
Konin, Ostrowia Ostrów Wielko-
polski, Sztorm Gdańsk, Włók-
niarz Kalisz, SMS Konin, Polonia 
Poznań, Glinik Gorlice, Górnicza 
Konin, EX Konin (zespół złożony 
z byłych gwiazd), oraz bułgarski 
zespół Boharsi. 16 zespołów zo-
stanie podzielonych na 4 grupy, 
rywalizacja rozpocznie się o go-
dzinie 10:00 i potrwa do godzi-
ny 19:00. Piłkarki Pomorzanina 

mogą mówić o szczęśliwym loso-
waniu. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka zagrają z Polonią Poznań (7. 
miejsce w I Lidze Kobiet), Górni-
czą Konin (11. miejsce w II Lidze 
Kobiet) oraz z Glinikiem Gorli-
ce (6. miejsce w III Lidze Kobiet 
małopolska-wschód). Z pewno-
ścią w zasięgu „Pomorzanek” jest 
zespół z małopolski oraz przed-
ostatnia w ligowej tabeli II Ligi 
Szkoła Górnicza z Konina. Z ko-
lei pojedynek z pierwszoligo-
wą Polonią Poznań będzie kolej-
nym świetnym sprawdzianem dla 
młodego zespołu Pawła Błaszczy-
ka. Za pośrednictwem Dziennika 
Nowogardzkiego, kobieca druży-
na Pomorzanina pragnie podzię-
kować firmie Adam Fedeńczak za 
pomoc w wyjeździe do Konina. 
Wierzymy, że podopieczne Pawła 
Błaszczyka zaprezentują się z do-
brej strony i postarają się o wyj-
ście z grupy. Po turnieju na ła-
mach DN opublikujemy relacje z 
Konin Cup 2016. 

KR 

langner wraca, Domanowski chce wrócić

Pomorzanin się wzmacnia
Dobiegło końca półroczne wypożyczenie Dawida Langnera do Arkonii Szczecin, i jak poin-
formował redakcję DN prezes Marcin Skórniewski, Dawid w rundzie rewanżowej wzmoc-
ni siłę ofensywną Pomorzanina. Prawdopodobny jest również powrót obrońcy Krzysztofa 
Domanowskiego, który jesienią reprezentował barwy Polonii Płoty. 

Na prośbę samego piłkarza, Po-
morzanin Nowogard wypoży-
czył przed rundą jesienną Dawi-
da Langnera do Arkonii Szczecin, 
na pół roku. Wypożyczenie dobie-
gło już końca i Langner ponownie 
zostaje zawodnikiem nowogardz-
kiej drużyny. Bez wątpienia jest 
to silne i potrzebne wzmocnienie 
ofensywy zespołu prowadzone-
go przez Tomasza Surmę. Dawid 
Langner z powodzeniem może 
występować zarówno w pomocy, 
jak i w ataku. O tym, że piłkarz bę-
dzie reprezentował Pomorzanin 

na wiosnę, redakcję poinformo-
wał Marcin Skórniewski. Prezes 
dodał również, że do Nowogardu 
chce wrócić Krzysztof Domanow-

ski, który przed startem rundy re-
wanżowej został wytransferowany 
do Polonii Płoty. Jeśli obydwa klu-
by dojdą do porozumienia, środ-

kowy obrońca dołączy do pierw-
szego zespołu. Trener Tomasz 
Surma wobec tego miałby lepszą 
sytuację w defensywie. Krzysz-
tof Domanowski dobrze spisywał 
się w drugim zespole Pomorzani-
na, a także w pierwszej drużynie, 
gdy otrzymywał szansę od trene-
rów. Wobec jego powrotu bardzo 
prawdopodobnym może być, że w 
rundzie wiosennej razem z Macie-
jem Grzejszczakiem może utwo-
rzyć parę środkowych obrońców. 
Wszystko zależy również od tego 
czy w zespole pozostanie Michał 
Soska. O ruchach kadrowych w 
nowogardzkiej drużynie będzie-
my informować na bieżąco. 

KR
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

reKlama

Zatrudnię 
kierowcę/magazyniera

miejsce pracy: Goleniów
oferty na maila: kigar@kigar.com

Zatrudnię na stanowisko
Spedytor 

Międzynarodowy
miejsce pracy: Goleniów

oferty na maila: kigar@kigar.com

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.

25.12.2015 r. Okolice lub   
w Kościele WNMP  

zgubiono kolczyk 
pamiątka  

po zmarłym mężu. 
Uczciwego znalazcę proszę 

o kontakt za nagrodą w redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego w Nowogardzie
OrGaNIZUJe w dn. 10.01.2016 

ZaWODy WĘDKarSKIe pn. TrOĆ 2016 w Trzebiatowie
Zapisy w sklepie "Wędkarz" do dn. 8.01.16. 

Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.00. Startowe 10 zł.
Zarząd

Dla PaŃ "PrOFIlaKTyKa raKa PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 stycznia 2016r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegó-

łowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                               

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOKU ŻycIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam 
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Tenisiści stołowi wznawiają 
rozgrywki

Mecz o fotel lidera
W najbliższą sobotę (9 stycznia), tenisiści stołowi LUKS Top 
Wierzbięcin, we własnej hali rozegrają dwa spotkania w ra-
mach 9. i 10. kolejki grupy północnej II Ligi Mężczyzn w 
tenisie stołowym. Szczególnie interesująco zapowiada się 
drugi mecz zaplanowany na godzinę 15:30. Rywalami będą 
zawodnicy z Karnieszewic, którzy zajmują1. miejsce w tabe-
li i nie przegrali jeszcze meczu. 

Po świątecznej przerwie pod-
opieczni Józefa Korkosza wraca-
ją do walki w II Lidze tenisa sto-
łowego. Kolejne dwie kolejki ro-
zegrane zostaną w najbliższą so-
botę. Najpierw drużyna z Wierz-
bięcina powalczy z UKS-em Czar-
ni Pieszcz. Rywale w tym sezo-
nie nie rozpieszczają swoich kibi-
ców i skupiają się na utrzymaniu 
w lidze. UKS dotychczas zgroma-

dził 4 punkty i zajmuje 6. miejsce 
w tabeli. W pierwszym meczu ro-
zegranym w Pieszczu, LUKS Top 
pewnie pokonał „Czarnych” 2:8. 
Mecz zaplanowany na godzinę 
10:30, będzie świetną rozgrywką 
przed batalią o fotel lidera, która 
odbędzie się tego samego dnia o 
godzinie 15:30. Wówczas w hali 
sportowej w Wierzbięcinie, gościć 
będą tenisiści stołowi Darz Boru 

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016
9. kolejka (9 stycznia):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – ATS Stargard  (10:30)
KS Lubczyk Dent Szczecinek – UKS Champion Police (10:30)
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz  (10:30)
UKS Chrobry Międzyzdroje – Darz Bór Karnieszewice (10:30)
10. kolejka (9 stycznia):
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Czarni Pieszcz  (15:30)
LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice  (15:30)
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police (16:00)
KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek – ATS Stargard (16:00)

Karnieszewice. Goście zajmują 1. 
miejsce w tabeli z liczbą 15 punk-
tów na koncie. Podopieczni Józe-
fa Korkosza, którzy w pierwszym 
meczu przegrali w hali Darz Boru 
6:4, tracą do rywali zaledwie 1 
punkt. W przypadku udanego re-
wanżu zawodnicy z Wierzbięci-
na awansują na 1. miejsce w li-
gowej tabeli. Dodajmy, że jedyne 
punkty w tym sezonie Karniesze-
wice straciły w Stargardzie, wów-
czas w ramach 6. kolejki ATS zre-
misował z liderem we własnej hali 
5:5. Wierzymy, że tenisiści LUKS 
Top Wierzbięcin wygrają dwa so-
botnie spotkania i zadomowią 
się na fotelu lidera. Już dziś go-
rąco zachęcamy wszystkich kibi-
ców z naszej gminy na odwiedze-
nie tego dnia hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet sobotnich gier. 

KR 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Nowogardzie - 6 pokoi, 
pow. użytk. 178 m2, pow. działki 500 m2 - cena 430 tys.

NIerUcHOmOŚcI

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań w 
budynku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka 
pod budowę garażu. Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 
693 128 069 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie i dwupokojowe w 
Wojtaszycach. 91 39 105 18, 605 850 
786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 667 
533 025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym, tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszkanie, 
Długołęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 606 
312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58m2 I piętro. Tel. 721 867 773, 531 
844 996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz z 
pawilonem handlowym, bezczynszo-
we. Tel. 602 643 408 

•	 Kupię pilnie działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie. 606 118 102 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 100 
000 zł. Tel. 888 313 884

• Poszukuje do wynajęcia mieszkanie 
jedno lub dwupokojowe na parterze. 
697 665 791

• Mieszkanie 53 m2 Goleniów I piętro, 
balkon, centrum zamienię z dopłatą 
na Nowogard. 607 223 071 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Ko-
walska 2, IV piętro. 606 269 725

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
IV piętro, 57,8 m2. Tel. 607 540 622 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe cen-
trum Nowogardu. 698 301 559 

• Wynajmę, wydzierżawię 1,5 ha Nowo-
gard, Wojcieszyn. Tel. 694 990 863 

• Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6 m2, ul. Światowida. 668 151 516, 
608 626 696 

• Do wynajęcia kawalerka. 601 927 982 

mOTOryZacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW  Verto rok 1994 poj. 1.8, 
benzyna + gaz z pełnym wyposaże-
niem elektrycznym. Cena 3500 zł. Tel. 
609 876 850 

•	 Sprzedam Ford Focus c-maX, rocz-
nik 2004 grudzień, poj. 2000 cm3, 
TDcI 136 Km, stan techniczny do-
bry. Kompleksowe wyposaże-
nie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. cena 11 500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 
721 627 336 

rOlNIcTWO

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, 
pług i opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 
603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, kro-
wę dojną i jałówkę cielną. 605 092 517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 
785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ 
– 82, przyczepę rolniczą, pług trzy-
skibowy i czteroskibowy i rozrzutnik 
obornika. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 
603 541 286 

• Sprzedam ciągnik mf 145 km, z przed-
nim napędem zarejestrowany i spraw-
ny. Cena 15 000. 669 823 464 

• Sprzedam betoniarkę 150 l, i sprawar-
kę Buczek. 669 823 464 

• Sprzedam obudowę skrzyni bie-
gów do ciagnika C-360 i zwolnicę do 
C-4011. 669 823 464 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-

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

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DyWa-
NÓW, WyKŁaDZIN, TaPIcerKI me-
BlOWeJ SamOcHODOWeJ/ SKÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / POŚcIe-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIe: cZySZcZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 
988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka angiel-
skiego. Tel. 502 376 932, www.tlu-
macznowogard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 386 
797 

•	 remonty mieszkań i domów, kom-
pleksowa budowa. Tel. 669 149 383

• Blacharstwo pojazdowe. Spawanie. 
600 182 682 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi transportowe. Samochody o 
ładowności 1.5 tony i 6,5 tony. 731 
882 257

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport – przeprowadzki BUS + 
przyczepa. 667 171 283 

•	 Przyjmujemy zlecenia na budo-
wę domów, remonty, natrysk pian-
-PUr. 504 595 424 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowla-
nych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana „PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pra-
cownika wymagane przygotowanie 
zawodowe. 91 29 22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożycz-
kowej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki 
płacowe dobre i mieszkaniowe. Wia-
domość: 91 39 103 15, 502 56 23 78 

• Zatrudnię osobę do prac ogólnobu-
dowlanych. 696 520 289 

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 
607 654 692 

• Przyjmę do pracy w 5-10-15, wyma-
gana znajomość obsługi komputera. 
Tel. 601 410 459 

• amBercare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 533 848 005 lub 535 340 
311

• magistra Farmacji na staż lub po 
stażu do apteki ogólnodostępnej 
w Nowogardzie pilnie zatrudnię. 
Umowa o pracę, cały etat.Kontakt: 
biuro@anmedica.pl, tel. 783 744 
001.

INNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na 
wieszaki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,   tel. 605 
522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny 
z folią na działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340 

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 18 
lub 600 899 289

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 601 553 551 

• Drewno opałowe w klockach lub po-
łupane, sprzedam, sosna gałęziówka 
z dowozem. 514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659

• Stare pojazdy części, literaturę kupię. 
Tel 600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe mieszane 
w klockach. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Blachę ocynkowaną trapezową, fali-
stą lub gładka kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, łosia 
i kozła, konkurencyjne ceny. 693 
344 667 

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzie-
żowego w dobrym stanie, oraz odzież 
używaną niemiecką. Tanio. 786 265 
021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, 
tel. 605 522 340
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIeCI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

KrZyŻÓWKa Dziennika
PIONOWO:
1. mieszkanka Kowna lub Sejn
2. grecki bajkopisarz
3. miasto w Macedonii, na płd. od Skopje
4. Kozidrak, piosenkarka
5. znana wieś nad Narwią
6. pudełeczko na kosztowne przedmioty
7. teleks
8. nie szkoda róż, gdy on płonie
9. wyspa włoska
10. poczucie umiaru
11. ... Sumac, piosenkarka
12. duża siła
13. imienniczka Kręglickiej
14. wąwóz, parów
15. odpowiedni
16. konstruktor amerykańskiej rakiety Saturn
17. gatunek biedrzeńca
18. polska telenowela
19. po delcie 
20. delfin z Amazonki
21. krętoróg z Azji
22. miasto w Birmie
23. miasto w Holandii
24. półkozioł - półczłowiek
25. sądzenie, myślenie
26. l.a. 81
27. kwasy w komórce
28. Raymond Arthur, australijski lekarz
29. wyspa obok Wolina
30. krewny po kądzieli
31. orędownik, protektor
32. występ na źle oheblowanej desce
33. ozdobne kamienie zwykle oprawia-
ne w srebro
34. typ poloneza
35. największa jednostka geochronologiczna
36. duży ptak
37. zajrzenie, wniknięcie w coś
38. wąż z "Księgi dżungli"
39. skaza na honorze
40. Patrick, mistrz olimp. w rzucie mło-
tem (1920)
41. wystąpienie przeciw władzy
42. twarz, buzia
43. niski głos żeński
44. jeden z sędziów w Hadesie
45. miasto i port w Peru
46. "... - floresy"
47. okręg w starożytnym Egipcie
POZIOmO:
48. słodka muchołapka
49. warszawski producent słodyczy
50. finansowo-handlowe centrum me-
tropolii
51. miesiąc Amora
52. wyznawca judaizmu, Żyd
53. niańka w Indiach
54. kościelna mównica
55. roślina na włókno
56. tubylec z południowej Afryki
57. cela więzienna bez okna i bez pryczy
58. łączenie
59. kręcenie się (dawne)
60. polskie włókno poliestrowe
61. "... Family"
62. ptak smakosz pieprzu
63. rzeka w Peru
64. dramat W. Żukrowskiego
65. tytułowa bohaterka powieści Kra-
szewskiego
66. pisarz ang., (1737-1809)
67. rozstrzyga w sprawach administra-
cyjnych
68. podpisuje się pod swoim dziełem
69. najwyższy szczyt Krety
70. ważny numer dla posiadacza "komórki"
71. z hydromasażem w łazience
72. Szalom, pisarz żydowski
73. "krzywy" wzrok
74. mityczna siostra Baala
75. 25.4 mm
76. francuski pionier lotnictwa
77. nie pozytyw
78. nieufności
79. autor dramatu
80. "morze" Węgra
81. kąt między kierunkiem północy a 
kierunkiem marszu
82. Europejska
83. przeorysza z "Komedii omyłek" W. 
Szekspira
84. równa 100 senom
85. zupa waniliowa
86. Rauno, fiński kierowca rajdowa, 
mistrz Europy (1965)
87. dawna moneta włoska
88. stawia hipotezy
89. Stanisław, satyryk

9 słów

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Sen pozwala zwykle na wie-
le rzeczy nieskromnych 

Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Barbara Gontar-
ska, Pelagia Feliksiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński, Cecylia Fur-
mańczyk, Genowefa Maćkowska, Alicja Wypych, Krystyna Gęgalwy

Zwycięzcy: Pelagia Feliksiak, Halina Szwal, Genowefa Maćkowska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Julia Furmańczyk, Wiktoria Skrejda 
Zwycięzca:  Bartek Feliksiak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI KrO BU SO Wa SerOcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZyK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

PROFILE
5 i 6 komorowe

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

POŻyCZKI 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
Tel. 501 944 684

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABeZPIeCZeNIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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O mały włos 
od tragedii...

Dlaczego  
o tym nie 
piszemy?

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Rejestracja tel. pn. wt. śr. od 9.00
 730 661 340, 727 543 840

gabinetpodologicznylkj@gmail.com
ul. 700-lecia 26F, NOWOGARD

kosmetolog-podolog 
specjalista medycznej pielęgnacji stóp

Czytaj s. 3

Budżet powiatu
Dla Nowogardu 
znów niewiele

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

reklamareklama

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Zamiast  zupy  -  jogurt,  a  kotleta  -  bułka 

Obiad „po koszalińsku”...

Czytaj s. 3

Dwie kolizje 
koło Żabowa  

3
NaSZ FelIeTON

Socjalista co się 
chamstwu nie 
kłaniał

5

W tym roku 
zebrali 23 tys. 
złotych 

6

Portal prawdę Ci 
powie

6
SPOrT

Seria sukcesów 
tenisistów 
stołowych
 10
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Nasza sonda kronika 
policyjna

W poniedziałek (11 stycznia), 
do redakcji DN dostarczono klu-
cze, które zostały znalezione przy 
ul. Bohaterów Warszawy, dokład-
nie przy skręcie na drogę prowa-
dzącą na ul. Księcia Racibora I. Są 
to kluczyki samochodowe do For-
da, do których przyczepiony jest 
brelok „Pogoń Szczecin”. Właści-
ciela prosimy o odbiór zguby w 
redakcji DN.  red.

W dniu 11.01.2016 przy ZSO 
na ul. Boh. Warszawy  Nowo-
gardzie zostały znalezione klu-
cze, które maja charakterystyczny 
brelok PHILIPS. Klucze są do od-
bioru w redakcji DN. red. 

Znaleziono 
klucze

Niektórzy niemieccy politycy porównali w ostatnim czasie Polskę do „putinowskiej Rosji.” 
Dlatego tym razem spytaliśmy naszych Czytelników, czy uważają, że Polska demokracja jest 
zagrożona? 

Pani Anna - Nie mam pojęcia zbytnio o polityce, ale to co 
się słyszy w TV, to uważam, że demokracja w jakimś stopniu 
chyba jest jednak zagrożona. To, co tam mówią w Brukseli nie 
podoba mi się i ta sytuacja, jak dla mnie, nie wygląda dobrze. 
Czasami oglądam widomości i to, co się tam mówi mnie naj-
zwyczajniej denerwuje. 

Felicjan Murawski - Uważam, że nasza demokracja jest 
zagrożona. A dlaczego? Bo w Polsce do władzy dostali się fał-
szywi i bezkompromisowi przywódcy partii PiS, którzy nieste-
ty ogłupili naród, choć zostali demokratycznie wybrani w wy-
borach. Niemcy mają takie samo prawo odczuwać to, co my 
odczuwamy o „Eurolandzie”. Demokracja ma to do siebie, że 
można wypowiedzieć swoją opinię i to, co się czuje i myśli bez 
konsekwencji, które jak pamiętamy, w poprzednim systemie 
były niemożliwe do swobodnego wyjawienia. 

Pani Natalia – W tej sprawie mam niewiele do powiedze-
nia, a samą polityką powiem wprost panu, że nie jestem zain-
teresowana. Niemniej bardzo bym chciała dalej żyć w wolnym 
kraju i mieć świadomość, że rządzi w nim polski premier i pol-
ski prezydent. 

Marian Jeż – Oczywiście, Niemcy nie mają prawa tak mó-
wić, bowiem w Unii Europejskiej obowiązują przecież standar-
dy dyplomacji, w których dane słowo powinno mieć jakość zro-
zumiałej i równej wypowiedzi.  Obecna sytuacja, jaka wytwo-
rzyła się w kraju, nie powinna być mimo wszystko sprowadza-
na do tej rosyjskiej i to jeszcze putinowskiej, bo takowa abso-
lutnie naszemu krajowi nie grozi. Niemniej pewne symptomy, 
które obecnie się dzieją i występują, zdecydowanie Polakom się 
nie podobają, a tym samym członkom Unii Europejskiej, któ-
rzy tak jak Niemcy swoją opinię jasno wyrażają. Dlatego koń-
cząc swoją wypowiedź uważam, że Polska demokracja na szczęście nie jest zagrożona, czego dowodem jest bar-
dzo chwalebna postawa naszego społeczeństwa, choćby w organizowanych zgromadzeniach i manifestacjach.

Alina Sierzchała - Te opinie są, jak dla mnie, dość prze-
sadzone. Prawdą jest, że zawinił nasz Rząd, który potrzebu-
je mimo wszystko jeszcze trochę czasu, by wprowadzić te po-
prawki, o których mówiło się podczas kampanii wyborczej. Mi-
nistrowie rządzą nie długo, toteż efekty tego są jeszcze trudne 
do oszacowania. Dlatego poczekajmy i później osądźmy, czy 
zrobią coś dobrego, czy złego. Co do zagrożenia polskiej demo-
kracji, to wydaje mi się, że jest ona nie zagrożona.  A cała ta 
sprawa z wypowiedziami w Brukseli jest nieco „przepompowa-
na”. Słowa Martina Schulza o Polsce wywołały falę niechęci i 
sprzeciwów, ale chcę przypomnieć, że w Polsce odbyły się de-
mokratyczne wybory. Dlatego w moim odczuciu teraz po tych 

słowach ten pan nieco stonował i zapewne żałuje, że powiedział to, co nie powinien. To było zdanie na wyrost i 
wypowiedziane w duchu własnych i osobistych poglądów, które nie zawsze powinny mieć charakter publicznej 
wiadomości. Dlatego słowo powinno być nieco bardziej przemyślane zanim zostało wypowiedziane. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
 

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

04.01.2016 r.
godz. 14:21
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego przy zakupie butów

 
05.01.2016 r.
godz. 19:56
Patrol OPP KWP Szczecin w 

trakcie kontroli drogowej ujawnił, 
że kierujący samochodem osobo-
wym Opel Corsa, Patryk R. znaj-
duje się pod działaniem środków 
odurzających.

godz. 22:01
Powiadomienie o kradzieży 

młota elektrycznego z terenu za-
kładu budowlanego w miejscowo-
ści Nowogard

06.01.2016
godz. 14:36
Mężczyzna powiadomił o szko-

dzie parkingowej przy ulicy Boh. 
Warszawy 65

godz. 20:09
Wypadek drogowy na drodze 

nr 6 w rejonie skrzyżowania z 
drogą do miejscowości Kikorze.

07.01.2016 r.
godz. 11;13
Mężczyzna powiadomił, że stoi 

na parkingu stacji benzynowej 
PKN ORLEN w Nowogardzie, a w 

jego torbie podróżnej może znaj-
dować się bomba.

godz. 19:33
Kierujący pojazdem marki To-

yota Auris powiadomił o kolizji ze 
zwierzyną leśną w okolicach miej-
scowości Warnkowo.

09.01.2016 r.
godz. 13:58
Oszustwo za pośrednictwem 

portalu internetowego Allegro 
przy zakupie lustra.

10.01.2016 r.
godz. 09:01
Kolizja drogowa na przejeździe 

kolejowym w miejscowości Żabo-
wo, gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu marki Renault z pojazdem 
marki Ford.

godz. 14:30
Patrol OPI KP Nowogard ujaw-

nił w trakcie kontroli drogowej, że 
kierujący pojazdem marki Ford 
Escort, Piotr S. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości  1,14 mg/l w 
wydychanym powietrzu.

08.01.2016 r.
godz. 16:47
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka powiadomił o kradzieży 
sklepowej.

Komisariat Policji w Nowogardzie
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Zamiast zupy - jogurt, a kotleta - bułka 

Obiad „po koszalińsku”...
Zamiast ciepłej zupy, jogurt a drugiego dania... bułka z wędliną – taki posiłek dowiozła w pierwszy dzień obowiązywania umowy z gminą, koszalińska 
spółka Tess. 

Przypomnijmy, że spółka ta wy-
grała przetarg na przygotowy-
wanie, dostarczanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków dla osób 
uprawnionych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Będzie to ro-
bić przez najbliższy rok.  Chodzi o 
uczniów a także osoby bezdomne. 
Tym pierwszym bezpłatny posiłek 
wydawany jest na szkolnych sto-
łówkach. Drudzy zgłaszają się po 
odbiór obiadu do stołówki znaj-
dującej się w piwnicach Zarządu 
Budynków Komunalnych. 

Ku zaskoczeniu wszystkich od-
biorców posiłków, zamiast gorą-
cej zupy, drugiego dania i napoju, 
z Koszalina przyjechał suchy pro-
wiant w postaci: bułki z wkładką, 
jogurtu, soczku w kartoniku i ja-
błuszka (patrz zdjęcie). Oburze-
nia nie kryli rodzice dzieci, które 
mają prawo do bezpłatnych obia-
dów, jak i sami bezdomni. 

-Proszę przyjechać i zobaczyć, co 
nam dzisiaj dali na obiad – mówił 
jeden z mężczyzn, który przyszedł 
na stołówkę do ZBK, by zjeść cie-
pły posiłek. 

-Chyba coś jest nie tak. Moje 
dziecko twierdzi, że w szkole nie 
dostało obiadu tylko bułkę i jogurt 
– zatelefonowała zaniepokojona 
matka jednego z uczniów szko-
ły podstawowej w Nowogardzie, 
uprawnionych przez OPS do ko-

rzystania z bezpłatnych posiłków 
w szkole. 

Jak dowiedział się DN, gmina 
przyzwoliła, aby koszalińska fir-
ma gastronomiczna zamiast obia-
du wyjątkowo w ten dzień przy-
wiozła do Nowogardu...  śniada-
nie. Ponoć Tess nie zdążyła się 
przygotować należycie do wyko-
nywania zadania, jakie po wy-
granym przetargu zleciła jej gmi-
na Nowogard. Urzędnicy zapo-
wiadają, że dzisiaj (wtorek), już 
tak wyrozumiali nie będę, jeśli fir-
ma nie dostarczy tego, co ma do-
wieźć zgodnie z umową.  Ale na-
wet, jeśli dostarczy to i tak może 
być ciekawie, nie wiadomo tylko 
czy smacznie. Przypomnijmy bo-
wiem, że koszalińska spółka Tess 
zadeklarowała gminie, że ugotuje 
i przywiezie jeden obiad za kwo-
tę...3,89 zł. W kwocie tej mieści się 
również rozwożenie i wydawanie 
obiadu w stołówkach na terenie 
całej gminy. W ciągu jednego dnia 
takich posiłków Tess musi dostar-
czyć grubo ponad 200, a łącznie w 
ciągu roku około 87 tysięcy. Cho-
ciażby z ekonomicznego punktu 
widzenia, trudno życzyć smacz-
nego... Pozostaje jednak wierzyć, 
że tak będzie...

Marcin Simiński
fot. JB

Nasz komentarz
Tak to jest, wybrali Koszalin i nie 

ma, co jeść… Spółka Tess z Kosza-
lina już w pierwszy dzień obowią-
zywania umowy z gminą nie wy-
wiązała się z zadania. Urzędnicy, 
na razie, wykazali się dużą wyrozu-
miałością i uznali wybryk koszaliń-
skiej spółki, za „wypadek przy pra-
cy”. Pytanie tylko, co będzie dalej. 
Strach bowiem pomyśleć, co dzisiaj 
na obiad dostaną dzieci, dla któ-
rych szkolny posiłek, to nierzad-
ko jedyne ciepłe danie jakie mogą 
zjeść w ciągu całego dnia. Ugoto-
wanie dwudaniowego obiadu, za 
niecałe 4 zł, przy zaostrzonych w 
zeszłym roku przez rząd wymo-
gach, co do składu posiłków, wyda-
je się nieprawdopodobne. Zdaniem 
tych, co zjedli zęby na masowym 
gotowaniu to niemożliwe. Dlatego 
też, w innych gminach, tak jakby 
chociaż w Goleniowie, podobnym 
firmom już dawno podziękowano 
za współpracę, polegając na lokal-
nych „kucharzach” Stworzono zu-
pełnie inny system dopłacania do 
obiadów, co spowodowało, że dzie-
ci jedzą dania często na poziomie 
restauracyjnym. U nas jak widać, 
dano przyzwolenie na to, że nawet 
na posiłkach dla potrzebujących, 
ktoś będzie robił interes, kosztem 
potrzebujących…

Red. 
Ku zaskoczeniu korzystających z bezpłatnych posiłków zamiast ciepłego obiadu 
zaserwowano suchy prowiant zapakowany w foliowe reklamówki

Pechowa niedziela dla kierowców 

Dwie kolizje koło Żabowa 
W niedzielę, 10 stycznia, na drodze krajowej nr 6, w okolicy Żabowa doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych. Obie 
kolizje miały miejsce niemalże w tym samym miejscu. Na szczęście obyło się bez ofiar i rannych. 

Pierwsze z nich miało miejsce 
o godz. 9.00, na przejeździe ko-

lejowym. Jak informuje policja, 
doszło tam do zderzenia po-

jazdu marki Renault z pojaz-
dem marki Ford. Mimo iż zde-

rzenie wyglądało groźnie, nikt 
na szczęście w nim nie ucierpiał. 
Przez kilkadziesiąt minut droga 
była jednak zamknięta dla ru-
chu. 

Drugie zdarzenie miało miej-
sce niemalże w tym samym 
miejscu, dosłownie godzinę 
później. 

- Kierowca Forda Mondeo (lat 
40, zam. woj. kujawsko - pomor-
skie) nie dostosował prędkości do 
panujących warunków na dro-
dze, wjechał w zaporę kolejową 
– informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowa policji. 

Kierowca został ukarany man-
datem karnym w wysokości 220 
zł. W chwili zdarzenia był trzeź-
wy. 

MS
Kolizja samochodów na przejeździe kolejowym koło Żabowa. Fot. Wiecho

Z okazji urodzin, 

Grażynie Salwa
Zdrowia, szczęścia,  
spełnienia marzeń.

Miłość nie polega na tym, aby 
wzajemnie sobie się przyglądać, 
Lecz, aby patrzeć razem w tym 

samym kierunku. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

życzy mąż 

ŻyCZeNIa
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24 Finał WOŚP wywołał dyskusję na temat wykorzystania 
środków przez Fundację Jerzego Owsiaka. Wśród dobrych 
opinii pojawiły się i te krytyczne. Zapytaliśmy, jakie zda-
nie na temat działania fundacji Owsiaka mają mieszkańcy 
Osiny?

Pani Anna – Przyznam panu 
szczerze, że nie słyszałam słów 
krytyki, lecz bardziej pochwa-
ły. Mnie osobiście tegoroczny fi-
nał bardzo się podobał, bo było 
wiele zabawy i przedmiotów do 
licytacji, do których bardzo chęt-
nie przystępowali wszyscy, któ-
rzy chcieli wspomóc Orkiestrę 

Owsiaka. Co do słów krytyki, to w moim odczuciu jest ona chyba trochę 
na wyrost i mało zasadna, na szczęście mówi się o niej niewiele. 

Pani Leokadia - trzeba w 
tym kraju sobie pomagać na-
wzajem. Co do komentarzy, 
to one czy tak czy siak będą, i 
dla mnie są one zupełnie niepo-
trzebne. Uważam, że powinno 
się pomagać, niż patrzeć złym 
okiem i krytykować. 

Pani Marlena – Uważam, 
że trzeba pomagać. Co do słów 
krytyki to uważam, że są one 
nieuzasadnione. Zamiast tego 
powinna być chęć pomocy, któ-
ra służy nam wszystkim. Oczy-
wiście jak to w życiu, krytyka 
zawsze będzie nam towarzy-
szyła. 

Pani Anita – Słyszałam o tej 
krytyce. Ale czy ona powinna się 
pojawiać przy takim szczytnym 
celu? Ta krytyka, jak dla mnie, 
jest mało uzasadniona, bo prze-
cież z tej pomocy korzystamy my 
wszyscy, mam tu też na uwadze 
tę grupę, która właśnie krytyku-
je. Uważam, że nie powinno się 
krytykować, a jeżeli ktoś nie chce 
pomagać, to zwyczajnie niech nie pomaga. 

Pan Kamil – Uważam, że 
pan Owsiak dla naszego spo-
łeczeństwa robi dobrze, bo nie-
stety system zdrowia w naszym 
kraju jest mało wydolny i często 
nie zapewnia nam dostępu do 
dobrej aparatury medycznej, 
która jest przecież niezbędna 
przy diagnostyce. Krytyka jest 
tu niepotrzebna i nie powinna 

mieć miejsca. Pan Owsiak, wiem, że ma swoje jakieś tam firmy, ale to jest 
jego prywatna sprawa, istotą jest to, że orkiestrę wymyślił on i chce dalej 
nam grać i pomagać. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sonda z Osiny
W powiecie też uchwalili budżet 

Dla Nowogardu znów niewiele
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2016. 
Sprawdzamy, co znalazło się w nowym budżecie?

Dochody budżetu ustalono na 
poziomie 76 mln 752 tys. zł. Z 
tego 76 mln 392 tys. zł, to dochody 
bieżące, a zaledwie 450 tys. zł ma-
jątkowe. Wydatki powiatu w 2016 
roku mają się zamknąć w kwocie 
80 mln 375 tys. zł, z tego na inwe-
stycje pójdzie niewiele ponad 10% 
z tej kwoty (8 mln 110 tys. zł). Po-
zostałe środki to wydatki bieżące. 
Powstały deficyt w kwocie 3 mln 
623 tys. zł zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z zacią-
ganych kredytów. 

To, co najbardziej interesuje 
przeciętnego obywatela to lista in-
westycji, jakie mają zostać wyko-
nane lub dofinansowane z budże-
tu powiatu. Ta nie jest długa. Jeśli 
chodzi o teren gminy Nowogard, 
to powiat zamierza zrealizować 
tutaj trzy inwestycje. Największa, 
pokryta w całości ze środków Po-
wiatu, to adaptacja strychu w DPS 
na Smużynach, o wartości 421 

tys. zł. Powiat zarezerwował rów-
nież 177 tys., jako wkład własny 
do drogi, jaka ma powstać na te-
renie specjalnej strefy ekonomicz-
nej pod Wojcieszynem. Pieniądze 
mają się też znaleźć na termomo-
dernizację budynku byłego hotelu 
Cisy, jeśli powiat uzyska stosowne 
dofinansowanie (na wkład wła-
sny w budżecie zapisano 315 tys. 
zł). Ostatnio pojawiła się też szan-
sa, że powiat wykona remont dro-
gi do Strzelewa przez Świerczewo, 
finansując to zadanie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Złożono już wnioski 
i po stronie powiatu i gminy No-
wogard zabezpieczono środki na 
wkład własny. Równo po 177 tys. 
zł. Jeśli wszystko się uda mamy, 
więc kwotę około 1 mln złotych z 
budżetu powiatu

Dla porównania około 4 mln 
z puli przeznaczonej na inwesty-
cje powiat wyda na terenie gminy 

Goleniów. Połowę z tego pochło-
nie modernizacja drogi powia-
towej Łozienica – Goleniów (od 
ronda koło szpitala w Goleniowie, 
dalej ul. Nowogardzką, do pierw-
szego ronda – rozjazd na Masze-
wo (tzw. wschodnia obwodni-
ca Goleniowa, przed skrzyżowa-
niem z drogą krajową nr 6)  wraz 
z budową ciągu pieszo-rowero-
wego na całym tym odcinku. Po-
została kwota pochodzić będzie z 
tzw. „schetynówek”. 330 tys. z wła-
snego budżetu dołoży gmina Go-
leniów. 

Półtora miliona wydane zo-
stanie także na szpital w Gole-
niowa. Powiat chce za te pienią-
dze dokończyć przebudowę po-
mieszczeń dwóch oddziałów: po-
łożniczo-ginekologicznego i we-
wnętrznego. W poprzednim bu-
dżecie, na pierwszy etap tejże in-
westycji również przeznaczono 
1,5 mln zł. Razem, więc, w ciągu 

ostatnich dwóch lat powiat wyda 
na modernizację szpitala 3 mln zł. 
W tym czasie na szpital w Nowo-
gardzie, który wykonuje w imie-
niu powiatu zadania związana z 
ochroną zdrowia, w tej części po-
wiatu, przeznaczono 0 zł.(zresztą 
w poprzednich latach podobnie) 

Tomasz Kulinicz, starosta gole-
niowski, przypomina jednak, że w 
przeszłości na terenie naszej gmi-
ny powiat też realizował kosztow-
ne zadania, mając na myśli cho-
ciażby modernizację drogi z Mięt-
na do skrzyżowania w kierunku: 
Glicka, Orzechowa i Wierzchów. 
Łączny koszt tej inwestycji wy-
niósł 2 mln 800 tys. zł. Jednak i w 
tym przypadku połowa tej kwoty 
pochodziła z rządowego progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Resztę sfinansował powiat wspól-
nie z gminą Nowogard i samorzą-
dem województwa. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Dokąd zmierza taka polityka? 
Trudno nie zauważyć, jakie dys-

proporcje pojawiają się w plano-
waniu wydatków majątkowych po-
wiatu z podziałami na poszczegól-
ne gminy. Mająca dużą przewagę 
w swobodzie inwestowania gmi-
na Goleniów, staje się o wiele bar-
dziej „atrakcyjniejszym” partnerem 
dla powiatu do realizacji szczegól-
nie tych inwestycji, które są współ-
finansowane ze środków wewnętrz-
nych. Wówczas współpraca się 
opłaca, bo jak wiadomo przy oce-
nianiu wniosków o dofinansowa-
nie, premiowane są te planowa-
ne wspólnie przez różne samorzą-
dy. Pytanie tylko, dokąd zaprowa-
dzi taka polityka powiatu, skoro 
Nowogard, podobnie jak pozosta-
łe gminy po sąsiedzku, nie ma żad-
nych szans w „licytacji” na budżety 
z miastem, które stanowi siedzibę 
starostwa? Odpowiedź jest prosta: 

do powstania jeszcze większej prze-
paści między gminami. I o ile trud-
no mieć w stosunku do władz mia-
sta Goleniowa pretensje, że przez 
lata prowadzenia rozsądnej polity-
ki, dziś gmina ta ma na inwestycje 
10 razy więcej niż Nowogard (arty-
kuł na ten temat zamieścimy w naj-
bliższy piątek), to już w stosunku do 
władz powiatu taka pretensja jest 
uzasadniona. Władze powiatu są, 
bowiem odpowiedzialne za zrów-
noważony rozwój na całym swoim 
terenie, nie tylko w obszarze infra-
struktury, ale też poczucia równo-
ści w sferze społecznej.  Zabieganie 
o takie zrównoważenie rozwojowe 
było głównym argumentem wysu-
wanym przez organizatorów pomy-
słu zmiany nazwy powiatu. Zmia-
na ta miała być impulsem do inne-
go myślenia o powiecie: więcej po-
wiatu w powiecie mniej w Golenio-
wie, bo tam jest go i tak dużo.    

Marcin Simiński

Grudniowe głosowanie nad przyjęciem budżetu powiatu na rok 2016
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Wciąż ślisko na drogach i chodnikach 

O mały włos od tragedii 
koło Olchowa...
Nie milkną telefony do redakcji, od mieszkańców skarżą-
cych się na oblodzone chodniki i jezdnie w Nowogardzie. 
Ten problem dotyka również mieszkańców gminy na wsiach. 

Przez cały weekend redakcja 
odbierała telefony od zbulwer-
sowanych mieszkańców. Ludzie 
skarżyli się na oblodzone chodni-
ki i jezdnie. 

- Jest 20 po 10-tej, a na osiedlu 
Bema jeszcze nikt nie przejechał, 
aby posypać chodniki piaskiem 
czy solą. Jest bardzo ślisko - mówi 
mężczyzna, mieszkaniec osiedla, 
który zadzwonił do redakcji w 
minioną sobotę. 

Podobne sygnały docierały do 
nas z centrum miasta. 

-Wychodziłam dzisiaj rano z 
kościoła i się przewróciłam na 
chodniku przy ul. Kardynała Wy-
szyńskiego. Z trudem doszłam do 
domu. Chodników nikt nie posy-
pał – mówi nam pani Terasa. 

Podobnie było w innych czę-
ściach miasta. 

-Niektóre odcinki chodników są 
posypane, chociaż i tu widać, że 
ktoś na piasku oszczędza. Są jed-
nak takie, po których nie da się 
praktycznie przejść. Proszę cho-
ciażby sprawdzić, jaka sytuacja 
panuje wzdłuż ulicy 700-lecia, czy 
Wojska Polskiego – mówi kobie-

ta, która zadzwoniła do nas w nie-
dzielę nad ranem. 

Podobna sytuacja panowała 
także na większości ulic w mie-
ście. Najgorzej było na tych bocz-
nych drogach. Jak co roku, rów-
nież niebezpiecznie było na dro-
dze dojazdowej do Olchowa. Po 
godz. 16.00, doszło tam do groź-
nego zdarzenia. W poślizg wpadła 
młoda kobieta w ciąży, jadąca sa-
mochodem osobowym. Auto da-
chowało, odbijając się od drzewa. 

Na szczęście kobiecie nic poważ-
nego się nie stało, ale było o krok 
od tragedii. Kilkadziesiąt minut 
po zdarzeniu na drodze pojawiła 
się piaskarka. 

Dopiero w poniedziałek, od sa-
mego rana, na chodnikach poja-
wiła się grupa pracowników od-
delegowana, przez UM do pra-
cy, próbując skuć lód przy przej-
ściach dla pieszych. W trasę wy-
jechał też ciągnik z zamontowaną 
piaskarką, który gmina zakupiła 
w zeszłym roku. 

Niestety włodarz zapomina po-
nownie o mieszkańcach wsi. Jak 
poinformował redakcję DN, je-
den z mieszkańców Błotna, dzie-
ci idące do szkoły dosłownie prze-
wracają się na lodzie. - Proszę 

zwrócić uwagę na chodniki oraz 
drogi dojazdowe na wsiach, które 
całkowicie są oblodzone i stwarza-
ją zagrożenie. Przecież tymi droga-
mi jeżdżą szkolne autobusy. Gmi-
na powinna zadbać o bezpieczeń-
stwo na swoich drogach, zamiast 
wystawiania znaków informują-
cych, że „jest to droga gminna o 
obniżonym standardzie utrzyma-
nia”... To śmieszne, bezpieczeństwo 
jest najważniejsze i na tym powi-
nien się skupić urząd miejski – ko-
mentuje mieszkaniec Błotna. 

Przypomnijmy, że tylko w 
pierwszych dniach stycznia, kie-
dy przypomniała o sobie zima, 
do nowogardzkiego szpitala trafi-
ło kilkanaście osób ze złamanymi 
kończynami. Większość z nich to 
pacjenci, którzy doznali urazów 
na skutek upadków na oblodzo-
nych chodnikach. 

MS
PS. Nadal ślisko. Wczoraj wy-

padkowi z tego powodu uległa 
też nasza redakcyjna koleżanka. 
Jej auto wpadło w poślizg, na tra-
sie Dobra-Nowogard. Na szczę-
cie nic poważnego się nie stało, 
mimo poważnych uszkodzeń sa-
mochodu.  

Socjalista co się chamstwu nie kłaniał

Kolejny już czas bez honoru
Mówią, że historia 

lubi się powtarzać, że są 
na przemian lata chu-
de i lata tłuste, że wie-
le społecznych  zjawisk 
powraca  i zanika cy-
klicznie. Ale są  takie 
walory publiczne, któ-
re chciałoby się, aby ni-
gdy nie podlegały pra-
wu tej naturalnej prze-

mienności i stale nam towarzyszyły. Takim to wa-
lorem jest honor, obecny w naszej  tradycji w hie-
rachii ważności tuż po Bogu.

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszel-
ką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, naro-
dów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest 
honor...

Te przejmujące słowa ze słynnego przemówie-
nia Józef Becka z 1939 roku pokazują, jakie miej-
sce w życiu społecznym w tamtym czasie zajmo-
wał honor.  Ale tak było  już nie za długo, gdy tyl-
ko Polska znalazła się po okresie niemieckiej oku-
pacji pod knutem sowieckim i w rękach lokalnych 
sługusów Moskwy, honor  znika z oficjalnego ży-
cia publicznego, staje się wyśmiewanym reliktem 
burżuazyjnej sanacyjnej Rzeczpospolitej. W no-
wej sowieckiej internacjonalistycznej Europie, ho-
nor umieszczono w zupełnie innym miejscu. Pisze 
o tym Bohdan Urbankowski w swoim artykule za-
tytułowanym „Czas bez honoru”. Oto fragment ar-
tykułu:

Podczas Procesu Szesnastu (1946 r) generał Le-
opold Okulicki przypomniał, przed moskiewskim 
sądem, że sowiecki generał słowem honoru gwa-
rantował Polakom uczciwość i bezpieczeństwo per-
traktacji. Sala na chwilę zamarła - poczym rozległ 
się rubaszny śmiech. Wypełniający salę aparatczy-
cy, przedstawiciele jawnej i tajnej policji, sowieccy a 
nawet zachodni dziennikarze rżeli waląc się ręka-
mi po udach: ot, głupi Polaczyszka!

Tak więc honor przez wówczas rządzących ko-
muszych ciemniaków został umieszcony mniej 
wiecej pomiędzy udami.  Ale i w tej beznadziejnej 
z pozoru  sytuacji byli jednak ludzie, którzy po-
trafili dać swiadectwo godności ludzkiej i naro-
dowej strzegąc honoru nad życie. Takim człowie-
kiem był Kazimierz Pużak, jeden z przywódców 
PPS, także sądzony w procesie szesnastu, a potem 
w 1948 roku ponownie postawiony przed PRL-
-owskim już sądem. Oto jak się przed nim zacho-
wał: w chwili, gdy stoję nad grobem, byłoby nie do 
uwierzenia, gdybym zmienił poglądy -  odpowie-
dział sędziom w trakcie rozprawy Kazimierz Pu-
żak, zaznaczając, że nic więcej nie ma do powie-
dzenia. Został skazany na 10 lat pozbawienia wol-
ności. O nic sądu nie pytał, o nic nie prosił. A za co 
kumuniści sądzili K. Pużaka i jego 5-ciu towarzy-
szy. Po zakończeniu wojny część działaczy, w tym 
Pużak, nadal działała w konspiracji. Nie uznawa-
li oni zwierzchnictwa Sowietów nad „odrodzo-
ną“ partią socjalistyczną, nie chcieli zgodzić się na 
zjednoczenie ugrupowań i powstanie PZPR, przez 
co byli niewygodni dla komunistów. Z „niepo-

kornymi“ nowa władza postanowiła rozliczyć się 
na sali sądowej. Proces rozpoczął się 5 listopada 
1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym 
w Warszawie. Oskarżonym – w sumie sześciu oso-
bom – prokuratorzy zarzucali m.in. dążenie do 
obalenia ustroju państwa i współpracę z zachod-
nimi wywiadami. Tak jak wcześniejszymi repre-
sjami tak i podczas pobytu po wyroku w więzie-
niu komuniści nie potrafili złamać K. Pużaka. Oto 
wspomnienia mecenasa Władysława Siły-Nowic-
kiego, który odsiadywał wyrok dożywocia w wię-
zieniu w Rawiczu, gdzie osadzony był także Kazi-
mierz Pużak.

„Pużak został wezwany na przesłuchanie, na któ-
rym notable z MBP zaproponowali mu napisanie 
przyjaznego listu do prezydenta Bolesława Bieru-
ta. W nagrodę obiecywali mu wolność. Gdy Kazi-
mierz Pużak odmówił, zaproponowali mu w dro-
dze kompromisu taką samą nagrodę za zwyczajne 
życzenia noworoczne pomyślności dla tegoż prezy-
denta Bieruta. Pużak ponownie odmówił i wrócił 
do celi“ Ale czyż mogli komuniści złamać człowie-
ka, który w moskiewskim więzieniu na Łubian-
ce w oczekiwaniu na proces „szesnastu“, był prze-
słuchiwany ponad 140 razy!...   Z rana od godziny 
10-tej lub 10.30 do 5-tej, czasem 4.30 po południu. 
Wieczorem od godz. 9.30 lub 10-tej, do godz. 4.30, 
nieraz 5.30 rano“ – tak sam opisywał metody sto-
sowane przez Sowietów.  Jednak tego więzienia w 
Rawiczu, Kazimierz Pużak już nie opuścił. Zmarł 
w kwietniu 1950 roku, w niejasnych okoliczno-
ściach. Oficjalnie przyczyną zgonu była „niedo-
moga mięśnia sercowego i krążenia oraz tętniak 
tętnicy podobojczykowej i pachwinowej“. Według 
jednej z hipotez pękła mu aorta, po tym jak został 
zepchnięty ze schodów przez strażnika więzien-
nego. Ponoć nie dostał pomocy od lekarza, konał 
przez kilka dni. Był człowiekiem, o którym prof. 
Norman Davies w książce „Powstanie 44“ pisał, że 
„był uosobieniem wszystkiego, co komuniści najbar-
dziej chcieli zniszczyć“. Był człowiekiem honoru.  

 A teraz po tej historycznej reminiscencji z po-
ziomu krajowego trochę o  teraźniejszości z do-
świadczeń poziomu lokalnego. Dzisiaj, niestety, 
po kilku latach  odmiennych, czyli latach solidar-
nościowego odrodzenia narodowego i przywró-
cenia realności światu wartości, przeżywamy po-
nownie w życiu publicznym ten gorszy czas. Czę-
sto bowiem jest obecnie tak, że ani Bóg na pierw-
szym miejscu, ani Honor na  dugim, ani Ojczy-
zna na trzecim. Dzieje się to zwłaszcza  szczegól-
nie tam, gdzie jeszcze mentalni spadkobiercy ko-
muny mają się dobrze, a tak jest w Nowogardzie. 
Dla nich bowiem sprawa narodowa rozumiana też 
jako dbałość o rodaków, nigdy nie istniała, dlate-
go czy sowiet nami rządził, czy Niemiec próbuje –   
wszystko jedno…, aby tylko osobiście załapać się 
„na frukta“.  I to właśnie ta osobista korzyść, fu-
cha czy jak to tam zwał, zajęła  u nich miejsce ho-
noru, więc mamy w życiu publicznym, tam gdzie 
oni  rządzą, ponownie ten dość smętny czas - czas 
bez honoru.  

sm  

Nasz felieton
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Serdeczne podziękowania dla Państwa, 
którzy udzielili pierwszej pomocy  
mojemu mężowi i naszemu tacie 

w dniu 01.01.2016r. 
przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie 

z podziękowaniem Rodzina

PODZIękOWaNIa

Uwaga 
wędkarze

Zarząd Koła PZW Tęczak w 
Nowogardzie, organizuje zawo-
dy spinningowe. Zawody odbę-
dą się w Trzebiatowie, dnia 17 
stycznia. 

Zbiórka na ul. 5 Marca, o 
godz. 7.00. 

Zapisy w sklepie wędkarskim 
“Tęczak”, przy ul. Waryńskiego, 
wpisowe 10 zł.

Zarząd Koła PZW Tęczak

PkPS Informuje
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE INFORMUJE O DNIACH  
I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ:

15.01.2016 PIĄTEK  OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY   1-80
16.01.2016 SOBOTA  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY   81-160
18.01.2016 PONIEDZIAŁEK  OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

PKPS w Nowogardzie 

Trudno wsiąść do autobusu
W piątek (8 stycznia), do redakcji DN zatelefonowała Czytelniczka, która zwróciła uwagę 
na autobus komunikacji miejskiej, który niedawno został wymieniony, na pojazd do któ-
rego trudniej wsiąść. Jak zauważa kobieta, próg jest zbyt wysoki i autobus nie jest przez to 
przystosowany do warunków miejskich. 

Jak ustaliła redakcja DN auto-
kar, który do tej pory przewoził 
mieszkańców ulicami Nowogar-
du, przed świętem Trzech Kró-
li uległ awarii i został zastąpio-
ny innym pojazdem. Obecny au-
tokar przypomina bardziej auto-
bus turystyczny, aniżeli miejski. O 
sprawie poinformowała redakcję 
DN jedna z naszych Czytelniczek. 
- Chciałabym poprosić redakcję o 
zajęcie się sprawą autobusu, któ-
ry pełni funkcję komunikacji miej-
skiej. Przewoźnik zmienił pojazd 
na autobus, który ma wysoko usy-
tuowane schody. Stwarza to spo-
re problemy, szczególnie obecnie, 
gdy jest bardzo ślisko. Starszym lu-
dziom trudno sprawnie i bezpiecz-
nie wsiąść do autokaru komunika-
cji miejskiej. Teraz ludzie są grubo 

poubierani, co również przeszka-
dza podczas pokonywania scho-
dów w autobusie, mi przytrafił się 
przykry wypadek, ponieważ upa-
dłam kiedy wychodziłam z auto-

busu. Proszę aby redakcja przyj-
rzała się tej sprawie i zainterwe-
niowała – mówi kobieta, która za-
alarmowała redakcję DN.

 W związku z opisaną sytuacją, 
skontaktowaliśmy się z właścicie-
lem firmy przewozowej, która wy-
grała przetarg na komunikację 
miejską w naszym mieście - Prze-
wozy Pasażerskie A. Fedeńczak. 
- Zmieniliśmy autobus, ponieważ 
przed świętem Trzech Króli awarii 
uległ dotychczasowy autokar, któ-
ry odpowiednio był przystosowany 
do warunków miejskich. Obecny 
autobus rzeczywiście może spra-
wiać trudności osobom starszym 
podczas wsiadania i wysiadania. 
Dlatego wymienimy ten autokar, 
na mniejszy, z niższym poziomem 

podłogi. W najbliższą środę mamy 
otrzymać potrzebną część do na-
prawy autobusu, którym dotych-
czas przemieszczali się mieszkańcy 
Nowogardu. Mam nadzieję, że jak 
najszybciej uda nam się go przy-
wrócić na gminne drogi – infor-
muje Adam Fedeńczak. 

Wierzymy, że przewoźnik za-
dba o większy komfort mieszkań-
ców i zastąpi opisywany przez na-
szą Czytelniczkę autobus, takim 
który pozwoli na łatwiejsze wsia-
danie oraz wysiadanie. 

KR

 Halo redakcja 

Niebezpieczny uskok
Na adres mailowy redakcji DN, w dniu 8 stycznia, wpłynął 
list mieszkanki gminy chcącej zachować anonimowość, bez-
pośrednio skierowany do burmistrza Nowogardu. Kobie-
ta po raz kolejny porusza kwestię niebezpiecznego uskoku, 
który znajduje się pomiędzy Karskiem a Ogorzelami. Do-
dajmy, że redakcja DN kilkakrotnie wspominała o tym miej-
scu w swoich artykułach. Wierzymy, że mieszkańcy gminy w 
końcu doczekają się odpowiednich kroków ze strony gminy, 
w celu poprawienia tego odcinka drogi. 

 Panie Burmistrzu, co z tym uskokiem, który jest pomiędzy Karskiem, a 
Ogorzelami? Na próżno moje prośby, aby pan poczynił odpowiednie kro-
ki i zrobił tam porządek. Jeśli pan może sądzi, że przesadzam z tym, że 
uskok jest w tak opłakanym stanie, to zapraszam na przejażdżkę, może 
pan wtedy zrozumie o czym mowa. Dookoła coś się dzieje - a to chodnik 
w Karsku, a to chodnik na tej ulicy lub droga na innej ulicy, a zapomina 
pan o bezpieczeństwie w innych częściach gminy. Prosiłam o postawienie 
barierek zapobiegających wpadnięciu do rowu, z którego ciężko się wydo-
stać w okresie mrozów i śniegu. Jest tam tak ślisko, że nawet doświadczo-
ny kierowca ma problem z przejechaniem go poprawnie w czasie mrozu, 
tak żeby nie zarzuciło samochodem, a co dopiero autobus wiozący dzie-
ci do szkoły, albo samochody wielkogabarytowe. Nastawiali tylko znaków 
od groma, ale co z tego jak stosując się do nich można wylądować w ro-
wie. Barierki są bardzo potrzebne, bo remont który został zrobiony pozo-
stawię bez komentarza - gorzej jak było... Parę kilometrów za Ogorzelami 
w kierunku Błotna są barierki. Proszę w imieniu swoim i innych kierow-
ców o postawienie takich barierek. Dziękuję i pozdrawiam.

(Dane do wiadomości redakcji)
Oprac: KR

@    Ludzie listy piszą  @  Finał WOŚP w Nowogardzie 

W tym roku zebrali 23 tysiące złotych 
Podobnie jak w całym kraju, tak i w Nowogardzie, w minioną niedzielę, odbyła się zbiórka 
pieniędzy w ramach 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W Nowogardzie, 
tradycyjnie już od lat, 
sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Po-
mocy zorganizowa-
no w Nowogardzkim 
Dom Kultury. Pienią-
dze zbierali wolonta-
riusze - uczniowie z 
nowogardzkich szkół. 
O tym, jak przebiega-
ła akcja zapytaliśmy 
napotkane przy ul. 
Kard. St. Wyszyńskie-
go wolontariuszki. - 
Ludzie bardzo chęt-
nie wrzucają pienią-
dze do puszek. Zbiór-
ka przebiega bardzo 

dobrze, ale jest dość 
zimno i pogoda nieste-
ty nam nie sprzyja- po-
wiedziały Laura Lach, 
Natalia Radecka i Mar-
tyna Paprocka. W sa-
mym Nowogardzie, 
w trakcie niedzielnej 
zbiórki, zebrano ponad 
23 tys. złotych. To nie 
tylko pieniądze zebra-
ne do puszek, ale rów-
nież te zgromadzone 
podczas aukcji, jakie 
przeprowadzono na 
scenie NDK. 

Jarek Bzowy 



12-.14.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Grzegorz Rozesłański: lat 54, zmarł 06.01.2016 r., pogrzeb odbędzie 
się 12.01.2016 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Leonard Szymczak: lat 87, zmarł 09.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
12.01.2016 r., o godz. 11.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Halina Skowrońska: lat 57, zmarła 09.01.2016 r., pogrzeb odbędzie 
się 12.01.2016 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Emilia Żebrowska: lat 87, zmarła 09.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
13.01.2016 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Dobrej

Stanisław Paszkiewicz: lat 62, zmarł 09.01.2016 r., pogrzeb odbędzie 
się 12.01.2016 r., o godz. 15.00 na cmentarzu w Nowogardzie

Tekla Seniuk: lat 92, zmarła 10.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
13.01.2016 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie

 Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Porządek Wizyty duszpasterskiej 

Sprawdź, kiedy kolęda 
Plan wizyty duszpasterskiej na terenie parafii pw.  

WNMP w Nowogardzie:
12 stycznia – wtorek 
Ks. proboszcz G. Legutko: 
ul. Głowackiego, Racławicka, Rataja, Kosynierów
Ks. R. Dąbrowski: 
ul. Wojska Polskiego (prawa strona)
 Ks. R. Szyszko: ul. Wojska Polskiego (prawa strona)
13 stycznia – środa
Ks. proboszcz G. Legutko: 
ul. Armii Krajowej (lewa strona)  
Ks. R. Dąbrowski: ul. Armii Krajowej 51
Ks. R. Szyszko: ul. Armii Krajowej 50
14 stycznia – czwartek
Ks. proboszcz G. Legutko: 
ul. Warszawska 14 (31-64)
Ks. R. Dąbrowski: 
ul. Armii Krajowej (prawa strona)
Ks. R. Szyszko: ul. Warszawska 14 (1-30)
15 stycznia – piątek
Ks. R. Dąbrowski: ul. Warszawska 11 (51-100)
Ks. R. Szyszko: ul. Warszawska 11 (1-50)
W dni powszednie kolęda rozpoczyna się od godz. 

16.00.
  

Plan Kolędy w parafii pw. św Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie:

12 stycznia - wtorek  
- ul. Żeromskiego 1 do 4B i 20 do 28
13 stycznia - środa  
- ul. Żeromskiego 6 do 19 i Magazynowa
14 stycznia – czwartek – ul. Polna, Reymonta, Ko-

chanowskiego, Reja i Młynarska
15 stycznia – piątek – ul. Mickiewicza i Cmentarna
Kolędę rozpoczynają się od godz. 16.00.

Plan Kolędy w parafii pw. Matki Boskiej Fatim-
skiej w Nowogardzie

12 stycznia - wtorek – ul. Bema, jeden kapłan 
bloki nr 34, 35 i 36 i drugi kapłan nr 30,31,32 i 33.   
13 stycznia – środa- ul. Bema, jeden kapłan bloki nr 
27, 28 i 29, i drugi kapłan bloki nr 22, 21, 20, 19, 24 i 
domy nr 25A, 25B i 27A. 

14 stycznia -   czwartek- ul. Bema, jeden kapłan 
bloki nr 15 i 16, i drugi kapłan bloki nr 17 i 18. 

15 stycznia – piątek - jeden kapłan domy przy ul. 
Bema od zakrętu Bema nr 14b do 1 i Nowe Miętno i 
drugi kapłan domy ul. Bema nr od 6g, 6f i następne do 
ul. Wybickiego, Norwida i Staszica.

Kolędy rozpoczynają się od godz. 16.00.    

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

kolejne samobójstwo  
w Nowogardzie 

Dlaczego o tym  
nie piszemy?
W ubiegłym tygodniu, na własne życie targnął się młody 
mieszkaniec naszego miasta. Mężczyzna powiesił się nie-
daleko swojego domu, w zabudowaniach gospodarczych. 
To nie pierwszy taki tragiczny wypadek, jaki miał miejsce 
na terenie naszej gminy w ostatnim czasie. Mimo iż redak-
cja DN o tym wiedziała, zdecydowała się nie pisać na ten 
temat. Dlaczego?

Otóż wyjaśniamy, że redakcja przyjęła od pewnego czasu  politykę, 
aby nie informować w szczegółach o przypadkach śmierci, do których 
doszło w wyniku skutecznego samookaleczenia się. Oczywiście wy-
jątek będą stanowiły tragedie, do których dochodzić będzie w prze-
strzeni publicznej. 

- Niektórzy czytelnicy zarzucają nam, że nie informując o samo-
bójstwach, nie wypełniamy spoczywającej na nas misji informacyjnej. 
Zdając sobie sprawę, jak wielką tragedią dla rodzin jest odebranie so-
bie życia przez osoby najbliższe postanowiliśmy, że nie będziemy jed-
nak o takich przypadkach informować, nawet, jeśli oczekuje od nas tego 
pewna grupa odbiorców. Chcemy w ten sposób zaoszczędzić rodzinom 
i bliskim tak tragicznie zmarłych, dodatkowego bólu. Podobną politykę 
zresztą przyjęło większość mediów w kraju, zwłaszcza tych o dużym za-
sięgu. Jest to spowodowane również tym, że zdaniem psychologów na-
głaśnianie samobójstw przez media może zachęcić do podjęcia takie sa-
mego kroku tych, którzy dopiero noszą się z zamiarem samookaleczenia 
– mówi redaktor naczelny DN, Marcin Simiński. 

Warto dodać, że podobną politykę, ze względu na ochronę rodzin, 
stosuje również od pewnego czasu policja. Rzecznicy prasowi sami 
nie informują o samobójstwach, a pytani przez media o konkretne 
przepadki, ograniczają komunikaty do minimum, potwierdzając je-
dynie w zasadzie tylko fakt zaistnienia samego zdarzenia. 

Oczywiście nie oznacza to, że nasza redakcja problemem samo-
bójstw w gminie przestanie się zajmować w ogóle. Tym bardziej, że jak 
pisaliśmy w lipcu zeszłego roku, z danych statystycznych opraco-
wanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wynika, 
że samobójstwo - jest, w powiecie goleniowskim, pierwszą przy-
czyną śmierci wśród dzieci i młodzieży! Według wskaźnika umie-
ralności całej populacji nasz powiat znajduje się na 27 miejscu 
w kraju w ilości samobójstw. 

Będziemy jednak oceniać te tragiczne w skutkach zachowa-
nia, jako problem społeczny ujęty statystycznie, jedynie pod 
kątem szukania odpowiedzi na temat jego przyczyn, unikając 
identyfikacji poszczególnych przypadków, a przez to zbędnej 
sensacji.  Zmusza nas do tego statystyka. Tylko w latach 2009-
2011, aż 62 osoby z naszego terenu skutecznie odebrało sobie 
życie. A wśród tych osób były  dzieci i nieletni, ale też osoby 
starsze, nie radzące sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, 
często związaną z materialnym egzystowaniem. 

Już w kolejnym wydaniu DN przedstawimy najnowsze sta-
tystki samobójstw z terenu naszej gminy odnotowanych przez 
policję. Informacje te niestety napawają wielkim smutkiem. 

Redakcja DN

Portal prawdę Ci powie
Szaleństwo robienia głupa dzięki internetowi przybiera rozmiary monstrualne. Oto np. 
łatwa dostępna oferta poprawiania samopoczucia i dowartościowywania się.     

Witam, mamy do sprzedaży pakiety „lubię to” na 
facebooku.

Pakiety:
50 lubię to: 10zł
200 lubię to: 25zł
500 lubię to: 40zł
1000 lubię to: 67zł
5000 lubię to: 270zł
10 000 lubię to: 500zł
20 000 lubię to: 900zł
50 000 lubię to: 2000zł
100 000 lubię to: 3700zł
Możliwość indywidualnie dobieranych pakietów. 

Ceny mogą się zmienić z dnia na dzień z uwagi na 
wahania rynkowe. Zapraszamy, możliwość wysta-
wienia faktury VAT! 

Ale są jeszcze tańsze metody. Jak nam doniósł pe-

wien Czytelnik, na jednym z nowogardzkich porta-
li informacyjnych można działać metodą „zrób to 
sam”.  Z tego samego komputera klikamy raz na „laj-
ki” danego tekstu potem wracamy na stronę głów-
ną znowu na dany tekst i „lajk” i potem ponownie na 
stronę główną … i tak w kółko. Policzyliśmy- w cią-
gu minuty da się swobodnie umieścić około 15 laj-
ków, np. pod swoim wpisem w dyskusji. Nawet jak to 
sprawdzaliśmy to jeden z dyskutantów pewnie upra-
wiał to popieranie samego siebie, ponieważ co chwil-
kę licznik bił „lubię to”.

Co ciekawe na portalu tym udzielają się głów-
nie fani obecnego burmistrza miasta. Prawda ciek-
nie wiec tam obfitymi strumieniami podkreślanymi 
wzrastająca w tempie lawinowym falą zachwyconych 
„lajków” - raj po prostu raj. 

Redakcja 
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reklama

Przegląd wydarzeń 2015 roku – część 3
Jak co roku prezentujemy naszym czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. Tym razem w 
trzeciej odsłonie zestawienia, prezentujemy trzy wiodące tematy, które miały miejsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. Zapraszamy do lektury. 

LIPIEC
Operacja „silnik” zakończona   
Gmina odebrała „Knadze” 

sprzęt

 W ubiegły wtorek, silna ekipa z 
UM w Nowogardzie, z upoważnie-
nia burmistrza Roberta Czapli, do-
konała przejęcia silnika od łodzi 
motorowej, będącego od wielu lat 
w użytkowaniu klubu żeglarskie-
go „Knaga”. Po co ten cyrk i po co 
burmistrzowi silnik od motorów-
ki oraz  dlaczego „Knaga” pozo-
stała bez niezbędnego sprzętu – to 
wszystko w naszym artykule.

We wtorek, około godzi-
ny11:00, w klubie żeglarskim 
„Knaga” po raz kolejny pojawi-
ła się „pseudo-komornicza” gru-
pa, tym razem w składzie: Adam 
Aniuksztys, Jarosław Hołubowski 

oraz pracownicy ZUK. Przedsta-
wiciele gminy zjawili się po od-
biór silnika, na mocy pełnomoc-
nictwa podpisanego przez Ro-
berta Czaplę. Urzędnicy domaga-
li się również boksu do przetrzy-
mywania łodzi. W tym przypad-
ku, gmina nie miała stosownych 
dokumentów potwierdzających, 
że klatka należy do niej, w związ-
ku z tym członkowie „Knagi” nie 
wyrazili zgody na zabranie klatki. 
Jak udało nam się ustalić, gmina 
zakupiła w tych dniach łódź, któ-
ra ma posłużyć m.in. do obsługi 
aeratora. Zapytaliśmy członków 
klubu, czy nikt z gminy nie korzy-
stał w tym celu z ich motorówki? 
Okazało się, że regularnie „Kna-
ga” udostępniała swoją łódź (tą z 
której zabrano silnik, przyp. red.), 
aby pracownicy Urzędu mogli 
podpływać do aeratora. Nasuwa 
się zatem jedno ważne pytanie: 
Po co burmistrz kupił nową mo-
torówkę, skoro mógł korzystać z 
tej należącej do „Knagi”?

Badania bakteriologiczne wody 
z naszego kąpieliska

Czysto to tutaj nie jest…

W związku z rozpoczęciem se-
zonu kąpieliskowego, poprosiliśmy 
powiatowy Sanepid, o przedstawie-
nie wyników obowiązkowych ba-
dań wody w kąpieliskach nasze-
go powiatu. Aczkolwiek wszyst-
kie kąpieliska mają wynik pozytyw-
ny, czyli dopuszczający kąpiel, to 
wskaźniki dotyczące czystości wody 
w nowogardzkim kąpielisku muszą 
niepokoić. Goleniowski SANEPID 
przesłał nam wykaz kąpielisk na te-
renie powiatu goleniowskiego wraz 
z wynikami czystości wody. Próby 
wody pobrano z sześciu miejsc wy-
korzystywanych do kąpieli. Wyni-
ki pokazują jednoznacznie, że woda 
na nowogardzkim kąpielisku znacz-

nie odbiega od tej zbadanej w in-
nych miejscowościach... Mimo, że 
badania wody wykazały brak prze-
kroczenia norm dopuszczalnych, to 
warto zwrócić uwagę, że w przypad-
ku nowogardzkiego jeziora liczby, 
które podał  sanepid w porównaniu 
z innymi jeziorami, mogą delikatnie 
mówiąc odstraszać od kąpieli. Do-
datkowo na nowogardzkim jeziorze 
odnotowujemy regularnie od lat w 
okresie letnim obfite porosty sinic. 
Fakt wystąpienia sinic, zgodnie z za-
łączoną tabelą z rozporządzenia mi-
nisterialnego, wpływa także na oce-
nę dopuszczalności wody do celów 
kąpieli.

Michał Urtnowski uległ poważ-
nemu wypadkowi

Mam duże wsparcie

W środę (1 lipca), kolarz z No-
wogardu - Michał Urtnowski, pod-
czas treningu w szczecińskim lesie 
arkońskim, nieszczęśliwie upadł na 
skutek czego doznał złamania krę-
gosłupa. Nowogardzianin wciąż 
nie odzyskał czucia w nogach, choć 
wszystko zmierza w dobrym kie-
runku. Bliscy Michała apelują o 
pomoc, powstał w tym celu rów-
nież specjalny profil na facebooku 
„Pomoc dla Michała Urtnowskie-
go”. Do zdarzenia doszło w śro-
dę w godzinach wieczornych. Mi-
chał wybrał się do lasu arkońskie-
go na trening, około godziny 19:00. 
Rutynowa przejażdżka zamieni-
ła się jednak w koszmar, na sku-
tek którego kolarz złamał kręgo-
słup. Sam Michał nie pamięta do-
kładnie co się stało. Najprawdopo-
dobniej mógł najechać na wyżło-
bienie na trasie, które powstało na 
skutek wcześniejszej ulewy. Kolarz 
przeleciał przez kierownicę i pe-
chowo upadł. Na miejscu wypadku 
znalazła go osoba, która postano-
wiła udać się na spacer ścieżkami 
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Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Reklama

 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

lasu arkońskiego. Pogotowie o wy-
padku poinformowało dziewczy-
nę Michała, Annę Kłos, o godzinie 
21:45. 29-letni kolarz obecnie prze-
bywa w szpitalu w Szczecinie przy 
ul. Arkońskiej 4. Z informacji, któ-
re przekazała nam Anna Kłos, Mi-
chał ma złamany kręgosłup pomię-
dzy 6 a 7 kręgiem. Dokładniej mó-
wiąc, nastąpiło przecięcie rdzenia. 
Bliscy, przyjaciele, oraz kolarze ży-
czą Michałowi jak najszybszego 
powrotu do zdrowia.

SIERPIEń
Trzecia „nadzwyczajna  sesja za 

nami 
Będą dożynki za kredyt i willa 

do rozbiórki 

W minioną środę odbyła się ko-
lejna w ostatnim czasie sesja nad-
zwyczajna zwołana na wniosek 
burmistrza, który sam na obra-
dach się nie pojawił. Radni, zgo-
dzili się tylko częściowo na propo-
zycję wydatków autorstwa Rober-
ta Czapli. Wbrew wcześniejszym 
sygnałom, zgodzili się przyznać 
dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy na 
organizację dożynek gminnych. 
chciał, aby radni przyjęli uchwa-
łę zakładającą zwiększenie wydat-
ków gminy o bagatela 628 tys. zł. 
Najwięcej emocji wzbudziła jed-
nak sprawa organizacji gminnych 
dożynek w Świerczewie. Przypo-
mnijmy, że pierwotnie rada prze-
znaczyła na ten cel 35 tys. zł. Gmi-
na stwierdziła jednak, że za te pie-
niądze imprezy nie zdoła przygo-
tować i potrzebuje jeszcze 40 tys. 
zł. Zupełnie niezrozumiałe jest 
wydatkowanie dodatkowych 100 
tys.  złotych na zakup rudery od 
prywatnego przedsiębiorcy (ca-
łość zapłaty tej niezwykłej trans-
akcji wynosi 120 tys.  zł). Do tego 
dojdzie jeszcze koszt wyburze-
nia. Jak to się podoba mieszkań-
com Nowogardu w tym zwłaszcza 
przedsiębiorcom – zapytamy i na-
piszemy w najbliższych numerach 
DN. 

Imieniny i jubileusz w jednym
Wielkie Święto parafii WNMP 

za nami 

W minioną sobotę, w parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny przeżywała uroczystość 
odpustową. W ten dzień osłonięto 
też pierwszy z trzech kamieni, po-
święcony Żołnierzom Wyklętym. 
W niedzielę natomiast parafia  ob-
chodziła 70 rocznicę powstania. 
Uroczysta msza odpustowa rozpo-
częła się o godzi. 11.00, której prze-
wodniczył ks. proboszcz Grzegorz 
Legutko.  Towarzyszył mu,  były 
wikary parafii pw. WNMP, obec-
nie sprawującym posługę w Szcze-
cinie, ks. Piotrem Budą, który wy-
głosił kazanie. Po mszy św. wokół 
kościoła przeszła uroczysta pro-
cesja. Tuż po niej,  wierni zgro-
madzili się przy ustawionych kil-
ka dni wcześniej kamieniach, od 
strony ul. Kościelnej. Tam nastą-
piło odsłonięcie jednego z głazów, 
poświęconego Żołnierzom Wyklę-
tym. Dokonali tego dwaj, byli par-
tyzanci Armii Krajowej: Andrzej 
Kiszka pseudonim „Dąb” i Wiktor 
Sumiński pseudonim „Kropidło. 
Obaj Żołnierze Niezłomni, ściga-
ni niegdyś przez władze PRL, dziś 
mają ponad 90 lat i mieszkają na te-
renie powiatu łobeskiego. Mimo iż 
dzieli ich nie duża odległość, spo-
tkali się po raz pierwszy właśnie tu, 
w Nowogardzie. Tuż po tym wierni 
i przybyli gości udali się na festyn 
parafialny, zorganizowany przed 
placem przy kościele. Następnego 
dnia w niedzielę, 16 sierpnia, za-
planowane uroczystości związane 
z 70 rocznicą powstania parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie. Z tej oka-
zji o godz. 18.00 odbyła się uroczy-
sta masz św. pod przewodnictwem 
biskupa pomocniczego Archi-
diecezji Szczecińsko-kamieńskie, 
Henryka Wejmana. Tuż po niej ks. 
Biskup pobłogosławił odsłonięty 
dzień wcześniej obelisk poświęco-
ny Żołnierzom Wyklętym. 

W Żabowie płonęły przyczepy, 

w Wierzbięcinie ściernisko 
Kolejne pożary, jedna osoba 

ranna

Do kolejnych, dwóch groźnych 
pożarów doszło w miniony week-
end na terenie Gminy Nowogard. 
Najpierw, w piątek, przy drodze z 
Wierzbięcina do Słajsina płonęło 
ściernisko i poszycie lasu. W sobo-
tę natomiast na drodze krajowej nr 
6 w Żabowie spłonął ciągnik z czte-
rema przyczepami słomy. Kierują-
cy traktorem doznał oparzeń twa-
rzy. Pożar pod Wierzbięcinem wy-
buchł około godziny 13.00. Chmu-
rę dymu było widać już koło Kulic- 
patrz zdjęcia nadesłane przez czy-
telnika. Ogień pojawił się na wy-
suszonym ścierniskiem. Akcja była 
bardzo trudna. Wzięło w niej udział 
10 zastępów straży pożarnej wspie-
ranych również z powietrza przez 
samoloty zrzucające wodę. Do rów-
nie niebezpiecznego wydarzenia 
doszło następnego dnia, w sobotę, 
w Żabowie. Około godz. 13.00 za-
częła płonąć słoma, którą jeden z 
miejscowych rolników transporto-
wał na przyczepach do pobliskich 
kurników. Kierowca ciągnika opu-
ścił pojazd samodzielnie. Doznał 
lekkich oparzeń lewej części głowy. 
Po zaopatrzeniu przez ratowników 
medycznych nie został zabrany do 
szpitala. Ruch drogą DK nr 6 został 
całkowicie zatrzymany. Dodajmy, że 
wcześniej (7 sierpnia) płonęło ścier-
nisko w Żabowie. Spaleniu uległo 
m. in. 4 ha słomy.

WRZESIEń
Referendum w liczbach
W Nowogardzie podobnie jak 

w całym kraju 

Nawet pesymiści nie spodziewa-
li się, że podczas niedzielnego refe-
rendum, będzie tak niska frekwen-
cja. W całym kraju do urn poszło 

zaledwie 7,80%  obywateli. Nowo-
gard na tle tego ogólnopolskiego 
wyniku wypadł dość przyzwoicie  – 
w naszej gminie frekwencja wynio-
sła 7,65%, jeśli można tak w ogó-
le napisać. W przeliczeniu na licz-
bę wyborców, oznacza to, że w refe-
rendum wzięło udział 1457 osób, z 
19158  uprawnionych w całej gmi-
nie (nie licząc uprawnionych w ob-
wodach zamkniętych tj. w ZK, Szpi-
tal, DPSx2). - Spośród 15 otwartych 
obwodów do głosowania, najwięk-
szą frekwencję, bo 10,42%, odnoto-
wano w Komisji  nr 2, w Przedszko-
lu nr 4, przy ul. T. Kościuszki. Tam 
na 1958 osób uprawnionych do gło-
sowania, karty  wydano 204 obywa-
telom. Najmniejszą frekwencję od-
notowano za to w Orzechowie, gdzie 
na 939 uprawnionych zagłosowa-
ło zaledwie 20, co dało 2,13% - po-
informowała DN sekretarz gminy 
Agnieszka Biegańska -Sawicka, peł-
niąca w niedzielę obowiązki gmin-
nego komisarza ds. referendum.

Żywieniowa reforma w szko-
łach pod lupą DN  - komu to wyj-
dzie na zdrowie?

Kwaśny kompot i parówka bez 
tłuszczu

Od nowego roku, w szkołach 
wprowadzono zakaz sprzedaży 
„niezdrowych” produktów spożyw-
czych. Mowa m.in. o gazowanych 
napojach, słodyczach, chipsach czy 
tzw. fast-foodach. Nową listę do-
puszczonych do produkcji posiłków 
produktów, otrzymali także właści-
ciele stołówek. O opinię na temat 
nowych przepisów zapytaliśmy dy-
rektorów szkół, uczniów, sprzedaw-
ców i właścicieli szkolnych sklepi-
ków. Zdania na temat nowych prze-
pisów są podzielone. Nie wyklu-
czone też, że reforma wpłynie na 
wzrost cen szkolnych obiadów. We-
dług statystyk, co czwarte dziecko 
w Europie jest otyłe. W Polsce nad-
wagę ma 18% dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym. To poważne za-
grożenie dla zdrowia polskiego spo-
łeczeństwa. Wyniki badań wskazu-

ją, że u 80% dzieci z otyłością utrzy-
muje się ona w dalszych latach ży-
cia. Dlatego też ministerstwo edu-
kacji oraz zdrowia zaostrzyły prze-
pisy dotyczące produktów sprze-
dawanych w szkolnych sklepikach. 
Uczeń nie kupi w nich już coca-co-
li, chipsów i batoników. Rodzice w 
rozmowie z dziennikarzami DN 
skarżyli się, że w niektórych szko-
łach  w Nowogardzie nauczycie-
le odpytują dzieci z zawartości dru-
giego śniadania. Pytanie, czy o to 
w tym wszystkim chodziło i komu 
ostatecznie cała „żywieniowa refor-
ma” wyjdzie na zdrowie.

Spotkanie ze współautorem 
książki „Karbala”- Marcinem 
Górką

Nowogardzka premiera słynne-
go filmu

W sobotę (26 września), o go-
dzinie 18:15, w nowogardzkim ki-
nie wyświetlony został film pt. 
„Karbala”. Seans poprzedziło spo-
tkanie ze współautorem książki o 
tym samym tytule- Marcinem Gór-
ką. Dziesiątki mieszkańców Nowo-
gardu zakupiło książkę dziennika-
rza wojennego, który przez bardzo 
długi czas, w holu NDK, podpisy-
wał swoje dzieło. 

 Marcin Górka, w Nowogardzie 
pojawił się na prośbę Stowarzy-
szenia Byłych Żołnierzy 1. Bata-
lionu Szturmowego w Dziwnowie. 
Książka „Karbala”, którego współ-
autorem jest dziennikarz wojenny 
Marcin Górka, była do zakupienia 
w holu NDK. Współautor książ-
ki, w Nowogardzie zjawił się oko-
ło godziny 17:00.  Po krótkim przy-
witaniu, zabrał się do pracy, czyli 
do podpisania kilkudziesięciu ksią-
żek, które przed seansem zakupi-
li mieszkańcy Nowogardu. Po se-
ansie jeszcze długo Marcin Górka 
opowiadał o tym filmie oraz o hi-
storiach poszczególnych postaci, 
które w końcu nie były fikcyjne. 

Oprac: KR
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II liga mężczyzn i III WTk Seniorów

Seria sukcesów tenisistów stołowych
Miniony weekend był bardzo pracowity dla tenisistów stołowych z Wierzbięcina. Najpierw podopieczni Józefa Korkosza rozegrali dwa mecze ligowe, w 
których pewnie wygrali i awansowali na fotel lidera. Następnie zawodnicy LUKS Top zgarnęli trzy pierwsze miejsca w trzecim Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym. 

Zawodnicy LUKS Top w so-
botę (9 stycznia), rozgrywa-
li 9. i 10. kolejkę grupy północ-
nej II Ligi Mężczyzn. Najpierw, 
o godzinie 10:30, w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie, gościli zawodni-
cy UKS-u Czarni Pieszcz. Pod-
opieczni Józefa Korkosza nie 
mieli litości dla swoich prze-
ciwników i rozgromili „Czar-
nych” oddając rywalom tylko je-
den mecz (9:1). To była  najwy-
raźniej rozgrzewka przed naj-
ważniejszym pojedynkiem tego 

dnia. O godzinie 15:30, naprze-
ciw siebie stanęli tenisiści lide-
ra- Darz Boru Karnieszewice, 
który w pierwszy sobotnim me-
czu wygrał 2:8 oraz wicelide-
rzy z Wierzbięcina. LUKS Top 
tracił do rywali 1 punkt, zatem 
musiał wygrać w tym spotkaniu, 
aby awansować na 1. miejsce w 
tabeli. Pojedynek ten nie był już 
tak zacięty jak pierwsze spotka-
nie rozgrywane w Karnieszewi-
cach. Zawodnicy z Wierzbięcina 
kontrolowali przebieg spotkania 
i pokonali Darz Bór 7:3. Zwy-

cięstwo jest tym bardziej cenne, 
że w pierwszym meczu rywale 
wygrali 6:4, zatem podopiecz-
ni Józefa Korkosza mają lepszy 
bilans bezpośrednich spotkań. 
Wierzymy, że zawodnicy LUKS 
Top nie oddadzą 1. pozycji w li-

gowej tabeli, co pozwoli im tra-
fić na słabszą drużynę w I Run-
dzie baraży o I Ligę Mężczyzn. 
Jest ku temu duża szansa, gdyż 
do końca rundy zasadniczej po-
zostały 4. kolejki. Teoretycznie 
tylko wyjazdowy mecz w 12. ko-
lejce z ATS-em Stargard, może 
pokrzyżować podopiecznym Jó-
zefa Korkosza możliwość wy-
grania rozgrywek. 

Zawodnicy LUKS Top  po li-
gowych zwycięstwach nie mie-
li chwili wytchnienia, gdyż na-
stępnego dnia (10 stycznia), 
udali się do Międzyzdrojów, 
aby wystartować w indywidu-
alnym III Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjny. Drużynę 
z Wierzbięcina reprezentowa-
ło 6 tenisistów stołowych: Bar-
tosz Jemilianowicz, Sebastian 
Jemilianowicz, Bartosz Dobro-
wolański, Kamil Amilianowicz, 
Daniel Zubrzycki oraz Mateusz 
Witkowski. 

Bez wątpienia były to histo-
ryczne zawody dla podopiecz-
nych Józefa Korkosza. Zwycięz-
cą turnieju został Bartosz Jemi-
lianowicz, który pokonał w pół-
finale Marcina Czerniawskie-
go z ATS-u Stargard (2:3). War-

to dodać, że Czerniawski był 
wielokrotnym medalistą Mi-
strzostw Polski i Europy, a także 
reprezentantem Polski. Następ-
nie w finale zwyciężył z klubo-
wym kolegą- Bartoszem Dobro-
wolańskim (3:0). Wielkie brawa 
należą się także dla B. Dobrowo-
lańskiego, który uplasował się 
na 2. pozycji oraz Sebastiana Je-
milanowicza zajmujący najniż-
szy stopień na podium. Tym sa-
mym ci zawodnicy zakwalifiko-
wali się także do III Grand Prix 
Polski w Łomży, które odbywać 
się będzie od piątku (15 stycz-
nia). 

Dodajmy jeszcze, że rywaliza-
cje podczas III WTK Seniorów, 
Daniel Zubrzycki zakończył na 
15. miejscu, Mateusz Witkow-
ski uplasował się na 19. pozycji, 
natomiast Kamil Amilianowicz 
turniej zakończył na 41. miej-
scu. 

Gratulujemy zawodnikom z 
Wierzbięcina świetnej serii w 
minionym weekendzie oraz ży-
czymy kolejnych udanych wy-
stępów w lidze oraz indywidual-
nie. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników II Ligi Męż-
czyzn oraz aktualną tabelę. KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016
9. kolejka (9 stycznia):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – ATS Stargard  4:6
KS Lubczyk Dent Szczecinek – UKS Champion Police 5:5
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz  9:1
UKS Chrobry Międzyzdroje – Darz Bór Karnieszewice 2:8
10. kolejka (9 stycznia):
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Czarni Pieszcz  7:3
LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice  7:3
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Champion Police 5:5
KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek – ATS Stargard 2:8

M M Małe pkt. P
1 LUKS Top Wierzbięcin 10 72 – 28 18
2 Darz Bór Karnieszewice 10 71 – 29 17
3 ATS Stargard 10 64 – 36 15
4 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 10 62 – 38 13
5 UKS Champion Police 10 41 – 59 8
6 UKS Czarni Pieszcz 10 29 – 71 4
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 10 30 – 70 3
8 KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 10 31 – 69 2

Józef Korkosz ma powody do zadowolenia. Jego zawodnicy fantastycznie rozpoczęli 2016 rok, awansując na 1. miejsce w 
ligowej tabeli oraz wygrywając w III WTK Seniorów

Najlepsi podczas rozgrywanego w Międzyzdrojach III WTK Seniorów, od lewej- Bartosz Dobrowolański, Bartosz Jemilianowicz, 
Sebastian Jemilianowicz
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Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

A13.4.śczb.do

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

reklama reklama reklama

Piłkarz roku 2015 Województwa 
Zachodniopomorskiego

Znamy zwycięzców
Kilkadziesiąt tysięcy głosów oddano, w zakończonym już 
plebiscycie, na najpopularniejszego piłkarza 2016 roku w 
województwie zachodniopomorskim. Na podium znalazł 
się jeden mieszkaniec Nowogardu, mianowicie Kamil Pa-
celt, występujący w Polonii Płoty. 

Nowogardzianie podczas te-
gorocznego plebiscytu nie zosta-
li docenieni przez kibiców, być 
może spowodowane to było fatal-
ną postawą Pomorzanina Nowo-
gard, a w przypadku kobiecej dru-
żyny formą głosowania... Przy-
pomnijmy, że głosowanie ruszy-
ło z początkiem grudnia. Głoso-
wanie odbywało się w kilku for-
mach (kliknięcia sms, facebook) 
na trzech stronach internetowych 
organizatorów plebiscytu. Choć 
już zakończono głosowanie, to 
cała zabawa swój finał będzie mia-
ła podczas gali i „Balu Piłkarza”, 
który odbędzie się 22 stycznia w 
Policach. Jedną z atrakcji balu bę-
dzie występ kabaretu Koń Polski. 
Pośród nowogardzian najwięcej 
głosów zebrał Kamil Pacelt, który 
jest wychowankiem Pomorzanina 
Nowogard, a obecnie występuje w 
Polonii Płoty. Pacelt uzbierał licz-
bę 7566 głosów i w zestawieniu 
wojewódzkiej okręgówki przegrał 
tylko z piłkarzem Stali Szczecin – 
Mateuszem Jarząbkiem. Przypo-
mnijmy, że 12 czerwca 2013 roku, 
występujący wówczas w IV lidze 
w barwach Sarmaty Dobra - Ka-
mil Pacelt, wygrał plebiscyt na 

najpopularniejszego piłkarza IV 
Ligi, zatem to kolejny jego plebi-
scyt, w którym został doceniony 
przez swoich kibiców. W tej sa-
mej lidze zgłoszone zostały rów-
nież kandydatury trzech zawod-
ników pierwszego zespołu Po-
morzanina. Najwyżej sklasyfiko-
wany został, na 13. miejscu, Gra-
cjan Wnuczyński, niedaleko upla-
sował się również Jacek Malanow-
ski, który zajął 15. miejsce, z ko-
lei Kamil Lewandowski uplasował 
się na 37. miejscu. W A Klasie Po-
morzanin miał jednego reprezen-
tanta - Macieja Grzejszczaka, któ-
ry zajął w głosowaniu 23. miejsce. 
Najwięcej głosów, spośród zawod-
ników Pomorzanina, uzyskały pił-
karki występujące w III Lidze Ko-
biet. Najwyżej sklasyfikowana Pa-
trycja Kozioł uzbierała 832 głosy, 
choć to więcej o prawie 700 gło-
sów niż wynik kapitana pierw-
szej drużyny, to Patrycja Kozioł 
zajęła dopiero 19. miejsce w ze-
stawieniu. Katarzyna Piotrowska 
z liczbą 304 głosy, uplasowała się 
na 25. miejscu, natomiast Natalia 
Nowacka zajęła 30. pozycję dzięki 
liczbie 211 głosów. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej 2016 

Największa liga w powiecie
Znana jest już pełna lista zespołów, które w 2016 roku rywalizować będą o mistrzostwo 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Do rozgrywek zgłosiło się10 drużyn, co oznacza, że w Osinie 
obecnie powstała najliczniejsza liga siatkarska w powiecie goleniowskim. 

10 zespołów powalczy o mi-
strzostwo w Osińskiej Lidze Pił-
ki Siatkowej 2016. To najliczniej-

sza grupa drużyn odkąd powsta-
ła liga, do tego, osińskie rozgryw-
ki siatkarskie są również najwięk-
szą  tego typu ligą w powiecie go-
leniowskim. Przypomnijmy, że w 
ostatnich rozgrywkach zwycięży-
li siatkarze z miejscowości Węgo-
rza. Na drugim miejscu uplaso-
wali się zawodnicy z Kikorzy, na-
tomiast najniższy stopień podium 
wywalczyli siatkarze z Wyszomie-
rza. Już dziś wiadomo, że nie za-
braknie żadnej z tych drużyn w 
obecnym sezonie. Pełna lista ze-

społów prezentuje się następują-
co: LZS Wena Kikorze, LZS Dą-
browa, LZS Węgorza, Krzywice, 
LZS Wojcieszyn, Gwiazda Osina, 
Probud Wyszomierz, LZS Osina, 
LZS Huk Bodzęcin, LZS Żabowo. 

Drużyny zostaną podzielone na 
dwie grupy i rywalizować będą w 
hali sportowej ZSP w Osinie. Wię-
cej informacji oraz relacja z 1. ko-
lejki w kolejnych wydaniach DN.  

KR

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.

Zatrudnię na stanowisko
Spedytor 

Międzynarodowy
miejsce pracy: Goleniów

oferty na maila: kigar@kigar.com

Zatrudnię 
kierowcę/magazyniera

miejsce pracy: Goleniów
oferty na maila: kigar@kigar.com
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Weronika 
Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, 
Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Najlepsi czytelnicy w ZSP 
8 stycznia (piątek) odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika w I seme-
strze roku szkolnego 2015/2016. 

Celem konkursu miało być wy-
łonienie czytelników, którzy w 
ciągu pierwszego semestru prze-
czytali największą liczbę ksią-
żek wypożyczonych z biblioteki 
szkolnej. Najlepszą czytelniczką 
w kategorii uczniowie okazała się 
Julia Kubska z klasy II TH, która 
przeczytała 20 książek, zaś w ka-
tegorii pracownicy szkoły pierw-
sze miejsce przypadło Pani Iwo-
nie Wojdyło, która przeczytała 18 
książek. W pierwszym półroczu 
obie czytelniczki chętnie sięga-

Uczniowie ZSP w Teatrze 
Polskim  w Szczecinie
8 grudnia 2015 r.  uczniowie klas 1TE i 1TL wraz z opiekunkami: Panią Mirosławą Szyma-
niak, Panią Martą Portas oraz Panią Magdaleną Wojciechowską wybrali się do Teatru Pol-
skiego w Szczecinie. Młodzież miała poznać teatr od zaplecza, każdy zakamarek tego ma-
giczego miejsca.  

Po dotarciu na miejsce ucznio-
wie zostali bardzo miło przyjęci 
przez aktorów grających w tym 
teatrze od wielu lat – Panią  Mał-
gorzatę Iwańską i Pana Mirosła-

wa Kupca. Liczna grupa uczniów 
zwiedziła Scenę Kabaretową na-
zywającą się ,,Czarny Kot Rudy”, 
która istnieje już 20 lat. Na tej 
scenie gościło wielu znanych ko-
mików i aktorów. Wszystkich za-
interesowała pamiątkowa ścia-
na, na której znajdują się portrety 
zmarłych już aktorów. Kolejnym 
zwiedzanym miejscem była Duża 
Scena mieszcząca 311 miejsc i 
14 dodatkowych (tzw. straponte-

nów). Uczniowie mogli spojrzeć 
na widownię z perspektywy akto-
rów przebywając na scenie. Zwie-
dzili także kieszenie sceny, czy-
li miejsce gdzie znajdują się atry-
buty wykorzystywane w spekta-
klach oraz czekający na wejście 
aktorzy. Ostatnim zwiedzanym 
miejscem była Mała Scena miesz-

cząca 80-120 widzów. Tutaj akto-
rzy chcieli w sposób praktyczny 
pokazać uczniom jak wiele osób 
jest potrzebnych, aby przedsta-
wienie mogło się odbyć. Zostało 
odegrane krótkie przedstawienie 
,,Pchła Szachrajka” z udziałem 
gości z ZSP. Pomogło to uczniom 
dostrzec jak wiele osób musi pra-
cować (np. inspicjent, sceno-
graf, garderobiana, charateryza-
tor i wielu innych), aby przedsta-

wienie się odbyło. Opowiadający 
o teatrze aktorzy zaprosili mło-
dzież i nauczycieli na majacy od-
być się wkrótce spektakl pt. ,,Pan 
Geldhab” Aleksandra Fredry. Wy-
jazd był doskonałym odskokiem 
od teoretycznej nauki w szkole 
oraz wspaniałą zabawą. Pomogło 
to również bardziej poznać i zin-

tegrować się uczniom klasy 1TE 
i 1TL. 

Uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w tym wydarzeniu w ra-
mach realizacji projektu przez 
działające przy szkole Stowarzy-
szenie Rozwój Oświaty Lokal-
nej -ROL „PZU z Kulturą”, przy 
wsparciu finansowym Fundacji 
PZU oraz Gminy Nowogard.

Angelika Sikorska kl. I TE  

Warsztaty dla 
uczniów klas 
informatycznych 
Dnia 11 grudnia 2015 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się wy-
kład, który poprowadził były uczeń naszej szkoły Piotr Jasiek.

Uczniowie klas informatycz-
nych, którzy wzięli udział w wy-
kładach mieli okazję posłuchać o 
tym jak wygląda i na czym pole-
ga praca w security. Prowadzacy 
opowiedział również o technolo-
gii NGF na przykładzie PaloAlto 
Networks oraz o tym, kim tak na-
prawdę jest „haker”. Podczas pre-
lekcji uczniowie usłyszeli jak w 
bezpieczny i w pełni legalny spo-
sób rozpocząć swoją przygodę z 
security. Prócz wykładów odbyły 
się również krótkie warsztaty sy-
mulujące prosty test penetracyj-

ny z zachowaniem metodyk testo-
wych. Celem warsztatów było wy-
kazanie różnic między kontrolo-
wanym testem bezpieczeństwa a 
nielegalnym włamaniem. Organi-
zatorem warsztatów był nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych 
z zakresu informatyki Pan Rafał 
Wasyluk.  Zapraszamy do obej-
rzenia całego wykładu, którego 
nagranie znajduje się na stronie 
internetowej http://s-m-s.pl/cate-
gory/art/news/.

 Prowadzący warsztaty Piotr Jasiek 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas informatycznych

ły po kryminały (np. Harlana Co-
bena), wśród wypożyczonych po-
zycji znalazły się także tytuły ta-
kich autorów jak Nicholas Sparks, 
John Green, Monika Szwaja, Gra-
ham Masterton, Camilla Läck-
berg, Stephen King czy John Gri-
sham. Obie czytelniczki otrzyma-

ły z rąk organizatorki konkursu 
Pani Katarzyny Kijany dyplomy 
oraz książki. Gratulujemy i oczy-
wiście zachęcamy wszystkich do 
czytania książek, bo jak napisał 
Władysław Orkan „Temu, kto lubi 
książki, nigdy nie zabraknie wier-
nego przyjaciela.”
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Dla PaŃ "PrOFIlakTyka raka PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 stycznia 2016r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegó-

łowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                               

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻyCIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam 
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 72m2, ul. Ks. Racibora I, I 
piętro. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie i dwu-
pokojowe w Wojtaszycach. 91 
39 105 18, 605 850 786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 
667 533 025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym, tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
607 647 215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszka-
nie, Długołęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 
606 312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 58m2 I piętro. Tel. 721 867 
773, 531 844 996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z pawilonem handlowym, 
bezczynszowe. Tel. 602 643 408 

•	 kupię pilnie działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy w 
Nowogardzie. 606 118 102 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 
100 000 zł. Tel. 888 313 884

• Poszukuje do wynajęcia miesz-
kanie jedno lub dwupokojowe 
na parterze. 697 665 791

• Mieszkanie 53 m2 Goleniów I 
piętro, balkon, centrum zamie-
nię z dopłatą na Nowogard. 607 
223 071 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 
725

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, IV piętro, 57,8 m2. Tel. 607 
540 622 

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we centrum Nowogardu. 698 
301 559 

• Wynajmę, wydzierżawię 1,5 ha 
Nowogard, Wojcieszyn. Tel. 694 
990 863 

• Sprzedam garaże na ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2, ul. Światowida. 
668 151 516, 608 626 696 

• Do wynajęcia kawalerka. 601 
927 982 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe od kwietnia, ul. Ks. Ra-
cibora I. 692 549 667 

• Wynajmę sklep ul. Wojska Pol-
skiego vis a vis szpitala. 513 356 
702 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

mOTOryZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW  Verto rok 1994 
poj. 1.8, benzyna + gaz z pełnym 
wyposażeniem elektrycznym. 
Cena 3500 zł. Tel. 609 876 850 

•	 Sprzedam Ford Focus C-maX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 
2000 cm3, TDCI 136 km, stan 
techniczny dobry. komplekso-
we wyposażenie. Ubezpiecze-
nie i przegląd do 02.06.2016r. 
Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 
Ah. 721 627 336 

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, re-
dło, pług i opryskiwacz. Tel. 601 
577 365, 603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 
835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, 
byczka, krowę dojną i jałówkę 
cielną. 605 092 517 

• Sprzedam jagnięcine kameruń-
ską. 785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, 
MTZ – 82, przyczepę rolniczą, 
pług trzyskibowy i czteroskibo-
wy i rozrzutnik obornika. 781 
932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 603 541 286 

• Sprzedam ciągnik mf 145 km, z 
przednim napędem zarejestro-
wany i sprawny. Cena 15 000. 
669 823 464 

• Sprzedam betoniarkę 150 l, i 
sprawarkę Buczek. 669 823 464 

• Sprzedam obudowę skrzyni bie-
gów do ciagnika C-360 i zwolni-
cę do C-4011. 669 823 464 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Kosiarkę konną kupię. 609 950 
640 

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 887 130 300

•	 remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe Dy-
WaNÓW, WykŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZySZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 
721 988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka an-
gielskiego. Tel. 502 376 932, 
www.tlumacznowogard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 
386 797 

•	 remonty mieszkań i domów, 
kompleksowa budowa. Tel. 
669 149 383

• Blacharstwo pojazdowe. Spawa-
nie. 600 182 682 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi transportowe. Samocho-
dy o ładowności 1.5 tony i 6,5 
tony. 731 882 257

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Transport – przeprowadzki BUS 
+ przyczepa. 667 171 283 

•	 Przyjmujemy zlecenia na bu-
dowę domów, remonty, na-
trysk pian-PUr. 504 595 424 

• Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• POŻYCZKA NA TWOJE NO-
WOROCZNE PLANY. Szybko i 
bez zaświadczeń. Zadzwoń: 
327061042

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budow-
lanych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana „PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrud-
ni pracownika wymagane przy-
gotowanie zawodowe. 91 29 22 
180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 
214 

• Zatrudnię pracownika na kuch-
nię. 530 395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy po-
życzkowej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę wa-
runki płacowe dobre i mieszka-
niowe. Wiadomość: 91 39 103 
15, 502 56 23 78 

• Zatrudnię osobę do prac ogól-
nobudowlanych. 696 520 289 

• Przyjmę do pracy przy ogrodze-
niu. 607 654 692 

• Przyjmę do pracy w 5-10-15, 
wymagana znajomość obsługi 
komputera. Tel. 601 410 459 

• amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• magistra Farmacji na staż lub 
po stażu do apteki ogólnodo-

stępnej w Nowogardzie pil-
nie zatrudnię. Umowa o pra-
cę, cały etat.kontakt: biuro@
anmedica.pl, tel. 783 744 001.

• Zatrudnię na staż do Salo-
nu Optycznego. Wykształcenie 
średnie najlepiej ekonomiczne, 
dodatkowy atut: znajomość ję-
zyka niemieckiego tel. 91 392 
72 72

• Emeryta lub rencistę złotą rocz-
kę, drobne naprawy, prace w 
ogrodzie. Zatrudnię od wiosny. 
602 474 266

• Firma budowlana zatrudni pra-
cowników do prac wykończe-
niowych. Tel. 669 149 383 

• Zatrudnimy kucharza z doświad-
czeniem. 507 951 313, 507 953 
705 

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wieszaki, 
cena do uzgodnienia, stan ide-
alny, złożona w paczki,   tel. 605 
522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodo-
wą 600 cm *240 cm * 200 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340 

•	 W sprzedaży drewno rozpał-
kowe mieszane – duża wiązka. 
Stolarnia Olchowo (przy dro-
dze na Wyszomierz). Tel. 601 
864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 
0,50 m do 2,5 m kopana lub cię-
ta z własnej plantacji formowa-
na tel. 602 10 11 18 lub 600 899 
289

• Sprzedam fotel do masażu krę-
gosłupa. 601 553 551 

• Drewno opałowe w klockach 
lub połupane, sprzedam, sosna 
gałęziówka z dowozem. 514 740 
538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 
104 578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 
690 659

• Stare pojazdy części, literaturę 
kupię. Tel 600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe mie-
szane w klockach. 514 740 538 

• Blachę ocynkowaną trapezową, 
falistą lub gładka kupię. Tel. 600 
182 682 

•	 kupię poroże jelenia, daniela, 
łosia i kozła, komkurencyjne 
ceny. 693 344 667 

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego w dobrym stanie, 
oraz odzież używaną niemiecką. 
Tanio. 786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Choinka dla dzieci 
w Dąbrowie 
W dniu 9 stycznia 2016 roku, w Dąbrowie Nowogardzkiej, 
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy 
„DĄB”, zorganizowały choinkę dla dzieci z sołectwa. 

Uroczystość choinkowa roz-
poczęła się o godz. 18.00 częścią 
artystyczną. Dzieci i ich mamy z 
Dąbrowy wykonały cały repertu-
ar kolęd, których uczyły się w ra-
mach projektu realizowanego z  
Nowogardzkim Domem Kultury, 
pod kierownictwem pana Ryszar-
da Zagórskiego, bardzo serdecz-
nie dziękujemy panu Ryszardowi 
za poświęcony czas. Tuż po wystę-
pie na salę przybył z prezentami 

św. Mikołaj, który wręczył dzie-
ciom paczki i pozował do wspól-
nych zdjęć.  Mamy nadzieję, że 
dzieci dobrze wspominać będą te-
gorocznego Mikołaja, aż do przy-
szłego roku i do następnej choin-
ki. Pragniemy też podziękować 
mieszkańcom Dąbrowy i okolic 
za liczne przybycie na imprezę i 
mamy nadzieję, że się wszystkim 
podobało. 

Sołtys i Rada Sołecka

Dzieci występujące wraz ze swoimi mamami przed mieszkańcami Dąbrowy

Część dzieci ze św. Mikołajem

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kararyjskie, Egipt, Grecja,
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  13

Ranking szkół
Z Nowogardu 
jedynie II LO

Świnie lepiej jedzą,
 niż nasze dzieci

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

rekLama

rekLama rekLama

  Od 500 do 5000 zł
  
Szybka decyzja  
kredytowa  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nowogardzka 
kolarska Liga 
Przełajowa  
i m.T.B.  
- III edycja

Chcesz w tym szczególnym Dniu 
przekazać swojej Babci i Dziadkowi 

kilka miłych słów? 
Możesz to zrobić za pośrednictwem naszej gazety

Wydanie w dniu 22 stycznia 2016 r. 
specjalna oferta na życzenia 

z Okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
1 moduł w cenie 5 zł, w przypadku 

dołaczenia zdjęcia 2 moduły w cenie 10 zł
Zapraszamy - adres redakcji: ul.  Boh. Warszawy 7A, 

tel. 91 392 21 65, e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• bezbolesna depilacja laserowa
• likwidowanie plam skórnych
• leczenie trądziku - zniżki dla młodzieży

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

1 grudnia 2014 rok, pod osłoną nocy, wart 28 milionów złotych majątek gminy, urzędnicy nowogardzkiego magistratu próbują oddać w niemieckie ręce. Samochody z 
gotowymi do wejścia przedstawicielami Remondis czekały już w ciemności. Całe szczęście, że na straży gminnego majątku stał wtedy PUWiS. Fot. Archiwum 

Nowe fakty w sprawie przetargu  
na administrowanie siecią wod.-kan.

Ujawniamy  
kulisy  
szokującej  
manipulacji 

Aż 26 ofiar 
w zeszłym 
roku

s. 2
Konkurs DN i Kameny

Wygraj 
kolację dla 
dwojga

s. 15
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W skrócie

masz problem, 
nie czekaj, 

nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu 

Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: 
od 9.00 do 12.00 oraz od 

14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu 

kompetencji 
samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

Rosną mury budynków usługowo-mieszkalnych, jakie powstają przy 
ul. Dąbrowszczaków (na zdjęciu perspektywa budowy z ulicy 5 Marca). 
Obecnie trwają prace związane z budową poddasza.  Inwestycja prowadzo-
na przez nowogardzką spółkę Pro-Bud, ma być zakończona w lutym 2017 
roku. Do użytku zostanie oddanych 8 lokali usługowych i 30 mieszkań o 
pow. od 42 do 84 m kw. Spółka wybuduje też parkingi i drogi wewnętrz-
ne, skomunikowane z ulicą Dąbrowszczaków. Inwestor zadba też o oświe-
tlenie i zagospodarowanie zieleni wokół nowej posesji.  Przypomnijmy, że 
w miejscu, gdzie powstają nowe budynki, stała stara poniemiecka kamieni-
ca. Po wykupieniu gruntu przez inwestora, 200-letnia posesja została wy-
burzona. Nie nadawała się do dalszego użytkowania. Miało to miejsce w 
marcu ubiegłego roku. MS

Z początkiem tygodnia zdemontowano plastikową choinkę, która sta-
ła na środku Placu Wolności. Trwa również ściąganie świątecznych ozdób 
i lampek, którymi przystrojone były uliczne latarnie i niektóre drzewa. 
Wszystkie te elementy trafią teraz do magazynów należących do ZBK. JB 

Zakończono remont drogi na osiedlu Radosław. Inwestycja na długo za-
padnie w pamięci mieszkańców. Przypomnijmy bowiem, że droga w zasa-
dzie była już raz zrobiona, po czym ją rozebrano i ponownie wyremonto-
wano. Za pierwszym razem nowa nawierzchnia jezdni znacznie odbiega-
ła poziomem od jednego z parkingów, co stało się przedmiotem sporu po-
między wykonawcą a gminą. Firmie robota została ostatecznie odebrana, a 
sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Ponowne wykonanie robót, zleco-
no innemu wykonawcy,  i po korekcie planów, tym razem drogę wykonano 
już na równi z parkingiem. JB

Samobójstwa – statystyki 

Aż 26 ofiar w zeszłym roku 
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy najnowsze statystyki dotyczące samobójstw, do jakich 
doszło w zeszłym roku na naszym terenie.  

Jak informowaliśmy w po-
przednim numerze gazety, już w 
zeszłym roku alarmowaliśmy, że 
na terenie powiatu goleniowskie-
go odnotowuje się stosunkowo 
dużą liczbę popełnianych samo-
bójstw. Z danych statystycznych 
opracowanych przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego 
wynika, że samobójstwo - jest, w 
powiecie goleniowskim, pierwszą 
przyczyną śmierci wśród dzie-
ci i młodzieży! Według wskaź-
nika umieralności całej popula-
cji, nasz powiat znajduje się na 
27 miejscu w kraju  w ilości sa-
mobójstw. Tylko w latach 2009-
2011, aż 62 osoby z naszego te-
renu skutecznie odebrało so-
bie życie. Z tego kilkanaście nie 
miało ukończone 18 lat. 

Niestety ta napawająca wiel-
kim smutkiem tendencja się 
utrzymuje. Jak wynika z danych 
opracowanych na naszą prośbę 
przez rzecznika policji, asp. Juli-
ty Filipczuk, w ubiegłym roku w 
naszym powiecie życie odebrało 
sobie aż 26 osób! Najwięcej, bo 
14 przypadków samobójstw od-

notowano w gminie Goleniów. 
Nowogard, zajmuje na tej liście 
drugą pozycję. W naszej gminie, 
według danych policji, skutecz-
nie życie odebrało sobie 5 osób. 
W gminie Maszewo 3 osoby, a 
w Stepnicy 2.  Najmniej samo-
bójstw miało miejsce na terenie 
gminy Przybiernów, jak i sąsia-
dującej z nami Osinie. Z zesta-
wienia policji wynika, że miało 
to miejsce tylko po jednym ra-
zie w obu gminach. Średnia wie-
ku osób, które popełniły samo-
bójstwo na terenie Powiatu Go-
leniowskiego, to 43 lata. 

Pisząc nie po raz pierwszy o 
tym problemie, wierzymy, że 
oprócz psychologów i policji, 
dostrzegą go też lokalne władze. 
Tym bardziej, że w naszej gmi-
nie życie odbierają sobie mło-
dzi ludzie. Tak było chociażby 
na początku stycznia, kiedy sa-
mobójstwo popełnił niespełna 
19-letni mężczyzna – mieszka-
niec naszego miasta. 

Warto dodać, że w ilości sa-
mobójstw przoduje nie tylko 
nasz powiat, ale i cały region. 

Mało tego, z roku na rok w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim skala samobójstw rośnie. 
W roku 2012 odnotowano 229 
takich zgonów. Już w 2013r. licz-
ba ta wzrosła do 390! Danych za 
rok 2015 jeszcze nie ma. 

Specjaliści ostrzegają, że we-
dług badań aż, co trzecie dziec-
ko z rodziny niepełnej i co dzie-
wiąte w pełnej jest zagrożone sa-
mobójstwem. 

Poniżej publikujemy krótki 
„poradnik”, będący wskazów-
ką, jakie zachowania są charak-
terystyczne dla osób noszących 
się z zamiarem odebrania sobie 
życia, który niegdyś opracowali 
psychologowie ze Specjalistycz-
nej Poradni Terapeutycznej dla 
Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin 
w Nowogardzie. W placówce tej 
prowadzona jest terapia indywi-
dualna dla osób, które próbowa-
ły sobie odebrać życie bądź są w 
grupie ryzyka podjęcia tak dra-
stycznej decyzji. 

Marcin Simiński

SamOBÓJSTWO
Jest zawsze wołaniem o pomoc!

CO POWINNO ZaNIePOkOIĆ OTOCZeNIe?
• Każda drastyczna zmiana w zachowaniu i charakterze młodej osoby (np. jeśli ktoś do tej pory był ra-

czej zamknięty, a obecnie jest ekstrawertyczny)
• Zaniedbanie w wyglądzie zewnętrznym, szkole, życiu towarzyskim, zanik dotychczasowych     pasji
• Nagłe zainteresowanie tematyką śmierci
• Rozdawanie swoich rzeczy, nawet cennych, oddawanie kotów, psów
• Samookaleczenia lub takie próby
• Wcześniejsze próby samobójcze i grożenie samobójstwem
• Uwagi: „nie będziecie · się musieli już dłużej martwić”, „może wreszcie odnajdę spokój”
• Mówienie o samobójstwie lub śmierci
• Problemy z jedzeniem i spaniem,
• Niepotrzebne podejmowanie ryzykownych działań
• Przygotowywanie się do śmierci poprzez pisanie testamentu lub porządkowanie swoich spraw
• Osoba ta doświadczyła ostatnio poważnej straty
• Zwiększanie spożycia alkoholu, narkotyków lub leków

Znaleziono klucze
W poniedziałek (11 stycznia), 

do redakcji DN dostarczono klu-
cze, które zostały znalezione przy 
ul. Bohaterów Warszawy, dokład-
nie przy skręcie na drogę pro-
wadzącą na ul. Księcia Racibo-
ra I. Są to kluczyki samochodo-
we do Forda, do których przycze-
piony jest brelok „Pogoń Szcze-
cin”. Właściciela prosimy o od-
biór zguby w redakcji DN.  red.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

rekLama rekLama

rekLama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Nowe fakty w sprawie przetargu na administrowanie siecią wod.-kan.

Ujawniamy kulisy szokującej manipulacji 
W związku z groźnym dla interesu gminy i jego mieszkańców, a spowodowanym nierozważnymi decyzjami burmistrza Nowogardu, Roberta Czapli, za-
mieszaniem w zakresie systemu administrowania siecią wod. –kan. odnotowujemy kolejne intrygujące fakty ujawniające szokującą logikę zamiaru wpro-
wadzania na polski rynek niemieckiego operatora.

1. Dokument powyższy po-
twierdza szokujące fakty dotyczą-
ce wysokości wypłaconych kwot-
-wynagrodzeń dla poznańskich 
prawników, jakie zostały dokona-
ne w wyniku decyzji burmistrza 
Roberta Czapli, razem 229 775, 
09 zł.  

2. Wyraźnie pokazuje on także, 
że mieszkańcy naszej gminy pła-
cą ogromne koszty finansowe za 
usługę prawną, która jest -używa-
jąc konsumenckiego języka- zwy-
kłym bublem. Z analizy dat i ty-
tułów wypłat wynika bowiem, 
że poznaniacy tak „doradzali” w 
sprawie przetargów, iż w końcu 
zaprowadzili gminę przed oblicza 
sądów, gdzie ponownie biorą pie-
niądze za „prowadzenie”, repre-
zentując gminę w kolejnych prze-
granych już sprawach i tak:

- poczynając od pierwszej wy-
płaty w dniu 10. 07. r., za przygo-
towanie przetargu poprzez kolej-
ne wypłaty w sumie „za doradz-
two” zapłacono kwotę 147 513, 
91 zł.

- po okresie kosztów „ doradza-
nia” przeszedł czas na ponosze-
nie kosztów „sadzenia się” i w tym 
drugim okresie suma wypłat dla 
poznańskiej kancelarii wyniosła 
już  81 761,18 zł 

3.   Jak wiadomo burmistrz na 
ostatniej sesji próbował „wyrwać” 
z kasy gminy na poznaniaków ko-
lejne 50 tys. złotych.  Radni jed-
nak, jak na razie, okazali się w 
większości czujni i wniosek bur-
mistrza oddalili -o szczegółach 
głosowania w tej sprawie pisali-
śmy już w DN. Warto tutaj przy-
pomnieć, co podnoszą też miesz-
kańcy naszej gminy, że gmina No-
wogard ponosi ponadto kosz-
ty stałej obsługi prawnej urzędu, 
sprawowanej przez panią mec. 
Sokołowską.  

4.  Z ostatniej chwili: jak się 
dowiedzieliśmy spółki dorad-
cze, których wspólnikiem jest 
radca prawny Zygmunt Jerzma-
nowski uczestniczyły w dwóch 
prywatyzacjach komunalnych 
firm wodociągowych, w których 
na kontrahenta wybrane zostały 
spółki z grupy kapitałowej Re-
mondis (Gmina Drobin na Ma-
zowszu, i Gmina Toszek na Ślą-
sku), a ponadto uczestniczyły w 
odwołanym ostatecznie przez or-
gan wykonawczy Gminy postępo-
waniu, zbliżonym do tego w No-
wogardzie w Gminie Kłodzko, w 
którym także brała udział spółka 
z grupy kapitałowej Remondis.!   

5. Powyższa informacja świad-
czy o kolejnych aferalnych wręcz 
okolicznościach nowogardzkiego 
przetargu na wodę, zorganizowa-
nego przez Roberta Czaplę, bur-
mistrza Nowogardu.  Mamy na-
dzieję, że teraz to zareagują rów-
nież organy ścigania, które na-
szym zdaniem powinny zająć się 
zagadnieniem: jak wygląda repre-
zentowanie interesu gminy po-
wierzone spółkom, które poprzez 
powiązania personalne zaangażo-
wane są także po drugiej stronie 
ewentualnego kontraktu, czyli po 
stronie niemieckiego Remondi-
sa?  My pytamy również, czyj in-
teres reprezentuje tutaj burmistrz 
Nowogardu, który takim spółkom 
powierza sprawy mogące skutko-
wać dla gminy nieobliczalnymi i 
co do zakresu i kwoty konsekwen-
cjami finansowymi?

sm

Na naszą prośbę radny Piotr 
Słomski udostępnił nam zestawie-
nie, o którego sporządzenie rad-
ny wystąpił na jednej z ostatnich 
sesji Rady Miejskiej i które otrzy-
mał w miniony wtorek. Zestawie-
nie dotyczy wykazu wszystkich 

wypłat dokonanych przez nowo-
gardzki magistrat na konto Kan-
celarii Prawnej Centrum Konsul-
tingu Business Expert oraz Kan-
celarii Radców Prawnych Zyg-
munt Jerzmanowski i Wspólnicy 
z siedzibą w Poznaniu, czyli po-

łączonych personalnie i kapitało-
wo poznańskich kancelarii obsłu-
gujących od początku procedu-
rę zmierzającą w istocie do elimi-
nacji z rynku lokalnego przedsię-
biorcy. 

Zestawienie 

rekLama
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„Obiad po koszalińsku” ciąg dalszy 

Świnie lepiej jedzą, niż nasze dzieci…
W tak ostrych słowach jeden z naszych Czytelników skomentował jakość obiadu, jaki we wtorek zaserwowała na szkolnych stołówkach koszalińska spółka 
Tess. Czytelnik przesłał nam również zdjęcie tego, co podano do jedzenia. Wygląd dań rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. 

Jak już informowaliśmy, fir-
ma z Koszalina wygrała ogłoszo-
ny przez gminę przetarg na goto-
wanie i dostarczanie bezpłatnych 
posiłków osobom uprawnionym 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie. Chodzi o 
dzieci w szkołach, a także bez-
domnych i potrzebujących. 

Spółka zadeklarowała, że przy-
gotuje pełnowartościowy dwu-
daniowy obiad z napojem za 3,93 
zł i zaserwuje go w odpowiedniej 
temperaturze. W pierwszy dzień, 
jak pisaliśmy w poprzednim nu-
merze, obiad w ogóle nie doje-
chał do Nowogardu. W zamian 
za to Koszalin przywiózł suchy 
prowiant. Dopiero we wtorek do-
jechały pierwsze dania obiadowe. 
I się zaczęło, to czego można było 
się spodziewać. Już przed połu-
dniem do redakcji zaczęły napły-
wać pierwsze sygnały od czytel-
ników w sprawie jakości dań. 

-Świnie lepiej niż nasze dzie-
ci jedzą. Tego się nie da jeść – na-
pisał do nas jeden z Czytelni-
ków, przesyłając zdjęcia posił-
ków dostarczonych przez Ko-
szalin. Wygląd dań rzeczywiście 
nie pobudzał kubków smako-
wych. Na pierwsze danie rzad-
ka zupa, z plastrem rozpadającej 
się kiełbasy oraz kilkoma kawał-
kami ziemniaków i ziarnami ka-
szy pęczak, wdzięcznie nazwa-
na „wiejską”.  Na drugie ziem-
niaki i kawałki rozpadającego się 
mięsa, z bliżej nieokreślonej czę-
ści wieprza -wszystko oblane kle-
istym sosem. Do tego surówka i 
soczek w kartoniku – najtańsze-
go, zakupiony w markecie, bynaj-
mniej nie przypominający nisko-
słodzonego napoju, o kompo-
cie z owoców już nie wspomina-
jąc, jaki zgodnie z nowymi prze-
pisani należy dzieciom podawać 
w szkołach do picia. Trudno było 

się zatem dziwić, że dzieci od-
chodziły od stołów, pozostawia-
jąc obiady nietknięte. 

-W stołówce w SP 3 tylko jed-
no dziecko zjadło obiad. Reszta 
pogrzebała łyżkami w talerzach 
i zostawiła jedzenie prawie nie-

tknięte- informuje nas anonimo-
wy czytelnik. 

- Może trzeba zanieść ten obiad 
burmistrzowi i go nim poczęsto-
wać? To jakiś skandal. Wcześniej 
gotowała p. Kasprzyk i wszyst-
ko był w porządku. Po co było to 

zmieniać? – pytała oburzona ko-
bieta. 

Urzędnicy przyznają, że posił-
ki przywożone z Koszalina są da-
lekie od oczekiwań. 

-Nie chcę się wypowiadać, co do 
wyglądu dań i ich smaku. Mogę 
jedynie przyznać, że podawane 
zupy są bardzo rzadkie. Najwięk-
szy problem stanowi jednak tem-
peratura podawanych obiadów. 
Są one po prostu za zimne – mówi 
Terasa Skibska, kierownik OPS w 
Nowogardzie, która od samego 
początku bacznie przygląda się 
jakości dań dowożonych przez 
Koszalin. 

To, że obiady są zimne nie po-

winno na dobrą sprawę niko-
go dziwić. Spółka Tess składając 
ofertę do gminy nie kryła, że po-
siłki będzie przywoziła do nas z 
odległego o 100 km Koszalina. 
Wówczas dla gminy nie miało to 
jednak większego znaczenia. Tak 

przynajmniej można wniosko-
wać po kryteriach, jakie zostały 
określone w przetargu na posiłki. 
To dotyczące odległości stanowi-
ło jedynie 5% oceny całej ofer-
ty. Pozostaje 95% stanowiła cena. 
Tess zaproponowała cenę naj-
niższą, więc jej oferta przekona-
ła komisję przetargową, na cze-
le której stała sekretarz gminy, 
Agnieszka Biegańska- Sawicka. 
Dziś sekretarz nie czuje się win-
na temu, w jaki sposób skonstru-
owano zapisy przetargu. - - Za-
mawiającym jest gmina, a nie se-
kretarz gminy. Ja nie organizowa-
łam przetargu, ani nie decydowa-
łam o przyjętych kryteriach. Moją 

rolą było tylko przeprowadzenie 
postępowania zgodnie z przepisa-
mi - mówi A. Biegańska-Sawicka. 

Kto zatem za przetarg odpo-
wiada? Okazuje się, że burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla. Ten 
jednak scedował wszystko na wi-
ceburmistrza Krzysztofa Kolib-
skiego. Przynajmniej jego pod-
pis widnieje na ogłoszeniu o wy-
borze „najkorzystniejszej oferty”, 
jaką w opinii gminy złożyła wła-
śnie spółka Tess z Koszalina. Py-
tany o zastosowane w przetargu 
kryteria, odpowiada wymijająco. 

-Nie mogę wypowiadać się pu-
blicznie, że poprzez kryteria prze-
targowe, będziemy próbowali wy-
kluczyć jakieś firmy z przetargu – 
przyznał K. Kolibski, a następnie 
dodał: - kontrolujemy codziennie 
jakość posiłków i jeżeli stwierdzi-
my naruszenie umowy to ją roz-
wiążemy. Wówczas ogłosimy ko-
lejny przetarg, do którego firma 
ta nie zostanie już dopuszczona - 
kończy wiceburmistrz. 

Jak długo „Koszalin” będzie 
gościć na nowogardzkich sto-
łówkach? Tego na razie nie wia-
domo. Nawet jeśli gmina zdecy-
duje się na rozwiązanie ze spół-
ką umowy, to pytanie zasadnicze 
brzmi: czy burmistrz tym razem 
wyciągnie z tego odpowiednie 
wnioski? Dlaczego tym razem? 
Bo jak wiadomo, spółka Tess już 
raz, w 2014 roku, gotowała obia-
dy dla potrzebujących w Nowo-
gardzie. Wówczas też nie pozo-
stawiła po sobie dobrego zda-
nia, a mimo to, po roku wróci-
ła i znów przetarg wygrała, uzy-
skując lukratywne zamówienie z 
gminy, opiewające na 333 tys. zł.

Jak już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach, z firmą 
Tess przykre doświadczenia mają 
też inne gminy. Kilka z nich już 
dawno sobie z tym problemem 
poradziło, i firma ta nie ma tam 
co szukać. Tak było chociażby w 
Goleniowie, czy Dobrej. Nie za-
wsze to się jednak udaje. Tak jest 
chociażby w Kamieniu Pomor-
skim, gdzie ta sama spółka wy-
grała przetarg na posiłki poda-
wane pacjentom tamtejszego 
szpitala. Jak nas poinformowa-
ła osoba związane ze szpitalem, 
obiady te również odstają od pa-
nujących standardów. Zdarza się, 
że chorzy dostają zupę z niedo-
gotowanymi ziemniaki, a drugie 
dania przypominają berbeluchę. 

Marcin Simiński

Co to za zupa? Ponoć „wiejska”. Na łyżce plaster kiełbasy, kilka ziaren kaszy pęczak i jakiś kawałek warzywa - reszta to woda. 

Mięso na drugie danie. Pytanie z jakiej części wieprza? Zresztą może lepiej nie wiedzieć…

Obiad „po koszalińsku” w całej klasie. Taki zestaw podano w minioną środę dzie-
ciom w szkołach. 
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Przychodzi petent do urzędu, a tam… nikogo nie ma
Pani Anna, z miejscowości Bodzęcin, chciała zapłacić podatek i ra-

chunki w siedzibie gminy w Osinie. Kobieta, by wypełnić ten obowią-
zek, zwolniła się specjalnie z pracy by udać się do osińskiego urzędu. 
Tam niestety zastała bardzo kuriozalną sytuację, którą postanowiła się 
podzielić z nami i czytelnikami, przysyłając list. 

Szanowny Panie Jarosławie 
Panie Jarosławie czytam pana artykuły o Osinie w Dzienniku, i chcia-

łam napisać o tym, co mnie spotkało, gdy udałam się do tamtejszego urzę-
du, by zapłacić za śmieci. Codziennie pracuję w Goleniowie, na zmiany, 
ale wzięłam jeden dzień wolnego żeby to załatwić. Kiedy doszłam do po-
koju, w którym zawsze przyjmowano opłaty, okazało się, że drzwi są za-
mknięte i nikt w tym dniu nie pracuje. Na drzwiach wisiała kartka, że 
można zgłosić się do pana sekretarza, żeby zapłacić za śmieci. Tak też 
zrobiłam. Tam jednak poinformowano mnie, że sekretarza znajdę na 
dole w sekretariacie. Poszłam, więc do sekretariatu. Tam pani sekretarka 
poinformowała mnie, że sekretarza nie ma, bo jest w urzędzie cywilnym.  
Kiedy poszłam do urzędu cywilnego to w końcu go tam zastałam, ale po-
czułam się dziwnie jakbym przerwała spotkanie towarzyskie, a nie pracę 
w urzędzie. Sekretarz skierował mnie do okienka u pani Edyty w banku, i 
tam dopiero załatwiłam sprawę. Tak się zastanawiam, czy w urzędzie w 
Osinie nie chcą żeby ludzie płacili im za śmieci? Bo tak się poczułam. A 
może mają za dużo pieniędzy?  Proszę o tym napisać, bo to jest skandal. 

Anna z Bodzęcina  

@    Ludzie listy piszą  @ Takie historie tylko u nas

Sołtysem już nie jest,  
a za prąd każą mu płacić...
Od kilku miesięcy nie jest sołtysem, a nadal przychodzą do niego faktury za prąd używany 
w wiejskiej świetlicy. Mowa o Dariuszu Olejniku z Ostrzycy, który przestał być sołtysem wsi 
w czerwcu ubiegłego roku. 

Mimo, iż Ostrzyca ma od pół roku nowego sołtysa 
(jest nim Anna Borowiecka), urzędnikom widocznie 
ten fakt umknął. Przez tyle czasu urząd nie znalazł 
czasu, aby poinformować dostawcę energii o zmia-
nach we władzach wsi. Stało się tak, chociaż pan Da-
rek twierdzi, że już informował urzędników o tym, 
że Enea nadal wystawia faktury na jego adres. Mimo 
tego, jak widać na załączonym zdjęciu, sprawa zosta-
ła zbagatelizowana. 

Pan Darek, rzecz jasna, nie zamierza płacić za prąd 
w świetlicy. Oczekuje, że gmina natychmiast nadro-
bi zaległości i uporządkuje sprawę z Eneą. W innym 
wypadku w wiejskim klubie będzie można organizo-
wać jedynie „koncerty bez prądu”, albo, co gorsza, za-
cznie w nim straszyć…

MS

ranking szkół ponadgimnazjalnych, Perspektywy 2016

Z Nowogardu jedynie LO nr 2
Ukazały się tegoroczne wyniki prestiżowego ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii liceów, LO nr 2 w Nowogardzie zostało 
sklasyfikowane na 17 miejscu w województwie zachodniopomorskim. I to jedyna dobra wiadomość, dotycząca pozycji w rankingu nowogardzkich szkół 
ponadgimnazjalnych...

Miejsce 17 w województwie, 
które w tym roku zajęła nasza od 
lat najlepsza szkoła, jest to pozy-
cja gorsza jak w ubiegłym roku 
(14) niemniej niewiele. Niestety 
w rankingu krajowym oznacza to 
wypadnięcie poza 500-setkę naj-
lepszych szkół. Mimo to można 
stwierdzić, że LO nr 2 w Nowo-
gardzie trzyma poziom. Jak wy-
nika z załączonej tabeli ukazują-
cej zestawienie najlepszych Lice-
ów w województwie, nowogardz-
kie Liceum jest, bowiem najlepsze 
w naszym województwie ze szkół 
usytuowanych w miastach niepre-
zydenckich. Jest to również jedyna 
szkoła z naszego z powiatu, która 
znalazła się wśród 25 najlepszych 
w województwie. W tegorocznej 
edycji rankingu, najlepszym Li-
ceum w Polsce okazała się słyn-
na szczecińska „trzynastka” Szko-
ła ta od lat plasuje się w czołówce 
szkół średnich w kraju. Zgodnie 
z postanowieniem Kapituły, licea 
ogólnokształcące były ocenione 
za pomocą trzech kryteriów: suk-
cesy szkoły w olimpiadach- waga 
30%, wyniki matury z przedmio-
tów obowiązkowych- waga 25%, 
oraz wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych- waga 45%. 

O komentarz aktualnych wyni-
ków rankingu poprosiliśmy dyr. 
LO nr 2, pana Leszka Becelę.

Red: Rozmawiamy corocznie 

przy okazji kolejnych edycji ran-
kingu Pespektyw i zawsze jest po-
wód do gratulacji, co czynimy 
również teraz, choć wynik jest 
nieco gorszy jak rok temu…?

Leszek Becela. Dziękuję za gra-
tulacje. Przyjmuję je, ponieważ w 
zestawieniu wojewódzkim nadal 
utrzymujemy poziom, jesteśmy 
po raz kolejny najlepszą szkołą w 
naszym powiecie i mieścimy się w 
ścisłej czołówce szkół wojewódz-
twa zwłaszcza, jeżeli uwzględni-
my wielkość ośrodka miejskiego 
będącego siedzibą szkoły.  Nato-
miast nieco gorszy wynik w ska-
li kraju spowodowany jest myślę 
tym, że zostawiamy uczniom dużą 
swobodę w doborze przedmio-
tów z programem rozszerzonym. 
Uczniowie nie zawsze korzystają z 
tej swobody we właściwy sposób i 
w związku z tym nie uzyskują w 
wybranych przedmiotach oczeki-
wanych wyników, zaniżając w ten 
sposób średnią szkoły. Niemniej 
jak pan słusznie zauważył wyniki 
są tylko nieco gorsze od tych z po-
przednich lat i mogę zapewnić, że 
dołożymy w kolejnym roku mak-
symalnych starań po to, aby nasi 
uczniowie, rodzice, pedagodzy, a 
w końcu wszyscy nowogardzianie 
mogli być dumni z naszej szkoły.   

sm

2016 Rank. 
Głów. Nazwa szkoły Miejscowość rok 

15
rok 
14 WSK

1 1 XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin 6 2 100

2 60 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin 24 38 57.24

3 96 V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin 95 59 54.07

4 110 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin 92 106 53.07

5 170 IX LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin 64 81 49.63

6 172 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg 204 158 49.43

7 261 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Koszalin 330 357 45.18

8 314 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Stargard Sz. 168 282 43.28

9 328 XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin 116 329 42.85

10 351 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście 352 371 41.99

11 362 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin 216 247 41.72

12 368 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO Szczecinek 196 338 41.61

13 500+ VI LO im. Stefana Czarnieckiego Szczecin 317 306 38.75

14 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety Szczecinek 500+ 500+ 38.12

15 500+ I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin 453 433 37.38

16 500+ I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” Świnoujście 360 407 37.27

17 500+ II Liceum Ogólnokształcące Nowogard 352 494 37.10

18 500+ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. Koszalin - 500+ 37.02

19 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Wałcz 409 470 36.70

20 500+ IV Liceum Ogólnokształcące im. Bilesława Prusa Szczecin 404 420 35.99

21 500+ Społeczne Liceum Ogólnokształcące STSG Świnoujście 500+ 500+ 35.76

22 500+ Liceum Ogólnokształcące w ZSSO im. I. Łukasiewicza Dębno - 500+ 34.68

23 500+ I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ - 34.50

24 500+ LO Towarzystwa Salezjańskiego (ul. Ku Słońcu 124) Szczecin 500+ 500+ 34.18

25 500+ X Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ 500+ 33.27
Tabela z wynikami wojewódzkich szkół w 2016 r. Kolumna „ranking główny” to miejsce szkoły w rankingu krajowym 2016. 
Kolumna „15” i „14” to miejsce szkoły w rankingu krajowym odpowiednio w latach 2015 i 2014.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

"Odszedłeś tak nagle,  
pozostawiając smutek i wielki żal...

W naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

śp. Pawła Kazimierskiego 
dla rodziny 

składają  sąsiedzi

kONdOLeNCJe

Paweł Kaźmierski: lat 19, zmarł 07.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 15.01.2016 r., o godz. 14.00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Teresa Łuka: lat 79, zmarła 13.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 16.01.2016 r., o godz. 12.00 na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Ewa Pankau: lat 70, zmarła 13.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 20.01.2016 r., na cmentarzu centralnym w 
Szczecinie.

 Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 (J 2,1-12)
W Kanie Galilejskiej odbywało 

się wesele i była tam Matka Jezu-
sa. Zaproszono na to wesele tak-
że Jezusa i Jego uczniów. A kie-
dy zabrakło wina, Matka Jezu-
sa mówi do Niego: Nie mają już 
wina. Jezus Jej odpowiedział: 
Czyż to moja lub Twoja spra-
wa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 
nadeszła godzina moja? Wtedy 
Matka Jego powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie. Stało zaś tam sześć stą-
gwi kamiennych przeznaczonych 
do żydowskich oczyszczeń, z któ-
rych każda mogła pomieścić dwie 
lub trzy miary. Rzekł do nich Je-
zus: Napełnijcie stągwie wodą! 
I napełnili je aż po brzegi. Po-
tem do nich powiedział: Zaczerp-
nijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu! Oni zaś zanieśli. A 
gdy starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem - nie 
wiedział bowiem, skąd ono po-
chodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli - przywołał pana 
młodego i powiedział do nie-
go: Każdy człowiek stawia naj-
pierw dobre wino, a gdy się na-
piją, wówczas gorsze. Ty zacho-
wałeś dobre wino aż do tej pory. 
Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Obja-
wił swoją chwałę i uwierzyli w 
Niego Jego uczniowie. Następnie 
On, Jego Matka, bracia i ucznio-
wie Jego udali się do Kafarnaum, 
gdzie pozostali kilka dni.

Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie. Te słowa wypo-
wiedziała Maryja do sług na 
weselu w Kanie Galilejskiej. 
Te same słowa kieruje dziś do 
każdego z nas. Zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie. Je-
zus jest tym, który mówi, któ-
ry naucza. My mamy być tymi, 
którzy słowo usłyszane, prze-
czytane wprowadzają w czyn. 
Mamy być tymi, którzy robią, 
działają. Dziś nasz duchowy 
wzrok skierujmy na weselne 
sługi. Bóg chce byśmy byli jak 
oni, byśmy byli posłuszni po-
leceniom. Wczujmy się w sy-
tuację tych sług. Zajmują się 
swoimi obowiązkami na wese-
lu. Pojawia się problem, jakim 
jest brak wina. Mają posłuchać 
Jezusa. Posłuchać tego, któ-
ry na tym weselu nie był sta-
rostą, nie był panem młodym, 
ale był jednym z zaproszonych 
gości. Słudzy wykonali zlecone 
im zadanie „w ciemno”. Kosz-
towało ich to dużo trudu. Mu-
sieli przecież przynieść wiele 
litrów wody zapewne ze stud-
ni, która nie znajdowała się na 
podwórku biesiadników. Jaka 
nauka wypływa dla nas z tego 
zdarzenia? My także mamy 
być jak ci słudzy. Mamy być 
posłuszni poleceniom Boga. 
Mamy być współpracownika-
mi w wielkich dziełach Boga. 
Jezus nie napełnia stągwi ani 
wodą, ani od razu winem, ale 
wykorzystuje do tego wysiłek 
ludzki. W naszym życiu jest 
podobnie. Bóg pragnie działać 
w naszym życiu, ale tylko we 
współpracy z nami. Mamy być 
tymi, którzy wiernie będą wy-
pełniać Boże polecenia. Wier-
nie to znaczy krok po kroku. 
Każde polecenie. Żyć zgodnie 
z każdym z dziesięciu Bożych 
przykazań. Słudzy nie dysku-
towali z Jezusem. Wiedzieli, że 

jak coś pójdzie nie tak, jak po-
winno, to odpowiedzialność 
spadnie na Niego, na Jezusa. 
Jakże często my dyskutujemy 
z Jezusem i Jego poleceniami, 
a gdy coś nam nie wyjdzie to 
wtedy mamy wielkie preten-
sje do Boga, że nie jesteśmy 
szczęśliwi. Maryja podkreśla: 
zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie. Wszystko, nie 
troszeczkę, odrobinę, w więk-
szości. Maryja mówi wyraź-
nie: zróbcie wszystko. Chcesz 
widzieć cuda w swoim życiu? 
Rób wszystko w duchu posłu-
szeństwa, o czym mówi Jezus. 
Nie podchodź do jego wskazań 
wybiórczo. Kiedy czytamy 
dzisiejszy fragment Ewangelii 
to uważamy, że najważniejsze, 
co się zdarzyło to cud: prze-
miana wody w wino. Jezuso-
wi jednak chodziło o zupełnie 
coś innego. Mówi nam o tym 
końcowe zdanie perykopy. Je-
zus z Nazaretu objawił swo-
ją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie. Nasz wzrok 
ma być utkwiony w Jezusie, nie 
na kamiennych stągwiach. Dla 
Jezusa liczyło się pobudzenie 
wiary swoich uczniów. Wzrok 
ma być zawsze skierowany na 
Dawcę, nie na dar! Celem Je-
zusa jest najpierw rozbudze-
nie naszej wiary, dopiero póź-
niej zdziałanie cudu w naszym 
życiu. Spełnienie naszych pra-
gnień poprzez Bożą interwen-
cję wcale nie prowadzi do roz-
budzenia wiary. Bardzo byśmy 
chcieli żyć od cudu, do cudu, 
nie zaś wiarą w codzienno-
ści. Bądź sługą, który jest po-
słuszny wszystkim poleceniom 
Pana. Bądź sługą, który nie-
ustannie rozbudza swoją wia-
rę, a zobaczysz jak wielkie rze-
czy uczyni Ci Wszechmocny! 

Ks. Krystian Dylewski 

Porządek Wizyty 
duszpasterskiej 

Sprawdź, kiedy 
kolęda?
Plan wizyty duszpasterskiej na terenie parafii pw.  WNMP 
w Nowogardzie:

15 stycznia – piątek
Ks. R. Dąbrowski: ul. Warszawska 11 (51-100)
Ks. R. Szyszko: ul. Warszawska 11 (1-50)
16 stycznia – sobota
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. Warszawska 1, 7, 13, 20 od godz. 14.00 
Ks. R. Dąbrowski: Dąbrowa od godz. 10.00
Ks. R. Szyszko: Dąbrowa od godz. 10.00
18 stycznia – poniedziałek
Ks. proboszcz G. Legutko: ul. 5 MARCA 1, 2, 7, 11
Ks. R. Dąbrowski: ul. ZAMKOWA 2, 2a i 5
Ks. R. Szyszko: ul. KOWALSKA 1a, 1b, 1c, 1d
O. Marek Maziarz ul. WYSZYŃSKIEGO 5 (1-25) 
19 stycznia – wtorek
Ks. proboszcz G. Legutko: WOJCIESZYN
Ks. R. Dąbrowski: ul. ZAMKOWA 3 i 3a
Ks. R. Szyszko: ul. ul. SĄDOWA, 5 MARCA 3, 4, 5
O. Marek Maziarz: ul. WYSZYŃSKIEGO 5 (26-50)
W dni powszednie kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a w sobo-

tę od godz. 10.00
  

Plan Kolędy w parafii pw. św Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie:

15 stycznia – piątek – ul. Mickiewicza i Cmentarna
16 stycznia - sobota  - Konarzewo i Jarchlino
18 stycznia - poniedziałek  - ul. Nadtorowa, Sienkiewicza, Kaspro-

wicza, Słowackiego, Warcka
Kolędę rozpoczynają się od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10.00

Plan Kolędy w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w No-
wogardzie

15 stycznia – piątek od godz. 16.00 - jeden kapłan domy przy ul. 
Bema od zakrętu Bema nr 14b do 1 i Nowe Miętno i, również od godz. 
16.00, drugi kapłan domy ul. Bema nr od 6g, 6f i następne do ul. Wy-
bickiego, Norwida i Staszica.

W tej Parafii zakończyła się kolęda już 15 stycznia - piątek
Opr. MR
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Szkoła Cukrzycy informuje:

Żywienie w cukrzycy 
- prawda i mity

Jest to temat trzeciego wykładu 
V edycji „Szkoły Cukrzycy” w No-
wogardzie, na który zapraszamy 
w dniu 15 stycznia 2016r. (piątek), 
na godz. 16: 00, do Centrum Edu-
kacji  i Przedsiębiorczości „PRO-
FIT”  w Nowogardzie, ul. Woj-
ska Polskiego 3 ( sala 107).  Wy-
kład zostanie poszerzony o pre-
zentację „Czy cukrzycy mogą jeść 
Miód”, którą poprowadzi mistrz 
pszczelarski Eugeniusz Tworek. 
Lekarzem prowadzącym jest pani 
dr Marzena Kargul. W tej edy-
cji „Szkoły Cukrzycy”, odbędą się 
jeszcze wykłady wg załączonego 
poniżej kalendarza.

Terminy i tematy wykładów:.
15-01-2016 -  Żywienie w cu-

krzycy - prawda i mity.
19-02-2016 - Leczenie cukrzycy 

- dla kogo leki doustne.
04-03-2016 -  Leczenie cukrzy-

cy - dlaczego insulina? Cukrzyca 
u kobiety - problem nie tylko ko-
biet.

15-04-2016 - Ostre powikłania 
cukrzycy - hipoglikemia, kwasi-
ca cukrzycowa - jak ich unikać? 
Osoba z cukrzycą w pracy,

 Kierowca z cukrzycą.
13-05-2016 - Retinopatia, ne-

fropatia, neuropatia - łatwiej za-
pobiegać niż leczyć. Stopa cukrzy-
cowa.

17-06-2016 - Zawał serca, udar 
mózgu - czy to też powikłania cu-
krzycy? Uroczyste zakończenie 
V edycji Nowogardzkiej „Szko-
ły  Cukrzycy”      

Wykłady będą kończyły się lo-
sowaniem drobnych upominków 
wśród uczestników „Szkoły Cu-
krzycy”

W V edycji szkoły zostały za-
planowane dodatkowe działania 
adresowane do jej uczestników w 
postaci bezpłatnych:

badań poziomu cholesterolu
badań poziomu trójglicerydów
badań poziomu hemoglobiny 

glikowanej HbA1c
badań w kierunku stopy cu-

krzycowej
Na zakończenie szkoły uczest-

nicy największej liczby spotkań 
wezmą udział w losowaniu spe-
cjalnej nagrody.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać  w każdy poniedziałek od 
godz. 15: 00 do 16: 00 w siedzibie 
PSD Koła Nowogard ul. Wojska 
Polskiego 7

(budynek laboratorium na te-
renie szpitala) lub w dowolnym 
czasie telefonicznie pod nr:   500 
553 190;    795 477 793;    512 626 
744 oraz za pośrednictwem e-ma-
il: cukrzycanowogard@wp.pl.

Eugeniusz Tworek

Bezpłatne porady prawne w praktyce 

Zainteresowanie rośnie
Jak już informowaliśmy, od 1 stycznia tego roku, powiat goleniowski uruchomił nieodpłat-
ną pomoc prawną dla naszych mieszkańców. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowa-
nej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej. Porady dostępne są w każdej z gmin powiatu, w tym oczy-
wiście i w Nowogardzie. W naszym wypadku prawnicy udzielają porad w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. 3 Maja. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w praktyce działa systemu nie-
odpłatnej pomocy prawnej. 

Dlatego też, w miniony wtorek 
zajrzeliśmy do OPS, gdzie dyżur 
pełnił jeden z dwóch prawników 
udzielających bezpłatnych porad 
prawnych zorganizowanych przez 
powiat goleniowski, Kajetan Paw-
łowicz- adwokat, absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Przy tej 
okazji przeprowadziliśmy krótką 
rozmowę z mecenasem.

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
jest zainteresowanie bezpłatny-
mi poradami?

Kajetan Pawłowicz: Tak się 
składa, że jestem tu w Nowogar-
dzie już po raz drugi. Przycho-
dzi, coraz więcej osób.  Tutaj war-
to dodać, że aby otrzymać pora-
dę prawną muszą być spełnio-
ne określone warunki, na któ-
re składają się takie kryteria jak: 
młodzież do 26. roku życia, oso-
by, które ukończyły 65 lat, oso-

by posiadające ważną Kartę Du-
żej Rodziny, osoby fizyczne, któ-
rym w okresie roku poprzedzają-
cego zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na pod-
stawie ustawy o pomocy społecz-
nej, i wobec których w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świadcze-
nia, kombatanci, weterani, zagro-
żeni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną. Te kryteria są 
dość istotne, bo na obecną chwi-
lę przeważnie zgłaszały się oso-
by, które tych wymogów nie speł-
niały. Oczywiście wynikało to naj-
prawdopodobniej z ich niewiedzy. 

A z jakimi najczęściej sprawa-
mi do pana zwracali się klienci?

Jak dotąd większość moich klien-
tów prosiła mnie o poradę związa-
ną z kwestią postępowania egzeku-
cyjnego i spraw alimentacyjnych. 

Do tego dochodzą jeszcze spra-
wy zadłużenia, czy to w instytu-
cjach bankowych, czy też u komor-
ników oraz wierzycieli. Wszystkie 
te, które wymieniłem, były najczę-
ściej mi przedstawiane i w tym ob-
szarze było też najwięcej zapytań. 
Pewną trudnością dla klienta przy 
tego rodzaju poradzie jest fakt, iż 
nie mogę formułować pism zarów-
no na „papierze” jak i również bez-
pośrednio do Sądu. Tego zabrania 
nam system. Nasze działania, jako 
adwokatów, ograniczają się do roz-
mów i uświadamiania, jaki jest 
stan prawny danej osoby, która ze-
chce tu przyjść do OPS-u.

Kończąc, proszę przypomnieć, 
w jakich dniach i godzinach 
mogą do pana zgłaszać się klien-
ci, którzy potrzebują bezpłatnej 
parady prawnej?

Udzielam porad prawnych, w 
każdy poniedziałek lub wtorek, w 
godz. od 8: 00 do 12: 00, na prze-
mian z moją koleżanką, która tak-
że jest adwokatem. Dlatego jesz-
cze raz pragniemy całą społeczność 
z gminy Nowogard zaprosić tu do 
nas, jeżeli mają problemy natu-
ry prawnej, to niech nie zwlekają i 
zgłaszają się do nas.

Od redakcji: Poza dniami wy-
mienionymi przez mecena-
sa Pawłowicza, porady praw-
ne udzielane są jeszcze w środę, 
czwartek i piątek, zwykle do po-
łudnia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Weekend w kinie „Orzeł” 
16.01.2016, godz. 16.00
17.01.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, familijny, przygodowy, USA / 2015 

/ 101 min. Od lat: B/O, POLSKI DUBBING

Co by było, gdyby asteroida, której potężne ude-
rzenie miliony lat temu doprowadziło do zagłady 
dinozaurów, jednak nie uderzyła w Ziemię? W al-
ternatywnej histo-
rii, w której dino-
zaury nie wymar-
ły, młody apatozaur 
Arlo wpada do rze-
ki i zostaje porwany 
przez jej nurt. Stara-
jąc się znaleźć drogę 
powrotną do domu, 
zaprzyjaźnia się z 
małym jaskiniow-
cem o imieniu Bą-
bel.

16.01.2016, godz. 18.00
17.01.2016, godz. 18.00
komedia romantyczna, Polska / 2015 / 99 min., Od lat: 12 
Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie czego chce. 

Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską korpo-
rację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do raju jesz-
cze droga daleka. Zamiast luksusowego apartamentu – 
kawalerka na kredyt, zamiast prestiżowej pracy – uże-
ranie się z szefem bu-
rakiem, zamiast szczę-
śliwego życia – uda-
wanie kogoś, kim nie 
jest. Pewnego dnia Zoś-
ka zalicza twarde lądo-
wanie. Oszukana przez 
szefa traci pracę i repu-
tację. Ten otrzeźwiają-
cy kubeł zimnej wody 
budzi ją z plastikowego 
korpo-snu i zmusza do 
działania. 

Źródło: NDK
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kochanej mamie, babci i prababci 

Teresie Żytko 
z okazji 85 urodzin 

wszystkiego najlepszego dużo zdrowia, 
pogody ducha 

życzą 
              dzieci, wnukowie i prawnukowie

Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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Z cyklu nasi przedsiębiorcy - Podsumowanie 2015 rok

Fundament rynku pracy w gminach Nowogard i Osina 
Początek roku to dobry moment do podsumowań wydarzeń minionego roku. Dokonaliśmy, więc takiego podsumowania redakcyjnego dotyczącego rubryki „Nasi przedsiębior-

cy”. W trakcie przygotowywania wywiadów do tej rubryki, miałem okazję do wielu spotkań z „naszymi przedsiębiorcami”, jak również możliwość wysłuchania tego, co chcą prze-
kazać o sobie i swojej działalności.  Naszym celem jest pełna prezentacja sylwetek przedsiębiorców i ich firm, m.in. tego, czym się zajmują, ilu zatrudniają pracowników. Dane do-
tyczące zatrudnienia, pokazują szczególne znaczenie przedsiębiorczości i podejmowanego przez przedsiębiorców ryzyka gospodarczego, dla jakości życia całej naszej społeczności. 

Poniżej prezentujemy zestawienie firm, o których pisaliśmy w 2015 roku.  Ilość osób zatrudnionych przez nowogardzkich pracodawców, w ciągu minionego roku, mogła ulec w ko-
lejnych miesiącach roku zmianie. Przedstawione, więc dane dotyczące konkretnej firmy pochodzą z okresu, gdy byliśmy w tej firmie z wywiadem i mogą się różnić się od sytuacji w 
chwili obecnej. Tak, więc w 2015 roku, prezentowaliśmy 40 firm, które zatrudniają 393 osoby.  Statystyka również uwydatniła tę formę aktywności zawodowej, którą nazwano wyżej 
samozatrudnieniem jest ich 19 osób. Wcześniej, w roku w 2014 roku, 39 prezentowanych firm zatrudniało 327 osób. Jeszcze wcześniej w roku 2013, prezentowaliśmy 42 firmy zatrud-
niające 315 osób, a w roku 2012 przedstawialiśmy 19 firm, które zatrudniały 224 osoby. Tak więc w przeciągu prawie czterech lat w rubryce „Nasi przedsiębiorcy”, zaprezentowaliśmy 
już 140 firm, które zatrudniały 1258 osób. To wielki potencjał społeczny i gospodarczy naszego terenu!  Gratulujemy przedsiębiorcom, życzymy wytrwałości i sukcesów w roku 2016.  

LP. Nazwa Firmy Ilość zatrudnionych osób

1. ESO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Stanisław Osajda 18

2. ZPM GRUPA  „FARMER”, Ignacy Zaniewski 50

3. Hotel „15 Południk”, Monika Pietrzak-Bołbot 14

4. Waldemar Lipiński, Zakład Stolarski Samozatrudnienie

5. Pizzeria „Fantazja” 7

6. Autorska Pracownia Architektoniczna GRAPHOS, architekt Rafał Szpilkowski Samozatrudnienie

7. Sklep z antykami w Nowogardzie, Sylwia i Robert Podgórscy Samozatrudnienie

8. Piotr Łokaj, salon drzwi i paneli 1

9. Kubicki Wojciech, Zakład budowlany, budowlane materiały 3

10. Małgorzata i Marek Stańczyk, produkcja jaj z wolnego wybiegu Samozatrudnienie

11. „Tęczak”, sklep z akcesoriami wędkarskimi Samozatrudnienie

12. Agnieszka Koladyńska, kwiaciarnia „AGNIESZKA” 1

13. Bożena Bondarowicz, księgarnia „ Małgorzata” 1

14. Marian Sudomierski, Usługowy Zakład Fryzjerski Samozatrudnienie

15 Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych, Alina i Jarosława Dulaj 1 + pracownicy sezonowi 
w okresie wiosny i lata 

16. Hurtownia Elektryczna TWN 5

17. Marzena Miśkiewicz, Bawialnia „Tygrysek” Samozatrudnienie

18. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Przedstawicielstwo Szczecin. Agencja 
Nowogard, Marek Krzywania Samozatrudnienie  

19. Sklep z wyrobami z drewna, Zdzisław Pietrasik Samozatrudnienie 

20. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRAXIS”, Krzysztof Kosiński 21

21. Jolanta Saniuk, Zakład Wyrobów Budowlanych w Strzelewie 7

22. Strzyżenie i pielęgnacja zwierząt (psów i kotów)„Francuski Szyk”,  Paulina 
Gwiazdowska-Nowacka Samozatrudnienie 

23. Czesław Czernikiewicz, Biuro Turystyki „Travel” Samozatrudnienie 

24. Agnieszka Wilkowiecka, Kwiaciarnia „Kaprys” 1

25. Sklep z pasmanterią „Oleńka” Samozatrudnienie 

26. Firma „SMJ”, Mariusz Serocki 1

27. Zbigniew Stępień, Sklep „ Mleczarski” Samozatrudnienie 

28. Agnieszka Karapuda, księgarnia „Cymelia” Samozatrudnienie 

29. Marzena Martynowicz, sklep wielobranżowy „Drewniak” Samozatrudnienie 

30. Mateusz Janiak – Warsztat naprawy samochodów w Wyszomierzu Samozatrudnienie 

31. Marek Ubych, ręczna myjnia, przy ul. 700 Lecia 1

32. Sklep „ HAGA” z odzieżą roboczą i artykułami BHP Samozatrudnienie 

33. „Noworim”  Sp. z o.o. 150

34. PUWiS – Ryszard Sobieralski 100 

35. Agnieszka Ejryszew, Zakład Optyczny 1

36. Piotr Chilkiewicz – Pracownia Zegarmistrzowska Samozatrudnienie 

37. Apteka „ASA” 3

38. Sklep FHU „RAWA”, systemy grzewcze 1

39 „Saturn” s.c. Piekarnia i cukiernia Lidia Szocik Brak danych 

40 Restauracja „U RYCHA” 1 

         opr. Jarosław Bzowy 

Bezrobocie w Powiecie 
Goleniowskim – krótkie 
podsumowanie 2015 roku

Bezrobocie w naszym Powiecie ma tendencje wyraźnie zniżkowe, 
powstają nowe miejsca pracy, nasila się też tzw. „presja płacowa” ze 
strony zatrudnionych – informuje Urszula Witkowska, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

W chwili obecnej odnotowujemy najlepszą kondycję lokalnego po-
wiatowego rynku pracy, co się przekłada bezpośrednio na sytuację w 
poszczególnych gminach i nie jest to tylko sezonowa poprawa wskaź-
ników. Jest konsekwencją wprost wzrostu inwestycji, jesteśmy nadal 
atrakcyjnym krajem/ rejonem dla potencjalnych inwestorów, poniżej 
kilka danych dotyczących stopy i wskaźników lokalnego stanu bezro-
bocia.

Bezrobocie grudzień 2014 r. liczba osób bezrobotnych 3228, stopa 
bezrobocia 10, 7 %

Goleniowski 3 228 Wskaźnik 6,1%

MG. Goleniów 1 065 4,6%
MG. Maszewo 386 6,9%
G. Przybiernów 233 6,9%
MG. Stepnica 233 7,3%
MG. Nowogard 1 177 7,3%
G. Osina 134 7,0%

Bezrobocie październik 2015 r. liczba osób bezrobotnych 2690, sto-
pa bezrobocia 9,1 %

Goleniowski 2 690 Wskaźnik 5,1%

MG. Goleniów 857 3,7%
MG. Maszewo 313 5,5%
G. Przybiernów 214 6,4%
MG. Stepnica 173 5,3%
MG. Nowogard 1 000 6,3%
G. Osina 133 6,9%

info Urszula Witkowska 
PUP Goleniów

W firmie Noworim zatrudnionych jest 150 osób
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Zniesienie współwłasności nie-
ruchomości.

„Jestem wraz z dziećmi rodzeń-
stwa współwłaścicielem nierucho-
mości zabudowanej w której obec-
nie zamieszkuję, zależy mi na znie-
sieniu współwłasności. W jaki spo-
sób tego dokonać”

Jak wynika z treści art. 195 ko-
deksu cywilnego, własność tej sa-
mej rzeczy może przysługiwać nie-
podzielnie kilku osobom (współ-
własność), przy czy zgodnie z 
brzmieniem art. 210 kodeksy cy-
wilnego, każdy ze współwłaścicie-
li może żądać zniesienia współwła-
sności. Uprawnienie to może być 
wyłączone przez czynność prawną 
na czas nie dłuższy niż lat pięć. Do-
puszczalne jest przedłużenia wska-
zanego terminu na dalsze okre-
sy pięcioletnie. Zniesienie współ-
własności ma za zadanie przede 
wszystkim likwidację stosunku 
prawnego łączącego współwłaści-
cieli. Istotnym pozostaje, iż rosz-
czenie to nie ulega przedawnie-
niu i może zostać zgłoszone przez 
współwłaściciela w każdym czasie. 

Dla ustalenia czy dopuszczal-
nym jest zniesienie współwłasno-
ści pozostaje ustalenie czy współ-
własność ta jest współwłasnością 
w częściach ułamkowych, czy też 
tzw. współwłasnością łączną. Istot-
ną cechą współwłasności łącznej 
jest przede wszystkim jej bezu-
działowy charakter co z kolei ozna-
cza, że w takim przypadku współ-
właściciel nie może rozporządzać 
swoim prawem tak długo, jak dłu-
go owa współwłasność istnieje. 
Przykładem współwłasności łącz-
nej jest ustawowa wspólność mał-
żeńska, jak również współwłasność 
wspólników spółki cywilnej. W 
obu przypadkach współwłaściciele 
nie mogą swobodnie dysponować 
swoimi udziałami, jak również żą-
dać podziału majątku wspólnego – 
do czasu ustania wspólności mająt-
kowej małżeńskiej bądź rozwiąza-
nia umowy spółki. W takim przy-
padku współwłasność łączna ule-
ga przekształceniu we współwła-
sność ułamkową. Współwłasność 
ułamkowa polega z kolei na tym, że 
udział każdego ze współwłaścicieli 
jest określona kwotowo ułamkiem. 
Jeżeli jednak nie zostało określone, 
jaki udział przypada poszczegól-
nym współwłaścicielom, domnie-
mywa się, że ich udziały są równe.  

W jaki sposób można dokonać 

zniesienia współwłasności? Znie-
sienie współwłasności może być 
dokonane bądź w drodze umo-
wy zawartej pomiędzy wszystki-
mi współwłaścicielami bądź też 
na drodze postępowania sądowe-
go. Umowa znosząca współwła-
sność zawierana jest przez wszyst-
kich współwłaścicieli i powinna 
określać sposób zniesienia współ-
własności, zawierać oświadczenia 
o przeniesieniu udziałów, posta-
nowienia w zakresie ewentualnych 
spłat i dopłat oraz terminów ich 
uiszczenia. Należy także pamiętać, 
iż w przypadku zniesienia współ-
własności nieruchomości, umo-
wa taka – dla swej ważności – musi 
być zawarta w formie aktu nota-
rialnego. Sądowe zniesienie współ-
własności odbywa się w postępo-
waniu nieprocesowym, inicjowane 
jest na wniosek każdego ze współ-
właścicieli. Właściwym dla rozpo-
znania wniosku jest Sąd Rejono-
wy właściwy ze względu na miej-
sce położenia rzeczy. Wniosek wi-
nien określać rzecz podlegającą 
podziałowi, przedstawiać dowo-
dy prawa własności, a także propo-
nowany sposób zniesienia współ-
własności. Wskazany wniosek ob-
jęty jest opłatą sądową w wysoko-
ści 1.000,00 zł, przy czym w przy-
padku gdy wniosek zawiera zgod-
ny projekt zniesienia współwła-
sności (na który wszyscy współ-
właściciele wyrażają zgodę) opłata 
taka wynosi 300,00 zł. Należy także 
wskazać, iż w przypadku gdy stro-
ny postępowania dojdą do porozu-
mienia i zdecydują się na zawarcie 
ugody przed sądem, połowa opła-
ty uiszczonej od wniosku podlega 
zwrotowi. 

W postępowaniu sądowym 
współwłasność może zostać znie-
siona poprzez podział rzeczy 
wspólnej, przyznanie rzeczy na 
własność jednemu ze współwłaści-
cieli (z obowiązkiem spłat na rzecz 
pozostałych współwłaścicieli, chy-
ba że wyrażą oni zgodę na zniesie-
nie współwłasności bez spłat i do-
płat), jak również poprzez sprzedaż 
rzeczy objętej współwłasnością. 

Podział fizyczny rzeczy jest pod-
stawowym sposobem zniesienia 
współwłasności. Zgodnie z treścią 
art. 211 kodeksu cywilnego, każ-
dy ze współwłaścicieli może żą-
dać, ażeby zniesienie współwłasno-
ści nastąpiło przez podział, chyba 
że byłby on sprzeczny z przepisa-
mi ustawy lub ze społeczno-gospo-
darczym przeznaczeniem rzeczy 
albo że pociągałoby za sobą istotną 
zmianę rzeczy lub znaczne zmniej-
szenie jej wartości. W przypadku 
podziału rzeczy, wartość poszcze-
gólnych udziałów może być wy-
równana przez dopłaty pienięż-
ne, nadto Sąd dokonując podziału 
może obciążyć poszczególne części 
potrzebnymi służebnościami grun-
towymi, przede wszystkim służeb-

nością przejazdu i przechodu przez  
nieruchomość obciążoną. Podział 
rzeczy wspólnej w praktyce stoso-
wane jest w przypadku współwła-
sności nieruchomości, natomiast 
możliwość takiego podziału jest 
każdorazowo badana w toku po-
stępowania. Należy także pamię-
tać, że jeżeli przedmiotem podzia-
łu jest nieruchomość zabudowana, 
a proponowany jej podział powo-
duje także podział budynku, grani-
ce projektowanych działek gruntu 
powinny przebiegać wzdłuż piono-
wych płaszczyzn, które tworzone 
są przez ściany usytuowane na ca-
łej wysokości budynku od funda-
mentu do dachu budynku. Możli-
wym jest także dokonanie zniesie-
nia współwłasności.

Kolejnym ze sposobów zniesie-
nia współwłasności jest przyzna-
nie rzeczy na własność jednemu ze 
współwłaścicieli. W takiej sytuacji 
sąd powinien przyznać pozostałym 
współwłaścicielom spłaty w wyso-
kości równowartości udziałów. Sąd 
ustalając dopłaty bądź spłaty po-
winien oznaczyć termin i sposób 
ich uiszczenia, wysokości i termin 
uiszczenia odsetek, a także w razie 
potrzeby sposób ich zabezpiecze-
nia. Spłaty i dopłaty mogą zostać 
rozłożone na raty jednakże termi-
ny ich uiszczenia nie mogą łącznie 
przekraczać dziesięciu lat. 

Jeżeli niemożliwym pozosta-
je dokonanie fizycznego podzia-
łu rzeczy, jak również przyznanie 
własności rzeczy na rzecz jedne-
go ze współwłaścicieli, rzecz ob-
jęta współwłasnością może zo-
stać sprzedana. Wykonanie takie-
go orzeczenia następuje w trybie 
przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego 1066-1071 i przeprowa-
dzane jest przez komornika sądo-
wego, który podejmuje w tym za-
kresie odpowiednie czynności, w 
tym sporządza opis i oszacowa-
nie mające na celu ustalenie war-
tości nieruchomości, nadto ob-
wieszcza o licytacji nieruchomości 
z zaznaczeniem, iż egzekucja ma 
na celu zniesienie współwłasności 
nieruchomości. Suma uzyskana ze 
sprzedaży dzielona jest na podsta-
wie planu podziału sporządzanego 
przez Sąd przy uwzględnieniu po-
stanowienia w przedmiocie znie-
sienia współwłasności. 

W przedmiotowej sprawie zatem 
wybór sposobu zniesienia współ-
własności a także jej tryb zależy 
przede wszystkim od woli współ-
właścicieli, przy czym jak wskaza-
no powyżej możliwym jest fizyczny 
podział nieruchomości, jak rów-
nież jej przyznanie na własność 
jednemu ze współwłaścicieli, z tym 
jednak, że musi się on liczyć z obo-
wiązkiem spłaty na rzecz pozosta-
łych współwłaścicieli. 

Agnieszka Warian

Oblany test
Rząd Beaty Szydło zaakcep-

tował decyzję Unii Europejskiej 
zmuszającą Polskę do przyjęcia 
muzułmańskich imigrantów. Po 
całej serii wypowiedzi, które su-
gerowały odrzucenie tego dyk-
tatu, rząd skapitulował, nie pró-
bując nawet, jak Słowacja za-
skarżyć tej decyzji do sądu unij-
nego. Polska jest krajem, który 
przyjął kilka lat temu, bez żad-
nej solidarności unijnej, blisko 
stutysięczna imigrację czeczeń-
ską. Obecnie jest krajem, któ-
ry przyjął najwięcej w całej Eu-
ropie, imigrantów zarobkowych 
z Ukrainy. Przy podejmowa-
niu decyzji unijnych, tych fak-
tów nawet nie usiłowano brać 
pod uwagę. Natomiast rządy za-
równo poprzedni, jak i obecny 
nie skorzystały z sugestii Mar-
ka Jurka, aby przyjmować w Pol-
sce uchodźców chrześcijańskich 
z Syrii i Iraku, uchodźców, któ-
rzy we własnych krajach są bru-
talnie prześladowani i którym 
pomoc jest naszym moralnym 
obowiązkiem.

Kapitulacja w tej kwestii, to 
coś znacznie więcej, niż tyl-
ko obciążenie polskiego podat-
nika kosztami utrzymania mu-
zułmańskich imigrantów. To 
przede wszystkim jest otwar-
ciem naszego kraju na napływ 
muzułmanów, a więc powtó-
rzenie tego samego fundamen-
talnego błędu, jakie w przeszło-
ści popełniły państwa zachod-
nie. To otwarcie polityki multi-
kulturalizmu, który niszczy dziś 
tożsamość narodową i spójność 
społeczną narodów zachodnio-
europejskich, to otwarcie na 
różnorakiego rodzaju patologie 
i na islamizację naszego kraju. 
Po doświadczeniach krajów za-
chodnich, Polska powinna być 
szczególnie ostrożna wobec tych 
błędów jakie Zachodnia Euro-
pa popełniała przyjmując rzesze 
muzułmańskich imigrantów. Ci 
ludzie nie szanują ani naszych 
wartości, ani naszej wolności. 
Ich celem jest islamizacja Euro-
py i tego celu nie tylko nie ukry-
wają, ale wprost coraz natarczy-
wiej i coraz brutalniej domagają 
się jej respektowania. Zgoda na 
decyzje UE, to zgoda na zapo-
czątkowanie tego procesu, któ-
ry dziś niszczy Zachodnia Euro-
pę, to zgoda na zdradę cywiliza-

cji chrześcijańskiej.
Ale ta decyzja ma jeszcze je-

den groźny aspekt. Na podsta-
wie rozszerzonej traktatem li-
zbońskim zasady głosowania 
większościowego, Niemcy za 
pośrednictwem struktur unij-
nych narzucają państwom euro-
pejskim decyzje , które są funda-
mentalnie sprzeczne z ich inte-
resami narodowym. Akceptacja 
tej decyzji, to w praktyce przy-
jęcie zasady, że także w innych 
sferach działalności Unii będzie 
można narzuć państwom arbi-
tralne decyzje, sprzeczne z ich 
fundamentalnymi interesami. 
To groźba utraty przez państwo 
polskie możliwości wolnego 
kształtowania własnej przyszło-
ści. To jest nie tylko zniszcze-
nie zasady solidarności europej-
skiej, ale radykalne ogranicze-
nie suwerenności państwa pol-
skiego. Dlatego kwestia sprzeci-
wu wobec tej arbitralnej decy-
zji unijnej, to kwestia naszej su-
werenności. Natomiast zgoda, 
na ten dyktat, to tylko kontynu-
acja kapitulanckiej wobec Nie-
miec i Unii polityki rządu Ewy 
Kopacz. I nie zastąpi tego fak-
tu zmiana retoryki. Bo nie o re-
torykę tu chodzi, tylko o naszą 
niepodległość. My nie możemy 
się na to zgodzić. I to jest zasad-
niczy test dla obecnego rządu. 
Albo będziemy mieli podmio-
tową politykę wobec Unii, albo 
będziemy podążali w kierunku 
przekształcenia państw narodo-
wych, w tym naszego państwa, 
w polityczne wydmuszki, któ-
re nie decydują o polityce wła-
snych narodów. To nie jest kwe-
stia tylko kilku tysięcy imigran-
tów, to kwestia, czy sami będzie-
my decydowali o własnej przy-
szłości, czy też inni będą decy-
dowali za nas.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Felieton
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konin Cup 2016

Dobry występ „Pomorzanek”
Jak informowaliśmy w minionym tygodniu, piłkarki Pomorzanina Nowogard, w niedzielę (10 stycznia), udały się do Konina, aby rywalizować w bardzo 
silnie obsadzonym halowym turnieju piłkarskim kobiet- Konin Cup 2016. Tuż przed turniejem okazało się, że ponownie zostały rozlosowane grupy, a pił-
karki z Nowogardu tym razem trafiały m.in. na najlepszą drużynę w Polsce - Medyka Konin! Podopieczne Pawła Błaszczyka zaprezentowały się z bardzo 
dobrej strony, wyszły z silnej grupy i ostatecznie ukończyły rywalizację na 7. miejscu pośród 13 drużyn. 

Jak informowaliśmy w minio-
nym tygodniu, piłkarki Pomorza-
nina wybierały się na silnie obsa-
dzony turniej do Konina. W gru-
pie nowogardzianki miały rywali-
zować z Polonią Poznań, Górni-
czą Konin oraz z Glinikiem Gor-
lice. Okazało się jednak, że gru-
py zostały rozlosowane ponow-
nie, a Pomorzanin natrafił na:  
KKPK Medyk Polomarket Konin 
(Mistrzynie Polski, uczestnicz-
ki Ligi Mistrzów), EX Medyk Ko-
nin (byłe gwiazdy konińskiej dru-
żyny), JSK Bolyarki Veliko Tarno-
vo (drużyna z Bułgarii) oraz Fie-
ro! Łódź. Ze swoimi podopiecz-
nymi do Konina nie pojechał Pa-
weł Błaszczyk, a w roli trenerki za-
stąpiła go Anita Piotrowska. 

Pierwszy mecz „Pomorzanek” 
był jednocześnie meczem otwie-
rającym turniej w Koninie. Na-
sze zawodniczki przystąpiły do 
niego nieco ospałe po całonoc-
nej podróży do miasta aktual-
nych Mistrzyń Polski, pomimo to 
nie położyły się na parkiecie tyl-
ko dzielnie walczyły o zwycię-
stwo z byłymi gwiazdami Medy-
ka. Rywalki strzeliły tylko jedną 
bramkę i skromnie pokonały no-
wogardzianki 1:0. Drugi mecz to 
duże wyzwanie i jednocześnie ol-
brzymia lekcja dla naszych pił-
karek, bowiem zmierzyły się one 
z pierwszym zespołem Medy-
ka Konin. Początek był obiecują-
cy, zawodniczki dzielnie walczy-
ły z „Medyczkami” i nawet zdoła-
ły ustrzelić jedną bramkę, jednak 
wielkie doświadczenie przeciw-
niczek było przytłaczające i osta-
tecznie „Pomorzanki” uległy 1:8. 
W kolejnym spotkaniu na zawod-
niczki z Nowogardu czekała dru-
żyna z Bułgarii. Mecz z Bułgar-
kami był dość wyrównany, sytu-
acje bramkowe miały oba zespoły, 
jednak to przeciwniczki strzeliły 
pierwszą bramkę. Po stracie gola 
„Pomorzanki” ruszyły do ataku i 
wyrównały wynik na 1:1, nieste-
ty w końcówce meczu bramkarka 
Anita Piotrowska podjęła złą de-
cyzję o wyjściu z bramki i nieste-
ty została przelobowana. Mecz za-
kończył się wynikiem 1:2 dla JSK 
Bolyarki Veliko Tarnovo. 

Mecz z Fiero! Łódź to zdecydo-
wana przewaga naszych zawod-
niczek, gdzie pewnie wygrały 3:1. 
Zwycięstwo to pozwoliło Pomo-
rzaninowi wyjść z grupy i zagrać 
w ćwierćfinale, gdzie na nowogar-
dzianki czekały piłkarki … Medy-
ka II Konin. Dodajmy, że jedna i 

druga drużyna składała się z za-
wodniczek Mistrza Polski, gdzie 
w Medyku I grały starsze, a w Me-
dyku II młodsze zawodniczki. W 
meczu ćwierćfinałowym  przewa-
ga gospodyń również była zdecy-
dowanie widoczna, pomimo to 
„Pomorzanki” nie złożyły broni i 
również zdołały zdobyć honoro-
wą bramkę. Ostatecznie drugi ze-
spół z Konina wygrał 1:7, kończąc 
nowogardzki epizod w turnieju. - 

Mecze z Mistrzyniami Polski po-
kazały nam, nad czym musimy w 
przyszłości popracować, i jak wie-
le pracy na nas czeka, aby osią-
gnąć tak wysoki poziom – mówi-
ła po turnieju Anita Piotrowska. - 
Główny cel tego wyjazdu to dobra 

zabawa i przede wszystkim lek-
cja, z której musimy teraz wycią-
gnąć wnioski i ciężko pracować 
nad poprawą swoich umiejętno-
ści indywidualnych jak i zespoło-
wych. Za rok również planujemy 
wziąć udział w turnieju, z jedną 
różnicą - chcemy zrobić krok da-
lej i powalczyć o miejsce na pudle 
– dodaje grająca trenerka „Pomo-
rzanek”. 

W każdym turniej wyróżniani są 

MVP, najbardziej bramkostrzelna 
zawodniczka i oczywiście najlep-
sza bramkarka turnieju, natomiast 
tradycją Konin CUP jest wybór 
najlepszej piątki turnieju i znalazło 
się tu również wyróżnienie dla na-
szej zawodniczki. Najlepszą bram-

karką zawodów okazała się Anita 
Piotrowska, która w tym dniu bro-
niła również bramki KKS-u Włók-
niarz Kalisz, z którym wywalczy-
ła 8. miejsce. Bramki dla Pomorza-
nina strzelały: Katarzyna Piotrow-
ska x3, Natalia Nowacka x2, Patry-

cja Kozioł x2, ponadto Anita Pio-
trowska strzeliła 1 bramkę na kon-
to Kalisza. Przy artykule prezen-
tujemy wyniki Pomorzanina oraz 
klasyfikację końcową oraz najlep-
szą „piątkę” turnieju. 

KR

Konin Cup 2016
Spotkania grupowe:
Pomorzanin Nowogard – EX Medyk Konin  1:0
 Pomorzanin Nowogard – KKPK Medyk Polomarket Konin 1:8
 Pomorzanin Nowogard – JSK Bolyarki Veliko Tarnovo 1:2
 Pomorzanin Nowogard – Fiero! Łódź    3:1
Ćwierćfinał:
 Pomorzanin Nowogard – KKPK Medyk II Polomarket Konin 1:7
Klasyfikacja końcowa:
1.KKPK Medyk POLOmarket II Konin
2.TS Polonia Poznań
3.KKPK Medyk POLOmarket Konin
4.JSK Bolyarki Veliko Tarnowo (Bułgaria)
5.KS Sztorm Gdańsk
6.ZSG-E Medyk U-19 Konin
7. Pomorzanin Nowogard
8.KKS Włókniarz Kalisz
9.TP Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski
10.Fiero! Łódź
11.EX Medyk Konin
12.UKS Górnicza Konin
13.GKS Pisia Zygry
Najlepsza „piątka” turnieju:
Anita Piotrowska ( Pomorzanin Nowogard)
Katarzyna Daleszczyk (Medyk I Konin)
Paulina Dudek (Medyk II Konin)
Lora Petrova (JSK Bolyarki Veliko Tarnowo) 
Monika Marczak (Polonia Poznań)
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Mateusz syn Sylwi Kucz-
nier ur. 4-01-2016 z Gra-
bina

Marcelina córka Anny 
Miśków ur. 4-01-2016 z 
Nowogardu

Malwina córka Dagmary 
Sadłowskiej ur. 21-12-
2015 z Dobrej

Tomasz syn Pauliny Gra-
czykowskiej ur. 21-12-
2015 z Dobrej

Syn Magdaleny Żuraw-
skiej ur. 7-01-2016 z Re-
dostowa

Syn Magdaleny Bukato ur. 
8-01-2016 z Rekowa

Córka Darii Mizielińskiej 
ur. 10-01-2016 ze Szcze-
cina

Córka Martyny Wesołow-
skiej ur. 10-01-2016 ze 
Szczecina

Karol syn Magdaleny 
Dukaczewskiej ur. 21-12-
2015 z Stargardu

Agata córka Karoliny 
Adamek ur. 4-01-2016 z 
Wyszomierza

Anastazja córka Anny 
Hajduk ur. 14-01-2016 z 
Nowogardu

Córka Anny Wierzbickiej 
ur. 11-01-2016 z Osowa

Zawody spinningowe „Troć 2016”

Wystartowało 28 wędkarzy
W niedzielę (10 stycznia), na wodach rzeki Ina w Goleniowie, odbyły się zawody spinnin-
gowe „Troć 2016”, organizowane przez Koło Miejsko – Gminne PZW w Nowogardzie. Przy 
pochmurnej i mglistej pogodzie, do zawodów przystąpiło w sumie 28 wędkarzy. 

Po przybyciu do Goleniowa 
wędkarzy przywitał członek Za-
rządu Koła - Janusz Zamara, któ-
ry również jako sędzia główny za-
wodów omówił podstawowe zasa-
dy regulaminu. Przedstawił tak-
że skład Komisji Sędziowskiej w 
osobach: Janusz Zamara (sędzia 
główny), Tadeusz Siembida (sę-
dzia sekretarz), Bogdan Kondra-
towicz (sędzia kontrolny). Po ro-
zejściu się wędkarzy na brzeg rze-
ki, rozpoczęła się rywalizacja w 
spinningu. 

Niestety humory niektórych 
wędkarzy nie były najlepsze z 
uwagi na to, że brzegi rzeki- szcze-
gólnie w górnym leśnym odcinku, 

częściowo pokryte były lodem, co 
utrudniało obłowienie miejscó-
wek znajdujących się pod brzega-
mi. Pomimo trudnych warunków 
szczęśliwcem okazał się Darek Ry-
bicki, który złowił 57 cm srebr-
niaka i został zwycięzcą zawodów. 
Byli też i pechowcy, a konkretnie 
Wiesiek Lipka, który już po dru-
gim rzucie wyraźnie poczuł rybę, 
która po podejściu i podciągnię-
ciu ostatecznie wypięła się trafia-
jąc z powrotem do rzeki. Zwycięz-
ca zawodów otrzymał pamiątko-
wy puchar i nagrodę rzeczową w 
postaci wędki. Wręczenia pucha-
ru i nagrody wraz z gratulacja-
mi dokonali członkowie Zarządu 

Koła. 
Po zakończeniu zawodów wszy-

scy uczestnicy imprezy zosta-
li poczęstowani pieczoną kiełba-
ską, przygotowaną przez Bogda-
na Kondratowicza. Dokumenta-
cję zawodów prowadził sędzia se-
kretarz- Tadeusz Siembida. Pomi-
mo nie najlepszych warunków na 
drogach, bezpiecznie i szczęśliwie 
przewiózł wędkarzy z Nowogardu 
do Goleniowa i z powrotem, sym-
patyk Koła MG PZW w Nowogar-
dzie- Rysio Lis. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW
Opr.: KR 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Nowogardzka kolarska Liga Przełajowa  
i m.T.B. - III edycja

Jakub Dec wciąż najszybszy
W niedzielę (10 stycznia), odbyła się III edycja Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi przełajowej i M.T.B. 
Tym razem we wspólnym treningu ścigało się 5 młodzików oraz 15 kolarzy w kategorii Open. Ponow-
nie bezkonkurencyjny był Jakub Dec z Goleniowa, który umocnił się na pozycji lidera w całym cy-
klu. Warto zauważyć, że do uczestników wspólnych treningów dołączyło kilku nowych zawodników. 

W minioną niedzielę, w „Sar-
nim Lesie” odbyła się III edy-
cja Nowogardzkiej Kolarskiej 
Ligi Przełajowej i M.T.B., orga-
nizowana przez LKK Nowogard. 
Czas trwania wyścigu wyniósł 40 
minut, jednak tym razem trasa 
rund została skrócona z 2500 m, 
do 1800 m, co w niedużym stop-
niu zmniejszyło jej stopień trud-
ności (brak podbiegu pod słynne 
schody). Imprezę oprócz starto-
wej adrenaliny, rozgrzewało ogni-
sko usytuowane na terenie ośrod-
ka „Sarenka” pana Henryka Gry-
gowskiego. Frekwencja jak zwykle 
dopisała, mimo iż warunki na ob-
lodzonej miejscami trasie nie na-
leżały do najłatwiejszych i częściej 
o miejscu w stawce decydowały 
zdolności techniczne, a także w 
dużym stopniu rozsądek. 

Siłę i wytrzymałość można było 
pokazać na czterech podjazdach, 
po których przyczepność była do-
bra. W kategorii Open zwycię-
żył Jakub Dec z Goleniowa, któ-
ry uzyskał czas 38 minut i 54 se-
kundy. Z czasem 40 minut i 32 se-
kundy, na 2. miejscu uplasował 
się Arkadiusz Pietruszewski.  Na 
najniższym stopniu podium sta-
nął Jakub Wielowski z LKK No-
wogard, który po emocjonującym 
wyścigu przegrał drugą pozycję o 
włos, kończąc niemal w tym sa-
mym czasie co A. Pietruszewski.  
W kategorii Młodzik/Młodziczka 
najszybszy był Damian Teodor-
czyk, który na podium wyprzedził  
odpowiednio Mateusza Gliwkę i 
Jacka Fecaka, z kolei na 4. miejscu 
uplasowała się Nikola Wielowska. 
Dodajmy, że wszyscy zawodni-
cy reprezentują LKK Nowogard. 
Młodzi kolarze z Nowogardu ro-
zegrali dopiero II serię cyklu. W 
kategorii Kobiet 1. miejsce zaję-

ła Małgorzata Howis jeżdżąca w 
barwach SCC Stargard. 

Wyścig w pełni zdrowia ukoń-
czyli wszyscy zawodnicy, nie bra-
kowało drobnych upadków i de-
fektów jak to na rowerze pod-
czas wyścigu przełajowego. Cie-
szy fakt, że w III edycji wystarto-
wali nowi zawodnicy. Trzech „no-
wicjuszy” w nowogardzkiej lidze 
zdołało nawet zapunktować. Nor-
bert Jarochowicz z Nowogardu 
uplasował się na 6. miejscu, któ-

re pozwoliło mu na uzbieranie 5 
punktów, na 8. miejscu i z 3 punk-
tami na koncie zakończył trening 
Janusz Pietruszewski z LKK No-
wogard, z kolei reprezentujący 
Żabowo- Rafał Fedeńczak, wy-
walczył 2 punkty za zajęcie 9. po-
zycji. - W wyścigu tym może brać 
udział każdy kto posiada chęci, 
kask i rower oraz trochę umiejęt-
ności jazdy w terenie. Cieszy nas 
obecność kilku nowych osób, które 
postanowiły spędzić niedzielne po-
łudnie na świeżym powietrzu i w 
miłej atmosferze współzawodnic-
twa. Zapraszamy na naszą stro-
nę na portalu facebook, gdzie moż-
na wejść w historię wcześniejszych 
edycji.  Wystarczy wpisać w wyszu-
kiwaniu „LKK Nowogard” - mówi 
jeden z organizatorów wyścigów. 
Kolejna seria zaplanowana jest na 
niedzielę (24 stycznia), więcej na 
ten temat w wydaniu DN przed 
startem ligi. Przy artykule prezen-
tujemy pierwszą dziesiątkę klasy-
fikacji po III edycjach. 

KR

Nowogardzka Kolarska Liga Przełajowa i M.T.B - klasyfikacja generalna
Kategoria Open po III edycjach:
1. Jakub Dec  (Goleniów)  31 pkt.
2. Michał Szatewicz  (Goleniów)  23 pkt.
3. Jakub Wielowski  (LKK Nowogard) 20 pkt. 
4. Łukasz Janic  (LKK Nowogard) 19 pkt.
5. Arkadiusz Pietruszewski  (LKK Nowogard) 16 pkt.
6. Robert Podgórski  (LKK Nowogard) 11 pkt.
7. Piotr Wasij  (Nowogard) 9 pkt. 
8. Adam Salamon  (LKK Nowogard) 8 pkt.
9. Franciszek Harbacewicz  (Goleniów)  8 pkt.
10. Norbert Jarochowicz  (Nowogard) 5 pkt.
Kategoria Młodzik/Młodziczka po II edycjach:
1. Damian Teodorczyk  (LKK Nowogard) 10 pkt.
2. Mateusz Gliwka  (LKK Nowogard) 6 pkt.
3. Jacek Fecak (LKK Nowogard) 3 pkt.
4. Hubert Grygowski  (LKK Nowogard)  2 pkt.
5. Nikola Wielowska  (LKK Nowogard)  1 pkt.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników niedzielnych zmagań kolarskich

Najszybsi w III edycji Ligi Kolarskiej, od 
lewej- Arkadiusz Pietruszewski, Jakub 
Dec, Jakub Wielowski
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PkPS Informuje
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE INFORMUJE O DNIACH  
I GODZINACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ:

15.01.2016 PIĄTEK  OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY   1-80
16.01.2016 SOBOTA  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY   81-160
18.01.2016 PONIEDZIAŁEK  OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

PKPS w Nowogardzie 

VIII Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Oldbojów – dziwnów 2016

Handball Nowogard poza podium
W sobotę (9 stycznia), w hali sportowej MOSIK w Dziwnowie, odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Oldbojów, który co roku or-
ganizuje Handball Nowogard. Nie udało się tym razem naszym szczypiornistom stanąć na podium. Pośród mężczyzn tryumfowali zawodnicy Szczypior-
na Kalisz, natomiast w kategorii Kobiet najlepsze były szczypiornistki Pogoni Szczecin. 

Handball Nowogard już po raz 
ósmy był gospodarzem Ogólno-
polskiego Turnieju Piłki Ręcznej 
Oldbojów. Dzięki wyrozumiałości 
i przychylności władz hali spor-
towej MOSIK, turniej odbył się 
w sobotę (9 stycznia) 2016 roku 
w Dziwnowie. W rozgrywkach 
zmagało się w sumie 13 zespo-
łów z różnych zakątków Polski – 
Szczecin, Koszalin, Świdwin, No-
wogard, Szczecinek, Lubin, Zło-
toryja, Wieluń, Kalisz, Zabrze, 
Ruda Śląska. Drużyny żeńskie 
rozgrywały mecze systemem każ-
dy z każdym, mężczyźni podziele-
ni zostali na dwie grupy, rozgry-
wając w dalszej kolejności mecze 
o miejsca. Spotkania stały na nie-
zwykle wyrównanym poziomie, o 
czym doskonale świadczy fakt, iż 
ponad połowa wszystkich spotkań 
kończyła się remisem lub różnicą 
jedynie jednej bramki i o ostatecz-
nym miejscu zespołu decydowa-
ła różnica bramek ze wszystkich 
meczów. Podobnie było w przy-

padku Handballu Nowogard, któ-
ry z trzech spotkań rozgrywanych 

w grupie wyszedł zwycięsko z 
dwóch i jeden zremisował. Wyda-
wać by się mogło, że gra o pierw-
sze miejsce w turnieju jest pew-
na, jednak radość nowogardzian 
była przedwczesna, bowiem oka-
zało się, że drużyna z Kalisza ma 
podobny bilans i o ostatecznej sy-
tuacji w grupie musiała zadecy-

dować różnica bramek. W tym 
przypadku to Kaliszanie okaza-

li się lepsi. Nowogardzianom po-
została zatem gra o trzecie miej-
sce w turnieju. W meczu o ostat-
ni stopień podium Handball No-
wogard, zwycięzca zeszłoroczne-
go turnieju spotkał się z Pogonią 
Zabrze, debiutantem w tym cyklu 
rozgrywek. Również ten mecz był 
pokazem niezwykle wyrównanej 

rywalizacji. Obie drużyny zosta-
wiły serca na boisku, walcząc am-
bitnie o każdą piłkę. Gra toczyła 
się bramka za bramkę, dostarcza-
jąc kibicom mnóstwa sportowych 
emocji. Niestety pod koniec spo-
tkania emocje wzięły też górę na 
boisku, i kilku zawodników z No-
wogardu zostało kolejno wyklu-
czonych za kary. Zabrzanie wyko-
rzystali przewagę dwóch zawod-
ników i wyszli na prowadzenie. 
Na nic zdały się wysiłki nowogar-
dzian, próbujących doprowadzić 
do remisu i rzutów karnych. Osta-
tecznie to Pogoń Zabrze cieszyła 
się z trzeciego miejsca w turnie-
ju, wygrywając 7: 6. W meczu o 
miejsce pierwsze spotkały się dru-
żyny Szczypiorna Kalisz i Zagłę-
bia Lubin. Poziom tego spotkania 
również był niezwykle wyrówna-
ny, a chęć zwycięstwa motywowa-
ła oba zespoły do działania. Każ-
da z drużyn chciała jak najszyb-
ciej zapewnić sobie bezpieczny 
wynik, jednak zadanie to okazało 
się niezwykle trudne. Różnica tra-
fień wynosiła nie więcej jak dwie 
bramki, a przeciwnik szybko od-
rabiał straty. Również w tym spo-
tkaniu kluczowe okazały się emo-
cje. Szczypiorniści Zagłębia Lu-
bin nie wytrzymali presji i w de-
cydujących minutach meczu, po 
niesportowym zachowaniu wobec 
sędziego, musieli radzić sobie w 
osłabieniu aż dwóch zawodników. 
Niestety strata ta okazała się zbyt 
duża i to Kaliszanie cieszyli się ze 
zwycięstwa w turnieju, wygrywa-

jąc spotkanie 9:8.
Wśród pań rywalizacja była 

równie zacięta i dopiero ostat-
ni mecz w kategorii kobiet zade-
cydował o ostatecznej klasyfika-
cji. Zwyciężyła drużyna Pogo-
ni Szczecin przed AZS Koszalin 
i Zagłębiem Lubin. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się Zgoda 
Ruda Śląska i Handball Świdwin. 
Wszystkim szczypiornistom dzię-
kujemy za walkę i pokaz pięknego 
handballu, gratulujemy zwycięz-
com i zapraszamy za rok. Serdecz-
ne podziękowania kierujemy w 
stronę:  gminy Dziwnów za wyro-
zumiałość, wsparcie naszej spor-
towej inicjatywy i bardzo miłą 
współpracę, obsługi hali sporto-

wej MOSIK, sędziów boiskowych 
i stolikowych, sponsorów – Nep-
tun Międzywodzie, Dema Ser-
wis, Metalzbyt II, Adamski, Wal-
bud, Andrzej Piątak, Geko, super-
ogrzewanie.com, Bakalland, Lo-
dos, FGP, Domel, Arno Nowo-
gard, LKM, Oleo-Mac, Magdale-
na i Tomasz Fedeńczak, Pizzeria 
Allegro oraz wszystkich naszych 
„cichych aniołów” wspierających 
nas na każdym kroku, a przez 
skromność nie chcących się ujaw-
niać. My pamiętamy, doceniamy i 
dziękujemy. 

Handball Nowogard
Piotr Machut

Opr.: KR

Klasyfikacja w kategorii mężczyzn:
1. Szczypiorno Kalisz
2. Zagłębie Lubin
3. Pogoń Zabrze
4. Handball Nowogard
5. Gwardia Koszalin
6. Handball Szczecinek
7. Górnik Złotoryja
8. MKS Wieluń
Nagrody indywidualne:
Kobiety
Najlepsza bramkarka – Elżbieta Parys (AZS Koszalin)
Najlepsza zawodniczka – Sabina Pyka (Zgoda Ruda Śląska)
Królowa strzelców - Ada Gryglicka,(Pogoń Szczecin)
Mężczyźni
Najlepszy bramkarz – Paweł Jadach (Pogoń Zabrze)
Najlepszy zawodnik – Grzegorz Gowin (Zagłębie Lubin)
Król strzelców – Rafał Walczak (Szczypiorno Kalisz) 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.

dLa PaŃ "PrOFILakTYka raka PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 stycznia 2016r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO 
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegó-

łowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                               

OFerTa dLa PaŃ PO 69 rOkU ŻYCIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam 
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie, organizuje zawody spin-

ningowe. Zawody odbędą się w Trzebiatowie, dnia 17 stycznia. 
Zbiórka na ul. 5 Marca, o godz. 7.00. 
Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak”, przy ul. Waryńskiego, wpi-

sowe 10 zł.                Zarząd Koła PZW Tęczak

DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy do dzisiejszego numeru DN (12 stycznia), przez kolej-

ne siedem wydań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), będziemy pu-
blikowali na naszych łamach ponumerowane kupony, które wezmą 
udział w losowaniu nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji 
Kamena dla dwóch osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena1

Świąteczne „branie” mieszkańca gminy

Życiówka w Trzech Króli 
Na adres mailowy redakcji DN, mieszkaniec gminy Nowogard - Zygmunt Heland, nadesłał 
fotki oraz krótki tekst opisujący jego wędkarski życiowy wynik. Wędkarz, w święto Trzech 
Króli, wyłowił ponad kilogramowego Okonia o długości 45 cm. Dziękuje panu Zygmunto-
wi za to, że postanowił się pochwalić na łamach DN swoim życiowym wynikiem.

W dniu 6 stycznia, wybrałem się na ryby na staw pod Nowogardem, aby pierwszy raz sprawdzić, co się dzie-
je w zamarzniętej wodzie. Dzień był pochmurny, wiał zachodni zimny wiatr, mroziło. Trudno było wykuć otwór 
w lodzie ze względu na bardzo wysokie minusowe temperatury sięgające w nocy do –17 stopni Celsjusza, przez 
co warstwa lodu była dość gruba. Wykułem kilka otworów i próbowałem skusić jakąś rybę na wolframową mor-
myszkę. Po kilku nieudanych podejściach założyłem błystkę podlodową, ale także bez większego efektu, kilka 
drobiazgów okoniowych, które wróciły z powrotem pod lód. Wróciłem do metody mormyszkowej, ale do tego 
założyłem dwie pinki w barwach narodowych – białą i czerwoną. Po kilku minutach poczułem lekkie puknię-
cie, zaciąłem, ryba ruszyła do przodu wybierając mi sporo żyłki z drobnego kołowrotka. Kiedy udało mi się do-
holować rybę pod lustro lodu zobaczyłem wielkie okonisko. Ryba odjechała jeszcze kilka razy, obawiałem się, że 
otwór jest za mały, aby wydobyć ją spod lodu, ale udało się. Okoń był mój, ważył 1,115 kg i miał 45 cm długości. 
W pół godziny później miałem potężne branie dużego karpia, ale udało mi się jedynie zobaczyć go pod przeźro-
czystą taflą lodu, po czym karp zabrał mi wszystko, co miałem na wędce i tyle go widziałem. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Opr.: KR
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Nowogardzie - 6 pokoi, 
pow. użytk. 178 m2, pow. działki 500 m2 - cena 430 tys.

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi za-
pisy na sprzedaż mieszkań w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 72m2, ul. 
Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie i dwupokojowe w Wojtaszycach. 
91 39 105 18, 605 850 786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 667 533 025, 
518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym, ta-
nio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszkanie, Długołę-
ka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 606 312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58m2 I pię-
tro. Tel. 721 867 773, 531 844 996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz z pawi-
lonem handlowym, bezczynszowe. Tel. 602 
643 408 

•	 kupię pilnie działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie. 606 118 
102 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 100 000 zł. 
Tel. 888 313 884

• Poszukuje do wynajęcia mieszkanie jedno 
lub dwupokojowe na parterze. 697 665 791

• Mieszkanie 53 m2 Goleniów I piętro, balkon, 
centrum zamienię z dopłatą na Nowogard. 
607 223 071 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowalska 2, IV 
piętro. 606 269 725

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, IV pię-
tro, 57,8 m2. Tel. 607 540 622 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe centrum 
Nowogardu. 698 301 559 

• Wynajmę, wydzierżawię 1,5 ha Nowogard, 
Wojcieszyn. Tel. 694 990 863 

• Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła II. 607 580 
172 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2, 
ul. Światowida. 668 151 516, 608 626 696 

• Do wynajęcia kawalerka. 601 927 982 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe od 
kwietnia, ul. Ks. Racibora I. 692 549 667 

• Wynajmę sklep ul. Wojska Polskiego vis a vis 
szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), za-
gospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam lokal ok. 40 m2, po remoncie, trzy 
pomieszczenia na biuro lub mieszkanie, + 

wolnostojący murowany budynek typu kiosk 
ok. 7 m2, ul. 3 Maja Nowogard. Całość 68 000 
zł. Tel. 601 541 164 możliwość dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 693 
715 990 

• Sprzedam pawilon handlowo-usługowy 
obecnie gastronomiczny o pow. 32 m2 w Ma-
szewie obok Polo Market. 607 097 278 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

• Sprzedam dzialkę budowlaną Karsk. Tel. 735 
957 563 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW  Verto rok 1994 poj. 1.8, benzy-
na + gaz z pełnym wyposażeniem elektrycz-
nym. Cena 3500 zł. Tel. 609 876 850 

•	 Sprzedam Ford Focus C-maX, rocznik 2004 
grudzień, poj. 2000 cm3, TdCI 136 km, 
stan techniczny dobry. kompleksowe wy-
posażenie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 721 627 
336 

rOLNICTWO

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, pług i 
opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 18.Tel. 
605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, krowę 
dojną i jałówkę cielną. 605 092 517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 785 563 
315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 82, 
przyczepę rolniczą, pług trzyskibowy i czte-
roskibowy i rozrzutnik obornika. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 603 541 
286 

• Sprzedam ciągnik mf 145 km, z przednim na-
pędem zarejestrowany i sprawny. Cena 15 
000. 669 823 464 

• Sprzedam betoniarkę 150 l, i sprawarkę Bu-
czek. 669 823 464 

• Sprzedam obudowę skrzyni biegów do cia-
gnika C-360 i zwolnicę do C-4011. 669 823 464 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Kosiarkę konną kupię. 609 950 640 

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBLI, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIeL,PraNIe dYWaNÓW, WY-
kŁadZIN, TaPICerkI meBLOWeJ SamO-
CHOdOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIaŁO-
WeJ / POŚCIeLI WeŁNIaNeJ / LaNOLINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka angielskie-
go. Tel. 502 376 932, www.tlumacznowo-
gard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 386 797 

•	 remonty mieszkań i domów, komplekso-
wa budowa. Tel. 669 149 383

• Blacharstwo pojazdowe. Spawanie. 600 182 
682 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi transportowe. Samochody o ładowno-
ści 1.5 tony i 6,5 tony. 731 882 257

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport – przeprowadzki BUS + przyczepa. 
667 171 283 

•	 Przyjmujemy zlecenia na budowę domów, 
remonty, natrysk pian-PUr. 504 595 424 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 503 
153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 73 
69 

• POŻYCZKA NA TWOJE NOWOROCZNE PLA-
NY. Szybko i bez zaświadczeń. Zadzwoń: 
327061042

• Remonty i wykończenia mieszkań wykonam. 
608 364 330 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowlanych. 886 
456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 
602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracownika 
wymagane przygotowanie zawodowe. 91 29 
22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 395 
368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożyczkowej. 
501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki płacowe 
dobre i mieszkaniowe. Wiadomość: 91 39 103 
15, 502 56 23 78 

• Zatrudnię osobę do prac ogólnobudowla-
nych. 696 520 289 

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 607 654 
692 

• Przyjmę do pracy w 5-10-15, wymagana zna-
jomość obsługi komputera. Tel. 601 410 459 

• amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 533 
848 005 lub 535 340 311

• magistra Farmacji na staż lub po stażu do 
apteki ogólnodostępnej w Nowogardzie pil-
nie zatrudnię. Umowa o pracę, cały etat.kon-
takt: biuro@anmedica.pl, tel. 783 744 001.

• Emeryta lub rencistę złotą roczkę, drobne na-
prawy, prace w ogrodzie. Zatrudnię od wio-
sny. 602 474 266

• Firma budowlana zatrudni pracowników do 
prac wykończeniowych. Tel. 669 149 383 

• Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem. 507 
951 313, 507 953 705 

• Firma J. V. Z. Agro Sp. Z o. o. z siedzibą w Bie-
nicach (Gmina Dobra) zatrudni pracownika 
w gospodarstwie rolnym. (obowiązki różne). 
Praca na stałe. Wymagane prawo jazdy kat. B , 
mile widziana chęć do pracy. Więcej informa-
cji Justyna tel. 501 789 158

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożona w paczki,   
tel. 605 522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z folią 
na działkę ogrodową 600 cm *240 cm * 200 
cm, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340 

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe miesza-
ne – duża wiązka. Stolarnia Olchowo (przy 
drodze na Wyszomierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m do 2,5 m 
kopana lub cięta z własnej plantacji formowa-
na tel. 602 10 11 18 lub 600 899 289

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 601 
553 551 

• Drewno opałowe w klockach lub połupane, 
sprzedam, sosna gałęziówka z dowozem. 514 
740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 659

• Stare pojazdy części, literaturę kupię. Tel 600 
182 682 

• Sprzedam drewno opałowe mieszane w kloc-
kach. 514 740 538 

• Blachę ocynkowaną trapezową, falistą lub 
gładka kupię. Tel. 600 182 682 

•	 kupię poroże jelenia, daniela, łosia i kozła, 
komkurencyjne ceny. 693 344 667 

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego 
w dobrym stanie, oraz odzież używaną nie-
miecką. Tanio. 786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 605 
522 340

• Sprzedam maszynę do produkcji lodów wło-
skich 2 smaki + mix, model Apice- cream 
3218AW.  Rok produkcji 2013, pracowała 2 
sezony, stan idealny, więcej inf. o maszynie 
na www.appolska.pl cena 23 000 zł. Tel. 607 
097 278 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

krZYŻÓWka Dziennika
PIONOWO:
1. adresat sekretów
2. pływa w barszczu
3. syn Sylena i Meliady
4. wiek, czas
5. nadużywa alkoholu
6. ukochana
7. ma pociąg wielki do butelki
8. poświadczenie jakości wyrobu
9. krzak
10. imię Kasparowa, szachisty
11. dawna stolica Japonii
12. kupon na zakup towarów
13. motyw zdobniczy
14. pełne okazów fauny
15. wyga
16. marka włoskich skuterów
17. bum, tram
18. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
19. jednostka dziedziczenia
20. rybi narząd ruchu
21. śniegowy dom
22. obecna to kenozoik
23. port w Izraelu
24. libacja
25. duży chrząszcz żerujący w drewnie 
drzew
26. na kelnerskim zapleczu
27. przyjaciel człowieka
28. ptak z okolic zimnych wód
29. burzyk, ptak
30. miasto we Francji nad rzeką Cance 
(dopływ Rodanu)
31. jezioro na granicy Ugandy i Zairu
32. futerał na kolię
33. żydowskie druki
34. gatunek wytrawnej wódki
35. rycerz z "Krzyżaków"
36. bożek miłości
37. żal noszony w sercu
38. cienka w talii
39. imię Pakuli, reżysera
40. napój z browaru
41. gmina protestancka
42. urzędowe papiery
43. gaz szlachetny w reklamach
POZIOmO:
44. miękki taboret
45. roztwór mydła potasowego
46. stop miedzi, cynku i niklu o srebrzy-
stej barwie
47. "g" z bemolem
48. persona
49. dawna rosyjska jednostka masy
50. pierwiastek chemiczny o l. a. 39
51. końskie pośladki
52. przeciwne upadkom
53. przodek Baska
54. nowela Marii Rodziewiczówny
55. obraz cerkiewny
56. zwycięzca floty holenderskiej i hisz-
pańskiej
57. urzędnik sądu
58. grecka bogini świtu
59. kosmata narzuta
60. np. benedyktyni
61. sztuczny język międzynarodowy
62. ... Sumac, piosenkarka
63. nieporządek
64. w zębie wypełniany plombą
65. słucki przy kontuszu
66. drugi niewiadomy
67. mamusia Rilli ze Złotego Brzegu
68. tamta dziewczyna
69. niejedna w ZOO
70. nie dbanie o swój wygląd
71. europejski pieniądz
72. ssak morski
73. lina przy żaglu
74. Seweryn, jeździec, w-mistrz olimp. 
(1936)
75. wąż z piór
76. na końcu tabeli sportowej
77. ryba albo rodzaj muzyki
78. banicja
79. kruszący materiał wybuchowy
80. sławny Muhammad
81. kobieta wzięta do niewoli
82. dramaturg norweski
83. ... głowy
84. zabity przez matkę
85. bawełniane do szycia
86. "tak" naszych południowych braci
87. można w nią kogoś oprawić
88. zaliczka na poczet należności

POdPOWIedŹ: aLemBIk, amONaL, 
eCU, IGLU, kYd, Yma. 

kuPon  04

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Bogaty rzadko sprawiedli-
wy

Władysława Huget, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Doro-
ta Rosa, Stanisław Strzelczyk, Krystyna Gęglawa, Alicja Wypych, Maria 
Kloch, Stanisława Pokorska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław 
Borowik, Zofia Górecka, Barbara Górska, Teresa Januszonek, Christia-
na Syfert, Danuta Skowron, Małgorzata Krawczyk, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Stanisław Strzelczyk, Władysława Huget, Stanisława Po-
korska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych: 0Martyna Grenda, Miłosz Wielgus, Ju-
lia Furmańczyk

Zwycięzca:  Martyna Grenda
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULarNa LINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
dŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO kLIeNTa

A/0

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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Dlaczego  
w Nowogardzie  
żyjemy krócej?

Rozmowa  
z Ireną 
Juszczyk

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Rejestracja tel. pn. wt. śr. od 9.00
 730 661 340, 727 543 840

gabinetpodologicznylkj@gmail.com
ul. 700-lecia 26F, NOWOGARD

kosmetolog-podolog 
specjalista medycznej pielęgnacji stóp

Znów zabrakło 
wyobraźni

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Reklama

Reklama

Reklama

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Chcesz w tym szczególnym Dniu 
przekazać swojej Babci i Dziadkowi 

kilka miłych słów? 
Możesz to zrobić za pośrednictwem naszej gazety

Wydanie w dniu 22 stycznia 2016 r. 
specjalna oferta na życzenia 

z Okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
1 moduł w cenie 5 zł, w przypadku 

dołaczenia zdjęcia 2 moduły w cenie 10 zł
Zapraszamy - adres redakcji: ul.  Boh. Warszawy 7A, 

tel. 91 392 21 65, e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Bonusów  dla towarzyszy ciąg dalszy

Jak długo jeszcze 
potrwa ten skandal?

NaSZa SONDa

Kocham 
Was Babciu 
i Dziadku…

s. 2, 4

Znów  
z nas się 
śmieją 

s. 6

Zmiany  
w Pomorzaninie

s. 10
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Pomóżny sobie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

11.01.2016 r. 
Godz. 13.50
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego Allegro przy zakupie ra-
dioodtwarzacza. 

Godz. 14.00
Do zdarzenia drogowego do-

szło na drodze prowadzącej do 
miejscowości Dobra, gdzie kieru-
jący samochodem marki Renault 
Laguna zajechał drogę prawidło-
wo jadącemu pojazdowi marki 
BMW w wyniku czego zmuszo-
ny został zjechać do przydrożne-
go rowu. 

12.01.2016 r. 
Godz. 21.10
Na ul. 3 Maja kierujący samo-

chodem marki Mercedes uderzył 
w ogrodzenie. 

13.01.2016 r.
Godz. 23.40 
W pobliżu miejscowości Ko-

rytowo, Przemysław K. kierował 
samochodem marki VW Touran 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1, 84 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 20.30 
Kradzież radioodtwarzacza 

marki Pionier z samochodu VW 
Golf zaparowanego przy ul. Ban-
kowej. 

14.01.2016 r. 
Godz. 12.30 
Uszkodzenie elewacji budynku 

szkoły przy ul. Wojska Polskiego 
poprzez namalowanie graffiti. 

Godz. 16.30 
W sklepie Polo Market ujęto 

sprawcę kradzieży sklepowej, któ-
rym okazał się Piotr K. 

Godz. 16.45
Włamanie do domu rodzinne-

go przy ul. Wojska Polskiego. 

15.01.2016 r. 
Godz. 17.30 
Powiadomienie o kradzieży 

pieniędzy z internetowego konta 
bankowego. 

16.01.2016 r. 
Godz. 13.00
Przy ul. 700 Lecia na przejściu 

dla pieszych rowerzysta uderzył w 
nadjeżdżający samochód. 

Godz. 20.00
Na ul. 700 Lecia doszło do koli-

zji drogowej pomiędzy pojazdami 
marki Volvo V70 oraz Ford Focus. 

17.01.2016 r. 
Godz. 03.10
Podczas kontroli drogowej na 

ul. Boh. Warszawy samochodu 
marki Nissan Primera ujawniono, 
że kierujący Adrian W. znajduje 
się pod wpływem środka psycho-
tropowego w postaci amfetaminy.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń   

Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
podinsp. Małgorzata Figura

Składa podziękowanie dla mieszkańca Nowogardu, 
Pana Czesława Soski, który w dniu 15 stycznia br. na 
ul. Wojska Polskiego znalazł znaczną kwotę pieniędzy, a 
następnie w całości zwrócił zgubę właścicielowi.

Oddam pieska 506 396 494

Kocham Was Babciu i Dziadku…
Zbliża się święto Babci i Dziadka. Dlatego tym razem zapytaliśmy, w naszej cotygodniowej 
sondzie, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, za co kochają swoich Dziadków 
i co im życzą z okazji Ich święta, które przypada właśnie na dzień 21 i 22 stycznia. 

Wiktor Duraj – Moją Babcię kocham za to, że jest i za to, 
że często pomaga mi w lekcjach i potrafi mi zawsze dobrze po-
radzić, i jest zwyczajnie dla mnie bardzo dobra i miła. Robi mi 
również fajne prezenty i bywa, że czasami pilnuje nas, gdy ro-
dzice muszę gdzieś pojechać lub wyjść. Życzę Ci Babciu dużo 
zdrowia, jak najmniej nerwów i byś dalej tak wspaniale goto-
wała rosół i pyszne pierogi, które jak wiesz, bardzo uwielbiam 
wraz z tym rosołem. 

Hadi Yahfouf – Kocham moich Dziadów za to wszystko, 
jakimi są i co dla mnie robią. Tutaj muszę wspomnieć choć-
by o pysznym jedzeniu, które mi przygotowują, i że sprawują 
nade mną opiekę, gdy rodzice muszą pilnie gdzieś wyjść. Dla-
tego obiecuję, że ten dzień bardzo docenię i oprócz życzeń wrę-
czę im kolorową laurkę i złożę stosowne życzenia. 

Klara Kraszewska - Dziadków kocham, bo są moimi Dziad-
kami i robią dla mnie bardzo wiele dobrego, i to tak od serca. 
Moja Babcia gotuje wspaniałe i najlepsze obiady na świecie i 
wkłada w nie bardzo wiele serca i zaangażowania. Jej kotle-
ty drobiowe są tak pyszne, że są moim ulubionym daniem. Ale 
oprócz Dziadków mam jeszcze Pradziadków, którzy, mimo że 
są już w sędziwym wieku, to bardzo ich szanuję i o nich pa-
miętam, bo są oni dla mnie kochani. Dlatego będę o nich w 
tym dniu też pamiętała i bez wątpienia ich odwiedzę i złożę 
miłe życzenia. 

Martyna Fedeńczak – Dziadków kocham, bo są przy mnie 
i zawsze mnie wspierają i robią wszystko bym była szczęśliwa. 
Babcia i Dziadek to dla mnie oprócz rodziców najważniejsze 
osoby na świecie, dlatego bardzo ich kocham i składam im naj-
lepsze życzenia, zwłaszcza by byli zawsze zdrowi. W dniu ich 
święta będę miała dla nich prezent w postaci wspólnego zdję-
cia, laurki i jeszcze małej niespodzianki, którą przygotowałam 
na ich święto, ale nic więcej już nie powiem, bo ma to być nie-
spodzianka. 

Andżelika Sikora – Dziadków kocham, bo są dla mnie bar-
dzo dobrzy i gotują mi bardzo dobre obiadki, a w dniu urodzin 
przysyłają mi fajne prezenty. W dniu ich święta ja też im po-
daruję prezent, ponieważ są dla mnie bardzo ważni i bardzo 
ich kocham. Chcę to im powiedzieć i wręczyć prezenty w posta-
ci czekoladek i laurek.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki au-

tomatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, 

junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę 
rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- 3 kotki 2 miesięczne oddam tel. 667766061
- Oddamy w zamian za niewielkie koszty odchowania pieski labladory 

7-tygodniowe  729 313 999
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TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 
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TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bonusów dla towarzyszy ciąg dalszy

Jak długo jeszcze potrwa ten skandal?
W tym miesiącu mija dziesięcioletni okres dzierżawy gminnego obiektu, przy ulicy Wojska Polskiego, dla Fundacji Talent Promocja Postęp, a właściwie 
dla jej nowogardzkiego oddziału, którym kieruje p. Jerzy Jabłoński. Czy nadal Fundacja, której honorowym przewodniczącym jest Jacek Piechota (jeden z 
głównych bohaterów afery tajnych kont polityków w szwajcarskich bankach), będzie przez kolejne lata doił nowogardzkiego podatnika - okaże się wkrót-
ce, ale wiele wskazuje na to, że burmistrz Robert Czapla, ma zamiar przedłużyć umowę, mimo że wielu radnych jest odmiennego zdania. 

Kończy się dzierżawa, ale…
W trakcie ostatniej sesji 5 stycz-

nia część radnych w związku z 
mijającym w styczniu terminem 
obowiązywania umowy dzierża-
wy obiektu, przy ulicy Wojska Pol-
skiego, dla fundacji Talent Promo-
cja Postęp, podniosła w dyskusji 
konieczność zmiany dotychcza-
sowego sposobu administrowania 
tym obiektem. Dziesięciu radnych 
przedstawiło burmistrzowi swo-
je stanowisko w sprawie budynku 
zwanego potocznie „inkubatorem 
przedsiębiorczości”. 

- Rada miejska, w związku z 
kończącym się okresem oddania 
nieruchomości w bezpłatne użycze-
nie na rzecz fundacji Talent Pro-
mocja Postęp, zobowiązuje burmi-
strza do nie przedłużania niniejsze-
go użyczenia i przejęcia nierucho-
mości na rzecz Gminy Nowogard – 
piszą do burmistrza radni. 

Ich zdaniem, gmina powinna 
przejąć nieruchomość wraz z pod-
miotami gospodarczymi, które 
wynajmują powierzchnie użytko-
we w budynku, po podpisaniu no-
wych umów dzierżawy. 

- Jednocześnie wnioskujemy o 
udostępnienie pomieszczeń na za-
sadach ogólnych dla Fundacji na 
działania statutowe związane z 
rozwojem przedsiębiorczości - czy-
tamy w stanowisku radnych. 

Burmistrz Robert Czapla stwier-
dził, że jeśli radni przyjmą stano-
wisko o takiej treści, wejdą w jego 
kompetencje. Temat nie został na 
sesji dokończony głównie z po-
wodu zabiegów burmistrza, któ-
ry próbuje proceduralnymi wy-
krętami odsunąć radnych od de-
cyzji w tym temacie. Wiele wska-
zuje na to że burmistrz chce, aby 
nadal gminnym obiektem włada-
ła fundacja firmowana przez Jac-
ka Piechotę byłego szefa szczeciń-
skiej SLD, jednego z głównych bo-
haterów odżywającej ostatnio afe-
ry z tajnymi kontami znanych po-
lityków w bankach szwajcarskich. 
Można się tego domyślać zarów-
no po zachowaniu burmistrza w 
tym temacie na sesji, ale także po 
obszernych pochwalnych peanach 
na temat rzekomych osiągnięć 
nowogardzkiego oddziału funda-
cji, zamieszczonych ostatnio na 
stronie miasta. 

Fundowaliśmy Fundacji nie-
złą kasę

Obiekt po byłym przedszkolu, 
przy ulicy Wojska Polskiego, jest 
dzierżawiony przez Fundację Ta-
lent Promocja Postęp już od kilku-
nastu lat. I nie byłoby w tym nic 
takiego, miasto wszak dzierżawi 
różnym podmiotom wiele lokali, 

gdyby nie zasady, na których ten 
okazały w metrażu 3 kondygna-
cyjny budynek jest przekazany no-
wogardzkiemu oddziałowi fun-
dacji kierowanemu przez Jerze-
go Jabłońskiego (ten zaś, to głów-
ny bohater słynnej rozrywkowej 
wycieczki starostwa do Brukse-
li). Otóż w przeciwieństwie do in-
nych użytkowników dzierżawią-
cych bezpośrednio gminny ma-
jątek, nasza kochana fundacja nie 
ponosi żadnych kosztów podatko-
wych i nie płaci też czynszu dzier-
żawnego za użytkowanie ponie-
waż jest z niego przez gminę zwol-
niona. Daje to razem niezła sum-
kę. I tak z tytułu będącego w ca-
łości dochodem gminy podatku 
od nieruchomości, jest to w przy-
padku tego liczącego około 2000 
metrów kwadr budynku ponad 
30 tys. zł. zaś z tytułu czynszu na 
rzecz właściciela czyli gminy, mo-
głoby wpływać nawet przy utrzy-
maniu dotychczasowych stawek 
też ponad 30 tys. ale miesięcznie 
. Jednocześnie fundacja prowadzi 
na miejskim mieniu działalność 
gospodarczą przynoszącą profity 
finansowe tylko jej. W ostatnich 
latach działalność ta polega głów-
nie na pobieraniu czynszu od na-
jemców, czyli przedsiębiorców ko-
rzystających z pomieszczeń w tym 
gminnym budynku.

Fundowaliśmy – wszak kumple 
sobie pomagają 

Dlaczego więc Fundacja jest tak 
uprzywilejowana, że gmina rezy-
gnuje z poważnych dochodów bu-
dżetowych wynikających z podat-
ku i wpływów, jakie mogłaby uzy-
skiwać z wynajmu pomieszczeń 
na wolnym rynku (nawet zacho-
wując obowiązujące obecnie staw-
ki) i jeszcze wspomaga fundację 
corocznie dotacjami na tzw. walkę 
z bezrobociem. Analizując aktual-
ną aktywność nowogardzkiej fun-
dacji w tzw. zwalczaniu przez nią 
bezrobocia (co jest przywoływa-
ne jako uzasadnienie dla wymie-
nionych wyżej zwolnień) trud-
no oprzeć się wrażeniu, że zaan-
gażowanie w to „zwalczanie” ma 
jedynie w razie potrzeby uzasad-
niać wieloletnie bezkarne doje-
nie gminy, a nie stanowić rzeczy-
wisty „społeczny” wkład do re-
dukcji zjawiska. Zaś samo dojenie 
jest możliwe tylko dlatego, że bur-
mistrz miasta to partyjny kum-
pel dyrektora Jabłońskiego…. Aby 
nie mieć najmniejszych wątpliwo-
ści, co do faktu i skali pasożytowa-
nia na gminie odsyłamy na stro-
nę naszej nowogardzkiej fundacji, 
gdzie wymienione są usługi, ja-
kie ta fundacja świadczy na rzecz 

obywateli i bezrobotnych. Głów-
na usługa to odpłatne dzierża-
wienie lokali w budynku, zarów-
no na prowadzenie działalności, 
jak i wynajmowanie jednorazowe 
sal na spotkania. Za pomieszcze-
nia na parterze i piętrze, dyr. Ja-
błoński do kasy fundacji pobiera 
24, 50 zł za metr kw., za pomiesz-
czenia w piwnicy 16 zł za metr kw. 
To stawki, które nawet na nowo-

gardzkim rynku nie są niskie, a 
już na pewno nie mają nic wspól-
nego z rzekomymi realizowany-
mi przez Fundację preferencja-
mi w ramach wspomagania racz-
kującej przedsiębiorczości. - Wy-
najmowałem tam kiedyś pomiesz-
czenia - mówi nam jeden z nowo-
gardzkich przedsiębiorców - ale 
zrezygnowałem. W innym miej-
scu za mniejsze pieniądze mam 
lepsze warunki – kończy nasz roz-
mówca. Są jeszcze tutaj oferowa-
ne tzw. szkolenia zawodowe, ale te 
są oczywiście odpłatne, oto frag-
ment oferty ze strony Fundacji: … 
programy szkoleń obejmują z re-
guły od 30 do 190 godz. zajęć dy-
daktycznych. Koszt jednej godzi-
ny szkolenia, w zależności od licz-
by uczestników, wynosi 10 do 15 
zł za 1 osobę+ ewentualne koszty 
wyżywienia i noclegu. Do zorga-
nizowania kursu lub szkolenia wy-
magane jest min. 5 osób. I organi-
zowane pod warunkiem zgłoszenia 
się odpowiedniej liczby chętnych w 
konkretnej specjalności... 

Budynek trzeba przejąć na-
tychmiast.

Dalsze wynajmowanie Funda-
cji dyr. Jabłońskiego, gminnego 
budynku jest szkodliwe nie tylko 
z powodu nieuzasadnionej utra-
ty gminnych dochodów, ale tak-
że z powodu zagrożenia dla mająt-
ku gminy. Mimo że umowa najmu 
przewiduje, że Fundacja jest zobo-
wiązana do wykonywania remon-
tów bieżących obiektu, to od daw-
na nic tam nie jest remontowa-
ne. Na załączonym zdjęciu (pierw-
sza strona) widać stan elewacji bu-
dynku. Wiele jednak wskazuje, 
że gmina reprezentowana przez 
burmistrza Roberta Czaplę, wca-
le nie ma zamiaru zadbać o wła-

sność podatników, przez powie-
rzenie administrowania obiek-
tem przy ul. Wojska Polskiego 
własnej jednostki, czyli Zarządo-
wi Budynków Komunalnych, tyl-
ko pragnie, aby dalej Fundacja so-
bie nieźle i beztrosko żyła eksplo-
atując i budynek i gminną kasę. I 
tak się stać może nie tylko bez de-
cyzji, ale nawet bez wiedzy rad-
nych. Jeszcze za poprzedniej słusz-
niejszej kadencji Rady Miejskiej 
jej SLD-owska większość przyję-
ła bowiem uchwałę o scedowa-
niu na burmistrza ustawowego 
uprawnienia Rady, do zawiera-
nia umów dzierżaw na okres po-
wyżej 3 lat. Póki obecna Rada nie 
cofnie tamtej decyzji przywraca-
jąc w tym zakresie obowiązujące 
regulacje ustawowe, póty Rober 
Czapla może skutecznie wydzier-
żawić Fundacji Piechoty i Jabłoń-
skiego obiekt na następne 10 lat. 
Miał więc -zupełnie formalnie- ra-
cję Robert Czapla komentując zło-
żone przez radnych w czasie sesji 
stanowisko o którym wspomnie-
liśmy na wstępie -proszę się jed-
nak nie ośmieszać i nie podejmo-
wać tego stanowiska. Jest ono poza 
wszelkim prawem – rzekł w swo-
im stylu R. Czapla. Tyle tylko, że 
ta formalna racja nijak się ma do 
słuszności i oczywiście do zwykłej 
kultury. (są jeszcze tacy w Nowo-
gardzie dla których jest ona - kul-
tura - ważna).

Tajne konta polityków. Rekor-
dzista Jacek Piechota. 

Pod takim tytułem ukazał się w 
tych dniach obszerny artykuł w 
jednym z krajowych portali Pre-
smania.pl. Artykuł ten przypomi-
na o ślimaczącym się dotychczas 
(przed Ziobro) dochodzeniu pro-
kuratorskim dotyczącym tajnych 
kont polityków w bankach szwaj-
carskich. Oto fragment tego tek-
stu:

 - Na początku czerwca 2007 r. 
do  polskiej Prokuratury Krajowej 
trafiły dane około 30 kont w szwaj-
carskich bankach (m.in.  EFG 
Bank, Coutts Bank), w  których 
jako właściciele figurowali zna-
ni polscy politycy (przede wszyst-
kim z  SLD), a  także wysocy ran-
gą funkcjonariusze tajnych służb... 
Na kontach zgromadzono równo-
wartość około 200 mln zł – usta-
liła „Gazeta Finansowa”. W tym 
konta, których  właścicielem miał 
być Jacek Piechota okazały się re-
kordowe, były minister gospodarki 
w  rządach Leszka Millera i  Mar-
ka Belki, w latach 1989-2005, po-
seł na Sejm. Na dwóch rachunkach 
zgromadzić miał 11 mln USD 
(prawie 44 mln zł).

Piechota oczywiście zaprzeczał, 
ale dochodzenie w tej sprawie było 
dotychczas tylko zawieszone: 

- Nie wiadomo, co prokuratura 
robi z  kontami prominentów prze-
kazanymi do Polski w 2007 r. przez 
Szwajcarów... – Przez 8 lat rządów 
koalicji PO-PSL sprawa szwajcar-
skich kont polityków była systema-
tycznie zamiatana pod  dywan – 
twierdzi jeden z prokuratorów zna-
jących sprawę. Jego zdaniem Proku-
ratura Apelacyjna w Katowicach nie 
otrzymała danych dotyczących kont 
zarejestrowanych na Jacka Piechotę, 
które przysłano do Polski w czerwcu 
2007 r.- czytamy w artykule

 Dalej autor artykułu dokonu-
je szczegółowej analizy wątków 
znanych z innych śledztw między 
innymi powiązań Jacka Piecho-
ty z tzw. bankierem lewicy, Pola-
kiem zamieszkałym w Szwajca-
rii z zarazem byłym tajnym pra-
cownikiem służb PRL, Peterem V 
i jego ojcem. Nie ma tu miejsca, 
aby przedstawić ten obszerny i in-
trygujący fragment, ale zachęcamy 
do lektury oryginału. 

Teraz, gdy Zbigniew Ziobro, któ-
ry  w  rządzie PiS kładł duży na-
cisk na  ujawnienie szwajcarskich 
„wziątek” polityków i  doprowa-
dził do przekazania pierwszych taj-
nych kont polityków, ponownie zo-
stał ministrem sprawiedliwości, być 
może sprawa nabierze znów tem-
pa. Ale aby to się stało, prokuratura 
znów musi stać się częścią Minister-
stwa Sprawiedliwości, a sam mini-
ster – Prokuratorem Generalnym.- 
wyraża nadzieję autor dziennikar-
skiego tekstu Jan Piński.

Jacek Piechota - honorowy Pre-
zes i Przewodniczący Rady Fun-
dacji, której oddział nowogardzki 
prowadzi Jerzy Jabłoński, ma 
więc bogate doświadczenie w ob-
racaniu nieswoimi pieniędzmi – 
w śledztwie twierdzi bowiem, że 
własnych to on nie ma żadnych. 

sm 
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Kocham Was Babciu i Dziadku…
 Zbliża się święto Babci i Dziadka. Dlatego tym razem za-
pytaliśmy, w naszej cotygodniowej sondzie dzieci, z Zespo-
łu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, za co kochają swoich Dziadków i co im życzą z okazji 
Ich święta, które przypada właśnie na dzień 21 i 22 stycznia. 

Nicola Owczarek – Chciała-
bym złożyć mojej Babci i Dziad-
kowi życzenia, by byli zdrowi, 
szczęśliwi i by oczywiście jesz-
cze bardzo długo żyli. Kocham 
ich najbardziej na świecie za to, 
że są tacy kochani i za to, że tak 
bardzo chętne zabierają mnie do 
siebie.

Marcel Mikołajczyk – No 
oczywiście życzę im wszystkie-
go najlepszego, dużo zdrowia i 
„trochę tego i trochę tamtego”..., 
bo są bardzo dla mnie kocha-
ni. Kocham ich za wszystko, 
bo mogę jeździć do nich, kiedy 
chcę. Ale, tu jeszcze muszę po-
wiedzieć, że kocham ich za to, 
a zwłaszcza Babcię, że pozwa-
la mi piec ze sobą ciasto, które 
wspólnie przygotowujemy w kuchni, a później pieczemy w piekarniku, bo 
moja Babcia bardzo lubi piec, a robi… najlepsze ciasta na świecie.

Hania Konieczna – Życzę 
moim Dziadkom dużo szczę-
ścia, zdrowia i siły i, by nie za-
brakło im do życia pieniąż-
ków. Kocham ich bardzo, bo jak 
ja tylko chcę, to potrafią mnie 
przytulić i mają dla mnie za-
wsze czas. Dlatego w dniu ich 
święta podaruję im własnoręcz-
nie namalowaną laurkę i du-
żego słonika, by przynosił im 
szczęście każdego dnia. 

Piotruś Gałecki - Kocham 
Dzidków za to, że są dla mnie 
bardzo dobrzy i że czasami po-
zwalają mi na pewne małe przy-
jemności, na które rodzice nie 
zawsze się zgadzają. Życzę im, 
by byli zawsze zdrowi i mieli pie-
niążki potrzebne na życie. Ja po-
daruję im laurkę i obiecuję, że 
będę dla nich miły i grzeczny. 

Mateusz Walczak – Ży-
czę mojej Babci, by była nadal 
zdrowa, żeby żyła bardzo dłu-
go i była szczęśliwa.  Życzę jej 
jeszcze, by miała zawsze spo-
ro kasy. Kocham ją, bo ma dla 
mnie zawsze czas, zwłaszcza, 
gdy rodzice muszą gdzieś pil-
nie jechać, kocham ją jeszcze 
za to, że piecze najlepsze pączki 
na świecie i gotuje takie obiad-

ki, że chodzę na nie z przyjemnością, a nawet, powiem więcej, że są ta-
kie super, że smakują mi bardziej niż mamusi. Dlatego życzę mojej ko-
chanej Babciuni dużo zdrowia, szczęścia i radości każdego dnia, kocham 
Cię Babuniu.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sonda z Osiny
Znów zabrakło wyobraźni...

Czy podłączą też Osowo? 
Planowana przez gminę wspólnie z RXXI budowa oczyszczalni ścieków w Słajsinie nie za-
kładała podłączenia do niej Osowa – sąsiedniej wsi, której mieszkańcy od lat borykają się z 
problemem ścieków. Jest jednak nadzieja, że to się zmieni. Pytanie tylko, dlaczego nie po-
myślano o tym, przy okazji planowania inwestycji?

Zdaniem radnego Bogumi-
ła Gały (Wspólny Nowogard) to 
błąd i gmina powinna rozważyć 
możliwość podłączenia Osowa do 
mającej powstać w Słajsinie insta-
lacji odbierającej ścieki. 

 -Zgodnie z planem, oczyszczal-
nia ma zostać wybudowana w bli-
skiej odległości od wsi. Wnioskuję, 
aby powstała ona na terenie Za-
kładu RXXI, tak by maksymalnie 
zmniejszyć odległość do Osowa, co 
pozwoli w przyszłości podłączyć tę 
wieś do nowej oczyszczalni – mówi 
B. Gała. 

Radny zwrócił też uwagę na 
inny, zdaje się całkiem pominięty 
aspekt inwestycji. 

-Z moich informacji wynika, 
że część tej instalacji kanalizacyj-
nej mającej odprowadzać ścieki ze 
Słajsina będzie przebiegała w pa-
sie drogowym. Warto pochylić się 
więc przy okazji na budowie chod-

nika do wsi, skoro i tak będzie trze-
ba prowadzić w tym miejscu robo-
ty drogowe. 

-Gmina powinna bowiem my-
śleć o kompleksowych rozwiąza-
niach tak, by do pewnych tematów 
już nie wracać – dodał Gała. 

Burmistrz przyznał, że podob-
ne propozycje do gminy dociera-
ją również od sołtysa wsi Słajsina. 

-Z takim pomysłem zgłosił się też 
do mnie sołtys Osowa, Sebastian 
Żywica. Cieszę się więc, że możemy 
o tym porozmawiać na sesji. Jest 
jednak kilka niewiadomych. Po 
pierwsze planujemy wykonać tę in-
westycję wspólnie z RXXI, a do tej 
pory nie rozmawialiśmy ze Związ-
kiem o Osowie. Musimy o to zapy-
tać - stwierdził Robert Czapla. 

Pytanie tylko, czy nie będzie za 
późno? Gmina wyłoniła już pro-
jektanta, a ten przystąpił do prac, 
opierając się na pierwotnej kon-
cepcji, zakładającej podłączenie 
do nowej oczyszczalni tylko Słaj-
sino. Burmistrz zapewnił jednak, 

że gmina rozważy możliwość po-
szerzenia inwestycji o  przyłącze-
nie do obiektu również Osowa. 

To z pewnością załatwiłoby 
problem, z jakim od lat muszą so-

bie radzić mieszkańcy wsi. Jak już 
informowaliśmy, miejscowość ta 
kilka razy do roku jest podtapiana 
przez cofające się z odstojników 
ścieki. Tak było ostatnio w listo-
padzie ubiegłego roku. Wówczas 
o sytuacji zarówno na sesji, jak i 
łamach DN alarmowała radna z 
Osowa, Mirosława Cwajda. 

Budowa oczyszczalni ścieków 
w Słajsinie ma być sfinansowana 
po równo przez gminę oraz Ce-
lowy Związek Gmin RXXI, który 
w ten sposób chce nieco zrekom-
pensować niedogodności, jakie z 
racji funkcjonowania na terenie 
wsi wysypiska śmieci ponoszą jej 
mieszkańcy. 

Na razie za ponad 88 tys. przy-
gotowywany jest projekt instala-
cji. Dopiero kiedy powstanie bę-
dzie wiadomo ile wstępnie może 
kosztować budowa oczyszczalni 
i ewentualne podłączenie do niej 
Osowa. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Nie po raz pierwszy mamy do 

czynienia z inwestycją, która mó-
wiąc wprost jest nieprzemyślana. 
Otóż nie wiedzieć czemu, burmistrz 
nie wpadł na to, aby przy okazji bu-
dowy oczyszczalni ścieków w Słajsi-
nie „załatwić” problem Osowa, tym 
bardziej że o wylewających się ście-
kach w tej wsi wiadomo od daw-
na. Po za tym, jak się dowiadujemy, 
RXXI chce w połowie dofinanso-
wać niezbędną inwestycję. Należało 
z tego skorzystać i „upiec dwie pie-
czenie na jednym ogniu”- cytując 
znane przysłowie. Przecież R. Cza-
pla ma dobre kontakty ze Związ-
kiem, którego szefem jest jego po-
lityczny mentor, były wiceprzewod-
niczący Związku – Antoni Bielida. 

Podobna sytuacja miała miejsce 
przy okazji drogi do Orlika, o której 
pisaliśmy kilka razy. Droga co praw-
da powstała, ale finalnie nie skorzy-
stano z okazji, aby przy ogromnym 
wsparciu finansowym jakie gmina 
uzyskała na jej budowę od Wojewo-
dy, rozwiązać w sposób komplekso-
wy i przyszłościowy temat komuni-
kacji w tym obszarze miasta, tym 
samym odpowiedzieć na realne po-
trzeby społeczne. Summa summa-
rum droga kończy się polu, a ludzie 
jak nie mieli gdzie parkować, tak 
praktycznie nadal nie mają. Pro-
blem wróci jak bumerang, zważyw-
szy, że w okolicy rozrasta się osiedle 
domów jednorodzinnych. To już 
jednak inny temat. 

Czy w przypadku oczyszczalni w 
Słajsinie będzie podobnie? Jest na-
dzieja, że nie. Szkoda tylko, że to 
mieszkańcy muszą pilnować, aby 
władza nie traciła inwestorskiej wy-
obraźni... Pytanie tylko, na co komu 
taka władza, skoro musimy za nią 
ciągle myśleć?

MS
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Wieloletni trend trwa nadal

Dlaczego w Nowogardzie żyjemy krócej?
Podsumowaliśmy dane demograficzne dotyczące długości życia mieszkańców Nowogardu - tym razem za rok 2015. Podobnie jak corocznie, od 4 lat, oka-
zało się, że średnia życia w gminie Nowogard istotnie odbiega od średniej krajowej - w przypadku mężczyzn, w aktualnym porównaniu, to już  prawie 7 
lat mniej! 

W kraju coraz lepiej, ale…
W Polsce mężczyźni żyją prze-

ciętnie 73,8 lat, natomiast kobiety 
81,6 lat – tak wynika z ostatnich 
danych GUS. - W porównaniu z 
1950r., mężczyźni żyją średnio o 
17 lat dłużej, natomiast kobiety 
o ponad 19 lat. To efekt rozwoju 
nowych technologii medycznych 
i nowoczesnych metod diagno-
stycznych oraz poprawy kondy-
cji zdrowotnej Polaków - wynika z 
komentarza analityków GUS. Nie 
zmienia to faktu, że w stosunku 

do państw tzw. Europy Zachod-
niej żyjemy nadal średnio o oko-
ło 6 lat krócej.

W Nowogardzie nadal powo-
dów do optymizmu brak

W Nowogardzie niestety jest 
gorzej, i to znacznie gorzej zarów-
no w stosunku do średniej krajo-
wej, tym bardziej zachodnioeuro-
pejskiej.

W 2015  roku w gminie No-
wogard zmarło ogółem 238 osób 
(rok wcześniej 249 osób), w tym :

1. - 99 kobiet (rok wcześniej 
109) – przeciętna wieku życia ko-
biet - 77,1 lat 

2. - 139 mężczyzn (rok wcze-
śniej 140) – przeciętna wieku ży-
cia mężczyzn - 67,2 lat 

W 2015 r. w Nowogardzie kobie-
ty żyły więc średnio aż o 9,9 roku 
dłużej od mężczyzn. Ale bardziej 
alarmujące jest inne porównanie 
- jak łatwo obliczyć, w stosunku 
do mężczyzn w  kraju, mężczyźni 
w naszej gminie żyją krócej śred-
nio o 6,6  roku!  W przypadku ko-
biet,  dystans ten jest mniejszy, ale 
także znaczący, wynosi  bowiem  
4,5 lat. Jak pokazują załączone 
wykresy, ta alarmująca sytuacja 
nie zmienia się na korzyść już od 

kilku lat. Mamy więc do czynienia 
ze zjawiskiem trwałym, wymaga-
jącym poważnej analizy i znale-
zienia odpowiedzi na pytanie: ja-
kie czynniki powodują, że śred-
ni wiek zgonów w naszej gminie, 
tak bardzo odbiega od średniej 
krajowej w tym zakresie? 

Na  łamach DN postawiliśmy 
już dwa lata temu publicznie py-
tania, skierowane zwłaszcza do 
odpowiedzialnych ustawowo za 
realizację programów zdrowot-

nych i demograficznych. I tak, 
starostwo pytaliśmy między inny-
mi o to: 

1. Jak powiat realizuje… usta-
wowy obowiązek promocji i ochro-
ny zdrowia (Art. 4 par. 1 pkt. 2 –
ustawy o samorz. Powiat.), a w 
szczególności:

- czy prowadzi się i w jakiej for-
mie systematyczną analizę stanu 
zdrowia mieszkańców powiatu, je-
śli tak, to jakie dane stanowią pod-
stawę tej analizy i kto jest odpo-
wiedzialny personalnie za to za-
danie.

- czy prowadzi się systematycz-
ne gromadzenie wskaźników doty-
czących stanu zdrowia mieszkań-
ców powiatu, w tym powodów za-
padalności na choroby i jednostek 
chorobowych powodujących zgo-
ny.

- czy gromadzi się i prowadzi 
systematyczną analizę danych de-
mograficznych dotyczących po-
wiatu. Jeśli tak, to w jakiej formie 
są one dostępne .

- czy w przypadku systematycz-
nego gromadzenia danych doty-
czących stanu zdrowotnego miesz-
kańców powiatu dokonuje się kre-
sowych analiz, celem sformułowa-
nia wniosków, a zwłaszcza podję-

cia konkretnych działań profilak-
tycznych czy zaradczych. Jeśli tak, 
to jakie to są działania.

Odpowiedzi na te pytania 
przedstawialiśmy na łamach DN. 
Niestety nie wynikało z nich, że 
w powiecie prowadzona jest wy-
starczająco systematyczna i wni-
kliwa diagnoza stanu zdrowotne-
go, a tym bardziej, że idą za nią i 
za wnioskami z niej wynikający-
mi szybkie i skuteczne działania 
zaradcze. 

Ale równie istotne zadania z 

zakresu profilaktyki i ochrony 
zdrowia spoczywają też na gmi-
nie. Tutaj niestety jest jeszcze go-
rzej aniżeli w powiecie, i nie robi 
się w tym zakresie nic. Jak wia-
domo, nasz burmistrz ma swoje 
inne priorytety, o czym wykrzyki-
wał podczas jednej z sesji budże-
towych pod koniec 2015 roku, a są 
nimi nowy (za 2 mln) Plac Wol-
ności i inwestycja stulecia - ścież-
ka wokół jeziora. Od  likwidacji w 
czerwcu 2013 Wydziału Oświaty 
Zdrowia i Kultury Fizycznej, bur-
mistrz Czapla „strzepnął z siebie”, 
nawet strukturalnie, zagadnienie i 
nie bardzo dzisiaj wiadomo, kogo 
w gminie o kwestie zdrowotne i 
profilaktyczne pytać. „Kultura Fi-
zyczna” przeszła bowiem do Wy-
działu Funduszy…, „Oświata” zo-
stała zdegradowana do rangi refe-
ratu, a „Zdrowie” z oficjalnego na-
zewnictwa wydziałowego zniknę-
ło zupełnie, choć zostało ono po-
noć przypisane – czego nie widać 
w szyldach, - Wydziałowi Spraw 
Społecznych i Obywatelskich. Jak 
długo społeczeństwo Nowogardu 
będzie pozwalało organowi wyko-
nawczemu na marnowanie gmin-
nych pieniędzy na realizację tych i 
innych nieodpowiedzialnych wy-

skoków (choćby kosztująca już 
setki tysięcy złotych awantura z 
lokalną firmą  PUWiS), tak długo 
w sprawach ważnych dla obywate-
li nie będzie żadnego postępu. No 
chyba że długość życia to nie jest 
sprawa ważna dla obywateli, i tak 
w ogóle to ta sprawa (jak i każda 
inna poważna sprawa), to nie jest 
odpowiedzialność burmistrza tej 
gminy tylko krasnoludków oraz 
ewentualnie lekarzy i pielęgnia-
rek. W Nowogardzie funkcja bur-
mistrza to przecież nie służba pu-

bliczna, ale prywatna sprawa Ro-
berta Czapli i towarzyszy. Bur-
mistrz odpowiada tylko za to, aby 
pobierać regularnie prawie 12 000 
tys.  pensji. Prawdziwy więc z nie-
go celebryta - znany z tego, że jest 
znany i za to zarabia! Już wszyscy 
wokół to widzą i śmieją się (patrz 
s. 6 - przedruk kolejnego już tek-
stu z GG). Nam jednak nie do 
śmiechu, bo tu żyjemy i umiera-
my, jak wynika ze statystyk sta-
nowczo za szybko.    

sm

ZSO ogłasza konkurs na 
trenera środowiskowego

Zgłoszenia do 28 stycznia
Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących w Nowogardzie, ogła-
sza konkurs na trenera środowi-
skowego w ramach pilotażowe-
go projektu Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki „Animator – Moje 
Boisko Orlik 2012”. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do dnia 28 
stycznia 2016 roku, do godziny 
12:00. 

 Trener środowiskowy zosta-
nie zatrudniony na umowę zle-
cenie, od 1 marca do 30 listopa-
da 2016 roku, z wynagrodzeniem 
2000 zł brutto. Wymagane jest 
m.in. ukończenie studiów wyż-
szych na kierunku wychowanie 
fizyczne lub turystyka i rekreacja 
ze specjalnością instruktorską, w 
wymiarze co najmniej 80 godzin 
w danej dyscyplinie rekreacji ru-
chowej. Mile widziana jest udo-
kumentowana praca z dziećmi 
lub młodzieżą na stanowisku na-

uczyciela, trenera czy instruktora 
sportu i rekreacji. Aplikacja kan-
dydata powinna składać się z listu 
motywacyjnego, szczegółowego 
CV (z uwzględnieniem dokładne-
go przebiegu kariery zawodowej), 
powinny być opatrzone klauzulą 
wyrażającą zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych. Wymaga-
ne dokumenty aplikacyjne nale-
ży składać osobiście w sekretaria-
cie ZSO w Nowogardzie, w godzi-
nach pracy szkoły lub pocztą na 
adres szkoły. Zarówno aplikacje 
złożone bezpośrednio, jak i prze-
słane pocztą winny być złożone w 
zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
Animator Moje Boisko Orlik 2012, 
do dnia 28 stycznia 2016 r. do 
godziny 12:00. Aplikacje, które 
wpłyną do szkoły po wyżej okre-
ślonym terminie, nie będą rozpa-
trywane. 

Oprac: KR
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Rozmowa z Ireną Juszczyk, byłym dyrektorem Gimnazjum nr 3, a od kilku miesięcy szefową Poradni Terapeutycznej 

Przybędzie psychologów i międzynarodowych doświadczeń 
Od 1 września zeszłego roku, dyrektorem Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie jest Irena Juszczyk, była dyrektor-
ka Gimnazjum nr 3 na osiedlu Bema. Z nową szefową rozmawiamy o działalności poradni i ewentualnych zmianach, jakie czekają placówkę w najbliższej przyszłości. 

Dziennik Nowogardzki: Zo-
stała pani dyrektorem poradni 
1 września zeszłego roku. Co od 
tamtego czasu zmieniło się w po-
radni? Czy wprowadziła pani ja-
kieś zmiany? 

Irena Juszczyk: Jeśli pyta pan 
o kwestie kadrowe, to tutaj nic się 
nie zmieniło. Pracują ci sami pe-
dagodzy. W obszarze meryto-
rycznej działalności poradni uru-
chomiona została „Szkoła dla ro-
dziców”. Jest to projekt, który już 
wcześniej był prowadzony w po-
radni. Panie psycholog uznały, że 
warto spróbować raz jeszcze i przy-
wrócić „do życia” to działanie. Jest 
sporo rodziców, którzy mają pro-
blemy ze swoimi dziećmi. Szuka-
ją porady, wsparcia, ale nie wie-
dzą, gdzie się z tym udać. Nie za-
wsze bowiem rodzicie chcą rozma-
wiać o kłopotach z dziećmi w szko-
le, mimo iż tam też pracują wysoko 
wykfalifikowani pedagodzy i wy-
chowawcy. Mam w tej chwili trzy 
grupy. Po feriach chcemy otwo-
rzyć dodatkowe, do czego będzie-
my chcieli zachęcić chociażby za 
pośrednictwem państwa gazety.  
Pytałem o to, co nowego w porad-
ni, ponieważ każdy nowy dyrek-
tor, jest wybierany ze swoją wi-
zją prowadzenia danej placówki. 
Co pani zawarła w opracowanej 
przez siebie koncepcji prowadze-

nia placówki?
Poradnia sama w sobie funkcjo-

nuje dobrze. Jest bardzo dużo tera-
pii dużego rodzaju, które odpowia-
dają na dzisiejsze problemy, z jaki-
mi borykają się dzieci i ich rodziny. 
Mam tu chociażby na uwadze tera-
pię z traumatologii, z zakresu prób 
samobójczych. Jak pan wie, mamy 
z tym duży problem na naszym te-
renie. Okazuje się też, że bardzo 
dużo młodych ludzi znajduje się 
w stanach depresyjnych. Co cieka-
we, nastolatkowie zgłaszają się do 
nas sami z tym problemem. Dla-
tego chociaż radzimy sobie z tym, 
co przynosi nam świat zewnętrz-
ny, brakuje nam rąk do pracy. Pla-
nuję, zatem poszerzenie grona pe-
dagogicznego. Chcę też rozwinąć 
naszą międzynarodową współpra-
cę. Do tej pory, dzięki pani Boże-
nie Kawickiej, byłej dyrektor na-
szej placówki, poradnia nawiązała 
kontakty z Ukrainą. W najbliższym 
czasie chcemy nawiązać współpra-
cę z Norwegią oraz Niemcami, tym 
razem na zasadzie wymiany do-
świadczeń. Zakładamy też stronę 
internetową poradni, która będzie 
gotowa już po feriach zimowych. 
Na przełomie maja i czerwca pla-
nujemy też organizować dni otwar-
te w placówce. 

Przez lata była pani dyrekto-
rem gimnazjum na osiedlu Bema. 

Również pani tam uczyła. W ja-
kim stopniu to doświadczenie 
przydaje się w pracy w poradni? 

Pracując w gimnazjum, a wcze-
śniej w szkole podstawowej, pro-
wadziłam terapię pedagogiczną. 
Tutaj również się tym zajmuję, wy-
korzystując doświadczenie zdoby-
te w szkołach. Jeśli chodzi o samo 
prowadzenie poradni, to za wie-
le nie różni się to od zarządzania 
szkołą.

Zostańmy jeszcze na trochę 
przy temacie pani szkolnej ka-
riery, jak wiadomo przerwanej. 
Nie jest tajemnicą, że odeszła 
pani z poprzedniej pracy w świe-
tle pomówień o mobbing, o jaki 
oskarżył panią jeden z nauczy-
cieli. Ostatecznie zarzuty te nie 
znalazły żadnego potwierdzenia 
w śledztwie, jakie w tej sprawie 
przeprowadziła prokuratura. Jak 
te wydarzenia na panią wpłynęły?

Nie były to miłe doświadczenia. 
Myślę jednak, że mnie wzmocni-
ły. Po tych przejściach, mam na-
dzieję, że nigdy czegoś takiego nie 
doświadczę. Nigdy nie stosowa-
łam żadnego mobiingu, co zresztą 
wykazało prokuratorskie śledztwo. 
Teraz jest spokój i tego się trzy-
mam. W poradni nikt nie jest na-
stawiony na to, aby zmuszać dyrek-
tora do egzekwowania powierzo-
nych obowiązków. Mam świetny 
zespół i wszyscy się uzupełniamy.  

No właśnie, skoro już mówimy 
o kadrze, to cofnijmy się jeszcze 
na chwilę w przeszłość, tym ra-
zem do momentu samego kon-
kursu. Wówczas pani kandydatu-
ra nie została pozytywnie zaopi-
niowana przez pracowników po-
radni, którzy na tym stanowisku 
widzieli jedną ze swoich koleża-
nek. Pewnie nie łatwo było pani 
przyjść do pracy, w której nie ko-
niecznie wszyscy pani oczekiwali? 
W jaki sposób pani przekonała do 

siebie pracowników? Co było naj-
trudniejsze? 

Kiedy nowa osoba przycho-
dzi do placówki, mając nią kiero-
wać, gdzie wszyscy pracownicy są 
już zżyci, zawsze powstaje trudna 
sytuacja. Jest to niełatwe nie tyl-
ko dla tej osoby, ale przede wszyst-
kim też dla kadry. Myślę jednak, że 
nasze wspólne rozmowy, narady, 
podczas których przekazuję swo-
ją wizję prowadzenia poradni, spo-
wodowały, że te napięcia, obawy 
zniknęły. Co z tego wyjdzie, okaże 
się dopiero za kilka miesięcy, kie-
dy wypracujemy już coś wspólnie. 
Zdradzę tylko, że panią Anię Bie-
lidę, która konkurowała ze mną o 
stanowisko dyrektora poradni, po-
wołałam na swojego społecznego 
zastępcę. Jest to osoba niezwykle 
sympatyczna, o wysokich kwalifi-
kafackajch. Cieszę się, że możemy 
współpracować. 

Wróćmy do spraw poradni. Z 
jakimi problemami mogą się tu-
taj zgłaszać rodzice dzieci? 

Nasza poradnia oferuje pomoc 
głównie dzieciom i młodzieży oraz 
ich rodzinom. Nie zajmujemy się 
pomocą dla dorosłych.  Obsługu-
jemy wszystkich z terenu powia-
tu, ale oczywiście najwięcej jest z 
terenu naszej gminy. Trudno tu 
wymienić cały zakres oferowanej 
przez nas pomocy. Są to zarówno 
terapie dyslektyczne, dysgraficzne 
jak i te skierowane do dzieci z upo-
śledzeniem umysłowym. Jak wcze-
śniej wspomniałam, prowadzimy 
też terapię dla dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami lękowymi, emocjo-
nalnymi, depresyjnymi, z zaburze-
niami osobowości i po próbach sa-
mobójczych. Zajmujemy się także 
terapiami młodych osób, u których 
występują zaburzenia z jedzeniem. 

Czy, aby skorzystać z pomocy 
poradni należy posiadać jakieś 
specjalne skierowanie? 

Dziecko wcale nie musi być skie-
rowane do nas z placówki oświa-
towej. Rodzin ma prawo przyjść z 
dzieckiem „prosto z ulicy”. Oczy-
wiście skierowanie podpowiada 
nam, w którym kierunku mamy 
skierować naszą pomoc, ale nie jest 
ono niezbędne. Przeprowadzona 
diagnoza w placówce i tak pozwo-
li zlokalizować problem, a później 
dobrać odpowiednią terapię w celu 
jego rozwiązania.  

Co jeśli pomocy będzie potrze-
bował młody człowiek, który nie 
chce, aby wiedzieli o tym jego 
opiekunowie? Czy może tutaj się 
zgłosić sam?

Oczywiście, że tak. Nie mniej 
jednak, na pewnym etapie musimy 
poinformować o tym opiekunów 
dziecka, chociażby ze względu na 
skuteczność terapii. Trudno pomóc 
młodemu człowiekowi, jeśli nie bę-
dzie w tym uczestniczyła najbliż-
sza rodzina. Współpraca z rodzica-
mi jest niezbędna. Problem ma, bo-
wiem często źródło w rodzinie. 

Jakie najważniejsze zadania 
stoją przed poradnią, a więc i pa-
nią, jako dyrektorem w najbliż-
szej przyszłości?

Najważniejszym zadaniem, jakie 
przed nami stoi to świadczenie po-
mocy dzieciom i młodzieży, w tych 
niełatwych czasach. To jest dla nas 
priorytet. Chcemy odpowiadać na 
aktualne problemy, jakie dotykają 
rodziny. 

Na zakończenie zapytam. 
Wiem, że starostwo planuje prze-
niesienie placówki do byłego ho-
telu przy Placu Wolności. Czy 
wiadomo, kiedy to nastąpi?

To prawda, nasza poradnia ma 
być przeniesiona do budynku by-
łego hotelu. Mamy zajmować 
część trzeciego piętra. Z tego, co 
wiem ma to nastąpić w przyszłym 
roku. 

Rozmawiał: Marcin Simiński

Znów z nas się śmieją 
Nie po raz pierwszy treści zamieszczane na oficjalnej stronie naszej gminy stają się swoistym „natchnieniem” dla dziennikarzy opisujących rzeczywistość 
z dalszej, niż granice naszej gminy, perspektywy. Tak było w ubiegłym tygodniu, gdy Gazeta Goleniowska, najpierw na swoim portalu, a następnie w pa-
pierowym wydaniu gazety, odniosła się do relacji ze spotkania burmistrza Roberta Czapli z mieszkańcami Sikorek, jaka została umieszczona na stronie 
miasta. Poniżej stosowna do tej okoliczności treść, równie trafnie zatytułowana. 

Uroczysty odbiór farelki 
NOWOGARD. Grad sukcesów 

nie ustaje. W miniony czwartek 
burmistrz Czapla uroczyście do-
konał odbioru nagrzewnicy za-
montowanej w wiejskiej świetlicy 
w Sikorkach. Wdzięczny lud – jak 
donosi gminny kronikarz – przy-
był dziękować burmistrzowi.

Wdzięczność sikorczańskie-
go społeczeństwa miała głębsze 

podstawy. Dziękowano nie tylko 
za farelkę, ale też za przygotowa-
nie terenu pod boisko i zagospo-
darowanie terenu przy świetli-
cy. Wspólnie snuto dalsze plany, 
konkretnie – budowy szamba i 
wychodka przy świetlicy. Jest też 
szansa na postawienie paru latar-
ni we wsi, o ile ta strategiczna in-
westycja znajdzie uznanie Unii 
Europejskiej.

Burmistrz Czapla skorzystał z 
okazji i naświetlił sikorczanom 
skomplikowaną sytuację spo-
łeczno-polityczną w gminie No-
wogard. Z prelekcji wynikało, że 
wszystkiemu, co złe winni są rad-
ni. Przez wrodzoną skromność 
burmistrz nie wskazał źródła do-
bra.

Cezary Martyniuk
Gazeta Goleniowska

Komentarz:
Był już komin, był kawałek 

papy, teraz farelka, a w przyszłości 
będzie szambo. Wszystko moż-
na otwierać z pompą, szambo w 
szczególności. Nowogardzka pro-
paganda sukcesu łamie bariery i 
konwenanse, dostarczając dzien-
nikarskiego materiału i dużo ra-
dości. Tylko czekać, jak powo-
dem do świętowania będzie za-

kup papieru do urzędowej dru-
karki. Co ciekawe, nowogardzia-
nie zdają się akceptować taką pro-
pagandę, finezyjną jak walnięcie 
w pysk. Ale w podmaszewskim 
Rożnowie, nie wiedzieć czemu 
zwanym Nowogardzkim, zaczy-
na się mówić o potrzebie skróce-
nia nazwy. Podobno zaczyna być 
obciachowa. 

cm
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Sprawdź, kiedy kolęda?
Plan wizyty duszpasterskiej na 

terenie parafii pw.  WNMP w No-
wogardzie:

19 stycznia – wtorek
Ks. Proboszcz -   ul. WOJCIE-

SZYN
Ks. Robert D.-    ul. ZAMKOWA 

3 i 3a
 Ks. Robert Sz.-   ul. SĄDOWA  

oraz  5 MARCA 3, 4, 5
O. Marek Maziarz-   ul. WY-

SZYŃSKIEGO 5 ( 26 - 50 )
20 stycznia – środa  
Ks. Proboszcz -  ul. 700 LECIA 

23 – 25
Ks. Robert D. -    ul. ZAMKOWA 

3b i 3c
Ks. Robert Sz. -   ul. 700 LECIA  4
O. Marek Maziarz -  ul. LUBO-

SZAN domy jednorodzinne  oraz     
LUBOSZAN 12 ( 1- 20 )

21 stycznia – czwartek  
Ks. Proboszcz -  ul. 700 LECIA 

26 - 27
Ks. Robert D. -    ul. ZAMKO-

WA 1

Ks. Robert Sz. -   ul. 700 LECIA 
6 - 24

O. Marek Maziarz - ul. LUBO-
SZAN 12 ( 21 – 40 )

22 stycznia – piątek  
Ks. Proboszcz -  ul. BANKOWA 

1, 1a, 2, 2a, 6 i 8
Ks. Robert D. -   ul. ZAMKOWA 

4, 5, 6
 Ks. Robert Sz. -  ul. BANKOWA 

3d i 3e
O. Marek Maziarz - ul. LUBO-

SZAN 13
W dni powszednie kolęda rozpo-

czyna się od godz. 16.00

Plan Kolędy w parafii pw. św Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie:

19 stycznia – wtorek – ul. Świa-
towida 1, 1-18, 15 Lutego 6, 11, 12, 
14, 16

20 stycznia - środa  - ul. Świato-
wida 1, 19-36, 15 Lutego 13 i 15

21 stycznia - czwartek   - ul. 15 
Lutego 17, Zaciszna

22 stycznia - piątek  - ul. 15 Lute-
go 15A,A,B,C, Boh. Warszawy1 do 
9, Światowida 1, 37 - 54

Kolęda rozpoczyna się od godz. 
16.00                                   Opr. MR

„Wokół symboli narodowych”  
- Wojewódzki konkurs Historyczny

53 uczniów z „Jedynki”
W piątek (15 stycznia), aż 53 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, zosta-
ło sklasyfikowanych w podsumowaniu konkursu „Wokół symboli narodowych”.     W całym 
województwie do konkursu przystąpiło 3647 uczniów. 

W dniu 15 stycznia br. nastąpi-
ło podsumowanie  konkursu „Wo-
kół symboli narodowych” zorgani-
zowanego przez Szczeciński Od-
dział IPN. W skali dwóch woje-
wództw (zachodniopomorskiego i 
lubuskiego) do konkursu przystą-
piło 3647 uczestników, z pierwsze-
go etapu edukacyjnego. „Jedyn-
kę” reprezentowało 53 uczniów 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
Poziom wiedzy prezentowany 
przez uczestników był bardzo wy-
soki. -Wszyscy Uczniowie otrzy-
mali imienne dyplomy oraz na-
grody w postaci: gier edukacyj-
nych, książek, kubków oraz od-
blaskowych opasek. Gratulujemy 
wszystkim laureatom konkursu.

Poniżej przedstawiamy wyniki 
uczniów z SP nr 1.

Info: własna

W pierwszej kategorii wieko-
wej (klasy pierwsze): 

I miejsce 
Julia Dziekanowska, Hanna 

Grygowska, Franciszek Michalak, 
Marta Rydz, Fabian Bogdański, 
Alicja Szymańska, Aniela Nazar-
czyk, Aleksandra Szpigiel, Kon-
rad Juszkiewicz, Michał Skowron, 
Adam Kucharczyk, Nikodem Tu-
zinkiewicz, Aleksander Więzow-
ski, Maksymilian Kowalczyk, Ma-
ciej Pietrzak, Alicja Salamon

II miejsce 
Mieszko Szydłowski, Alicja 

Borzymowska, Oliwia Majcher, 
Amelia Jażdżewska 

III miejsce 
Michał Pabiś
W drugiej kategorii wiekowej:
I miejsce 
Mateusz Połatyński, Aleks So-

kołowski, Magdalena Chojarska, 
Natalia Damazer, Karol Gieryń

II miejsce 
Stanisław Rabiejewski, Aleksan-

dra Dziekanowska, Julian Przy-
wecki, Tatiana Guz, Karina Czu-
ba, Marta Nawara, Hanna Śnie-
gowska, Małgorzata Wiśniew-
ska, Kalina Strzałkowska, Natasza 
Kaźmierczak

III miejsce 
Hanna Berg, Lena Druciarek, 

Maja Radecka, Julia Ławniczak, 
Blanka Strzałkowska, Kaja Żmin-
da, Anna Sierżant, Wiktor Tro-
janowski, Igor Głowicki, Amelia 
Dwornik, Nadia Białowąs, Julia 
Murawska, Anna Kaczmarek, Zo-
fia Baca, Katarzyna Adrych, Ni-
kola Bednarek, Aleksandra Roga-
lewska

Andrzej Jaszcz: lat 56, zmarł 14.01.2016 r., pogrzeb odbył się 
16.01.2016 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Ewa Pankau: lat 70, zmarła 13.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 
20.01.2016 r., o godz. 14.00 na cmentarzu centralnym w Szczecinie.

Szymon Poprawa: 1 dzień, zmarł 15.01.2016 r., pogrzeb odbył się 
18.01.2016 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

 Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Reklama

Przegląd wydarzeń 2015 roku – część 4
Jak co roku prezentujemy naszym czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. Tym razem w 
ostatniej odsłonie zestawienia, prezentujemy trzy wiodące tematy, które miały miejsce w październiku, listopadzie i grudniu. Zapraszamy do lektury. 

PAźDZIERNIK
Uczniowie ZSO połączyli się 

ze stacją ISS
Byliśmy w kosmosie na żywo

We wtorek (29 września), Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie, miał swój wiel-
ki dzień. Szkoła przy pomocy ar-
gentyńskiego krótkofalowca, bez-
pośrednio połączyła się z Między-
narodową Stacją Kosmiczną ISS, 
a czternastu uczniów w ciągu kil-
ku minut skierowało swoje pyta-
nia do amerykańskiego astronau-
ty Kjella Lindgrena, przebywają-
cego 400 km nad ziemią. Łącz-
ność zakończyła się wielkim suk-
cesem. ZSO wybrało opcję połą-
czenia za pomocą telemostu, wy-
korzystując naziemne łącza tele-

foniczne oraz sprzęt krótkofalar-
ski. W tym celu wykorzystany zo-
stał radiooperator z Buenos Aires 
- Adrian Sinclar, gdyż o ustalonej 
godzinie, stacja ISS przelatywa-
ła właśnie nad stolicą Argentyny. 
Całą operację nadzorował z Belgii 
- Gaston Bertels, przewodniczą-
cy międzynarodowego związku 
krótkofalarskiego. Na forum ZSO 
znajdowały się trzy ekrany projek-
cyjne, na ekranie ustawionym w 
środku wyświetlane było aktualne 
położenie stacji kosmicznej ISS, 
tak jak się to odbywa w Centrum 
Lotów Kosmicznych w Houston. 
Na drugim ekranie, stojącym z le-
wej strony, pojawiał się przekaz 
na żywo z kamer zainstalowanych 
na stacji. Ostatni ekran, stojący 
z prawej strony, wyświetlał zdję-
cie astronauty Kjella Lindgrena. 
Choć istniało prawdopodobień-
stwo, że eksperyment może się 
nie powieść, przed godziną15:00, 
w ZSO, przy pomocy opisywane-
go telemostu wszyscy obecni mo-
gli usłyszeć głos astronauty. 

Złoty medal dla ratownika 
medycznego z Nowogardu 

Kazimierz Sędłak odznaczony 
przez Prezydenta RP 

Kazimierz Sędłak, ratownik 
medyczny z Nowogardu, został 
odznaczony przez Prezydenta RP, 
Andrzeja Dudę, „Złotym Meda-
lem za Długoletnią Służbę”.  Ho-
norowe odznaczenia wręczano 
w miniony piątek 16 październi-
ka, podczas Wojewódzkich Ob-
chodów Dnia Ratownictwa Me-
dycznego w Drawsku Pomorskim. 
Kazimierz Sędłak pracuje w no-
wogardzkim pogotowiu od 1988 
roku. Jak sam mówi, wróżenie to 
traktuje jako docenienie jego wie-
loletniej służby.  -Czuję się doce-

niony i wyróżniony. To dla mnie 
ogromny zaszczyt – mówi K. Sę-
dłak, pytany przez redakcję DN, 
co znaczy dla niego odznacza-
nie przyznane przez Prezyden-
ta RP.  W trakcie  uroczystości w 
Drawsku Pomorskim, prezydenc-
kimi odznaczeniami zostało uho-
norowanych łącznie 13 ratowni-
ków z całego województwa za-
chodniopomorskiego. Dzień Ra-
townictwa Medycznego, przypa-
dający właściwe na dzień 13 paź-
dziernika, obchodzony jest w Pol-
sce od 2006 roku. Święto zostało 
powołane ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. Jego 
patronem jest błogosławiony Ge-
rard Tonque, ur. ok. 1040, zm. 3 
września 1120, pochodzący we-
dług różnych wersji hagiografów z 
Francji bądź Włoch, założyciel za-
konu szpitalników. 

Rodzice i kadra z Przedszkola 
nr 4 nie chcą przenosić placówki

Zamiast parkingu będzie re-
mont?

W środę (28 października) pod-
czas obrad XVII Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, na sali pojawili się 
rodzice oraz kadra pedagogiczna 
z Przedszkola nr 4. Spowodowa-
ne to było doniesieniami o pomy-
śle przeniesienia przedszkola do 
budynku RCP-u. Przedstawiciele 
Przedszkola zjawili się aby uzmy-
słowić radzie, że kategorycznie 
się na to nie zgadzają. Jednak czy 
aby słusznie?  Podczas XVII Se-
sji Rady Miejskiej miało odbyć się 
głosowanie dotyczące zwiększenia 
wydatków w budżecie gminy. Jed-
nym z podpunktów mówiącym na 
co pieniądze zostaną przeznaczo-
ne, była budowa parkingów przy 
Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie. 
Na ten cel wygenerowano 230 tys. 
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zł. Jednak to nie w tej sprawie w 
sali obrad licznie zgromadzili się 
rodzice dzieci uczęszczających do 
Przedszkola nr 4 oraz kadra peda-
gogiczna. Ich obecność była spo-
wodowane głosami o przenosi-
nach placówki do innego budyn-
ku. Choć podczas środowej se-
sji w porządku obrad nie wid-
niał zapisek o dyskusji na ten te-
mat, to jednak radny Marcin Nie-
radka poprosił przewodniczące-
go Rady Miejskiej, aby ten pozwo-
lił rodzicom zabrać głos, skoro już 
w godzinach swojej pracy znaleź-
li chwilę aby porozmawiać na te-
mat Przedszkola i zjawili się na se-
sji. Radni ostatecznie nie głosowa-
li w sprawie przyznania środków 
na remont parkingu i poczeka-
ją z tym zagadnieniem, aż odbę-
dzie się zaplanowane na najbliższy 
wtorek spotkanie w Przedszkolu. 

LISTOPAD
Budowa drogi na Radosła-

wiu wstrzymana. Mieszkańcy są 
wściekli. 

Najpierw odtrąbił sukces, a 
później odwalił fuszerkę 

„Stop nieudolnym inwestycjom. 
Burmistrzu ogarnij swój Urząd” - 
transparent z takim hasłem zawisł 
na jednym z bloków na osiedlu 
Radosław. Ku zdziwieniu miesz-
kańców, praktycznie przed sa-
mym końcem, przerwano budowę 
drogi na osiedlu. Ludzie są wście-
kli i oburzeni. Jeden z lokatorów 
złożył nawet na burmistrza skar-
gę do Rady Miasta w tej sprawie.  
Chodzi o budowę dróg wewnętrz-
nych na osiedlu Radosław. O spra-
wie pisaliśmy już w połowie wrze-
śnia. Przypomnijmy, że remont 
drogi rozpoczął się 6 sierpnia. 
Wykonawcą robót, wyłonionym 
w przetargu, została firma Wal-
bud, która wyceniła inwestycję na 
238 tys. zł. Wcześniej burmistrz 
w otoczeniu wykonawcy i preze-
sa SM „Cisy” odtrąbił początek 
remontu w gminnych propagato-
rach, w znanym powszechnie dla 
siebie stylu –  łopata i burmistrz 
z szerokim uśmiechem na twarzy. 

Mieszkańcom już tak do śmie-
chu nie było jak włodarzowi mia-
sta. Na samym początku okazało 
się, że inwestycja jest mówiąc deli-
katnie „nieprzemyślana”. Pierwszy 
problem dotyczył parkingu, jaki 
według przedstawianej koncepcji 
miał powstać przy bloku o nr 36. 
Ku zdziwieniu mieszkańców gmi-
na nie ujęła budowy miejsc po-
stojowych, publikując szczegóło-
wy zakres inwestycji w ogłoszeniu 
przetargowym. Już wtedy miesz-
kańcy osiedla nie kryli swoje-

go rozczarowania takim obrotem 
sprawy. Na łamach DN mówili, że 
czują się oszukani przez gminę. 
To nie jedyny problem, jaki poja-
wił się w trakcie prowadzonej in-
westycji. Prawdziwe „schody”, a 
raczej wysokie krawężniki, zaczę-
ły się później. Otóż okazało się, że 
projektując inwestycję nie wzięto 
pod uwagę różnicy w poziomach, 
jaka wystąpi pomiędzy nową na-
wierzchnią drogi a starym parkin-
giem przy bloku nr 44 (budynek i 
teren administrowany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Cisy”).

Prezes Pomorzanina pod 
ostrzałem piłkarzy, kibiców oraz 
rodziców

Marcin Skórniewski poda się 
do dymisji?

Podczas sobotniego meczu Po-
morzanina Nowogard z Morzyc-
kiem Moryń, zawisły dwa trans-
parenty nawołujące prezesa Mar-
cina Skórniewskiego do dymi-
sji. Kto zawiesił transparenty oraz 
dlaczego pragnie zmiany prezesa, 
wyjaśniamy w tym artykule. Słabe 
wyniki pierwszego zespołu spra-
wiły, że nad nowogardzkim klu-
bem pojawiły się „czarne chmu-
ry”, czas pokaże czy zostaną roz-
dmuchane, czy też przyniosą bu-
rzę... W sobotę (31 października), 
o godzinie 13:00, pierwszy zespół 
Pomorzanina na własnym stadio-
nie podejmował Morzycko Mo-
ryń. Mecz zakończył się poraż-
ką gospodarzy 1:3 i zapewne po-
szedłby w niepamięć, gdyby nie 
incydent, który miał miejsce tuż 
przed pierwszym gwizdkiem sę-
dziego. Na ogrodzeniu znajdują-
cym się na trybunach „pod lasem”, 
grupa osób wywiesiła dwa trans-
parenty o treści: „Prezes do dymi-
sji”, z dopiskami: PS. zawodnicy i 
rodzice oraz zawodnicy i kibice. 
Dlaczego piłkarze, rodzice oraz 
kibice domagają się zmiany preze-
sa? Jeśli chodzi o kibiców sprawa 
wydaje się klarowna, sprzeciwiają 
się oni złej atmosferze panującej 
w klubie oraz fatalnym wynikom 
osiąganym przez pierwszy i dru-
gi zespół Pomorzanina. Co do ro-
dziców, padł zarzut nie przezna-
czania pieniędzy na młodych pił-
karzy, którzy nie otrzymali od klu-
bu dresów, choć rodzice co mie-
siąc opłacają składki, z których ta-
kowe stroje powinny zostać zaku-
pione. Wygląda na to, że póki co 
próżno szukać porozumienia na 
linii klub – piłkarze, wierzymy, że 
wszystko czym prędzej zostanie 
wyjaśnione, z korzyścią oczywi-
ście dla wszystkich i Pomorzanin 
znów zacznie odnosić zwycięstwa.

Spotkanie z Janem Nowickim 
w NDK 

O teatrze, serialach i listach do 
Skrzyneckiego 

Książka jest najważniejsza, do-
piero po niej jest muzyka, malar-
stwo, teatr, film i na samym koń-
cu ,to gówno, jakim jest telewi-
zja - mówił w sobotę Jan Nowicki, 
który przyjechał do Nowogardu, 
by promować swoją najnowszą 
książkę pt. „Dwaj Panowie”. Tuż 
przed spotkaniem z nowogardz-
ką publicznością, redakcja DN 
przeprowadziła krótką rozmowę 
z aktorem, w której Jan Nowicki 
zdradza, dlaczego uważa, że „pi-
sanie to zajęcie bardziej szlachet-
ne niż aktorstwo”. Dwaj panowie 
– to zbiór listów, jakie przez po-
nad 5 lat, pisał do zmarłego przy-
jaciela, Piotra Skrzyneckiego, Jan 
Nowicki. Podczas spotkania z no-
wogardzką publicznością, aktor 
mówił, dlaczego „znudziło” mu 
się aktorstwo i zajął się pisaniem. 
Spotkanie z Janem Nowickim 
trwało prawie godzinę. Na zakoń-
czenie znany aktor chętnie pozo-
wał do zdjęć i podpisywał swoje 
książki. Jedyne co mogło rozcza-
rować, to frekwencja. Na spotka-
nie z J. Nowickim przyszło około 
20 osób. Sam aktor jednak zupeł-
nie się tym nie przejmował, twier-
dząc, że nie ilość, a jakość ma zna-
czenie – szczególnie, jeśli chodzi o 
prawdziwe relacje z widownią. 

GRUDZIEń
W nagrodę za sukcesy otrzy-

mała wypowiedzenie z pracy
Dyrektor Biblioteki odwołana 

ze stanowiska!

Po 23 latach, ze stanowiska dy-
rektora Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie, zosta-
ła odwołana Zofia Pilarz. Zarzą-
dzenie w tej sprawie wydał bur-
mistrz Robert Czapla, dosłow-
nie kilka dni po tym, jak nasza 
biblioteka po raz kolejny znala-
zła się w czołówce najlepszych bi-
bliotek w kraju według „Rzeczpo-
spolitej”. O tym, że burmistrz chce 
się pozbyć z biblioteki Zofii Pilarz, 
mówiło się już od dawna. Ponoć 
próbował tego dokonać już, kie-
dy po raz pierwszy został burmi-
strzem. Wówczas miał odwiedzić 
Z. Pilarz w jej gabinecie, znajdu-

jącym się na piętrze biblioteki i 
„ładnie prosić” żeby sama zrezy-
gnowała ze stanowiska. Dyrek-
tor miała kategorycznie odmó-
wić. Od tamtej pory stosunki na 
linii burmistrz-dyrektor biblioteki 
były bardziej niż chłodne. Ponoć 
burmistrz więcej już w gabinecie 
Z. Pilarz nigdy się nie pojawił. Z 
szefową biblioteki komunikował 
się za pośrednictwem swojej se-
kretarki bądź innych pracowni-
ków ratusza.  Kiedy R. Czapla zo-
stał wybrany burmistrzem po raz 
drugi, znów zaczęło się mówić o 
odwołaniu ze stanowiska dyrektor 
Pilarz. Do dyrektora biblioteki, R. 
Czapla zaczął posyłać „emisariu-
szy”, którzy w jego imieniu nama-
wiali Z. Pilarz do dobrowolnego 
odejścia z pracy.  Nagonka i zła at-
mosfera wokół dyrektora Bibliote-
ki, sprawiły, że stan zdrowia Z. Pi-
larz się pogorszył. Dlatego dyrek-
tor biblioteki przebywała w ostat-
nich miesiącach na zwolnieniu le-
karskim. Wróciła z niego 25 listo-
pada, w minioną środę. Następne-
go dnia „wezwano” ją do ratusza i 
wręczono wypowiedzenie z pra-
cy. Zrobił to nie sam burmistrz, 
ale jego zastępca w towarzystwie 
kadrowej.  A dzieje się to wszyst-
ko w kilka dni po tym, kiedy na-
sza biblioteka ponownie przynio-
sła miastu chlubę. Przypomnijmy 
tylko, że nowogardzka bibliote-
ka prowadzona przez Z. Pilarz od 
kilku już lat zajmowała czołowe 
miejsca w prestiżowym „rankin-
gu bibliotek”, przygotowywanym 
wspólnie przez: Instytut Książki i 
„Rzeczpospolitą”. Tak było i w tym 
roku. W ogłoszonym kilkanaście 
dni temu najnowszym rankingu, 
nasza biblioteka zajęła 46 miejsce 
w kraju na 790 bibliotek, co dało 4 
miejsce w województwie zachod-
niopomorskim. 

Będzie mniej o 5 procent
Mimo wniosku burmistrza, 

radni obniżyli podatki

Mimo że burmistrz wnioskował 
o zachowanie dotychczasowych 
stawek podatkowych, radni koali-
cji zdecydowali o obniżeniu wy-
sokości podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i od środków trans-
portu – to jeden z wyników burz-
liwej czwartkowej sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie.  Po zgłosze-
niu przez radnych wniosku o ob-
niżkę podatków, burmistrz opu-
ścił salę obrad i rada procedowa-
ła dalej już bez obecności organu 
wykonawczego gminy. W zakresie 
podatków od nieruchomości, rol-
nego i środków transportu, Bur-
mistrz Nowogardu oświadczył w 

przeddzień sesji na stronie miej-
skiej, że: wnioskuje, aby nie pod-
nosić wysokości tych podatków i 
pozostawić je na dotychczasowym 
poziomie. Burmistrz nie zauważył 
jednak, że podatki te w Nowogar-
dzie są od lat na wysokim pozio-
mie, co skutkuje np. zjawiskiem 
przenoszenia działalności zwłasz-
cza transportowej do ościennych 
gmin gdzie odpowiednie staw-
ki podatkowe są niższe. DN pisał 
o tym już kilkakrotnie.  Na szczę-
ście zauważyli to radni nowo-
gardzcy i zamiast dziękować bur-
mistrzowi, że nie proponuje pod-
wyższenia podatków zawniosko-
wali o ich obniżenie. Mimo kon-
sternacji burmistrza takim obro-
tem sprawy, co się wyraziło m.in. 
w demonstracyjnym opuszcze-
niu przez niego sali obrad, radni 
podjęli decyzję o obniżeniu sta-
wek wszystkich trzech podatków 
o 5%. W przypadku podatku od 
nieruchomości oznacza to stawkę 
18, 30 zł zamiast 19, 18 dla budyn-
ków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza i 0, 51 zł 
zamiast dotychczasowych 0, 54 zł 
dla obiektów mieszkalnych.

Znika stary Nowogard
Wyburzyli budynek przed-

szkola przy ulicy 3 Maja

W ubiegły piątek, rozpoczę-
to wyburzanie budynku po by-
łym przedszkolu przy ulicy 3 
Maja. Dzisiaj, trwa już tylko usu-
wanie gruzów. Wyrzut sumienia 
nowogardzkiej władzy zniknął z 
powierzchni ziemi. Niestety za 
wszystko jak zwykle płacą podat-
nicy, mieszkańcy gminy.  W ubie-
głym tygodniu rozpoczęło się wy-
burzanie obiektu po byłym przed-
szkolu przy ulicy 3Maja.  Już pod 
koniec pierwszego dnia rozbiórki, 
obiekt zniknął z powierzchni zie-
mi. Obecnie trwa usuwanie gru-
zu. W ten sposób zakończyła się 
smutna, w ostatnich latach, histo-
ria tego oryginalnego budynku. W 
tym roku gmina Nowogard odkupi-
ła obiekt od właściciela za 120 tys. 
Kilkunastoletni były posiadacz bu-
dynku nic więc nie stracił, odzyskał 
bowiem pieniądze wydane na po-
czątku na kupno przedszkola. Stra-
ciło natomiast społeczeństwo No-
wogardu nie tylko finansowo (120 
tys. plus koszty rozbiórki i utraco-
ne przez lata podatki), ale zniknął 
z powierzchni ładny wszak nomi-
nalnie obiekt w centrum miasta, do 
którego wielu z mieszkańców (np. 
byłych przedszkolaków) miało rów-
nież sentymentalny stosunek. 

Oprac: KR
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NA SPRZEDAŻ 
- WYNAJEM 

LOKAL - SKLEP
pow. 80 m kw. 

W Resku na osiedlu  
 w bardzo atrakcyjnym 

położeniu.  
Wszystkie media.  

Witryny i wejście od ulicy.  
Pilne. Atrakcyjna cena.  

Tel.  692 413 918

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundo-
waniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest 
to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czy-
li po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 

nadzieję, że podobnie jak ja, wie-
lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 

Festynu Komandosa, odbędzie się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możli-
wość swojego zdania w tak ważnej 
sprawie dla członków Stowarzysze-
nia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Zmiany w Pomorzaninie

Brazylijczyk za Tomasza Surmę!
Jak ustalił Dziennik Nowogardzki, Tomasz Surma nie jest już trenerem Pomorzanina Nowogard. Na ławce trenerskiej zastąpi go Fernando Maia Batista. 
Decyzję taką podjął Zarząd Pomorzanina i choć zakończenie współpracy odbyło się za porozumieniem stron, to nie trudno odczuć, że zmiana trenera spo-
wodowana jest wynikami zespołu. Pytanie tylko, czy nowy trener jest w stanie cokolwiek zmienić?

Tomasz Surma jest wychowan-
kiem Pomorzanina Nowogard i 
od wielu lat był związany z klu-
bem. Po dłuższej przerwie, dro-
gi Pomorzanina i Tomasza Sur-
my ponownie spotkały się w se-
zonie 2011/2012. Wówczas Surma 
odszedł z Sarmaty Dobra i wpro-
wadził Pomorzanin z regionalnej 
okręgówki do wojewódzkiej. W 
kolejnym sezonie 2012/2013 tre-
ner był bliski awansu do IV Ligi. 
Wówczas beniaminek z Nowogar-
du walkę o awans przegrał na fini-
szu, tracąc do 2. miejsca 5 punk-
tów. W kolejnym sezonie na ławce 
trenerskiej Surmę zastąpił Robert 
Kopaczewski z Goleniowa, powo-
dem były prywatne sprawy obec-
nego trenera.  Pod jego wodzą 

drużyna rozegrała bardzo dobrą 
rundę jesienną oraz słabszą wio-
senną, przez co zajęła ostatecznie 
7. miejsce w tabeli. Po niewypale 
z „goleniowskim” pomysłem, nie-
oczekiwanie na ławkę trenerską 
powrócił Tomasz Surma. „Stary” 
nowy trener dobrze rozpoczął se-
zon 2015/2016, jego zespół poko-
nał przed własną publicznością w 
1. kolejce Polonię Płoty 3:1. Jak 
się jednak później okazało, było 
to jedyne zwycięstwo w rundzie 
jesiennej! Pomorzanin zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli z zaled-
wie 6 punktami na koncie i jeśli 
Zarząd myśli, że trener może od-
mienić los klubu i uniknąć niemal 
pewny spadek, to powinien za-
trudnić cudotwórcę. Czy będzie 

nim brazylijski piłkarz Fernando 
Maia Batista? - Obowiązki pierw-
szego trenera Pomorzanina Nowo-
gard przejmie Fernando Maia Ba-
tista – poinformował DN, pre-
zes Marcin Skórniewski. - Powo-
dem zmiany trenera są złe wyni-
ki, ostatnie miejsce w tabeli mówi 
samo za siebie. Podjęliśmy taką de-
cyzję z Zarządem klubu, po wspól-
nych rozmowach z Tomaszem Sur-
mą. Dziękujemy Tomkowi za wy-
konaną pracę w Pomorzaninie – 
dodaje M. Skórniewski. 

 Fernando póki co w Nowogar-
dzie zajmował się głównie szko-
leniem młodzieży, a w minionej 
rundzie prowadził również tre-
ningi drugiej drużyny. Jest rów-
nież piłkarzem pierwszej dru-
żyny, zatem można się spodzie-
wać, że będzie „grającym” trene-
rem i z murawy dyrygował będzie 
swoimi podopiecznymi. Brazylij-
czyk wzmocnił Pomorzanina la-
tem 2015 roku. Fernando Maia 
Batista urodził się 27 maja 1979 
roku w Rio de Janeiro. Jest wycho-
wankiem Cruzeiro EC. Do Pol-
ski trafił za sprawą szkółki piłkar-
skiej, lubującej się w talencie bra-
zylijskich piłkarzy Antoniego Pta-
ka. Zadebiutował w polskiej Eks-
traklasie w barwach Łódzkie-
go Klubu Sportowego, w sezonie 
1997/1998. W meczu przeciwko 
Petrochemii Płock, jego ŁKS wy-

grał wówczas 5:0, a Batista pojawił 
się na boisku w 82. minucie, był 
to jego jedyny występ w tym se-
zonie. Tak się złożyło, że wówczas 
ŁKS zdobył Mistrzostwo Polski, a 
Fernando Maia Batista był częścią 
tego zespołu. Na boiska Ekstrakla-
sy powrócił w sezonie 1998/1999, 
zaliczył wtedy trzy pełne mecze 
w wyjściowej jedenastce. Piłkarz 
Pomorzanina, po grze w Łódz-
kim Klubie Sportowym, wystę-
pował odpowiednio w następują-
cych drużynach: Świt Nowy Dwór 
Mazowiecki, MSP-Ptak Piotrków 
Trybunalski, Piotrcovia Piotrków 
Trybunalski, Pogoń Szczecin, Ja-
giellonia Białystok, Kotwica Ko-
łobrzeg, Rega Trzebiatów, Gryf 95 

Słupsk, Błękitni Stargard Szcze-
ciński oraz od 2011 roku, Drawa 
Drawsko Pomorskie. Dodajmy, że 
od 2008 roku Batista posiada tak-
że polskie obywatelstwo, a na co 
dzień mieszka w Szczecinie. Bra-
zylijczyk nie będzie miał łatwe-
go zadania, gdyż nie tylko wyni-
ki należy poprawić, chodzi tutaj 
również o złą atmosferę, która pa-
nuje w szatni, co pokazały incy-
denty z flagami wywieszonymi na 
jednym ze spotkań. Czy Fernando 
będzie cudotwórcą? Czas pokaże, 
wierzymy, że nowogardzki zespół 
pod wodzą nowego trenera za-
cznie w końcu wygrywać.

KRTomasz Surma żegna się z ławką trenerską Pomorzanina, czas pokaże czy była to 
dobra decyzja

Niebawem przekonamy się czy Fernando Maia Batista będzie w stanie wyciągnąć 
pierwszy zespół z dołka

Giełda 
Kolekcjonerska

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie, 
zapraszają na pierwszą Gieł-
dę Kolekcjonerską w nowym 
roku - „Rozmaitości i osobliwo-
ści”. Giełda odbędzie się w holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury, 
w niedzielę (24 stycznia), o godzi-
nie 14:00. W programie Giełdy: 
skup, sprzedaż, wymiana - mo-
nety, banknoty, znaczki, karty, li-
teratura oraz inne eksponaty. Po-
nadto informujemy, że zachęca-
my wszystkich chętnych do wstą-

pienia w szeregi naszego Koła 
Numizmatycznego oraz Klubu 
Kolekcjonera. Nowe deklaracje 
członka można pobrać w czasie 
giełdy, będą również przyjmowa-
ne zapisy oraz opłaty. 

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera Nowogard 
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DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy do dzisiejszego numeru DN (12 stycznia), przez kolej-

ne siedem wydań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), będziemy pu-
blikowali na naszych łamach ponumerowane kupony, które wezmą 
udział w losowaniu nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji 
Kamena dla dwóch osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena2

Piłkarze Pomorzanina wznawiają treningi

Filip Plewiński odejdzie?
Piłkarze Pomorzanina Nowogard wznowili już treningi. Pierwszy mecz sparingowy zapla-
nowany jest na początek lutego, wcześniej nowogardzianie wystąpią w Dobrej na Memo-
riale im. Mieczysława Koła. Pod koniec lutego zaprezentują się na turnieju w Niemczech, o 
czym pisaliśmy już wcześniej. 

Pierwszy mecz sparingowy 
Pomorzanina, odbędzie się w 
pierwszą sobotę lutego. Nowo-
gardzianie podejmować będą 
Fagus Kołbacz na stadionie w 
Stargardzie. Fagus występuje w 
regionalnej okręgówce, czyli w 
lidze do której grozi spadek Po-
morzaninowi. Piłkarze z Koł-
bacza walczą o utrzymanie, zaj-
mując dopiero 13. miejsce, z za-
ledwie 11 punktami na koncie. 
Nie jest to wymagający przeciw-
nik, ale jak na pierwszy sparing 
w 2016 roku- wystarczający. Za-
nim jednak piłkarze Pomorzani-
na zagrają z Fagusem, w sobotę 
30 (stycznia) w Dobrej, zagrają 
jak co roku w halowym Memo-
riale im. Mieczysława Koła. Tur-
niej organizowany przez Dobrą, 
od lat słynie z wysokiego pozio-
mu, a swój udział potwierdzają 

zespoły z wyższych lig. Uwień-
czeniem pierwszych miesięcy 
będzie turniej Ospa-Cup 2016, 
rozgrywany w niemieckim Bad 
Doberan. Jak już informowali-
śmy, nowogardzianie trafili do 
grupy B wraz z PSV Rostock, SV 
Traktor Pentz, TSV Butzow. To 

trzeci wypad Pomorzanina na 
halowy turniej do naszych za-
chodnich sąsiadów. Póki co, no-
wogardzianie w Bad Doberan 
odgrywali głównie rolę dostar-
czycieli punktów. Nie wiadomo, 
czy w przygotowaniach pierw-
szej drużyny uczestniczyć będzie 
Filip Plewiński. Jak udało nam 
się ustalić, pozyskaniem piłkarza 
zainteresowana jest Sparta Wę-
gorzyno. Prezes Pomorzanina 
stwierdził, że jeśli oferta będzie 
interesująca, a sam piłkarz wyra-
zi chęć gry dla Sparty, klub nie 
będzie mu tego utrudniać. Je-
śli by tak się stało, brak tego pił-
karza będzie dużym osłabieniem 
dla i tak „rozsypanej” drużyny, 
gdyż Filip Plewiński, był jedną 
z wyróżniających się postaci w 
minionej rundzie.

KR

Halowy Turniej Piłki Nożnej kobiet

„Pomorzanki” 
 w hali ZSO
Jak udało nam się ustalić, w dniu 30 stycznia, Pomorzanin 
Nowogard zorganizuje w Nowogardzie, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Kobiet. Zmagania odbędą się w hali ZSO, przy 
ul. Boh. Warszawy. W sumie w turnieju wystąpi siedem ze-
społów. 

Piłkarki Pomorzanina, póki co 
przygotowują się do sezonu po-
przez halowe turnieje. Niedaw-
no wspominaliśmy o dobrym wy-
stępie zawodniczek z Nowogar-
du, na silnie obsadzonym turnie-
ju w Koninie. Tym razem „Pomo-
rzanki” za rywalki nie będą miały 
tak wymagających przeciwniczek. 
Oprócz pierwszego i drugiego ko-
biecego zespołu Pomorzanina, w 
hali ZSO zagrają również: Fala 

Międzyzdroje, Zalew Stepnica, 
Energetyk Junior Gryfino, Hat-
trick Kołobrzeg oraz Vielgovia 
Szczecin. W sumie 7 drużyn, któ-
re rywalizować będą w systemie 
„każdy z każdym”, a zwycięzcą zo-
stanie drużyna z największym do-
robkiem punktowym. Głównym 
sponsorem turnieju jest gospo-
darstwo rolne „Visonex” Zbignie-
wa Piątaka. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana 
Redakcja "WBReW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra  
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Dopalacze?  
To mnie nie kręci!
Od końca listopada aż do grudnia 2015 r. wszystkie klasy 
zawodowe oraz techniczne wzięły udział w kampanii w for-
mie prelekcji „Dopalacze? To mnie nie kręci”, których celem 
było uświadomienie młodzieży, jakie są skutki przyjmowa-
nia używek.  

Prelekcje poprowadziła Pani Klaudia Gieryń – starszy inspektor Re-
feratu Prewencji w Zespole ds. Nieletnich i Patologii Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie

Klaudia Druciarek kl. I TE  

Próbna matura w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
11 i 12 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie od-
była się próbna matura z języka polskiego i matematyki, podczas której maturzyści mogli 
sprawdzić swoją wiedzę na kilka miesięcy przed egzaminem dojrzałości. 

Język polski 
Matura próbna z języka pol-

skiego odbyła się 11 stycznia (po-
niedziałek) i przystąpiło do niej 
81 uczniów klas maturalnych. 
Czas trwania matury to 170 mi-
nut. Tegoroczny egzamin prób-
ny został przeprowadzony według 
nowej formuły. W pierwszej czę-
ści arkusza uczniowie odpowia-
dali na pytania związane z frag-
mentami trzech tekstów publicy-
stycznych (uczniowie mieli za za-

danie np. napisać streszczenie li-
czące 40-60 słów). Druga część 
arkusza zawierała dwa tematy, 
na podstawie których uczniowie 
mieli napisać rozprawkę proble-
mową. Uczniowie mogli napisać 
wypracowanie na podstawie frag-
mentu utworu Pawła Huellego lub 
wiersza Wisławy Szymborskiej. W 
części poświęconej na wypraco-
wanie uczniowie  najchętniej wy-
bierali temat związany z fragmen-
tem prozy. Informacji na temat 

próbnego egzaminu maturalnego 
udzieliła Pani Alicja Jaklińska – 
wicedyrektor i nauczycielka języ-
ka polskiego w ZSP, która podsu-
mowała egzamin próbny: „O tym 
czy uczniowie poradzili sobie z 
zadaniami dowiemy się przed fe-
riami. Faktem jest, że zadania były 
różnorodne pod względem pole-
ceń oraz posiadały zróżnicowany 
stopień trudności”. 

 Zajęcia z policjantką Panią Klaudią Gieryń 

 Uczniowie tuż przed rozpoczęciem egzaminu próbnego 

Matematyka 
Matura próbna z matematyki 

odbyła się 12 stycznia (wtorek) i 
została przeprowadzona z aku-
sza ćwiczeniowego z OKE. Nale-
żało się wykazać wiadomościami 
i umiejętnościami z  zakresu ma-
tematyki m.in. z działań na licz-
bach rzeczywistych i wyrażeniach 
algebraicznych, wzorów skróco-
nego mnożenia, równań różne-
go stopnia, ciągów liczbowych i 
własności figur. W zadaniach za-
mkniętych: własności figur pła-
skich i przestrzennych z wykorzy-

staniem trygonometrii i geometrii 
analitycznej. Oceny trudności ar-
kusza maturalnego dokonała na-
uczycielka matematyki Pani Do-
rota Bondarowicz: „Arkusz moż-
na ocenić jako średniej trudności. 
Mam nadzieję, że egzamin prób-
ny pozwoli ocenić już osiągnięte 
umiejętności oraz określić braki, 
które będzie można wyrównać na 
prowadzonych w szkole zajęciach 
fakultatywnych”. 

Klaudia Druciarek kl. I TE

 Matura próbna z języka polskiego Matura próbna z matematyki 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIeRUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe   63 m2: nowe okna, bu-
dynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 
221

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 72m2, ul. Ks. Racibora I, 
I piętro. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
607 647 215 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 
3maja, 100 000 zł. Tel. 888 313 
884

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
ul. Kowalska 2, IV piętro. 606 
269 725

• Sprzedam garaże na ul. Jana 
Pawła II. 607 580 172 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 45,6 m2, ul. Światowi-
da. 668 151 516, 608 626 696

• Wynajmę sklep ul. Wojska Pol-
skiego vis a vis szpitala. 513 
356 702 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam lokal ok. 40 m2, po 
remoncie, trzy pomieszcze-
nia na biuro lub mieszkanie, + 
wolnostojący murowany bu-
dynek typu kiosk ok. 7 m2, ul. 3 
Maja Nowogard. Całość 68 000 
zł. Tel. 601 541 164 możliwość 
dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w sta-
nie surowym. Tanio. 507 045 
404 

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 693 715 990 

• Sprzedam pawilon handlo-
wo-usługowy obecnie gastro-
nomiczny o pow. 32 m2 w Ma-
szewie obok Polo Market. 607 
097 278 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 
300 700 

• Sprzedam dzialkę budowlaną 
Karsk. Tel. 735 957 563 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
798 382 886 

• Wynajmę mieszkanie w cen-
trum Nowogardu. 695 74 10 
22

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe. 889 215 737 

• Sprzedam działki budowlane 
12-15 ar. 602 267 382 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
603 70 56 70

• Do wynajęcia lokal z pomiesz-
czeniem na sklep, maga-
zyn lub inną działalność oraz 
mieszkanie na wsi 7 km od No-
wogardu. 722 080 473 

mOTORYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-
-maX, rocznik 2004 gru-
dzień, poj. 2000 cm3, TDCI 
136 km, stan techniczny do-
bry. kompleksowe wyposa-
żenie. Ubezpieczenie i prze-
gląd do 02.06.2016r. Cena 
11 500 zł do negocjacji. Tel. 
603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 
90 Ah. 721 627 336 

•  Sprzedam Skoda Fabia Se-
dan, benzyna, 2005 r. Cena do 
uzgodnienia. 723 120 951 

ROlNICTWO

• Sprzedam ciągnik C-360, 
C-380, MTZ – 82, przycze-
pę rolniczą, pług trzyskibowy 
i czteroskibowy i rozrzutnik 
obornika. 781 932 918

• Sprzedam prosięta. 515 406 
298

•	 Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

• Sprzedam tucznika. 694 819 
036

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość 
i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

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

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRaNIe-maGIel,PRaNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, Ta-
PICeRkI meBlOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SkÓRZaNeJ 
maTeRIaŁOWeJ / POŚCIe-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPRZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

• Glazurnik, fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Matematyka. 668 171 212 

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD 
RĘKI. Bez zaświadczeń, bez 
BIK. Sprawdź promocję! Za-
dzwoń: 327061042

• Remonty i wykończenia miesz-
kań wykonam. 608 364 330 

• Kafelkowanie łazienek. 722 
030 862 

PRaCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

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

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

• Zatrudnię pracownika na 
kuchnię. 530 395 368

• amBeRCaRe24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 

niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• magistra Farmacji na staż 
lub po stażu do apteki ogól-
nodostępnej w Nowogar-
dzie pilnie zatrudnię. Umo-
wa o pracę, cały etat.kon-
takt: biuro@anmedica.pl, 
tel. 783 744 001.

• Firma budowlana zatrudni 
pracowników do prac wykoń-
czeniowych. Tel. 669 149 383 

• Zatrudnimy kucharza z do-
świadczeniem. 507 951 313, 
507 953 705 

• Zatrudnię Pana do pracy w 
sklepie, mile widziane prawo 
jazdy kat. B. 512 215 673 

• Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E. Transport Krajowy. Tel. 
509 740 304

• Firma transportowa z Nowo-
gardu zatrudni na stanowisko 
kierownicze, wykształcenie 
min. średnie. Tel. 91 39 25 275.

• Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

• Firma produkująca w Golenio-
wie tkaniny wielometrażowe 
poszukuje pracowników pro-
dukcyjnych ( mężczyzn i ko-
biet). Dojazd do pracy busa-
mi pracodawcy. Informacja 
tel od godz 8.00-14.00 pod nr 
914431042

INNe

• Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wiesza-
ki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 
697 104 578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 
880 690 659

• Stare pojazdy części, literaturę 
kupię. Tel 600 182 682 

• Blachę ocynkowaną trapezo-
wą, falistą lub gładka kupię. 
Tel. 600 182 682 

•	 kupię poroże jelenia, danie-
la, łosia i kozła, komkuren-
cyjne ceny. 693 344 667 

• Sprzedam wyposażenie skle-
pu odzieżowego w dobrym 
stanie, oraz odzież używaną 
niemiecką. Tanio. 786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

• Sprzedam maszynę do pro-
dukcji lodów włoskich 2 sma-
ki + mix, model Apice- cream 
3218AW.  Rok produkcji 2013, 
pracowała 2 sezony, stan ide-
alny, więcej inf. o maszynie na 
www.appolska.pl cena 23 000 
zł. Tel. 607 097 278 

• Owczarek niemiecki długo-
włosy, dwa lata, mocna bu-
dowa, ładny sprzedam i dwie 
trzymiesięczne suczki. 510 620 
109 
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

PIaSek, PIaSek PRZeSIeWaNY, ŻWIR, 
CZaRNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Grecja,
Maroko, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

s. 2

s. 13

s. 11

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  9

MAK+ 
wkroczył 
do  biblioteki

Kto tu 
naprawdę 
„wodę leje”?

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reKlAMA

reKlAMAreKlAMA

  Od 500 do 5000 zł
  
Szybka decyzja  
kredytowa  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• bezbolesna depilacja laserowa
• likwidowanie plam skórnych
• leczenie trądziku - zniżki dla młodzieży

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

"Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże"
 Księdzu Proboszczowi  

Grzegorzowi legutko 
z okazji 50 urodzin 

składamy serdeczne życzenia - zdrowia, pogody ducha, 
Niech Najświętsza Panna otacza 

Księdza Matczyną Miłością i Opieką.
A Jezus niech będzie - zawsze i we wszystkim 

- obroną, pomocą i życiem.
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie

Zapraszamy na mszę św w intencji księdza proboszcza w niedzielę o godz 11. 

Nasi Przedsiębiorcy: 
Dorota Banasik, 
Sebastian Czuchaj

NASZE INTERWENCJE

Psi los piwnicznego kota

Czytaj s. 5

Życzenia  
dla babci  
i dziadka

Nasi na 
Mistrzostwach 
w Piłce 
ręcznej
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W skrócie

Służby porządkowe wycięły drzewo znajdujące się przy restauracji 
„Okrąglak”, gdyż groziło zawaleniem. Drzewo było słabe po tym, jak ponad 
rok temu uderzył w nie piorun. - Potwierdzam, że w dniu 19.01.2016 zo-
stało przy kawiarni „Okrąglak” ścięte drzewo, które zagrażało zdrowiu i ży-
ciu przechodniów. Sprawę zgłosiłem do nowogardzkiego magistratu, by jego 
urzędnicy podjęli decyzję o ewentualnym wycięciu drzewa, które z każdym 
dniem zagrażało zawaleniem. Dlatego pragnę uspokoić, że była to wycinka 
legalna i podparta konkretnym uzasadnieniem – mówi w rozmowie telefo-
nicznej Sebastian Furmańczyk, właściciel restauracji „Okrąglak” i terenu, 
na którym rosło wycięte drzewo. JB 

Teren znajdujący się za działkami przy ul. 5 Marca, potocznie nazywany 
„widokówką”, był dumą obecnej władzy w momencie oddawania tarasu wi-
dokowego. Z czasem młodzież zniszczyła ten obiekt i zamiast pięknej wi-
dokówki, wyrosło tam wysypisko śmieci. Dziś śmieci już nie ma, ale nie ma 
również możliwości wjazdu pojazdem na „widokówkę”. Od pewnego czasu 
wjazd został zamknięty łańcuchem z tabliczką „zakaz wysypywania śmie-
ci”. Czy to oznacza, że teren został całkowicie zamknięty dla mieszkańców 
Nowogardu? Więcej na ten temat zaraz po tym, jak otrzymamy odpowiedź 
z Urzędu Gminy. KR 

Trwa budowa osiedla, przy ul. Wojska Polskiego, na terenie byłej masar-
ni. Inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, a 
głównym wykonawcą robót firma INTERBAU z Gorzowa Wielkopolskie-
go, wyłoniona w drodze przetargu. Według projektu powstaną trzy, dwu-
kondygnacyjne budynki mieszkalne: w jednym będzie 18 mieszkań, dru-
gim 20, a trzecim 17. W sumie do użytku zostanie oddanych 55 mieszkań 
o pow. od 28 do 80 metrów (1, 2 i 3- pokojowe). Mieszkania będą oddane 
do użytku w stanie deweloperskim. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na maj tego roku. MS

elektroniczny system wypożyczania książek 

Mak+ wkroczył  
do nowogardzkiej Biblioteki 
W czwartek, 21 stycznia, w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie oficjalnie zainaugurowano 
otwarcie systemu MAK+, czyli elektronicznej platformy umożliwiającej m. in. rezerwację 
książek przez Internet. 

Jak to działa? Aby w pełni ko-
rzystać z dobrodziejstw systemu, 
każdy czytelnik przy okazji wizy-
ty w Bibliotece będzie musiał zo-
stać zarejestrowany w systemie. 
Nie trwa to długo, a jedyne co 
trzeba ze sobą zabrać to dowód 
osobisty. Samej rejestracji doko-
nują pracownicy biblioteki. Kiedy 
już dane czytelnika zostaną wpi-
sane do systemu, zostanie nadany 
mu specjalny kod (numer). Wów-
czas możemy założyć swoje kon-
to na stronie internetowej biblio-
teki. Dzięki temu bez wychodze-
nia z domu, po zalogowaniu się 
na swoje konto, będziemy mogli 
sprawdzić, czy interesujący nas ty-
tuł książki znajduje się w zbiorach 
biblioteki. Jeśli tak to możemy np. 
daną książkę sobie zarezerwować, 
a następnie, we wskazanym ter-
minie ją wypożyczyć. Mało tego, 
dzięki temu, że MAK+ jest syste-
mem zintegrowanym (używa go 
obecnie 23% bibliotek publicz-
nych w kraju), czytelnik może za 
pomocą tego systemu sprawdzać, 
w jakich jeszcze bibliotekach, 
poza naszą, dana pozycja jest do-
stępna. A jeśli np. w nowogardz-
kiej bibliotece szukanej książki 
nie będzie, za pomocą systemu 
można ją zamówić do wypoży-
czenia z innej biblioteki. Wówczas 
tylko czytelnik będzie musiał po-
nieść koszt wysyłki książki w obie 

strony, np. ze Szczecina czy inne-
go miasta w Polsce i w podanym 
terminie ją zwrócić do bibliote-
ki. Ciekawostką jest fakt, że każdy 
czytelnik, który zechce korzystać 
z elektronicznego konta biblio-
tecznego, będzie miał do niego 
dostęp za pomocą urządzeń prze-
nośnych (telefon typu iPhone). 

System całkowicie zrewolucjo-
nizuje również pracę personelu 
biblioteki. Każda książka ma od 
teraz nadany kod kreskowy. Bi-
bliotekarz wypożyczając dany ty-
tuł będzie go skanował za pomo-
cą czytnika, tak jak to się dzieje 
w przypadku sprzedaży produk-
tów w sklepie. Wówczas fakt wy-
pożyczenia książki od razu bę-

dzie odnotowywany przez sys-
tem i przypisany do konkretne-
go wypożyczającego. W przyszło-
ści, też te tradycyjne numerkami 
wypisywane na tekturowych kar-
tonikach, które otrzymywaliśmy 
każdego roku, zostaną zastąpione 
przez plastikowe karty (elektro-
niczne karty czytelnika). Będą na 
nich się znajdować wszystkie, nie-
zbędne dla biblioteki, dane czytel-
nika. 

Korzyścią wprowadzenia syste-
mu dla samej Biblioteki jest moż-
liwość tworzenia bazy użytkowni-
ków placówki oraz prowadzenie 
statystyki bibliotecznej. 

Biblioteka w Nowogardzie roz-
poczęła wdrażania elektroniczne-
go systemu MAK+ w 2013 roku. 
W tym czasie pracownicy Biblio-
teki musieli wykonać prawdziwie 
mrówczą pracę. Trzeba było m.in. 
wpisać niemalże cały księgozbiór 
do elektronicznego katalogu bi-
bliotecznego, łącznie wprowadzo-
no przeszło 80 tys. tytułów, z po-
nad 90 tys., jakie znajdują się w 
zbiorach placówki. 

System MAK+ został stworzony 
przez Instytut Książki i jest reko-
mendowany przez Krajową Radę 
Biblioteczną. 

Marcin Simiński
O tym jak działa system Mak+ opowiadali w czwartek pracownicy Biblioteki, za po-
mocą przygotowanej prezentacji. Na zdjęciu Sylwia Twarowska

Każda książka, którą czytelnik chce pożyczyć jest wcześniej skanowana za pomocą 
czytnika, takiego jak używa się w zwykłych sklepach. Na zdjęciu Elżbieta Kwiat-
kowska w trakcie obsługi czytelniczki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
z a p r a s z a 

26 stycznia br. /wtorek/ godz. 16.30
na spotkanie w temacie: 

„Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Nowogard”
które poprowadzi 

pan Antoni Bielida (przewodniczący Celowego Związku RXXI).
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reKlAMA reKlAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKlAMA

W Osowie nowa rada, sołtys zostaje
Nie będzie zmiany na stanowisku sołtysa Osowa. Odwołania dotychczas sprawującej tę funkcję Marleny Lisowskiej, domagało się 82 mieszkańców sołec-
twa. Kolejne 111 osób podpisało się jednak za tym, aby sołtysowa została. 

Dość nietypowa sytuacja spra-
wiła, że w minioną środę, w Oso-
wie odbyło się zebranie sołeckie. 
Przyszło na nie około30 miesz-
kańców wsi. Nie było wśród nich 
raczej tych, którzy domagali się 
odwołania Marleny Lisowskiej ze 
stanowiska sołtysa, bo kiedy Bur-
mistrz zapytał obecnych na sali, 
która lista z podpisami jest „ak-
tualna”, wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że ta popierająca obecną pa-
nią sołtys. Nie wiadomo tylko, czy 
ci, którzy uważali inaczej w ogó-
le wiedzieli, że podczas środowe-
go zebrania kwestia ta będzie w 
ogóle rozstrzygana. Ponoć na afi-
szu napisano bowiem, że jest ono 
zwołane w sprawie „wyboru no-
wej rady sołeckiej”, a nie nowego 
sołtysa. Zresztą takowe musiałby 
zwołać burmistrz, bo leży w jego 

kompetencji. R. Czapla jednak 
tego nie zrobił, mimo iż pierw-
sze do urzędu wpłynęło pismo, 
od mieszkańców żądających ogło-
szenia nowych wyborów na sołty-
sa wsi. Burmistrz przyznał, że nie 
zwołał zebrania, bo po otrzyma-
niu dwóch zaprzeczających sobie 
pism, nie wiedział, co ma o tym 
wszystkim myśleć. 

Ostatecznie podczas zebrania, 
zgodnie z tym, co zapowiedzia-
no, wybrano tylko nową, trzyoso-
bową radę sołecką. „Stara” rada, 
w której zasiadało 5 mieszkańców 
sołectwa, podała się do dymisji. 
Nie są to pierwsze zmiany we wła-
dzach sołectwa Osowa. W ubie-
głym roku już dokonano częścio-
wej wymiany jej składu, po tym 
jak kilku jej członków również 
złożyło rezygnację. 

Poza wyborem nowej rady na 
zebraniu poruszono również kwe-
stię wydzielania z granic sołectwa 
Osowa, dwóch mniejszych miej-
scowości tj. Bieniczek i Beńczyc, 
które miałyby stworzyć nowe so-
łectwo. Takie wnioski ponoć pły-
ną właśnie od mieszkańców tych 
dwóch wsi, którzy czują się po-
mijani przez „stolicę” sołectwa w 
różnych sprawach. Ci jednak na 
zebranie nie przyszli, co też unie-
możliwiało podjęcie jakichś kon-
kretnych działań w tym kierunku. 
Urzędnicy poinformowali jedy-
nie, jak wygląda procedura powo-
ływania nowych sołectw. Uprze-
dzili też, że pomniejszenie Oso-
wa o Bieniczki i Beńczyce, spowo-
duje rzecz jasna inny podział fun-
duszu sołeckiego. Dziś sołectwo 
Osowo, jako największe sołec-

two w gminie, liczące 560 miesz-
kańców, otrzymuje ok. 20 tys. zł 
w ramach funduszu sołeckiego, z 
czego ok., 7 tys. zł przynosi Oso-
wie posiadanie w ramach swoje-
go sołectwa Bieniczek i Bieńczyc, 
ze względy na liczbę mieszkańców 
obu tych, niewielkich osad- razem 
120 osób.

Obecnie w gminie Nowogard 

jest 36 sołectw. Do roku 2010 roku 
funkcjonowały w naszej gminie 33 
sołectwa. Dziś jest ich 36 (2010 – 
2014 utworzone zostały trzy nowe 
sołectwa, a są to Łęgno – wydzie-
lone z sołectwa Błotno, Konarze-
wo- wcześniej w granicach Ża-
bówka i Wierzchy – wydzielone z 
granic sołectwa Sikorki) 

Marcin Simiński

Program darmowych podręczników

Jak to działa w praktyce? 
W roku szkolnym 2015/2016, uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły pod-
stawowej otrzymali darmowe podręczniki. Z pewnością przedsięwzięcie to okazało się dla 
wielu rodziców dobrym rozwiązaniem, gdyż koszty związane z zakupem wyprawki szkolnej 
dla dziecka w dużej mierze zmalały. Udaliśmy się do ZSP w Osinie oraz SP nr 2 w Nowogar-
dzie, by dowiedzieć się, jak program darmowych podręczników działa w praktyce.  

Wprowadzenie darmowych pod-
ręczników dla uczniów szkół pod-
stawowych było z pewnością do-
brą decyzją. Tak bynajmniej twier-
dzi wicedyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, pani Joanna 
Górczewska-Rudnicka. 

-Z perspektywy w-ce dyrekto-
ra szkoły podstawowej oceniam 
ten program za jak najbardziej do-
bry. Jeszcze w 2012 roku z zazdro-
ścią patrzeliśmy na szkoły zachod-
nioeuropejskie, w których rodzic nie 
ponosił kosztów za wysłanie dziec-
ka do szkoły. Natomiast w tej chwi-
li rodzice jedynie muszą zapewnić 
dziecku tylko te przybory, które są 
mu niezbędne. Wprowadzenie dar-
mowych podręczników do szkół wy-
maga trochę pracy, ale takiej pracy, 

która jest przez nas do przebrnię-
cia. Nauczyciele już pod koniec po-
przedniego roku szkolnego szybko 
zapoznali się z ofertą wydawniczą 
panującą na rynku, zapoznali się 
również z wymogami ministerstwa 
i listą podręczników, z których moż-
na korzystać. Następnie nauczycie-
le zgłosili dyrekcji zapotrzebowanie 
na dane podręczniki, a my bez pro-
blemu złożyłyśmy zamówienia. To 
wszystko poszło równolegle z pracą 
pani księgowej, która składała za-
mówienia na pieniądze do kurato-
rium. 5 września, uczniowie otrzy-
mali komplety podręczników i ćwi-
czeń, które są na stanie w bibliote-
ce szkolnej. Jedynym minusem tego 
programu jest to, że niestety pro-
gram darmowych podręczników nie 
obejmuje kompleksowo całego syste-

mu szkolnictwa. Warto również do-
dać, że gdyby w ciągu roku szkolne-
go do szkoły dołączył nowy uczeń, 
to on również otrzyma od nas kom-
plet podręczników. Obowiązkiem 
szkoły jest zapewnienie dziecku 
książek. Szkoła natychmiast zaku-
puje z własnych środków komplet 
podręczników w wydawnictwie, w 
którym są one zamawiane. Zaś w 
następnym roku budżetowym mini-
sterstwo zwraca nam koszty za za-

kupienie podręczników – mówi Jo-
anna Górczewska-Rudnicka. 

Szkoła przygotowała też specjal-
ny regulamin wypożyczania pod-
ręczników. 

-Jeden z punktów regulaminu 
mówi, jeżeli uczeń zniszczy, bądź 
zgubi podręcznik, to szkoła zakupu-
je nowy podręcznik, a rodzic zwraca 
szkole koszty zakupionych książek. 
Warto nadmienić, że koszty zwrotu 
pieniędzy są naprawdę niewielkie, 
sięgające rzędu kilku złotych. U nas 
w szkole nie doszło jeszcze do takiej 
sytuacji, ale nawet gdyby taka sy-
tuacja miała miejsce, to jesteśmy w 
stanie sobie z tym poradzić- kończy 
wicedyrektor ZSP w Osinie. 

Bardziej krytyczną ocenę pro-
gramu „darmowy podręcznik” ma 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie, pani Lidia Wi-
znerowicz-Gliwna. Jej zdaniem 
sam pomysł wprowadzenia bez-
płatnych podręczników do szkół 
jest jak najbardziej dobry, gdyż 
jest wielkim wsparciem dla budże-
tów rodzinnych. Natomiast proces 
wdrożenia programu w życie szko-
ły pozostawia wiele do życzenia.  - 
Według mnie wprowadzenie dar-
mowych podręczników jest znacz-
nym obciążeniem dla szkoły. Wy-

maga zaangażowania kilku osób 
w procesie dystrybucji podręczni-
ków, który nie kończy się z chwilą 
otrzymania ich przez uczniów. Poza 
tym, występują zbyt skomplikowa-
ne przepisy dotyczące wykorzysta-
nia dotacji, w tym podział środ-
ków finansowych osobno na pod-
ręczniki i osobno na materiały ćwi-
czeniowe. Uważam również, że ro-
dzice uczniów powinni mieć moż-
liwość zakupu podręcznika MEN, 
niestety takiej możliwości nie mają. 
Tworzy się również problem składo-
wania książek. W SP nr 2 w bieżą-
cym roku doszło ok. 950 sztuk pod-
ręczników. W tym wypadku musie-
liśmy zorganizować na podręczniki 
dodatkowe miejsce. W naszej szko-
le wartość zamówienia na podręcz-
niki i materiały ćwiczeniowe obligu-
ją mnie do złożenia zapytania ofer-
towego na dostawę książek w lip-
cu, ale jeśli we wrześniu zmniejszy 
się liczba uczniów w danej klasie, 
to muszę dokonać zwrotu książek 
do wydawnictwa lub wydawnictw 
zakupionych z dotacji. Jeśli nato-
miast zwiększy się liczba uczniów 
to konieczne jest złożenie zamówień 
uzupełniających- mówi L. Wizne-
rowicz-Gliwna. 

Klaudia Stefańska 
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Spotkanie radnych z zarządem PUWiS 

Kto tu naprawdę „wodę leje”…
W miniony poniedziałek, 18 stycznia, na terenie Stacji Uzdatniania Wody, przy ul. Wojska Polskiego (potocznie zwanej „wodociągami”), odbyło się spo-
tkanie zarządu Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych z radnymi. W trakcie spotkania zarząd przedstawił swoje stanowisko w sprawie „kryzysu 
w obszarze wodno-kalizacyjnym”, jaki trwa od przeszło roku na skutek wszczęcia przez Burmistrza Nowogardu postępowania, zmierzającego do wyłonie-
nia nowego operatora sieci wodociągowej w gminie. 

Poza tym sprostowano kilka in-
formacji, jakie w ostatnim czasie 
rozpowszechniali miejscy urzęd-
nicy, którzy jak wiadomo od dłuż-
szego czasu obwiniają PUWiS za 
wszelkie zło, jakie rzekomo ma 
miejsce w obszarze gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej. Przede 
wszystkim, o co również pyta-
li radni, przedstawiciele PUWiS 
wyjaśnili kwestię związaną z opła-
tą za użytkowanie gminnej sieci 
wodociągowej przez „nowogardz-
kie przedsiębiorstwo wodne”. 

- To nie jest tak, że PUWiS unika 
płacenia pieniędzy z tytułu użyt-
kowania sieci należącej do miasta. 
Prawda jest taka, że gmina nam 
to uniemożliwia. Bo skoro czynsz 
wynosi 600 tys. zł w skali roku, bo 
taka kwota została ujęta w uchwa-
lonym przez państwa budżecie, 
a my dostajemy notę z urzędu, w 
której wzywa nas się do zapła-
cenia półtora razy większej kwo-
ty, nie wyjaśniając skąd biorą się 
te wyliczenia, to, na jakiej podsta-
wie mamy to zapłacić? Nie może-
my tego zrobić, chociażby ze wzglę-
du na przepisy podatkowe, czy te 
regulujące prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od strony finan-
sowej - mówił prezes PUWiS Ry-
szard Sobieralski. 

- Za każdym razem, kiedy otrzy-
mywaliśmy taką notę z gminy, pro-
siliśmy, aby wyjaśniono nam, na 
jakiej podstawie naliczane są te 
kwoty. Niestety nikt z gminy nam 
tego nie wyjaśnił. W zamian za to 
przysyłano kolejne noty wzywa-
jąc nas do zapłaty niezrozumia-
łych dla nas kwot – dodał Krzysz-
tof Juszkiewicz, dyrektor finanso-
wy PUWiS. 

Zarząd Spółki zapewnił rad-
nych, że utworzył odrębne sub-
konto, na którym gromadzi pie-
niądze za użytkowanie systemu 
wod.-kan. Tym samym zaprze-
czył, co również sugerowała gmi-
na, iż spółka „obraca” tymi pie-
niędzmi. 

- My mamy te pieniądze na kon-
cie. Rozważaliśmy nawet, aby zło-
żyć je w sądowym depozycie, ale to 
też ze względów prawnych okaza-
ło się bardzo skomplikowane. Cały 
czas jesteśmy gotowi do płacenia, 
ale musi to się odbywać na uczci-
wych i jasnych zasadach – dodał 
R. Sobieralski. 

Inwestycje…
W trakcie spotkania poruszo-

no również sprawę dotyczącą in-

westycji wodociągowych. Mia-
sto wielokrotnie zarzucało Spół-
ce, że przeciągająca się rzeko-
mo z jej winy sprawa przekaza-
nia niemieckiej spółce w dzierża-
wę systemu wodno-kanalizacyj-
nego w naszej gminie sprawia, że 
stan techniczny tej sieci się pogar-
sza. Zdaniem miasta, PUWiS też 
w sieć nie inwestuje, a jednocze-
śnie nie pozwala na to gminie. 

- Prowadzona jest wojna propa-
gandowa wymierzona w nas i na-
szych pracowników, która oczywi-
ście nie ma nic wspólnego z fakta-
mi. Gmina sugeruje, że ją okrada-
my, a do tego dewastujemy sieć. Nie 
mówiąc już o informacjach ma-
jących wywołać w społeczeństwie 
obawę, o jakość wody przez nas do-
starczaną. Tymczasem tylko w ze-
szłym roku dokonaliśmy inwesty-
cji na sieciach, na kwotę 1 mln 700 
tys. zł, a proces dostarczania wody 

jest cały czas pod ścisłym nadzo-
rem odpowiednich instytucji. Nie 
mówiąc już, że przez ponad 20 lat 
użytkowania systemu, cały czas był 
on remontowany i unowocześniany 
z pieniędzy wypracowanych w spół-
ce – wyjaśnił R. Sobieralski. 

Trójstronne rozmowy….
 Spotkanie z radnymi przebie-

gało w konstruktywnej atmosfe-
rze. Część radnych zaproponowa-
ła, aby doszło do kolejnej rozmo-
wy – tym razem również z udzia-
łem gminy. Na takim spotkaniu 
miałoby powstać porozumienie, 
co do współpracy na linii PUWiS-
-Gmina, do czasu zakończenia 
sporów sądowych. Zarząd PUWiS 
uznał ten pomysł za bardzo dobry, 
podkreślając, że od dawna cze-
ka, aby gmina zaczęła traktować 
przedsiębiorstwo jak partnera, a 
nie wroga. – Jesteśmy gotowi do ta-
kiego spotkania od dawna. Jeszcze 

lepiej jak odbędzie się ono z pań-
stwa udziałem. Nie mamy nic do 
ukrycia - zapewnił R. Sobieralski. 

Terminu spotkania jednak nie 
ustalono. Ma on być zapropono-
wany władzom gminy i radnym 
w najbliższym czasie przez prze-
wodniczącego RM, Stanisława Sa-
niuka. 

W poniedziałkowym spotkaniu 
wzięło udział 12 z 21 radnych (Jo-
wita Pawlak, Lidia Bogus, Anna 
Wiąz, Jolanta Bednarek, Bogumił 
Gała, Dawid Jurczyk, Rafał Paś-
ko, Michał Bociarski, Michał Kra-
ta, Roman Kwiatkowski, Stanisław 
Saniuk i Piotr Słomski). Z zapro-
szenia na spotkanie nie skorzystał 
żaden z przedstawicieli kierownic-
twa gminy, w tym przede wszyst-
kim burmistrz Nowogardu, który 
to we wrześniu 2012 roku podjął 
samodzielnie decyzję o wszczęciu 
postępowania zmierzającego do 

wyłonienia nowego operatora sie-
ci wod. - kan. w Nowogardzie. Do 
czego doprowadziła ta decyzja? Na 
razie do tego, że z pieniędzy podat-
ników wydano już grubo ponad 
250 tys. zł na prawników, którzy 
mieli skutecznie w imieniu gminy 
przekazać wodociągi Niemcom. 
Nie mówiąc już o tworzeniu po-
działów w społeczeństwie i pod-
ważaniu wiarygodności lokalnego 
podmiotu gospodarczego, jakim 
jest nowogardzkie przedsiębior-
stwo wodne, od lat będące jednym 
z większych pracodawców w gmi-
nie, a także płatnikiem do budże-
tu (rocznie około 1 mln 200 tys. zł 
z tytułu podatków lokalnych oraz 
dzierżawy majątku).  

Najpierw było w ratuszu…
Dodajmy, że kilka dni wcze-

śniej radni spotkali się też w tej 
samej sprawie z kierownictwem 
UM Nowogard (burmistrza rów-
nież nie było, był jego zastępca). 
W spotkaniu wzięła podobna licz-
na radnych. To spotkanie, w prze-
ciwieństwie do tego zorganizowa-
nego przez PUWiS, przebiegało 
w nerwowej atmosferze. Wszyst-
ko za sprawą tekstu, jaki na stor-
nie miasta krótko przed spo-
tkaniem opublikował wicebur-
mistrz Krzysztof  Kolibski, oskar-
żając radnych, którzy nie chcie-
li zgodzić się na przekazanie ko-
lejnej puli pieniędzy na prawni-
ków z Poznania reprezentujących 
gminę w sporach sądowych z PU-
WiS, o „działanie na szkodę gmi-
ny i jej mieszkańców”. Natomiast 
działania obronne podejmowane 
przez nowogardzkie przedsiębior-
stwo wodne, wiceburmistrz na-
zwał „wrogimi dla gminy” (sic!).  

Zresztą w podobny sposób i po-
niedziałkowe spotkanie radnych 
z PUWiS-em próbowano „zakłó-
cić” publikując krótko przed nim 
na stronie miasta kolejny, propa-
gandowy tekst. Tym razem za-
sugerowano, że spółka zaprasza-
jąc radnych na spotkanie próbu-
je ich w ten sposób „urobić”- co 
burmistrz Robert Czapla miał na 
myśli, dopuszczając, aby taka pu-
blikacja pojawiła się na oficjal-
nej stronie miasta i gminy Nowo-
gard? Tego nie wiadomo, biorąc 
pod uwagę przebieg poniedział-
kowych rozmów na wodociągach. 
A może włodarz miasta obawiał 
się, że wyjdzie na jaw, kto tu na-
prawdę „wodę leje”…

Marcin Simiński

Od lewej: członkowie zarządu PUWiS: Piotr Tomków, Ryszard Sobieralski i Krzysztof Juszkiewicz

Radni ponad 2 godziny wytrwale słuchali o szczegółach słynnego przetargu
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NASZE INTERWENCJE

Psi los piwnicznego kota
Dość spore stado kotów postanowiło zamieszkać w piwnicach jednego z bloków, przy ul. Armii Krajowej, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Gard-
no”.  Jak wiadomo, te miłe zwierzęta są też nieco kłopotliwe, szczególnie, gdy się szybko rozmnażają. Mieszkańcy skarżą się na niechcianych sąsiadów, pre-
zes Spółdzielni rozkłada ręce, bo co na dobrą sprawę z kotami począć?

Z problemem, w imieniu swoim 
i sąsiadów, zgłosił się do redakcji  
DN pan Leon- jeden z mieszkań-
ców ul. Armii Krajowej, dokład-
nie bloku nr 51. To właśnie piwni-
ce w tym budynku koty polubiły 
szczególnie, decydując, że tu uwi-
ją sobie ciepłe gniazdko. Zwierzę-
ta poczuły się tam do tego stop-
nia swobodnie, że poza sypialnią, 
piwnicom nadały również funk-
cję własnych toalet. I właśnie ta 
naturalna potrzeba fizjologiczna, 
nie zawsze, jak wiadomo, miła dla 
ludzkich zmysłów, stała się równie 
naturalnie uciążliwa. 

-Nie mam nic przeciwko zwierzę-
tom, ale ich miejsce na pewno nie 
jest w piwnicach. Nie możemy już 
wytrzymać taki panuje u nas smród. 
Przykry zapach z piwnicy opanował 
też klatkę schodową, a gdy otworzy 
się drzwi to i w mieszkaniu przykro 
pachnie – mówi pan Leon. 

Prezes SM „Gardno”, Jan Smo-
lira przyznaje, że Spółdzielnia ma 
problem z kotami. Wskazuje jed-
nak, że najczęściej winni temu są 
sami mieszkańcy, którzy dokar-
miają zwierzęta, myśląc, że w ten 
sposób im pomagają. 

-Co do piwnic mieszkaniowych 
to na tę chwilę, jak na razie je-

dynie otrzymaliśmy oficjalny sy-
gnał mieszkańców z ulic: Pl. Wol-
ności i ul. Zamkowej. Z ulicy Ar-
mii Krajowej takiej informacji od 
mieszkańców nie mamy. Niemniej 
po sygnale gazety oczywiście przyj-
rzę się tej sytuacji i dotrę do osoby, 
która zajmuje się dożywianiem ko-
tów oraz poinformuję o zasadach 
w kwestii dożywiania kotów. Bywa 
bowiem tak, iż osoby dbające o los 
np. kotów zapominają, o losie swo-
ich sąsiadów, w efekcie tego docho-
dzi do konfliktów, wówczas inter-
weniujemy przypominając o re-
gulaminie spółdzielni i zasadach 
wspólnego egzystowania w loka-
lach wielomieszkaniowych. Pro-

blem ten dotyczy nie tylko kotów, 
ale i np. ptaków – mówi Jan Smo-
lira. 

Prezes słusznie zauważa, że ta-
kie zachowanie nie tylko póź-
niej powoduje pewien dyskom-
fort, wywołany wzrostem popula-
cji zwierząt, ale stwarza też zagro-
żenie epidemiologiczne. 

-Dokarmianie zwierząt powo-
duje, że w naszym otoczeniu pozo-
stają resztki jedzenia. Ludzie zapo-
minają często, że stają się one po-
żywką dla innych zwierząt, takich 
jak np. szczury, z którymi również 
mamy problem. To stwarza poważ-
ne zagrożenie epidemiologiczne – 
dodaje Smolira. 

Są pieniądze na sterylizację, 
ale...

Być może rozwiązaniem kłopo-
tu byłaby „zbiorowa” sterylizacja 
kotów. Zwracała się o to do gminy 
sama Spółdzielnia. -Zwracaliśmy 
się do UM, by ten rozpoczął dzia-
ła sterylizacji populacji kotów, któ-
ra z pewnością ograniczyłaby ich 
ilość w naszym mieście, a tym sa-
mym zmniejszyła ilość sąsiedzkich 
konfliktów, jakie na tym tle się two-
rzą – mówi J. Smolira. 

Z taką myślą radni w budże-
cie na ten rok zapisali kwotę, 10 
tys. zł. Nie jest to wiele, zważyw-
szy, że cena tego zabiegu waha się 
w okolicy 200 zł. Można to jed-
nak potraktować, jako, choć nie-
śmiały, to pierwszy krok w kie-
runku sterowania populacją tych 
zwierząt na ternie naszego miasta. 
Nie trzeba przekonywać, że jest 
to rozwiązanie przede wszystkim 
dobre dla samych zwierząt. Do-
karmianie kotów powoduje bo-
wiem wzrost ich liczebności, a re-
gularne podawanie pokarmu wy-
gasza instynkt zdobywania jedze-
nia w naturalnym środowisku. To 
znów powoduje wzrost popula-
cji gryzoni, w tym szczurów, i tak 
koło się zamyka. Nie mówiąc już 

o tym, że poprzez nadmierne roz-
mnażanie, dany gatunek zwierząt 
zaczyna być, coraz mniej odporny 
na choroby.  

Mimo iż pieniądze w budżecie 
na ten cel zarezerwowano, bur-
mistrz Nowogardu jest sceptycz-
ny, co do skuteczności tego roz-
wiązania. Tak przynajmniej mó-
wił, gdy przed kilkoma tygodnia-
mi proponował radnym, aby zdję-
li z budżetu środki na ten cel. 
Twierdził bowiem, że gmina i tak 
nie będzie w stanie powstrzymać 
rozmnażania się zwierząt, cho-
ciażby dlatego, że nieznane są do-
kładne informacje na temat ilo-
ści żyjących wolno kotów na na-
szym terenie. Co za tym idzie, nie 
wiadomo, zatem ile tak naprawdę 
środków należałoby przeznaczyć z 
budżetu, by skutecznie ograniczyć 
ich populację. 

Radni mimo tych wątpliwości 
pozostawali w budżecie do dys-
pozycji gminy pieniądze na prze-
prowadzenie sterylizacji. Uznali, 
że gmina powinna przynajmniej 
od czegoś zacząć.  Na razie jednak 
miasto żadnych działań w tym 
kierunku nie poczyniło. 

Marcin Simiński, Jarek Bzowy  

Przykład idzie z góry...
Poniżej publikujemy list, jaki otrzymaliśmy od naszej czytelniczki, mieszkanki Świercze-
wa, w sprawie użytkowania tamtejszej świetlicy wiejskiej. 

Szanowna redakcjo, po przeczy-
taniu we wczorajszym wydaniu 
DN artykułu pt.”Jak długo jesz-
cze potrwa ten skandal”, postano-
wiłam opisać dokładnie taki sam 
przykład skandalu, jaki ma miej-
sce w Świerczewie, jak się okazuje 
przykład idzie z góry, ale do rzeczy.

 W naszej wsi, za wynajem (uży-
czenie, bo tak to się u nas nazywa) 
świetlicy nie są pobierane opłaty 
za organizowane imprezy prywat-
ne. Jak twierdzi burmistrz i sołty-
sowa, wieś nie może pobierać opłat 
za wynajem. Nieprzestrzegane są 
zapisy Uchwały Rady Miejskiej z 
dnia 14 marca 2014 roku, doty-
czące  wynajmu świetlicy w Gmi-
nie Nowogard, a w tym piśmie wy-
raźnie zapisane jest, kiedy jest wy-
najem, a kiedy użyczenie (w do-
datku podpisanym przez burmi-
strza). Wszyscy mogą bawić się za 
darmo, a za prąd płaci wieś z fun-
duszu sołeckiego, z którego co roku 

są zabezpieczane tysiące na utrzy-
manie świetlicy, stanowi to oko-
ło połowę całego funduszu. Miesz-
kańcom  wmawia się, że coś jest za 
darmo, choć nie jest, bo za harce 
kolesiostwa płaci cała wieś, ale jak 
się nie płaci za to z własnej kiesze-
ni, to się opowiada bzdury. Może 
by tak burmistrz, skoro jest takim 
samarytaninem, zaczął sam pła-
cić za wszystkie imprezy prywatne 
w Świerczewie, to może wtedy za-
cznie egzekwować należne opłaty. 
Świetlica nie jest miejscem ogólnie 
dostępnym dla wszystkich miesz-
kańców - są równi i równiejsi. Ci 
z bliskiego otoczenia sołtysowej 
(koleżeństwo), mają pierwszeń-
stwo wynajmu „użyczenia” w do-
datku na bardzo preferencyjnych 
warunkach, bo np. za komplet ta-
lerzy, ale nie za jeden, ale za trzy 
dni imprezowania, tak jak to miało 
miejsce w ostatnim czasie zakłóca-
jąc spokój mieszkańców z bliskie-

go sąsiedztwa. Wobec pozostałych, 
tych niebędących w grupie poplecz-
ników pani sołtys, egzekwuje się 
opłaty według uchwały, czyli 150 
zł., nawet jak wynajmuje się klub 
na dwie godziny, żeby wyprawić 
urodziny dzieciom. Jak udało się 
ustalić w UM, osoba, która udzie-
liła nam informacji (pani E. Ja-
kubcewicz rozmowa telefoniczna) 
stwierdziła, że jeżeli coś jest kupo-
wane do świetlicy z tytułu wynaj-
mu, powinno być zakupione za tę 
kwotę 150 zł. Tylko od październi-
ka do dzisiaj organizowanych było 
5 imprez prywatnych, a od samego 

@    Ludzie listy piszą  @ 
początku oddania świetlicy imprez 
było łącznie 8. Powinniśmy, zatem 
mieć 12 kompletów talerzy tylko 
z tych 5 imprez, a ile mamy, tego 
nikt nie wie. W naszej wsi sukce-
sywnie utrudnia się niewygodnym 
dla włodarzy miasta i wsi osobom 
korzystania ze świetlicy. Odbywa-
ło się czytanie dla dzieci przez jed-
ną z mieszkanek wsi. Już się to nie 
odbywa, bo komuś to bardzo prze-
szkadzało, a ta Pani robiła to zu-
pełnie bezinteresownie. Pomijając 
już fakt, że dzieci, które przycho-
dziły na zajęcia siedziały w zim-
nie, bo trzeba oszczędzać prąd, ale 
na dzikie imprezy ogrzewanie cho-
dzi na ful. 

Czas skończyć z samowolką, bo 
Wieś to nie prywatny folwark ko-
gokolwiek. Tu liczy się dobro ogó-
łu, a nie jednostek. 

Mam nadzieję, że w gminie 
otworzą oczy na istniejący pro-
blem w naszej wsi i zaczną weryfi-
kować gminne przyzwolenia, które 
stały się wręcz patologiczne. 

Podpisana w iście komuszym 
stylu, niezadowolona mieszkanka 
Świerczewa

Dane do wiadomości redakcji

PS. Redakcja informuje, że to 
nie pierwszy list, jaki w sprawie 

użytkowania świetlicy wiejskiej 
w Świerczewie otrzymaliśmy. Jed-
na z ostatnich korespondencji, 
choć bardzo obszerna, nie zosta-
ła jednak przez nikogo podpisa-
nia i dlatego redakcja nie mogła 
jej zamieścić na swoich łamach. 
Zgodnie bowiem z naszą polity-
ką, nie publikujemy „anonimów” 
- co nie oznacza, że na nie, nie re-
agujemy. W liście tym, poza skar-
gami, co do wybiórczego przy-
znawania prawa do korzystania ze 
świetlicy, napisano również o po-
garszającym się stanie budowla-
nym dopiero, co oddanego w ze-
szłym roku po generalnej moder-
nizacji budynku. Do tego tematu 
jeszcze wrócimy. 

Powyższy list w odróżnieniu od 
pierwszego posiada zidentyfiko-
wanego przez nas autora, co też 
pozwoliło go nam opublikować. 
Liczymy, że w najbliższym cza-
sie, Urząd przyjrzy się sytuacji, o 
jakiej alarmuje nasza czytelnicz-
ka, mieszkanka Świerczewa i rów-
nież na naszych łamach wyjaśni 
tę sytuację. Tego, jak rozumiemy 
wczytując się w obydwa listy, jakie 
otrzymaliśmy w tej sprawie, ocze-
kują od władz mieszkańcy wsi – 
przynajmniej ich część. 

Red.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Koledze Leszkowi Łuce
szczere wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Mamy 
składają 

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z 1 LO  
w Nowogardzie

(Łk 1,1-4.4,14-21) 
Wielu już starało się ułożyć 

opowiadanie o zdarzeniach, któ-
re się dokonały pośród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, któ-
rzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. Po-
stanowiłem więc i ja zbadać do-
kładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostoj-
ny Teofilu, abyś się mógł przeko-
nać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono. Potem po-
wrócił Jezus w mocy Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim rozeszła 
się po całej okolicy. On zaś na-
uczał w ich synagogach, wysła-
wiany przez wszystkich. Przy-
szedł również do Nazaretu, gdzie 
się wychował. W dzień szabatu 
udał się swoim zwyczajem do sy-
nagogi i powstał, aby czytać. Po-
dano Mu księgę proroka Izaja-
sza. Rozwinąwszy księgę, natrafił 
na miejsce, gdzie było napisane: 
Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł do-
brą nowinę, więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wol-
nymi, abym obwoływał rok łaski 
od Pana. Zwinąwszy księgę oddał 
słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do nich: 
Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli.

Ewangelista Łukasz, poga-
nin poszukujący prawdy, spi-
sał wszystkie wydarzenia, o któ-
rych możemy usłyszeć w jego 
zapisie ewangelicznym dla swo-
jego przyjaciela Teofila. Łukasz 
zapewne musiał dokonać wiele 
wysiłku by jego przekaz był jak 
najbardziej wiarygodny i praw-
dziwy. Raczej nie miał zamia-

ru oszukać swojego przyjacie-
la. Łukasz sam nie będąc naocz-
nym świadkiem zdarzeń odnaj-
duje tych, którzy mogą mu opo-
wiedzieć co sami widzieli. Ad-
resatem jest Teofil. Adresatem 
jest też każdy z nas. Teofil zna-
czy tyle co miły Bogu, a prze-
cież każdy z nas jest umiłowa-
nym Boga! Każdy z nas w Teo-
filu powinien dostrzec same-
go siebie. Bóg pragnie objawić 
nam prawdę i posługuje się do 
tego ewangelistami. Ewangeli-
sta Łukasz na samym początku 
ewangelii ukazuje nam Jezusa, 
który w synagodze czyta frag-
ment z proroka Izajasza. Czyta 
fragment o misji mesjasza. Czy-
ta fragment, który jest swoistym 
programem ziemskiej działal-
ności Syna Bożego. Spójrzmy 
na fragment z Izajasza odno-
sząc się do wiedzy jaką mamy 
z dalszych kart ewangelii. Je-
zus czyta, że Duch Pański spo-
czął na Nim, namaścił Go i po-
słał. Niewątpliwie spełnieniem 
tych słów jest moment przyję-
cia przez Jezusa chrztu od Jana 
Chrzciciela w Jordanie gdzie 
spoczął na Nim Duch Święty w 
postaci gołębicy i można było 
usłyszeć głos Boga Ojca mówią-
cego: Tyś jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodoba-
nie. Posłanie Jezusa do wejścia 
na drogę misji poprzedza zstą-
pienie na Niego Ducha Bożego. 
Jednym z celów misji jest gło-
szenie ubogim dobrej nowiny i 
to Jezus robi. Głosi Królestwo 
Boże. Głosi zbawienie każde-
go człowieka. Przychodzi, aby 
przynieść człowiekowi radość. 
Przychodzi, aby wlać w ludz-
kie serca nadzieje. Przychodzi, 
aby nieść każdemu prawdziwą 
miłość. Jezus ma być tym, któ-
ry głosi więźniom wolność. Je-
zus nie odwiedził żadnego za-
kładu karnego, a bynajmniej ża-
den ewangelista o tym nam nie 
mówi. Jezus robi coś zupełnie 
głębszego. Wielokrotnie uwal-
nia ludzi z niewoli grzechu. Ile 
razy możemy przeczytać w róż-
nych miejscach ewangelii o tym 
jak Jezus mówi: idź twoja wiara 
cię uzdrowiła, twoje grzechy są 
ci odpuszczone. Jezus przynosi 

wolność również schorowanym, 
opętanym. Prorok Izajasz napi-
sał również, że Mesjasz da nie-
widomym przejrzenie. Mamy 
zdarzenia mówiące o tym, że 
Jezus dosłownie chorym na śle-
potę przywraca wzrok. Pobudza 
też wzrok wiary. Otwiera oczy 
duszy chorym na duchową śle-
potę. Otwiera oczy ludziom by 
mogli dostrzec w Nim swojego 
Zbawiciela i Odkupiciela. Me-
sjasz, którym jest Jezus przy-
chodzi aby ogłosić rok łaski od 
Pana. W ostatnim zdaniu tego 
fragmentu ewangelii słyszymy 
Jezusa mówiącego: dziś speł-
niły się te słowa. Spełniły się 
one w momencie wypowiedze-
nia ich przez Jezusa, ale speł-
niają się również dzisiaj. Dziś 
także doświadczamy roku ła-
ski od Pana. Jest nim Rok Mi-
łosierdzia. W tym kontekście 
powinniśmy spojrzeć na nas. 
Program misji Jezusa jest tak-
że programem dla nas. My tak-
że, jak Jezus, jesteśmy umiłowa-
nymi Boga. Na nas także spo-
czął Boży Duch w sakramencie 
chrztu świętego. Ten Duch nas 
namaścił i nas posyła by kon-
tynuować misję Jezusa. Mamy 
być tymi, którzy głoszą ubo-
gim dobrą nowinę. Jakże wielu 
jest dziś ubogich, ubogich du-
chowo. Wielu, którzy wyrzuca-
ją Boga ze swojego życia, którzy 
stawiają Go za drzwiami swoich 
domów. Ubóstwo duchowe jest 
czymś o wiele gorszym niż ubó-
stwo materialne. Dalej, mamy 
być tymi, którzy głoszą wolność 
więźniom. Mamy być tymi, któ-
rzy prowadzą innych do Jezusa 
obecnego w sakramencie poku-
ty i pojednania, aby tam mogli 
doświadczyć Bożego miłosier-
dzia i zrzucić z siebie jarzmo 
grzechu. Aby mogli na nowo 
poczuć się wolnymi. Mamy być 
tymi, którzy dają niewidomym 
przejrzenie. Którzy głoszą in-
nym prawdę w świetle naucza-
nia Jezusa i Jego Kościoła. Lu-
dzi, miejsc i przestrzeni, któ-
re potrzebują miłosierdzia jest 
bardzo wiele. Idź i nieść miło-
sierdzie! 

ks. Krystian Dylewski

KoNDoleNCje

Sprawdź, kiedy 
kolęda?

Plan wizyty duszpasterskiej 
na terenie parafii pw.  WNMP w 
Nowogardzie:

22 stycznia – piątek  
Ks. Proboszcz -  ul. BANKO-

WA 1, 1a, 2, 2a, 6 i 8
Ks. Robert D. -   ul. ZAMKO-

WA 4, 5, 6
 Ks. Robert Sz. -  ul. BANKO-

WA 3d i 3e
O. Marek Maziarz - ul. LUBO-

SZAN 13
23 stycznia – sobota  
Ks. Proboszcz -  ul. KAROLA 

WIELKIEGO – od godz. 14.00
Ks. Robert D. -    ul. DWOR-

COWA, RZESZOWSKIEGO, 
POCZTOWA, FABRYCZNA, 
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
- od godz. 10.00

Ks. Robert Sz. -   ul. DĄ-
BROSZCZAKÓW - od godz. 
10.00

O. Marek Maziarz-  ul. OSIE-
DLOWA 1, 2, 3,4  od godz. 14.00

25 stycznia – poniedziałek 
Ks. Robert D.-     ul. 3 MAJA 

4 - 9
Ks. Robert Sz. -   ul. CZAR-

NIECKIEGO 1
O. Marek Maziarz - ul. 3 MAJA 

1 - 30

26 stycznia – wtorek  
Ks. Proboszcz -  ul. PLAC 

WOLNOŚCI 6 ( 9 – 48 )
Ks. Robert D. -    ul. ZAMKO-

WA 7a, 7b - 12 oraz PUSTAĆ
Ks. Robert Sz. -   ul. PLAC 

WOLNOŚCI 2, 3, 4, 6 ( 1 – 8 )
O. Marek Maziarz -  ul. LUTY-

KÓW
W dni powszednie kolęda roz-

poczyna się od godz. 16.00

Plan Kolędy w parafii pw. św 
Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie:

22 stycznia - piątek- ul. 15 Lu-
tego 15A,A,B,C, ul. Boh. Warsza-
wy1 do 9, ul.  Światowida 1, 37 - 
54

23 stycznia – sobota – ul. Boh. 
Warszawy 10 – 38 i Sąpolnica 

25 stycznia - poniedziałek   - 
ul. Boh. Warszawy 39 – 45 i ul. 
Światowida 2 

26 stycznia - wtorek  - ul. Boh. 
Warszawy 48 - 68, Sąpole i ul. Ra-
cibora 3 

 Kolędę rozpoczynamy w dni 
powszednie od godz. 16.00, w 
sobotę w mieście od 14.00, a na 
wiosce od godz. 10.00.

Opr. MR

Pomóżny sobie
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pral-

ki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do po-
koju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 

735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- 3 kotki 2 miesięczne oddam tel. 667766061
- Oddam tapczan dwuosobowy + 2 fotele i 2 sofy, tel. 519103838
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 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Gdzie jesteś Babciu?
Dokąd śmierć 
Cię powiodła?

Pewnie tylko do nieba,  
do świętego Piotra.

13 stycznia 2016 roku 
odeszła nasza kochana  
Babcia Tereska...

Bartosz, Błażej, 
Mateusz i Jakub

Nie jesteś nieobecna, 
jesteś tylko niewidoczna,

Patrzysz oczyma pełnymi uśmiechu 
w oczy pełne łez

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  

i życzliwości oraz tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć we Mszy Św. i ostatniej drodze 

naszej kochanej Mamy Teresy Łuki
Rodzinie, najwierniejszym Przyjaciółkom Mamy, 

Nauczycielom, Sąsiadom i Znajomym 
za okazaną pamięć, złożone wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowania 
składają 

Leszek i Piotr z rodzinami

Stanisława Maciaszek: lat 81, 
zmarła 18.01.2016 r., pogrzeb 
odbył się 20.01.2016 r., na cmen-
tarzu w Dobrej.

Kazimiera Możdżyńska: lat 
85, zmarła 19.01.2016 r., pogrzeb 
odbył się 21.01.2016 r., na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

 Informacje przekazał Zakład 
Usług Pogrzebowych, Sebastian 

Furmańczyk

PoDZięKoWANiA

Alimenty na rzecz rodziców
„Czy i w jakiej sytuacji możli-

wym jest uzyskanie alimentów od 
pełnoletnich dzieci. Mama wy-
maga obecnie leczenia w specjali-
stycznym ośrodku, jest osobą ob-
łożnie chorą, uzyskuje emerytu-
rę niewystarczającą na pokrycie 
choćby w części kosztów leczenia. 
Rodzeństwo unika ponoszenia ja-
kichkolwiek opłat, czy można żą-
dać od nich pokrycia tych kosz-
tów”

Podstawy prawnej obowiązku 
alimentacyjnego należy upatry-
wać w treści art. 128 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, z które-
go wynika, iż obowiązek dostar-
czania środków utrzymania, a w 
miarę potrzeby także środków 
wychowania obciąża krewnych 
w linii prostej oraz rodzeństwo. Z 
powyższego wynika zatem obo-
wiązek alimentacyjny zarów-
no rodziców na rzecz dzieci, jak 
również dzieci na rzecz swoich 
rodziców, przy czym powsta-
nie obowiązku alimentacyjne-
go względem rodziców jest uza-
leżnione od zaistnienia okre-
ślonych przesłanek, a mianowi-
cie – pozostawania rodziców w 
niedostatku oraz istnienia moż-
liwości zarobkowych dzieci. 
Wskazane przesłanki muszą być 
spełnione łącznie.  

Ustawa nie definiuje pojęcia nie-
dostatku jak, jednakże ugruntowa-
ne w tym zakresie orzecznictwo są-
dów, jak również i doktryny po-

zwala na stwierdzenie, że niedo-
statek to stan, w którym uprawnio-
ny (rodzic) nie jest w stanie zaspo-
koić wszystkich swoich uzasadnio-
nych potrzeb. Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 05 lipca 2000 r. wska-
zał przy tym, iż [cyt.] „w niedostat-
ku pozostaje nie tylko uprawnio-
ny do alimentów, który nie dyspo-
nuje żadnymi środkami utrzyma-
nia, ale także ten, którego usprawie-
dliwione potrzeby nie są w pełni za-
spokojone” (I CKN 226/00). Ozna-
cza to, że dla powstania obowiąz-
ku wystarczy, aby rodzic nie był w 
stanie chociażby w części zaspoka-
jać swoich usprawiedliwionych po-
trzeb. Pojęcia „usprawiedliwionych 
potrzeb” oraz „możliwości zarob-
kowych” zostały szczegółowo wy-
jaśnione w uchwale Pełnego Skła-
du Izby Cywilnej i Administracyj-
nej Sądu Najwyższego z dnia 16 
grudnia 1987 r. (III CZP 91/86). Z 
uchwały tej wynika zatem, że przez 
usprawiedliwione potrzeby upraw-
nionego należy rozumieć te potrze-
by, których zaspokojenie zapewni 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
fizycznych i duchowych uwzględ-
niających wiek oraz stan zdrowia 
uprawnionego. Rodzaj i rozmiar 
tych potrzeb jest uzależniony od 
cech osoby uprawnionej oraz splo-
tu okoliczności natury i społecznej, 
w których osoba uprawniona się 
znajduje. Możliwości zarobkowe i 
majątkowe zobowiązanego okre-
ślają z kolei zarobki i dochody, ja-
kie uzyskiwałby przy dołożeniu na-
leżytej staranności i pełnym wy-
korzystaniu swoich sił fizycznych i 
umysłowych. Możliwości zarobko-
we nie mogą być przy tym utożsa-
miane z faktycznie osiąganymi za-
robkami. W uzasadnionych przy-
padkach obejmują one także wy-
sokość zarobków, które zobowią-
zany mógłby uzyskać, lecz nie osią-
ga ich z przyczyn niezasługujących 
na usprawiedliwienie. Chodzi tu 
przede wszystkim o przypadki, w 
których osoba zobowiązana do ali-
mentacji nie wykonuje wyuczone-

Kolejna edycja Programu Prac 
Społecznie Użytecznych w osinie 

11 osób skorzysta  
z czasowego zatrudnienia
Wójt Gminy Osina – Krzysztof Szwedo i Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Goleniowie, 9 grudnia 2015 roku, podpisali po-
rozumienie dotyczące kolejnej edycji Programu Prac Społecznie 
Użytecznych. Dzięki zawartemu porozumieniu, 11 osób z tere-
nów Gminy Osina otrzyma czasowe zatrudnienie. Koordynato-
rem działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie. 

Wszystkie wytypowane oso-
by do udziału w programie są 
bezrobotne i rekrutują się spo-
śród klientów Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Osoby te będą bra-
ły udział w różnego rodzaju pra-
cach wykonywanych pod nad-
zorem sołtysów danych miejsco-
wości. Pracę rozpoczęto 4 stycz-
nia 2016 roku i będą trwać do 31 
grudnia 2016 roku. Koszty za-

trudnienia pracowników pokry-
wa w 60 % Powiatowy Urząd Pra-
cy w Goleniowie, zaś w 40 % Gmi-
na Osina. Czas pracy osób zatrud-
nionych nie może przekraczać 10 
godzin tygodniowo i 40 godzin 
miesięcznie. Celem programu 
jest m.in. przygotowanie osób po-
szukujących pracy do wejścia na 
otwarty rynek.

Klaudia Stefańska 

go i dobrze wynagradzanego zawo-
du, pracuje poniżej swoich kwalifi-
kacji, w niepełnym wymiarze go-
dzin, bądź też dorywczo. 

W jaki sposób obowiązek ali-
mentacyjny dzieci wobec rodziców 
może być wypełniany? Nie za każ-
dym razem obowiązek świadczeń 
alimentacyjnych oznacza obowią-
zek łożenia określonych kwot pie-
niężnych na rzecz dzieci. Obowią-
zek ten może być, bowiem wypeł-
niony poprzez dostarczanie i za-
pewnienia rodzicom niezbędnych 
środków materialnych i niemate-
rialnych, niezbędnych do godzi-
wego życia np. w sytuacji, w któ-
rej dorosłe dzieci zabierają rodzi-
ców do swojego domu, zapewnia-
jąc im tym samym niezbędną opie-
kę i pomoc, jak również dostarcza-
ją im pomocy materialnej w posta-
ci np. zakupu żywności, leków, opa-
łu, środków czystości itp. 

W sytuacji, w której rodzice nie 
otrzymują żadnych świadczeń od 
swoich dzieci, a pozostają w niedo-
statku, są uprawnieni do wystąpie-
nia na drogę postępowania sądo-
wego z roszczeniem o zasądzenie 
na ich rzecz alimentów. Powództwo 
takie rozpatrywane jest przez Sąd 
Rejonowy właściwy dla miejsca za-
mieszkania uprawnionego, a rodzic 
domagający się alimentów z mocy 
prawa zwolniony jest z ponoszenia 
kosztów sądowych. W pozwie na-
leży wskazać, od którego z dzieci 
uprawniony domaga się alimentów 
oraz ich wysokości. Rodzice mają w 
tym względzie swobodę w wyborze 
dziecka, od którego zażądają wyko-
nywania obowiązku alimentacyj-
nego, przy czym może mieć miej-
sce sytuacja, w której rodzeństwo, 

znajdujące się w dobrej sytuacji fi-
nansowej, zostanie zobowiązane do 
opłacania także za mniej zamoż-
nych członków rodziny. Istotnym 
pozostaje także, iż w przypadku, 
gdy rodzic został ubezwłasnowol-
niony i wymaga np. opieki w ośrod-
ku opiekuńczym (wiążącej się z ko-
niecznością ponoszenia znacznych 
nakładów) z roszczeniem o zapłatę 
alimentów od dzieci może wystą-
pić jego opiekun prawny, działający 
jako przedstawiciel ustawowy. 

Zdarzają się także przypadki, w 
których rodzice nie interesowali się 
swoim dzieckiem, nie łożyli na jego 
utrzymanie, nie utrzymywali żad-
nych kontaktów czy też wręcz je 
porzucili, występują do dorosłych 
już dzieci o świadczenie alimenta-
cyjne. W takiej sytuacji, zgodnie z 
treścią art. 1441 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, zobowiąza-
ny może uchylić się od wykonania 
obowiązku alimentacyjnego wzglę-
dem uprawnionego, powołując się 
na sprzeczność z zasadami współ-
życia społecznego. Okoliczność czy 
żądanie alimentów od pełnoletnie-
go dziecka stanowi nadużycie pra-
wa, jest każdorazowo badana – po 
złożeniu takiego zarzutu – przez 
Sąd orzekający istnienie obowiąz-
ku. Zaznaczenia wymaga także, iż 
obowiązek alimentacyjny nie po-
wstanie, jeżeli osoba uprawniona 
sama – z własnej winy – doprowa-
dziła się do niedostatku, np. na sku-

tek pijaństwa, nadużywania środ-
ków odurzających czy też hulasz-
czego trybu życia. 

Uprawnionym do żądania ali-
mentów od dzieci są także – oprócz 
rodziców – małżonkowie rodziców 
(niebędący rodzicami zobowiąza-
nego) o ile jednak przyczyniali się 
do wychowania i utrzymania dziec-
ka, a żądanie to odpowiada zasa-
dom współżycia społecznego. Na-
leży także pamiętać, iż obowiązek 
małżonka do dostarczania środków 
utrzymania drugiemu małżonko-
wi świadczenia dzieci wobec rodzi-
ców wyprzedza obowiązek alimen-
tacyjny dzieci względem rodziców. 
Oznacza to zatem, iż dzieci będą 
zobowiązane do łożenia na rzecz 
rodziców dopiero wtedy, gdy oka-
że się, że małżonek tego rodzica nie 
jest w stanie uczynić zadość temu 
obowiązkowi. 

 W przedmiotowej sprawie z 
roszczeniem o zasądzenie alimen-
tów od dzieci może wystąpić oso-
ba uprawniona, przy czym wyso-
kość tej renty alimentacyjnej uza-
leżniona będzie od wysokości ko-
niecznych kosztów leczenia i opie-
ki. Zobowiązane do świadczeń ali-
mentacyjnych może być jedno z ro-
dzeństwa, jak również każde z nich 
z osobna w określonych kwotach 
– odpowiadających ich możliwo-
ściom zarobkowym.

Agnieszka Warian

Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego 
wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PiASeK, PiASeK 
PrZeSieWANY, 

ŻWir, CZArNoZieM, 
PoSPÓŁKA 

 ŻWiroWNiA 
DŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZeM 
Do KlieNTA

A/0

reKlAMA

NA SPRZEDAŻ 
- WYNAJEM 

LOKAL - SKLEP
pow. 80 m kw. 

W Resku na osiedlu  
 w bardzo atrakcyjnym 

położeniu.  
Wszystkie media.  

Witryny i wejście od ulicy.  
Pilne. Atrakcyjna cena.  

Tel.  692 413 918

„Kapłan jest tym, kto mimo upływającego 
czasu nie przestaje promieniować młodością 

ducha, jakby zarażając nią osoby, które 
spotyka na swojej drodze.”

         Jan Paweł II

Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Legutce 

z okazji 50 urodzin 
życzenia Błogosławieństwa Bożego, 

dalszych wielu lat 
„promieniowania młodością ducha”,  

zdrowia i osobistej 
satysfakcji z owoców 

kapłańskiej misji  

Składa 
Redakcja DN

ŻYCZeNiA

reKlAMA
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Studio Urody „STYL” i „SEBA” Styl, Dorota Banasik, Sebastian Czuchaj 

Włosy to ich pasja!
Fryzjerstwo to od lat nie tylko zawód, ale w pewnym sensie forma  sztuki. Bowiem każdy z 
nas, a w szczególności kobieta marzy o fryzjerze, który nie tylko poprawnie wykona fryzu-
rę, ale swoim podejściem i kreatywnością, wyczaruje nam na głowie własny styl, troszcząc 
się nie tylko o estetykę uczesania, ale również o samą kondycję włosów. Tak właśnie jest w 
przypadku pani Doroty Banasik a także pana Sebastiana Czuchaj, którzy pracują w jednym 
salonie fryzjerskim, ale mają oddzielne i indywidualne działalności. 

Dziennik Nowogardzki: Nim 
porozmawiamy o fryzurach i no-
wych trendach, to zawsze cieka-
wiło mnie, ile kilometrów dzien-
nie robi fryzjer przy fotelu fry-
zjerskim? 

Sebastian Czuchaj: Kto by się 
spodziewał takiego pytania? Ale, za-
skoczę pana, bo kiedyś sprawdzi-
łem to poprzez aplikację krokomie-
rza, który przez około 2 godz. mie-
rzył moje kroki, których wynik za-
trzymał się na około 12 km., ale ta 
wartość zdecydowanie jest większa 
biorąc pod uwagę spędzony czas w 
salonie. 

Dorota Banasik: Ja nie mierzy-
łam, ale zapewniam pana, że po ca-
łym dniu, który spędzam w salonie, 
moje nogi naprawdę mnie bolą, a 
także kręgosłup. Ale, to nie zmienia 
faktu, że ta praca jest dla mnie pasją 
i bardzo ją lubię wykonywać.

Fryzjer może puścić wodze fan-
tazji czy powinien kierować się su-
gestiami klienta?

S.C.: Uważam, że w pewnym 
stopniu powinien słuchać klienta i 
odczytywać jego intencje związane z 
ostrzyżeniem i ułożeniem odpowied-
niej fryzury. Istotną sprawą jest tutaj 
fakt słuchania, a później zaopinio-
wania, czy wybrana fryzura będzie 
tą odpowiednią. Nie wszyscy posia-
damy idealnie owalne rysy twarzy. 
Jednak każdy z nas może stosować 
sztuczki, aby okrągła twarz nie wy-
glądała jak księżyc w pełni, a ostre 
rysy nie przemieniały osobę w zło-
śliwą. Dlatego tutaj potrzebny jest 
szeroko rozumiany kompromis po-
między tym, czego oczekuje od nas 
klient, a tym, co mu pasuje. Od do-
brego fryzjera wymagane są przede 
wszystkim umiejętności fryzjerskie, 
a co za tym idzie umiejętności ma-
nualne, wyobraźnia, zmysł estetycz-
ny, jak również wysoka kultura oso-

bista oraz wysoka czystość stanowi-
ska pracy. 

D.B.: Ważne jest również, aby fry-
zjer szanował decyzje klienta i słu-
chał jego wskazówek, co do ostatecz-
nego kształtu fryzury. Fryzjer jest za-
wodem, który opiera się na indywi-
dualnej pracy z klientem. Stąd na-
sza profesja powinna odznaczać się 
wysoką kulturą osobistą i dobry-
mi umiejętnościami, które zachę-
cą klienta do tego, by po wykonaniu 
fryzury chciał jeszcze kiedyś wrócić.

Fryzjerstwo to od lat nie tylko 
zawód, ale i chyba już forma sztu-
ki? 

D.B.: Tu wydaje mi się, że isto-
tą jest świadomość człowieka, jak 
również dostęp do światowej mody 
i trendów, które na tę chwilę obo-
wiązują. Niewątpliwie znaczącą rolę 
mają mass-media w postaci specja-
listycznych kanałów, jak również In-
ternetu, które na naszym zawodzie 
wręcz wymuszają podwyższanie i 
doskonalenie umiejętności.

S.C.: Zgadzam się z Dorotą. Bo-
wiem zawód fryzjera jest zawodem 
kreatywnym. Fryzjer w tej chwili 
częściej nazywany jest stylistą fryzur, 
bowiem jest osobą, która zawodowo 
zajmuje się układaniem fryzur zgod-
nie z życzeniem klienta. Zadaniem 
fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie 
i wymodelowanie włosów, aby osią-
gnąć efekt oczekiwany przez klienta. 
Obok strzyżenia i układania włosów, 
fryzjer zajmuje się także wszelkimi 
rodzajami koloryzacji włosów, które 
oprócz pomalowania muszą później 
mieć odpowiedni kolor. Dlatego tutaj 
podsumuję, że fryzjerstwo przeszło 
dość dużą przemianę od kosmety-
ków po sprzęt i rzeczywiście jest już 
pewnym rodzajem sztuki, na którą 
składają się np. specjalne organizo-
wane targi czy pokazy fryzur, które 
obowiązują na dany sezon.

Prowadzenie salonu fryzjerskie-
go może być dochodowe, mimo 
dużej konkurencji w tej branży w 
naszym mieście. Podejrzewam, że 
aby „wyżyć” z fryzjerstwa należy 
wciąż się rozwijać i udoskonalać 
swoje kwalifikacje zawodowe?

D.B.: Tutaj chciałabym powie-
dzieć, iż rynek usług fryzjerskich i 
kosmetycznych jest bardzo rozwi-
nięty w naszym mieście. W tej bran-
ży istotne są szkolenia czy też współ-
praca z fachowymi firmami, np. pro-
dukującymi kosmetyki do pielęgna-
cji włosów, czy też sprzęt fryzjer-
ski, który jest już na bardzo wyso-
kim poziomie i kosmetyki, których 
jest multum, dlatego, by wybrać te 
odpowiednie trzeba wiele praktyko-
wać. Dlatego ja wybrałam dwie fir-
my:  Rolland  i Vitalis. 

S.C.: Oprócz tego, o czym wspo-
mniała Dorota, istotne jest również 
to, by wyrabiać sobie umiejętności i 

odpowiednie kwalifikacje w posta-
ci certyfikatów branżowych firm. Ich 
licencja świadczy o tym, że taki fry-
zjer jest profesjonalny i używa do-
brych produktów. W moim przypad-
ku udało mi się osiągnąć złoty certy-
fikat firmy KEMON, który upoważ-
nia mnie do stosowania ich produk-
tów i jest taką przepustką do kolej-
nych, które zamierzam zdobyć jesz-
cze w przyszłości w specjalistycznych 
centrach szkoleniowych firmy KE-
MON, które są umiejscowione rów-
nież w kilku polskich miastach. 

Salon jest przestronny i bardzo 
dobrze wyposażony. Dlatego usłu-
gi, jakie są tu proponowane dla 
klientów, mogą zadowolić chyba i 
tych bardzo wymagających?

Dorota Banasik, Sebastin Czuchaj reprezentują firmy URODA STYL I SEBA STYL

Lubimy swoją pracę i jest ona dla nas pasją - mówią zgodnie pani Dorota i pan Sebastian

D.B.: Salon funkcjonuje od 10 lat. 
Dlatego wachlarz usług, jaki propo-
nujemy jest bardzo urozmaicony, 
możemy wyszczególnić w nim takie 
czynności jak: strzyżenie damskie 
i męskie, nowoczesna koloryzacja 
włosów, pasemka i baleyage, reflek-
sy, rewitalizacja i kondycjonowanie 
włosów, makijaż dzienny i wieczoro-
wy, fryzury okolicznościowe (ślubne, 
karnawałowe, na bale i studniów-
ki itp.), indywidualne, fachowe do-
radztwo w stylizacji fryzur, henna i 
depilacja brwi, woskowanie. Dlate-
go pozostaje mi jedynie w imieniu 
swoim i Sebastiana zaprosić wszyst-
kich szanownych klientów tu do sa-
lonu „Styl” przy ul. Boh. Warszawy 
5, gdzie przyjmujemy od poniedział-
ku do soboty w godz. od 09: 00 do 18: 
00 i w soboty 09: 00 do 15:00. 

Rozmawiamy o trendach, salo-
nie, ale jeszcze chciałbym dowie-
dzieć się, jakie były początki pań-
stwa wyboru zawodowego i czy z 
perspektywy czasu wybór ten był 
słusznym? 

D.B.: Mój wybór zawodu na fry-
zjerkę był przypadkiem, który nie 
świadczy, że będę w przyszłości fry-
zjerką. Zawsze czułam do tego za-
wodu sentyment i jakoś zwyczajne 
powołanie. Ale, by jeszcze bardziej 
uzasadniać swój wybór to powiem, 
że miał tu też udział mój szwagier, 
który zwyczajnie namówił mnie do 
tego zawodu i w tym momencie na-

stąpił zwrot w moim życiu zawodo-
wym w kierunku fryzjerstwa, które 
trwa po dzień dzisiejszy. 

S.C.: Moja historia jest mniej 
skomplikowana, bo dojrzewała już 
w szkole. Potrzebowałem jedynie 
jeszcze tylko potwierdzenia w posta-
ci kogoś dorosłego. A była to moja 
mama, która ukierunkowała mnie i 
zasugerowała, by iść w tym kierun-
ku. Dlatego uważam, że ta decyzja 
była decyzją bardzo dobrą a zawód, 
który wykonuję sprawia mi ogrom-
nie dużo satysfakcji zawodowej i 
myślę, że tak zostanie jeszcze przez 
wiele lat. Chcę, aby fryzury mojego 
autorstwa nie tylko podkreślały uro-
dę, ale przede wszystkim odzwier-
ciedlały osobowość. Chciałbym, aby 

moje klientki i klienci dobrze w nich 
wyglądali, ale także świetnie się w 
nich czuli. Jest jeszcze jeden motyw, 
który bardzo mi osobiście się podo-
ba, a mianowicie nawiązywanie no-
wych znajomości i poznawanie no-
wych osób.

Fryzjer to zawód ogólnego za-
ufania. Bowiem klient powierza 
mu nie tylko swój wygląd, ale tak-
że zdrowie?

D.B.: Wyobraża pan sobie, że fry-
zjer mógłby czesać pana nieestetycz-
nym grzebieniem lub podać panu 
wygniecioną pelerynę fryzjerską? 
Dziś jest to niemożliwe, bowiem 
zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawem, zakłady fryzjerskie podle-
gają regularnym kontrolom Sanepi-
du. Dlatego schludność salonu jest 
bardzo ważna i tutaj nie może być 
żadnych odstępstw. Co do czystości 
włosów to paradoksalnie powinno je 
się myć tu w salonie fryzjerskim czy 
zakładzie. Ma to znaczenie dla fry-
zjera czy fryzjerki przy dalszym two-
rzeniu fryzury. 

S.C.: Dodam jeszcze to, iż przed 
wizytą w salonie fryzjerskim ko-
nieczne jest, by wiedzieć, o co pro-
sić fryzjera czy też stylistę. Dlatego 
klient czy klientka muszą sami odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, o koniecz-
ności czy chęci zmian swojego wize-
runku, a tym samym samopoczucia. 
Niezależnie od motywacji, ważne 
jest, aby jasno i jednoznacznie okre-
ślić własne oczekiwania i spróbować 
przedstawić je fryzjerowi, który po-
winien wówczas doradzić czy strzyc, 
farbować czy też stosować zabiegi re-
generujące włosy. Kończąc, każda 
z pań ma takie momenty w życiu, 
kiedy chce dokonać jakichś zmian, 
choćby właśnie, by podjąć decyzję o 
ścięciu włosów. Toteż ja czy Dorota 
nie sprzeciwiamy się temu, bo może 
zmiana fryzury spowoduje inne nie-
co lepsze samopoczucie takiej kobie-
ty. 

Dowiedzieliśmy się również, że 
oprócz pracy, jest pani zaangażo-
wana w różne inicjatywy. Z czego 
one wynikają i czy start w ostat-
nich wyborach samorządowych, 
był dla pani tylko przygodą? 

D.B: Wybory mamy już za sobą. 
Dlatego nie chciałabym podejmować 
w tej kwestii komentarza. Owszem 
trzeba pracować, zarabiać na życie, 
płacić podatki, opłaty itp., ale trzeba 
też umieć się dzielić z innymi, któ-
rzy często sami nie mają choćby na 
leczenie. Dlatego ja, czy Sebastian 
bywa, że wspieramy jakieś szczytne 
cele, w których ideą jest, np. wspie-
ranie WOŚP. Żyjemy na świcie tyl-
ko ten jeden raz. Dlatego nie stójmy 
w miejscu, a żyjmy tak, by to życie 
przeżyć w spełnieniu. 

S.C.: Mimo, że ja i Dorota pracu-
jemy na własny rachunek i mamy 
osobne firmy, to staramy się, by w ta-
kich społecznych inicjatywach dzia-
łać wspólnie. 

Rozmawiali: 
Jarek Bzowy i Klaudia Stefańska 
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Wieści z Zielonego Przedszkola

Zabawa karnawałowa
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego 
okresu są bale karnawałowe. Pod przewodnictwem pani Sylwii Gałeckiej, oraz oprawie mu-
zycznej pana Leszka Szpona, 20 stycznia w Zielonym Przedszkolu odbyła się zabawa karna-
wałowa. 

Bal karnawałowy dla przed-
szkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lu-
bianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. 

Tak też było u nas. Tego dnia już 
od rana w przedszkolu pojawiały 
się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za bohaterów  ze zna-
nych bajek, w salach przedszkol-

nych można było spotkać wróżki, 
królewny, delikatne motylki, ryce-
rzy, piratów, policjantów, Spider-
-Mana, Batmana, ... nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich 
postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Na sali podczas 
pląsów robiło się kolorowo, wszy-
scy bawili się wesoło, uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowe-
go zmęczenia. Czas zabawy do-

biegł końca dzieci z żalem opusz-
czały salę balową. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spę-
dzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, a 
to było głównym celem tego balu. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowa-
nie pięknych balowych strojów.

Agnieszka Zając

Biały dzień – powitanie zimy
Dnia 18 stycznia, w Zielonym 

Przedszkolu odbyły się zabawy na 
powitanie zimy. Co prawda zima 
zaczęła się 22 grudnia, lecz do-
piero 18 stycznia, przedszkolaki z 
Zielonego Przedszkola mogły cie-
szyć się białym puchem lecącym z 
nieba. 

Zabawy zorganizowane przez 
panią Andżelikę Krzywańską oraz 
zimowa aura sprawiły, że na bu-
ziach dzieci oraz Pań pojawiały 
się nie tylko czerwone nosy i po-
liki, ale najszczersze uśmiechy i 
radość. Dzieci oprócz aktywno-
ści ruchowej, mogły wykazać się 

umiejętnością rozwiązywania za-
gadek o tematyce zimowej, oraz 
odróżniania prawdy i fałszu w 
zdaniach. Podczas wszystkich za-
baw towarzyszyły nam piosenki 
zimowe, przy których wszystkie 
przedszkolaki świetnie się bawiły.

Agnieszka Zając

Koncert Kolęd i Pastorałek w NDK 

Zaprezentowało się 60 osób
18 stycznia, o godz. 17.00, w sali widowiskowej NDK, odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek”, w którym brali udział ucznio-
wie Szkoły Muzycznej w Goleniowie, Filia w Nowogardzie. 

W atmosferze jeszcze świąt Bo-
żego Narodzenia, w poniedzia-
łek 18 stycznia, o godz. 17.00, na 
scenie Nowogardzkiego Domu 
Kultury, odbył się „Koncert Ko-
lęd i Pastorałek”. Podczas tego 
wspaniałego koncertu wystąpi-
li uczniowie nowogardzkiej filii 
Szkoły Muzycznej w Goleniowie, 
demonstrując swoje umiejętności 
wokalno- instrumentalne poprzez 
śpiew i grę na instrumentach 
m.in. takich jak: fortepian, gita-
ra, skrzypce, klarnet oraz cymba-
ły. O wrażenia z koncertu zapyta-
liśmy uczennicę, kl. II I stopnia 
szkoły muzycznej. - Koncert bar-
dzo mi się podobał, gdyż mogliśmy 
w nim zademonstrować to wszyst-

ko, czego uczymy się w szkole. Ja 
uczę się gry na klarnecie, dlatego 
dziś zagrałam dla publiczności ko-
lędę pt. „Lulaj że Jezuniu”. Do kon-
certu przygotowywałam się kilka 
tygodni i wydaje mi się, że wszyst-
ko dobrze mi poszło, chociaż trosz-
kę się denerwowałam, ale z widow-
ni kibicowali mi moi rodzice wraz 
z bratem i było to dla mnie bar-
dzo miłe. Do szkoły będę chciała 
nadal chodzić i w przyszłości zo-
stać dobrą klarnecistką - wyrazi-
ła Ola Szpilkowska, w rozmowie z 
DN. Koncert odbywał się w bar-
dzo świątecznej atmosferze i miał 
też wielu swoich uczestników. O 
komentarz poprosiliśmy również 
jedną z pań nauczycielek, która 

także brała w nim udział - To ko-
lejny koncert, w którym uczestni-
czą nasi uczniowie. W tym dzisiej-
szym bierze udział grupa 60 osób, 
która śpiewa i gra na różnych in-
strumentach, tj.: klarnet, skrzypce 
i fortepian. W dzisiejszym koncer-
cie biorą także udział nauczyciele 
ze szkoły. Dodam jeszcze, że każ-
de z tych dzieci ma swój indywidu-
alny talent i wrażliwość, właśnie tę 
muzyczną i to jest w nich wspania-
łe. Koncert był na bardzo dobrym 
poziomie, co zresztą doceniła zgro-

madzona tutaj publiczność – po-
wiedziała Izabela Kuzia nauczy-
cielka gry na fortepianie.

Na koncert przybyli rodzi-
ce, opiekunowie, znajomi, rodzi-
na. Niektórzy rejestrowali wystę-
py, by zapewne później raz jesz-
cze w zaciszu domowym wspól-
nie powspominać ten mile spę-
dzony czas podczas świątecznego 
koncerctu. 

Jarek Bzowy 

Koncert uświetniła grupa gitarzystów W koncercie wziął udział chór 

Ola Szpilkowska wraz ze swoimi rodzi-
cami i nauczycielką Szkoły Muzycznej 
Izabelą Kuzia
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Kibice z gmin osina i Nowogard na euro 2016

Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji!
W Polsce, od 15 do 31 stycznia, odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn w Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Miłośnicy 
piłki ręcznej już od minionego piątku w krakowskiej Tauron Arenie, mogli zobaczyć gospodarzy tegorocznych Mistrzostw Europy – Polaków, w starciu 
ze swoimi przeciwnikami. Wśród liczącej kilkanaście tysięcy publiki znalazły się również mieszkanki Osiny – Monika Sućko, Luiza Kaczocha i Katarzy-
na Słoń, które 15 i 17 stycznia, dopingowały biało-czerwonych w starciu z Serbami i Macedończykami. Nie zabrakło również miłośników szczypiorniaka 
z Nowogardu, którzy dopingowali reprezentację Polski na wszystkich meczach I Rundy. 

Monika, Luiza i Katarzyna to 
miłośniczki piłki ręcznej. Dziew-
czyny od wielu miesięcy czeka-
ły na widowiskowy mecz Pola-
ków z Serbami, który odbył się 15 
stycznia, na Arenie Tauron w Kra-
kowie. Pobyt dziewczyn na Mi-
strzostwach Europy w piłce ręcz-
nej był spełnieniem ich marzeń.  - 
Musimy przyznać, że byłyśmy bar-
dzo dumne z naszych zawodników, 
gdyż jesteśmy fankami piłki ręcz-
nej. Odśpiewanie hymnu narodo-
wego z innymi kibicami było speł-
nieniem naszych marzeń. Poza 
tym jesteśmy pod ogromnym wra-
żeniem samej logistyki, jeśli cho-
dzi o organizowanie tak dużego 
wydarzenia sportowego na skalę 
europejską - wspominają dziew-
czyny. Jednak najwięcej emocji 
tego wyjątkowego dnia przyspo-
rzył Osiniankom, jak i wielu in-
nym uczestnikom, mecz Polaków 
z Serbią. Rywalizacja zawodników 
do samego końca spotkania była 
niesamowicie zacięta. Zagrania 
naszych szczypiornistów dopro-
wadziły niejednego kibica do za-
wału serca. Tak bynajmniej twier-
dzą dziewczyny, które z ekscyta-
cją opowiadają o przebiegu meczu 
- Mecz z Serbami okazał się trud-
ny, ale chłopcy dali radę. Początko-
wo świetnie nam szło, lecz w dru-
giej połowie wchodząc na boisko 
w podwójnym osłabieniu musieli-
śmy walczyć, by odzyskać prowa-
dzenie. Końcówka meczu dopro-
wadzała nie jednego widza do za-
wału, lecz świetny Sławomir Szmal 
zamurował naszą bramkę broniąc 
rzut karny, dzięki czemu wygra-
liśmy mecz z Serbią! - opowiada-
ją dziewczyny. Po zwycięstwie na-
szych rodaków Luiza, Katarzy-
na i Monika wraz z całą publi-

ką świętowały sukces biało-czer-
wonych. Pobyt dziewczyn na Mi-
strzostwach Europy miał być ich 
pierwszym i ostatnim dniem w 
Krakowie. Jednak los chciał ina-

czej. Osinianki przygotowując 
się do wyjazdu do domu dowie-
działy się o dodatkowej puli bile-
tów na niedzielny mecz Polaków z 
Macedończykami. - Zakupiłyśmy 
już bilety powrotne do domu, a tu 
nagle dowiadujemy się o dodatko-
wej puli biletów na mecz. Bez za-
stanowienia postanowiłyśmy prze-
dłużyć nasz pobyt w Krakowie. To 
była słuszna decyzja, gdyż już w 
niedzielę oglądałyśmy pełne wra-
żeń starcie Polaków z Macedoń-
czykami – wspominają nasze roz-
mówczynie. Mecz biało-czerwo-
nych z Macedończykami, rów-
nież przysporzył publice wielu 
wrażeń. Pomimo tego, że począ-
tek meczu nie należał do najlep-
szych, Polacy i tak odrobili stra-
ty. - Druga połowa spotkania była 

zdecydowanie lepsza, chłopaki nie 
dali za wygraną, dzięki temu od-
nieśliśmy zwycięstwo. Wygraliśmy 
z Macedonią jedną bramką, 24:23. 
Hasłem mistrzostw wśród kibiców, 

jak i zawodników stało się powie-
dzenie „Na luzie, jedną”, co ozna-
cza, że każde spotkanie po krót-
kim horrorze, którego dostarczają 
nam nasi chłopcy wygrywamy jed-
ną bramką - dodają dziewczyny. 
Wielką niespodzianką dla dziew-
czyn podczas pobytu na Mistrzo-
stwach Europy w Krakowie, oka-
zało się spotkanie z legendą pol-
skiego handballu- Arturem Siód-
miakiem. - Nagle koło naszej try-
buny przechodził Artur Siódmiak. 
Bez zastanowienia ruszyłyśmy 
w jego stronę. Chciałyśmy jedy-
nie przybić z nim „piątkę”. Jednak 
skończyło się na wspólnym zdję-
ciu, autografie oraz uścisku dło-
ni i krótkiej rozmowie. Pan Artur 
okazał się przemiłym człowiekiem 
i chętnie pozował z nami do zdjęć – 
kończą dziewczyny. Pobyt w Kra-
kowie był niesamowitym przeży-

ciem dla mieszkanek Osiny. Po-
mimo tego, że dziewczyny wróciły 
już do domu, to zapowiadają, że w 
dalszym ciągu będą trzymać kciu-
ki za naszych szczypiornistów. 

Należy dodać, że na trybunach 
nie zabrakło również fanów szczy-
piorniaka z Nowogardu, którzy 
Polską reprezentację dopingowali 
w każdym meczu rozgrywek gru-
powych na pierwszym etapie mi-
strzostw. Przypomnijmy, że pol-
scy szczypiorniści zgromadzi-
li komplet zwycięstw w rundzie 
wstępnej, pokonując odpowied-
nio Serbię (29: 28), Macedonię 
(24: 23) oraz Francję (25:31). W 
najbliższą sobotę (23 stycznia), o 
godzinie 20: 30, reprezentacja Pol-
ski stoczy pierwszy z trzech me-
czów na drodze do strefy medalo-
wej, a rywalami będzie Norwegia.  

 Klaudia Stefańska 

Kibice z Nowogardu byli na wszystkich meczach I Rundy Mistrzostw Europy, zdjęcie zostało wykonane przed pojedynkiem z 
Macedonią

Monika, Kasia i Luiza na Arenie Tauron w Krakowie

Od lewej Artur Siódmiak, Luiza Kaczo-
cha, Katarzyna Słoń, Monika Sućko
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Wiktor syn Adrianny i 
Grzegorza ur. 19-01-2016 
z Nowogardu

Nikodem syn Sylwi i Ma-
riusza Jażdżewskich ur. 
18-01-2016 z Nowogardu

Oliwia córka Pauliny Sza-
łach ur. 15-01-2016 z No-
wogardu

Stanisław syn Joanny i 
Adama Chełstowskich ur. 
14-01-2016 z Jaworza

Aleksandra córka Anny i 
Pawła Kozłowskich ur. 14-
01-2016 z Troszczyna

Córka Magdaleny i Pawła 
ur. 18-01-2016 z Nowo-
gardu

Laura córka Moniki Plich-
ta ur. 19-01-2016 z Węgo-
rzyc

Giełda Kolekcjonerska
Koło Numizmatyczne i Klub 

Kolekcjonera w Nowogardzie, 
zapraszają na pierwszą Gieł-
dę Kolekcjonerską w nowym 
roku - „Rozmaitości i osobliwo-
ści”. Giełda odbędzie się w holu 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry, w niedzielę (24 stycznia), o go-

dzinie 14:00. W programie Gieł-
dy: skup, sprzedaż, wymiana - 
monety, banknoty, znaczki, kar-
ty, literatura oraz inne ekspona-
ty. Ponadto informujemy, że za-
chęcamy wszystkich chętnych 
do wstąpienia w szeregi nasze-
go Koła Numizmatycznego oraz 

Klubu Kolekcjonera. Nowe de-
klaracje członka można pobrać w 
czasie giełdy, będą również przyj-
mowane zapisy oraz opłaty. 

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera Nowogard 

Znamy terminarz „Pomorzanek” w rundzie wiosennej

Ważny dobry start
Pojawił się już wstępny terminarz (bez uwzględnienia dokładnej godziny) rundy rewanżowej w III Lidze Kobiet. Piłkarki Pomorzanina walkę o II Ligę rozpocz-
ną 19 marca, od wyjazdowego meczu z Błękitnymi II Stargard. Przed własną publicznością „Pomorzanki” zagrają dwa tygodnie później, z Zalewem Stepnica.

Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard na ligowe boiska powróci pod koniec marca

Przypomnijmy, że piłkarki Po-
morzanina zajmują po rundzie 
jesiennej 2. miejsce w tabeli III 
Ligi Kobiet. Liderkami są piłkar-
ki Orła Wałcz, z liczbą 24 punk-
tów na koncie. „Pomorzanki” i 
Fala Międzyzdroje wywalczy-
ły do tej pory po 21 punktów, na-
tomiast czwarty w tabeli Zalew 
Stepnica ma na swoim koncie 18 
punktów. Jeśli podopieczne Pawła 
Błaszczyka chcą awansować do II 

Ligi, to rundę wiosenną powinny 
zacząć od serii zwycięstw. Wszyst-
ko rozpocznie się 19 marca. Wów-
czas zawodniczki z Nowogardu, 
wybiorą się do Stargardu na mecz 
z tamtejszymi Błękitnymi II. Ry-
walki zajmują 7. miejsce w ligowej 
tabeli z 9 punktami no koncie. W 
pierwszym meczu nowogardzian-
ki rozgromiły Błękitne, aż 9:0. Na-
stępnie zespół Pawła Błaszczyka 
będzie miał dwa tygodnie odpo-

czynku, a w 11. kolejce, w dniu 2 
kwietnia, zagra przed własną pu-
blicznością z Zalewem Stepni-
ca. Będzie to bardzo ważny mecz, 
który zweryfikuje w jakiej formie 
znajdują się „Pomorzanki”. Za-
lew to wymagający rywal. Piłkar-
ki ze Stepnicy zajmują 4. miejsce 
w tabeli, do liderek tracą 6 punk-
tów i wciąż mają realne szanse na 
wywalczenie awansu. Jesienią w 
Stepnicy piłkarki Pomorzanina 

pewnie wygrały 1:4. W trzecim 
ligowym meczu rundy rewanżo-
wej, podopieczne Pawła Błaszczy-
ka wybiorą się do Szczecina, aby 
w dniu 9 kwietnia rywalizować z 
Olimpią III. Szczecinianki to ligo-
wy średniak (6. miejsce, 13 punk-
tów), jednak w rundzie jesiennej 
sensacyjnie wygrały w Nowogar-
dzie 0:1. Piłkarki Pomorzanina 
mają zatem rachunki do wyrów-
nania z zawodniczkami trzeciego 
składu Olimpii. W 13. i 14. kolej-
ce „Pomorzanki” bez problemów 
powinny ograć kołobrzeskie ze-

społy Kotwicy oraz Hattricku. Je-
śli optymistyczny scenariusz się 
spełni i zespół prowadzony przez 
Pawła Błaszczyka w pięciu pierw-
szych meczach zgarnie komplet 
punktów, to 22 maja, w ramach 
15. kolejki, nowogardzcy kibice 
obejrzą mecz o awans do II Ligi 
Kobiet. Wówczas w Nowogardzie 
gościć będą zawodniczki Orła 
Wałcz, które w pierwszym meczu 
(przy pomocy sędziów) pokonały 
nowogardzką drużynę. 

KR

iV edycja Nowogardzkiej ligi Przełajowej i M.T.B.

Dołącz do rywalizacji
W najbliższą niedzielę (24 stycznia), odbędzie się IV edycja Nowogardzkiej Ligi Przełajo-
wej i M.T.B. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do wspólnej rywalizacji w formie 
treningów. 

Na facebookowej stronie LKK 
Nowogard, organizatorzy nowo-
gardzkiej ligi kolarskiej, przy za-
powiedzi IV edycji opublikowali 
następujący komunikat: - Zapra-
szamy wszystkich chętnych na ko-
lejną już IV edycję wyścigu prze-
łajowego i M.T.B. w Nowogar-
dzie (Sarni Las) - liga ma charak-
ter treningowy. W pierwszej kolej-
ności wystartują dzieci, a następ-
nie kategoria Open. Od 18 lat wy-
ścig odbędzie się na rundach około 
1,8 km (40min.). Trasa jest w za-
sadzie w całości przejezdna. Dy-
stans w większości biegnie po tra-
sie Otwartych Mistrzostw Okrę-
gu. Wystartować może każdy, 
kto posiada sprawny rower i obo-
wiązkowo kask. Zawody będą od-
bywać się cyklicznie co 2-3 tygo-
dnie w formie ligi przełajowej, 
aż do końca sezonu zimowego.  
Drobne nagrody przewidywane są 
na koniec cyklu. Podczas każdej 
edycji prowadzona będzie klasyfi-
kacja, w której pierwszych 10 za-
wodników zdobywa punkty. Każdy 
zawodnik kategorii Open, który bę-
dzie chciał wystartować, powinien 
wykupić numer startowy. Opłata 
jest jednorazowa na wszystkie edy-
cje i wynosi 20 zł. Jeżeli będą chęt-
ni, rozwiniemy imprezę… W naj-

bliższą niedzielę zbiórka o godzi-
nie 11:00 -„Sarni Las” Nowogard. 
Start zaplanowany około godzi-
ny 11:45. Więcej informacji pod nr 
telefonu: Łukasz 889316146, Arek 
609124158. Zapraszamy!!!

My również zachęcamy miesz-
kańców gminy Nowogard i nie 
tylko, do wspólnych treningów 
z kolarzami LKK Nowogard. W 
ostatniej edycji wystartowali nowi 
kolarze, którzy zdołali wywal-
czyć punkty do klasyfikacji gene-

ralnej, w której wciąż jeden lub 
dwa udane starty, mogą pozwolić 
na awans do pierwszej „dziesiąt-
ki” zestawienia. Dodajmy, że po 
trzech edycjach w kategorii Open 
prowadzi Jakub Dec z Goleniowa 
(31 punktów), zaraz za nim plasu-
je się inny goleniowianin- Michał 
Szatewicz (23 punkty), natomiast 
na 3. pozycji sklasyfikowany jest 
Jakub Wielowski z LKK Nowo-
gard (20 punktów).

KR
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   Dla                    

Babciu nasza ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana

i nieważne jaka pora,
babciu abyś była zdrowa!

Życzymy samej pomyślności,
oto wyraz naszej miłości.

Życzą: Damian, Kamila, 
Paulina, Jakub, Kasia, Paweł,  

Ania, Jasiu, Magda, Antek

             Dla   

Życzymy Tobie, 
Babciu miła,

byś zawsze w życiu 
szczęśliwa była.

Życzymy Ci, Babuniu, 
życia najdłuższego, 
pociechy, szczęścia 
i zdrowia dobrego!
Od Pawła i Damiana

Wszystkiego najlepszego  
z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Teresie i Kazimierzowi  

Kania 
składają Nikola, Julia, 

Hania i Michalina

Kocham mocno Babcię, 
Dziadka to nie żarty moi mili.

Dzisiaj im życzenia 
składam by sto latek 

jeszcze żyli.

Dla Marii i 
Kazimierza Świerszcz

życzą  Kacper Laskowski 
i Wiktor Lisiecki

Kochanej 
Babci i Dziadkowi

składa 
wnuk 

Nikodem

w podziękowaniu za miłość
i opiekę każdego dnia oraz

życzeniami zdrowia 
i spełnienia marzeń
w dniu ich święta 

Krystynie i Krzysztofowi 
Kielan

Niechaj dziadzio z babunią 
tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha 

morza nie wypiją.
A Ty mucho, Ty komarze, 

pijcie wodę powoli,
Niech dziadzio z babcią 

nażyją do woli.

Dla Ireny i Rudolfa 
Laskowskich  

życzy Kacper Laskowski

Niechaj dziadzio z babunią 
tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha 

morza nie wypiją.
A Ty mucho, Ty komarze, 

pijcie wodę powoli,
Niech dziadzio z babcią 

nażyją do woli.

Dla Ireny i Rudolfa 
Laskowskich  

życzy Kacper Laskowski

Przyjmij, 
Kochana 
Babciu,

z serca płynące życzenia:
dobrego zdrowia, dużo 
optymizmu i spełnienia 

wszystkich marzeń

dla Halinki 
Berezowskiej

życzą Michał z Jolą, Łukasz 
z Asią, Kasia, Sara, Maciej, 

Mateusz i Malwinka

Aby babcia i dziadziunio 
w zdrowiu długo żyli. 
Aby uśmiech dla Nas 

mieli w każdej wolnej chwili 
Najlepsze Życzenia 

dla Zofii Pawlik, Bożeny  
i Zbigniewa Stefańskich 

z okazji  
Dnia Babci i Dziadka 
życzą: Klaudia, Justyna, 

Łukasz i Szymon

Wielu chwil radości,
Aby każdy dzień był 
dla Ciebie przygodą
i powodem do dumy
Najserdeczniejsze 

życzenia w Dniu Babci
Dla Wiesławy 
Grzejszczak

życzą Maciej i Mateusz

Dziadku, Dziadku ukochany, 
dziś życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy, 
sto całusów z całej mocy!

Dariuszowi Kubickiemu 
życzą wnuki Mateusz i Szymon Nocek

Życzymy Tobie, Babciu nasza miła, 
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.

Życzymy Ci, Babuniu życia  
najdłuższego, pociechy szczęści  

i zdrowia dobrego

Bogusławie Kubickiej 
życzą wnuki Mateusz i Szymon Nocek

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem 
sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna 
do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 

Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze komu-
kolwiek. To jest już historia, a MY nie 
musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, 
że podobnie jak ja, wielu z Was po-

dziela mój pogląd i jest tego same-
go zdania, myślę, że każdy może się 
w tej sprawie wypowiedzieć. Koszt 
sztandaru to ok. 10 000 zł. Podaję 
poniżej również numer konta Sto-
warzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Życzymy Tobie Babciu miła, byś szczęśliwa była. 
Życzymy Ci Babuniu życia najdłuższego, 

pociechy z wnuków, szczęścia i zdrowia dobrego. 

Z Okazji Dnia Babci – Helenie Dudziec  
wnuczka Paulina z mężem Wojtkiem
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osińska liga Piłki Siatkowej

Za nami pierwsze spotkania
W minioną niedzielę (17 stycznia), w hali sportowej ZSP w Osinie, wystartowały rozgrywki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Do zmagań przystąpiło 10 drużyn, w tym 4 zespoły z gminy Nowogard, w sumie ponad 120 zawodników i jak już informo-
waliśmy w poprzednich wydaniach DN, jest to obecnie największa amatorska liga siatkarska w powiecie goleniowskim. 

 Pierwsza kolejka stała na nie-
zwykle wyrównanym poziomie, 
aż trzy spośród pięciu spotkań 
rozstrzygnęły się dopiero po tie-
-breaku. Tegoroczną edycję Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej zainau-
gurował mecz pomiędzy Wyszo-
mierzem i obrońcą mistrzowskie-
go tytułu - drużyną z Węgorza. 
Siatkarze z Wyszomierza zasko-
czyli mistrzów swoją dobrą dys-
pozycją i po wyrównanych par-
tiach wygrali w pierwszym se-
cie do 20 oraz w drugim do 21. 
Węgorza nie miały zamiaru od-
dać punkty bez walki i zabrali się 
do odrabiania strat. Trzeci set to 
pewne zwycięstwo obrońców ty-
tułu 25:16. W czwartej partii Wę-
gorza ponownie były lepsze od 
Wyszomierza, wygrywając do 20. 
Tie-break okazał się koncertową 
grą mistrzów, którzy wygrali pią-
ty set 15:10 i ostatecznie cały mecz 
2:3, po efektownym pościgu. Jak 
co roku podczas relacji z rozgry-
wek prezentujemy poszczególne 
zespoły. Dziś na zdjęciu siatkarze 
z drużyny Probud Wyszomierz, 
którzy występują w następującym 
składzie: Andrzej Kania, Radosław 
Kania, Kamil Pacelt, Karol Czar-
nacki, Gała Bogumił, Majcher Da-
mian, Adamczak Damian, Michal-
czuk Dawid, Gołdyn Maciej, Goł-
dyn Bernard, Michalski Łukasz, 
Pabisiak Mateusz, Kijana Piotr.

Również długą  pięciosetową 
batalię stoczyły zespoły z Kiko-
rzy oraz Osiny, które wyszły na 
parkiet w drugim meczu. Pierw-

szy set padł łupem Kikorzy 25:18. 
Następnie po efektownym zwycię-
stwie do 14, Osina doprowadziła 
do wyrównania w setach. W trze-
cim secie ponownie lepsi byli siat-
karze z Kikorzy, wygrywając tę 
partię 25:18. Gospodarze nie za-
mierzali tanio sprzedać skóry i 
doprowadzili do tie-breaka po ko-
lejnym efektownym zwycięstwie. 
Piąty set był bardzo emocjonujący 
i zwycięzcę musiała wyłonić gra 
na przewagi. Ostatecznie Osina 
pokonała Kikorze 18:16 i zgarnę-

ła dwa punkty. Po tym meczu wójt 
gminy Osina - Krzysztof Szwedo 
oraz przewodniczący LZS gminy 
Osina - Tomasz Gajda, dokonali 
oficjalnego otwarcia ligi. 

Po tej przerwie na parkiecie za-
meldowały się dwie drużyny z 
gminy Nowogard, które debiutują 
w osińskich rozgrywkach siatkar-
skich - Dąbrowa i Żabowo. Nowe 
zespoły chcąc się jak najlepiej za-
prezentować przed osińską pu-
blicznością, również nie odpusz-
czały rywalom i stoczyły trzecią 
tego dnia pięciosetową batalię. 
Lepiej w mecz weszli siatkarze z 
Dąbrowy, którzy pewnie pokonali 
Żabowo 25:15. W drugim secie lo-
kalni rywale zabrali się do roboty 
i doprowadzili do remisu w setach 
po zwycięstwie 19:25. Siatkarze z 
Żabowa w tym meczu mieli duże 
wahania formy, o czym świadczy 
wysoka porażka do 14 w trzeciej 
partii. Dąbrowa nie zdołała wyko-
rzystać szansy i dobić przeciwni-
ków, którzy po raz drugi odrodzi-
li się i doprowadzili do wyrówna-
nia w meczu i tie-breaka, po tym 
jak wygrali 20:25. Piąta partia była 
zacięta, a zwycięstwo drużynie z 
Żabowa zapewniła zimna krew i 
mniejsza liczba błędów własnych, 
ostatecznie po wyniku 12:15, Ża-
bowo zapisuje na swoim koncie 
2 punkty. W czwartym spotka-
niu siatkarze z Krzywic sprawdzili 
dyspozycje zawodników z Bodzę-
cina. Pierwszy i drugi set to do-
minacja bardziej doświadczonej 
drużyny z Krzywic, która wygra-

ła te partie do 20 i 19 punktów. W 
trzecim secie za wszelką cenę Bo-
dzęcin chciał pozostać w meczu, 
czego dowodem była pasjonują-
ca końcówka rozgrywana na prze-
wagi. Siatkarze z Bodzęcina do-
pięli swego i po wygranej 25:27, 
wywalczyli swojego pierwszego 
seta. Nie pomogło to jednak Bo-
dzęcinowi w zdobyciu choćby jed-
nego punktu, gdyż Krzywice w za-
ciętym 4 secie wygrały 25:23 i tym 
samym w całym meczu 3:1. Na ko-
niec pozostał  mecz zawodników z 
Wojcieszyna oraz Gwiazdy Osina. 
Był to jedyny trzysetowy pojedy-

nek, w którym Wojcieszyn nie dał 
żadnych szans rywalom. Pierwszy 
set pewnie wygrany do 14, nato-
miast drugi do 17 punktów, mógł 
odebrać siatkarzom z Osiny wolę 
walki, ci jednak się nie poddawa-
li. Gwiazda Osina w trzecim secie 
zaprezentowała się o wiele lepiej 
niż w poprzednich partiach, ale to 
było za mało na dobrze dyspono-
wany zespół z Wojcieszyna, który 
wygrał tę partię 25:22 i w całym 
meczu 3:0. Na czele ligowej tabe-
li Wojcieszyn i Krzywice, czyli je-
dyne zespoły, które wywalczyły 3 
punkty. 

W najbliższą niedzielę (24 
stycznia), zmagania rozpoczną 
drużyny z Bodzęcina i Wojcieszy-
na. Patrząc po wynikach z 1. ko-
lejki, faworytem tego meczu bę-
dzie Wojcieszyn. Następnie na 
parkiet wybiegną zawodnicy z 
Wyszomierza i Kikorzy. Obydwa 
zespoły przegrały w 1. kolejce po 
pięciosetowych meczach. W ko-
lejnym pojedynku Żabowo podej-
mować będzie Krzywice. Fawory-
tem jest drużyna z gminy Osina, 
jednak rywale z Żabowa z pew-
nością nie ułatwią zadania prze-
ciwnikom. Na koniec kibice obej-
rzą mecze pomiędzy Osiną i Dą-
brową oraz Węgorzami i Gwiazdą 
Osina. Zapraszamy w najbliższą 
niedzielę do hali sportowej ZSP 
w Osinie. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników, aktualną 
tabelę oraz plan gier w 2. kolejce. 

KR  Osińska Liga Piłki Siatkowej
1. kolejka:
Wyszomierz – Węgorza 2:3 (25:20, 25:21, 16:25, 20:25, 10:15)
Kikorze – Osina 2:3 (25:18, 14:25, 25:18, 15:25, 16:18)
Dąbrowa – Żabowo 2:3 (25:15, 19:25, 25:14, 20:25, 12:15)
Krzywice – Bodzęcin 3:1 (25:20, 25:19, 25:27, 25:23)
Wojcieszyn – Gwiazda Osina 3:0 (25:14, 25:17, 25:22)

M M Z P Sety Małe pkt. P
1 Wojcieszyn 1 1 0 3 – 0 75 – 53 3
2 Krzywice 1 1 0 3 – 1 100 – 89 3
3 Węgorza 1 1 0 3 – 2 106 – 96 2
4 Osina 1 1 0 3 – 2 104 – 95 2
5 Żabowo 1 1 0 3 – 2 94 – 101 2
6 Dąbrowa 1 0 1 2 – 3 101 – 94 1
7 Kikorze 1 0 1 2 – 3 95 – 104 1
8 Wyszomierz 1 0 1 2 – 3 96 – 106 1
9 Bodzęcin 1 0 1 1 – 3 89 – 100 0
10 Gwiazda Osina 1 0 1 0 – 3 53 – 75 0

2.kolejka:
Bodzęcin – Wojcieszyn  (24.01; 10:00) 
Wyszomierz – Kikorze  (24.01; 11:30)
Żabowo – Krzywice  (24.01; 13:00)
Osina – Dąbrowa  (24.01; 14:30) 
Węgorza – Gwiazda Osina (24.01; 16:00)

Probud Wyszomierz

Wójt gminy Osina oficjalnie otworzył rozgrywki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Dodaj-
my, że zmagania siatkarzy chwilami oglądała nawet 50-60 osobowa grupa kibiców
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rywalizacja i gra w duchu fair play 

Unihokej w Osinie 
W piątek 15 stycznia, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, na hali sportowej, odbyły się zawody sportowe dziewcząt w unihokeja. W rozgrywkach 
wzięły udział drużyny z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej. Organizatorem spotkania była 
pani Renata Langner – nauczycielka wychowania fizycznego. 

Sportowy mecz w unihokeja ro-
zegrano systemem kołowym, zwa-
nym inaczej „ każdy z każdym”. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą 
w duchu fair play, co potwierdza 

nauczycielka wychowania fizycz-
nego pani Renata Langner, któ-
ra bacznym okiem przyglądała się 
całemu wydarzeniu. Rywalizacja 
między zawodnikami była zacię-

ta, w szczególności w klasie IV i V 
szkoły podstawowej, gdzie mecz 
zakończył się remisem. Na zakoń-
czenie spotkania ogłoszony wyni-
ki rozgrywek. I miejsce zajęła kla-
sa VI, II miejsce klasa V, a trzecie 
miejsce klasa IV. 

Klaudia Stefańska 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.

DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy od numeru DN z 15 stycznia, przez kolejne siedem wy-

dań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), publikujemy na naszych ła-
mach ponumerowane kupony, które wezmą udział w losowaniu 
nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji Kamena dla dwóch 
osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena3

DlA PAŃ "ProFilAKTYKA rAKA PierSi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 6 luty 2016 r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                           

oFerTA DlA PAŃ Po 69 roKU ŻYCiA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” w Nowogardzie 

organizuje zawody podlodowe na jeziorze w Nowogardzie. 
Zawody odbędą dn. 31.01.2016 r. Zbiórka na parkingu przy “Sarnim 

Lesie”. Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak”, wpisowe 5 zł.
Zarząd Koła

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547



Nr 6 (2436)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

oGŁo SZe NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Nowogardzie - 6 pokoi, 
pow. użytk. 178 m2, pow. działki 500 m2 - cena 430 tys.

NierUCHoMoŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

prowadzi zapisy na sprzedaż miesz-
kań w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. 
Tel. 693 128 069 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 
100 000 zł. Tel. 888 313 884

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Ko-
walska 2, IV piętro. 606 269 725

• Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła 
II. 607 580 172 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 45,6 m2, ul. Światowida. 668 151 
516, 608 626 696

• Wynajmę sklep ul. Wojska Polskie-
go vis a vis szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam lokal ok. 40 m2, po re-
moncie, trzy pomieszczenia na biu-
ro lub mieszkanie, + wolnostoją-
cy murowany budynek typu kiosk 
ok. 7 m2, ul. 3 Maja Nowogard. Ca-
łość 68 000 zł. Tel. 601 541 164 moż-
liwość dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 693 715 990 

• Sprzedam pawilon handlowo-usłu-
gowy obecnie gastronomiczny o 
pow. 32 m2 w Maszewie obok Polo 
Market. 607 097 278 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 
700 

• Sprzedam dzialkę budowlaną 
Karsk. Tel. 735 957 563 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 
382 886 

• Wynajmę mieszkanie w centrum 
Nowogardu. 695 74 10 22

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 889 215 737 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar. 602 267 382 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 603 70 56 70

• Do wynajęcia lokal z pomieszcze-
niem na sklep, magazyn lub inną 
działalność oraz mieszkanie na wsi 
7 km od Nowogardu. 722 080 473 

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. 664 012 380 

• Kupie mieszkanie w Nowogardzie 2 
lub3 pokoje. 519 407 294

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888 

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653 

• Kupię do 5 ha ziemi rolnej w rozsąd-
nej cenie. 519 407 294 

• Wydzierżawię mieszkanie tanio. 
602 405 640

• Działka rolna 1,43 ha pod KRUS 
cena 18 700. Tel. 889 133 882 

• Ziemię rolną dwa razy po 7,50 ha 
gm. Resko. 502 103 432 

• Pod działalność dom z halą, ma-
gazynem na działce 2,50 ha gmina 
Maszewo, 265 tys. 725 899 426 

MoTorYZACjA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-MAX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 2000 
cm3, TDCi 136 KM, stan technicz-
ny dobry. Kompleksowe wyposa-
żenie. Ubezpieczenie i przegląd 
do 02.06.2016r. Cena 11 500 zł do 
negocjacji. Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 
721 627 336 

•  Sprzedam Skoda Fabia Sedan, ben-
zyna, 2005 r. Cena do uzgodnienia. 
723 120 951 

• Sprzedam malucha + cześci. 72 12 
99 060 

rolNiCTWo
• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, 

MTZ – 82, przyczepę rolniczą, pług 
trzyskibowy i czteroskibowy i roz-
rzutnik obornika. 781 932 918

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam tucznika. 694 819 036

• Kupię większą ilość słomy w belach. 
602 708 518 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019

USŁUGi
•	 MoNTAŻ MeBli, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 

wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FirMA USŁUGoWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

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

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PrANie-MAGiel,PrANie DYWA-
NÓW, WYKŁADZiN, TAPiCerKi 
MeBloWej SAMoCHoDoWej/ 
SKÓrZANej MATeriAŁoWej / 
PoŚCieli WeŁNiANej / lANoli-
NĄ/SPrZĄTANie: CZYSZCZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Glazurnik, fachowo i solidnie. 721 
988 735

• Matematyka. 668 171 212 

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. Sprawdź 
promocję! Zadzwoń: 327061042

• Remonty i wykończenia mieszkań 
wykonam. 608 364 330 

• Kafelkowanie łazienek. 722 030 862 

PrACA
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃ-
SKI” zatrudni pracowników do docie-
pleń, prac  wykończeniowych, pokryć 
papowych, Tel. 602 15 90 15

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

• AMBerCAre24 opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• Magistra Farmacji na staż lub po 
stażu do apteki ogólnodostęp-
nej w Nowogardzie pilnie zatrud-
nię. Umowa o pracę, cały etat.Kon-
takt: biuro@anmedica.pl, tel. 783 
744 001.

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków do prac wykończeniowych. Tel. 
669 149 383 

•	 Zatrudnimy kucharza z doświad-
czeniem. 507 951 313, 507 953 705 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Trans-
port Krajowy. Tel. 509 740 304

• Firma transportowa z Nowogardu za-
trudni managera tel. 91 39 25 275.

• Firma zatrudni  pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do dozo-
rowana i prac porządkowych. Tel. 91 
39 25 275

• Firma produkująca w Goleniowie tka-
niny wielometrażowe poszukuje pra-
cowników produkcyjnych ( mężczyzn 
i kobiet). Dojazd do pracy busami 
pracodawcy. Informacja tel od godz 
8.00-14.00 pod nr 914431042

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie 
doświadczenie. 602 690 897

•	 Zatrudnię kierowcę kat. D . 501 615 
614

•	 Firma zatrudni pracownika  do biura 
ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

iNNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny 
z folią na działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659

• Stare pojazdy części, literaturę kupię. 
Tel 600 182 682 

• Blachę ocynkowaną trapezową, fali-
stą lub gładka kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, łosia 
i kozła, komkurencyjne ceny. 693 
344 667 

• Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego w dobrym stanie, oraz 
odzież używaną niemiecką. Tanio. 
786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam maszynę do produkcji lo-
dów włoskich 2 smaki + mix, model 
Apice- cream 3218AW.  Rok produkcji 
2013, pracowała 2 sezony, stan ideal-
ny, więcej inf. o maszynie na www.ap-
polska.pl cena 23 000 zł. Tel. 607 097 
278 

• Owczarek niemiecki długowłosy, dwa 
lata, mocna budowa, ładny sprzedam 
i dwie trzymiesięczne suczki. 510 620 
109 

• Sprzedam fotelik samochodowy Ma-
xi-Cosi, stan bardzo dobry. 608 466 
133 

• Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 691 
792 825

• Kupię keyboard Yamaha lub podob-
ny. 605 856 538 

• Sprzedam stół kuchenny z czterema 
krzesłami. Cena 350 zł. Tel 691 201 
974 

• sprzedam stelaz do łozka (z mate-
racem lub bez), komodę (kolor ja-
sny), szafkę nocną- całość od jedne-
go kompletu cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Wyglądać świetnie - kosmetyki Orifleme 
– zarabiać pieniądze – 

możliwości w Orifleme 
– bawić się doskonale – 

kontakty w Oriflame. 
Zadzwoń 609 723 236
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

KrZYŻÓWKA Dziennika KUPon  06
PioNoWo:
1. bard celtycki
2. podwójny ruch matujący w szachach
3. ułaskawienie
4. lubi wykwintne potrawy
5. Kasparow, geniusz szachowy
6. środek czyszczący
7. miasto i port w Peru
8. miasto nad M. Kaspijskim
9. pisarz tadżycki (zm. 1954)
10. kość dla Azora
11. prążkowana tkanina
12. obok widelców
13. UB w ZSRR
14. prezydent filaretów
15. postać z dramatu Sofoklesa „Ajas”
16. w mitologii asyryjskiej córka boga burzy
17. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
18. zażalenie
19. bambusowa walka
20. ojczyzna Mandeli
21. śpiewający Paul
22. grek u Homera
23. 25.4 mm
24. ksylofon, daw. instr. ze szklanych kloszów
25. sanie za saniami
26. datek, ofiara
27. przepych, świetność
28. obraźliwie o Niemcu
29. elastyczny torlen
30. ... pracy lub myślenia
31. polor
32. jedna z podpór blatu stołu
33. wyspa w archipelagu Bahama
34. kurze w rosole
35. samo centrum
36. Szwed (dawniej)
37. imię Lipnickiej
38. z Ingodą tworzy Szyłkę
39. Abul Kalam, polityk ind. (1888-1958)
40. Elżbieta dla bliskich
41. stan w Indiach
42. narty dawniej
43. trichloroetylen
44. Ewa, piosenkarka
PoZioMo:
45. druga żona Mieszka I
46. gwiżdże na drzewie
47. iglasty, chroniony
48. efekt dodania składników
49. Olejnik, dziennikarka
50. dawniej kino
51. Krystyna, aktorka
52. literat bez talentu
53. cierpi na katar sienny
54. polski bizon
55. bubel piekarza
56. pasza z suszonej trawy
57. zarzewie ognia
58. mityczny król Teb
59. czapka wojskowa
60. mijają
61. surogat, namiastka
62. pod władzą chana
63. srebrzystobiały metal, l. a. 48
64. pisarz fr. (1899-1974), „Idiotka”
65. rynek w miastach muzułmańskich
66. eter o woni anyżu
67. gaz szlachetny, l. a. 18
68. niezabudowany teren
69. przed pierwszym etapem kolarskim
70. hańba
71. żona uparciucha
72. edycja
73. np. prądotwórczy
74. miasto w śr. Włoszech, nad M. Adria-
tyckim
75. syn Posejdona
76. służący Walerego z komedii Moliera 
„Szkoła żon”
77. pan z 26 II
78. środek owadobójczy
79. lew po łacinie
80. wada obiektywów
81. rzeka z piosenki kościuszkowców
82. Sand, pisarka
83. miasto w pd. zach. Maroku
84. Nedo, wł. mistrz olimp. (1912, 20)
85. Indianie z Kanady
PoDPoWieDŹ: ACHArD, AGADir, 
ATAMAS, CAT, iNAr, WAreG.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Dzisiaj jest uczeniem wczoraj
Stanisława Pokorska, Marek Kozioł, Alicja Wypych, Władysława Hu-

get, Malwina Bryndza, Krystyna Gęglawa, Andrzej Leszczyński, Bar-
bara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Christiana Syfert, Mał-
gorzata Krawczyk, Maria Sowińska, Agnieszka Skowrońska, Teresa Ja-
nuszonek

Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Wiktoria Skrajda, Igor Grenda, Miłosz Wielgus, Oliwia Feliksiak
Dla naszych najmłodszych 
Zwycięzca:  Igor Grenda
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA liNiA Mi Kro BU So WA SeroCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ oSÓB - ro MAN BiŃCZYK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GolCZeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZKŁAD jAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

PiASeK, PiASeK PrZeSieWANY, ŻWir, 
CZArNoZieM, PoSPÓŁKA 

 ŻWiroWNiA DŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DoWoZeM Do KlieNTA



Ile Remondis 
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Kurator 
oświaty
z Nowogardu?

Studniówka w ZSP

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Rejestracja tel. pn. wt. śr. od 9.00
 730 661 340, 727 543 840

gabinetpodologicznylkj@gmail.com
ul. 700-lecia 26F, NOWOGARD

kosmetolog-podolog 
specjalista medycznej pielęgnacji stóp

Znaleziono
zwłoki koło Strzelewa

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

ReKlamaReKlama ReKlama

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Dramatyczna akcja na jeziorze

Jeden 
łabędź 
zamarzł, kolejny  
przeszedł operację 

Czytaj s. 3
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W dniach 20-23 stycznia, w szwajcarskim Davos, odbyło się Światowe Forum Ekonomicz-
ne. Przywódcy kilkudziesięciu krajów debatowali nad aktualną sytuacją ekonomiczną na 
świecie. Choć to, co dzieje się w Davos, dla przeciętnego zjadacza chleba ma niewielkie zna-
czenie, jest dobrą okazją, aby zapytać, jak oceniamy naszą sytuację finansową? Czy żyje 
nam się lepiej, czy gorzej na przestrzeni ostatnich lat? O to właśnie, zapytaliśmy w naszej 
cotygodniowej sondzie ulicznej. 

Mira Warnke – Wiedzę, że coraz więcej firm, tu w 
gminie Nowogard, niestety się zamyka, bo nie wytrzy-
muje finansowo tych obciążeń i kosztów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego nie da 
się ukryć, że mamy też po dwie prace, gdyż z jednej trud-
no jest utrzymać swój domowy budżet na jakimś przy-
zwoitym poziomie. Tak się składa, że z racji swojej pracy 
bywam na terenach wiejskich naszej gminy i tam wów-
czas widzę na własne oczy, jaka jest straszna bieda. Co 
do mojej osoby to powiem bardzo krótko, że ekonomicz-
ne sobie radzę i wierzę, że tak będzie dalej. 

Pani Ewa – Bardzo ciężko się tutaj żyje. Człowiek ma je-
dynie tylko tą rentę i jakoś musi ją tak dzielić, by starczyło 
na leki, jedzenie i opłaty. Wszystko jest bardzo drogie, dlate-
go ja zawsze, gdy otrzymam pieniądze, to w pierwszej kolej-
ności przeznaczam je na opłaty, tj. prąd, gaz, czynsz, a poza 
tym jeszcze muszę pomyśleć i przeznaczyć jakąś kwotę na je-
dzenie, które przecież też jest potrzebne dla życia człowieka. 

Pani Anna – Żyje mi się bardzo ciężko, bo przecież 
człowiek ma już też swoje lata i jak to bywa w tym wie-
ku, cierpi na jakąś chorobę. Dochodzą jeszcze trudności 
z dostaniem się do lekarza, czy też zakup leków. Dlatego 
uważam, że chyba nie ma, o czym mówić, bo gdy brakuje 
na jedzenie, lekarstwa to czy jest dobrze? Emerytura, któ-
rą dostaję, musi starczyć, więc na opłaty, jedzenie i leki, 
które u mnie wynoszą około 200 zł. m-cznie. 

Pan Zygmunt, – Co tu mówić jest jak jest, ale mogło-
by być jeszcze lepiej. Zamiast rzetelnych informacji w TV 
na temat tego, jak dbać o swoje finanse, ciągle słuchamy 
awantur, albo reklam, które mają zachęcić nas do wyda-
wania pieniędzy, albo brania pożyczek.  

Pan Marcin – Powiem panu, że jeżeli cała rodzina 
pracuje, i ma jedno dziecko na utrzymaniu oraz stabil-
ną pracę, która jest godziwie wynagradzana przez pra-
codawcę, to jest w porządku i nie ma powodu do niepo-
koju. Do tego, gdy w rodzinie jest dziecko i to zdrowe, to 
wydaje mi się, że taka rodzina ma szansę na pełnię szczę-
ścia. Uważam, że moje finanse są na godziwym poziomie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Nasza sonda Kronika 
policyjna

Oddam pieska 506 396 494

19.01.2016 r.
godz. 14:00
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej w 
Nowogardzie, powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej.

godz. 18:00
Powiadomienie o kradzieży 

przewodów elektrycznych z urzą-
dzeń budowlanych i gospodar-
skich z niezabezpieczonego bu-
dynku gospodarczego w miejsco-
wości Brzozowo.

godz. 13:20
W Nowogardzie na ul. Świato-

wida doszło do wypadku drogo-
wego, gdzie kierująca pojazdem 
marki Opel podczas włączania się 
do ruchu i wykonywania manew-
ru cofania z parkingu na jezdnię 
potrąciła pieszego.

20.01.2016 r.
godz. 12:26
Mieszkanka Strzelewa powiado-

miła o oszustwie na portalu inter-
netowym Allegro przy zakupie lo-
kówki do włosów, gdzie po wpła-
cie na konto określonej kwoty nie 
otrzymała zakupionego towaru.

godz. 18:57
Powiadomienie o kradzieży 

kurtki, bluzy, szalika oraz dowo-
du osobistego z szatni dyskoteki 
„Przystań” w Nowogardzie.

22.01.2016 r.
godz. 14:38
W Nowogardzie na ul. Banko-

wej doszło do kolizji, gdzie kie-
rujący pojazdem marki VW Golf 
uderzył w pojazd marki Toyota, 
a następnie oddalił się z miejsca 
zdarzenia.

godz. 15:45
Pracownik sklepu Intermar-

che w Nowogardzie powiadomił 
o ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej.

24.01.2016
godz. 09:29
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że Tomasz P. kierujący pojaz-
dem marki VW Passat, znajduje 
się w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 0,66 mg/l zawartości alko-
holu w wydychanym powietrzu.

godz. 10:47
Policjanci WP i RRD KPP Go-

leniów podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że Arkadiusz D., kierują-
cy pojazdem marki Ford Mondeo, 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 0,60 mg/l zawarto-
ści alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

godz. 12:54
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej po-
jazdu marki Mazda ujawnili, że 
kierujący nim mężczyzna posia-
da cofnięte uprawnienia do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi.

inf. KP w Nowogardzie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie

z a p r a s z a 
26 stycznia br. /wtorek/ godz. 16.30 na spotkanie w temacie: 
„Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Nowogard”

które poprowadzi pan Antoni Bielida
(przewodniczący Celowego Związku RXXI).

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki auto-

matycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 

353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, jun-

kers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsu-
waną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- 3 kotki 2 miesięczne oddam tel. 667766061

Pomóżny sobie
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Dramatyczna akcja na jeziorze

Jeden łabędź zamarzł, 
kolejny przeszedł operację 
Mroźna, czwartkowa noc okazała się zabójcza dla jednego z młodych łabędzi żyjącego na 
naszym jeziorze. Dwa kolejne ptaki przymarzły do tafli lodu. Bez pomocy, wezwanych 
przez przypadkowych świadków, strażaków, łabędzie również czekałaby śmierć. 

Dramatyczna akcja miała miej-
sce kilka minut po 8.00 rano w 
miniony piątek. 

- Zadzwoniła do mnie koleżan-
ka, która właśnie przechodziła nad 
jeziorem. Powiedziała, że na lodzie 
są przymarznięte łabędzie. Na-
tychmiast zabrałem psa i udałem 
się na miejsce, bo mieszkam obok. 
Gdy dobiegłem na miejsce, sytu-
acja wyglądała rzeczywiście dra-
matycznie. Natychmiast zawiado-
miłem straż pożarną – mówi pan 
Artur, mieszkaniec Nowogardu. 

Zawiadomiona przez mężczy-
znę straż pożarna, po przyjeź-
dzie natychmiast ruszyła na po-
moc ptakom. Niestety jeden ptak 
już nie żył. Dwa pozostałe trze-
ba było praktycznie „oderwać” od 
tafli lodu. Pierwszy z nich, wró-
cił do wody po uwolnieniu. Drugi 
był poważnie ranny i został prze-
transportowany do fundacji Osto-
ja w Szczecinie, która zajmuje się 
leczeniem dzikich zwierząt. 

-Łabędzica miała poważne ob-
rażenia w okolicy brzucha. Praw-

dopodobnie, gdy przymarzła po-
gryzły ją jakieś inne zwierzęta, 
szczury, bądź kuny. Musiałam ją 
przewieźć do Szczecina. Tam prze-
szła poważną operację. Teraz do-
chodzi do siebie. Jest już w dobrym 
stanie. Kiedy nabierze sił wróci do 
Nowogardu i zostanie wypuszczo-
na na wolność – mówi Karina Ma-
zur z firmy Majka w Resku, która 
na zlecenie gminy świadczy usłu-
gi w zakresie pomocy przy dzi-
kich zwierzętach. Ta sama firma 
zajęła się również utylizacją łabę-
dzia, który niestety nie wytrzymał 
niskiej temperatury i zamarzł. 

Kilka godzin po dramatycznej 
akcji na krawędzi lodowego wy-
rąbiska, w którym pływają ptaki, 
rozłożono słomę i rozsypano ziar-
no. Najprawdopodobniej zrobili 
to anonimowi mieszkańcy, prze-
jęci losem poszkodowanych ła-
będzi. W gminie zaprzeczono bo-
wiem, aby było to działanie zain-
spirowane przez Urząd Miejski.  
Powiedziano nam, że miasto nie 
zajmuje się dokarmianiem dzi-
kich zwierząt.

Marcin Simiński

Tragedia pod Strzelewem 

Znaleziono zwłoki mężczyzny
Wczoraj, przy drodze do Strzelewa, odnaleziono zwłoki 27-letniego mieszkańca tej wsi. 
Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo. 

Ciało mężczyzny odnaleziono 
w zaroślach, tuż naprzeciw kurni-
ków znajdujących się przed wjaz-
dem do Strzelewa

- Zwłoki odnalazł przypadkowy 
przechodzeń, który natychmiast 
nas o tym powiadomił. Policjan-

ci po przybyciu na miejsce ustalili, 
że zmarły to o 27-letni mieszkaniec 
Strzelewa. Wykluczyli udział osób 
trzecich w zdarzeniu. Ciało męż-
czyzny zostało zabezpieczone przez 
prokuraturę w celu przeprowadze-
nia badań sekcyjnych – informuje 

asp. Julita Filipczuk, rzecznik po-
licji. 

Nieoficjalnie wiadomo, że męż-
czyzna targnął się na swoje życie. 
Osierocił kilkuletniego syna. 

Przypomnijmy, że w ostat-
nim czasie to już drugi przypa-
dek śmierci samobójczej w naszej 
gminie. W grudniu, życie odebrał 
sobie tym razem 19-letni miesz-
kaniec Nowogardu. Młody męż-

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Efrozja Fedak: lat 93, zmarła 22.01.2016 r., pogrzeb odbył się 

25.01.2016 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Bronisława Banuch: lat 95, zmarła 22.01.2016 r., pogrzeb odbędzie 

się 26.01.2016 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Aniela Dłubak: lat 78, zmarła 22.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 

26.01.2016 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie
Mirosław Łuczak: lat 59, zmarł 24.01.2016 r., pogrzeb odbędzie się 

27.01.2016 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie
 Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

czyzna powiesił się w przydomo-
wej komórce.  

MS, fot. RK
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W dniach 20-23 stycznia, w szwajcarskim Davos, odbyło się 
Światowe Forum Ekonomiczne. Przywódcy kilkudziesię-
ciu krajów debatowali nad aktualną sytuacją ekonomicz-
ną na świecie.  Choć to, co dzieje się w Davos, dla przecięt-
nego zjadacza chleba ma niewielkie znaczenie, jest dobrą 
okazją, aby zapytać, jak oceniamy naszą sytuację finanso-
wą? Czy żyje nam się lepiej czy gorzej na przestrzeni ostat-
nich lat? O to właśnie, zapytaliśmy w naszej cotygodniowej 
sondzie ulicznej. 

Domicela Miśkiewicz - Po-
wiem szczerze, że jako emerytka 
nie mam wcale ciekawej sytuacji 
finansowej. Nasz rząd nie dba o 
to, by emeryci mieli dostateczne 
warunki do życia. Nie jestem zo-
rientowana do końca, jaka bę-
dzie waloryzacja w marcu, ale 
na dzień dzisiejszy moja sytu-
acja finansowa nie wygląda do-
brze. Jak dla mnie, nic się przez 

te lata nie zmieniło. Człowiek liczy na polepszenie warunków, ale co do 
tego, to mam duże wątpliwości. 

Agnieszka Pakulska - Swo-
ją sytuację finansową oceniam 
nieźle. Mój mąż pracuje, ja na-
tomiast pełnię funkcję sołtysa 
Osiny. Ogólnie jakoś sobie ra-
dzimy i nie mogę narzekać. Bę-
dąc sołtysem wsi, również otrzy-
muję z tego tytuły jakieś profity. 
Wiadomo, że lepiej by było gdy-
by jednak tych pieniędzy było 
więcej, ale mimo to trzeba sobie 
jakoś radzić. 

Jakub Mostrąg -W tym roku 
moja sytuacja finansowa uległa 
znacznej poprawie. Posiadam 
dobrą pracę i zabraniam na-
prawdę fajne pieniądze. Otrzy-
muję wszystkie premie i dodat-
ki za dobrze wykonaną pracę. 
Jakoś idzie wszystko do przo-
du, więc nie mogę narzekać. 
Ale ogólnie życie w dzisiejszych 
czasach jest naprawdę ciężkie. 

Wszystkie ceny produktów idą do góry. Bywa często też tak, że pracowni-
cy nie mają wystarczająco dobrej pensji, z której mogliby wyżyć. Utrzy-
manie rodziny w dzisiejszych czasach może być dla niektórych wyzwa-
niem. 

Pan Marian – Szczerze mó-
wiąc, to średnio oceniam swo-
ją sytuację finansową. W na-
szym kraju są najniższe zarob-
ki, a mimo to trzeba jakoś żyć. 
Wszystko dziś jest drogie, nie 
wspominając o rachunkach, któ-
re nie jednego z nas dobijają. 
Gaz, energia i inne opłaty, któ-
re trzeba płacić, przyprawiają o 
ból głowy. Przez te wszystkie lata 
nic się nie zmieniło, jak było tak też i jest. Nic się nie zmienia ku lepsze-
mu. Mam stałą pensję i pracę to jakoś sobie radzę. 

Rozmawiała: 
Klaudia Stefańska 

Sonda z Osiny Będzie kurator z Nowogardu...
Magdalena Zarębska-Kulesza, była dyrektor SP 4 w Nowogardzie, a obecnie szefowa PiS w 
naszej gminie i powiecie, ma zostać nowym kuratorem oświaty województwa zachodniopo-
morskiego - dowiedział się Dziennik Nowogardzki. 

Oficjalnej nominacji jeszcze nie 
ma, ale sama M. Zarębska-Kule-
sza nie zaprzecza, iż wkrótce naj-
prawdopodobniej obejmie funk-
cję zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty. 

- Mogę jedynie potwierdzić, że 
taka propozycja została mi złożo-
na. Nie otrzymałam jednak jesz-
cze terminu oficjalnej nominacji – 
powiedziała nam wczoraj M. Za-
rębska-Kulesza, pytana przez DN 
o informacje dotyczące nominacji 
na kuratora. 

M. Zarębska-Kulesza z wy-

kształcenia jest nauczycielem na-
uczania początkowego. Pracowa-
ła w Szkole Podstawowej nr 4 na 
osiedlu Bema. Przez 10 lat, tj. od 
2003 do roku 2013 była dyrekto-
rem, tej szkoły. Po przegranym 
konkursie pracowała jeszcze przez 
dwa lata w szkole, jako „zwykły 
nauczyciel”. Dzisiaj jest tzw. „na-
uczycielem w stanie spoczynku”. 
Jak sama twierdzi, stało się to po 
tym, jak doświadczyła „anty pra-
cowniczego prawa, z jakim mamy 
dzisiaj do czynienia”.

M. Zarębska-Kulesza od 2006 
roku jest członkiem Prawa i Spra-
wiedliwość. Pełni funkcję szefa 
struktur tej partii, zarówno w na-
szej gminie, jak i całym powiecie. 
W ostatnich wyborach do parla-
mentu startowała na posła z listy 
PiS. Wcześniej próbowała także 
sił w wyborach samorządowych, 
jako jedynka na liście PiS do Rady 
Powiatu w Goleniowie. Nie zdo-
była mandatu ani w jednych, ani 
w drugich wyborach. 

M. Zrębska-Kulesza początko-
wo nie była wymieniana w gronie 
potencjalnych kandydatów na ku-
ratora oświaty. Według informacji 

mediów regionalnych, stanowisko 
to miał objąć Maciej Kopeć, były 
wicedyrektor XIII LO w Szcze-
cinie, który przed laty już pełnił 
tę funkcję, za poprzednich rzą-
dów PiS. Ostatecznie jednak zo-
stał nominowany na wiceministra 
oświaty, toteż władze PiS wytypo-
wały właśnie M. Zarębską-Kule-
szę, jako kolejnego kandydata na 
to stanowisko. 

Jeśli była dyrektor SP 4 w No-
wogardzie zostanie szefem kura-
torium w Szczecinie, będzie to już 
druga osoba z Nowogardu, która 
obejmie tę funkcję. Przypomnij-
my, że kilkuletnią karierą w kura-
torium ma na swoim koncie Ar-
tur Gałęski, który był kuratorem 
oświaty w zachodniopomorskim 
w latach 2008-2011. A wcześniej 
tj. w latach 1999-2000 był wiceku-
ratorem. 

Obecnie stanowisko zachod-
niopomorskiego kuratora oświaty 
piastuje Maria Borecka, nomino-
wana na to stanowisko z ramienia 
koalicji PO-PSL. 

Marcin Simiński

Będzie nowy przetarg, na razie gotuje ewa Kasprzyk 

Umowa z „Koszalinem” 
wypowiedziana 
Gmina wypowiedziała umowę na gotowanie i dostarczanie do stołówek bezpłatnych obia-
dów, jaką podpisała kilka tygodni temu z koszalińską spółką Tess. Przywożone przez firmę 
posiłki, mówiąc delikatnie, nie spełniały kryteriów postawionych przez miasto. 

Jak już informowaliśmy obia-
dy były przede wszystkim za zim-
ne. Zamiast 75 stopni, miały zwy-
kle około 30-40. Poza tym ser-
wowane przez koszalińską spół-
kę gastronomiczną posiłki, bu-
dziły wiele wątpliwości również, 
co do samego składu. Odstraszał 
także ich wygląd. Rzadkie zupy, 
tłuste kawały mięsa, czy rozgoto-
wane, sczerniałe ziemniaki – ta-
kie menu serwowano potrzebu-
jącym, w tym dzieciom z rodzin, 
w którym się „nie przelewa”.  Nie 
dziwi więc, że zjadacze tych spe-
cjałów z Koszalina, zaczęli prote-
stować. Skarżyli się, na jakość po-
dawanych dań przesyłając do re-
dakcji DN zdjęcia posiłków wy-
dawanych na stołówkach. Bom-
bardowali też telefonami zarówno 
Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i 
sam Ratusz. To musiało się skoń-
czyć jednym -wypowiedzeniem 
umowy. Gmina na ten krok zde-
cydowała się w miniony piątek. 

- Umowa została wypowiedziana, 

bo posiłki serwowane przez wyko-
nawcę nie spełniały kryteriów, jakie 
postawił zleceniodawca, czyli gmina 
– informuje Agnieszka Biegańska 
-Sawicka, z UM w Nowogardzie. 

Gmina zamierza teraz ogłosić 
nowy przetarg. Ma to ponoć na-
stąpić jeszcze pod koniec tego ty-
godnia. Nieoficjalnie mówi się, że 
zaostrzy w nim kryteria, tak, by 
po raz drugi nie narażać korzy-
stających z bezpłatnych obiadów 
na „kulinarne przygody”. Do tego 
czasu obiady wykupione przez 
gminę gotuje i wydaje firma Ewy 

Kasprzyk z Nowogardu, która to 
w grudniu przegrała przetarg z 
firmą z Koszalina. Przypomnijmy, 
że nowogardzka firma zapropo-
nowała, iż będzie gotować dla po-
trzebujących dwudaniowy obiad 
za 6 zł. Spółka, Tess zadeklaro-
wała, że zrobi to samo za... 3,93 
zł i jeszcze w tej kwicie dowiezie 
obiad do nas z Koszalina. 

Jak to wyszło w praniu, a raczej 
w gotowaniu, to już wiadomo. Py-
tanie tylko, czy gmina wyciągnie z 
tego odpowiednie wnioski?

MS 

Przykładowa porcja zupy, jaka została ugotowana i przywieziona z Koszalina
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek
a wspomnień nikt Nam nie odbierze, zawsze będą z Nami.”

Serdeczne wyrazy współczucia 
dla Sylwii Przygockiej 

z powodu 

śmierci brata 
składają koleżanki i kolega 

z Bloku Operacyjnego Szpitala  
w Nowogardzie

KONDOleNcje

Burmistrz proponuje radnym zmiany w budżecie na pół miliona…

Nie będzie budowy nowej świetlicy  
w Wyszomierzu i boiska na Kowalskiej?
W najbliższą środę odbędzie się druga w tym roku sesja rady miasta. Burmistrz Robert Czapla chce, żeby radni dokonali zmian w budżecie, ściągając z za-
planowanych inwestycji m. in. budowę nowej świetlicy w Wyszomierzu a także budowę boiska przy ul. Kowalskiej. 

Na projekt i budowę nowej 
świetlicy w Wyszomierzu rad-
ni zaplanowali w budżecie kwo-
tę 300 tys. zł. 200 tys. zł zarezer-
wowali natomiast na zagospoda-
rowanie terenu sportowo-rekre-
acyjnego pomiędzy ulicami War-
szawska-Zamkowa-Kowalska. 
Burmistrz chce jednak, aby w naj-
bliższą środę radni zrezygnowali 
z tych pomysłów, na rzecz innych 
wydatków. I tak 300 tys. zł, we-
dług projektu R. Czapli miałoby 
pójść na zakup nowego steryliza-
tora do szpitala. Jest to inwestycja 
przechodząca z zeszłego roku. 100 
tys. zł  to, według wyliczeń burmi-
strza i skarbnika gminy, brakujące 

pieniądze na oświetlenie ulic. Po 
25 tys. zł burmistrz chce wydać na 
adaptację pomieszczeń w Biblio-

tece Miejskiej na potrzeby „Izby 
pamięci” oraz na budowę nowego 
ujęcia wody na cmentarzu. 

Po raz kolejny wraca też temat 
pieniędzy dla prawników z Pozna-
nia, którzy „doradzają” gminie, 
jak doprowadzić do przejęcia na-
szych wodociągów przez niemiec-
ką spółkę powiązaną kapitałowo 
z koncernem Remondis. Tym ra-
zem burmistrz chce 5 tys. zł na 
ten cel. To prawdopodobnie kwo-
ta, jaka ma wystarczyć do obsługi 
najbliższego posiedzenia Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, do 
którego gmina wniosła o kasację 
wyroku z czerwca zeszłego roku, 
zgodnie z którym sąd uznał, że 
burmistrz nie miał prawa ogłaszać 
przetargu na wodę bez uchwa-
ły rady miasta, a co za tym idzie 

wstrzymując dalszego działania 
zmierzające do wykonania umo-
wy podpisanej z Niemcami. 

Ten punkt środowych obrad 
z pewnością znów wywoła spo-
rą dyskusję. W radzie nie ma bo-
wiem jednomyślności, co do za-
sadności przekazywania z pienię-
dzy publicznych kolejnych środ-
ków na „wojnę” jaką w obszarze 
gospodarki wodno-kanalizacynej 
zafundowała sobie gmina. 

Jaką decyzję podejmie rada w 
tej i pozostałych sprawach, napi-
szemy w relacji z sesji, do której 
zapraszamy już w najbliższy pią-
tek. 

MS

Wodnej afery ciąg dalszy

Ile Remondis naprawdę kasuje za dostawę wody?
Gdyby niemiecka firma Remondis przejęła w Nowogardzie administrowanie siecią wod –kan., to podobno nasze rachunki za tę usługę byłyby mniejsze jak 
obecnie. Tak przynajmniej twierdzi burmistrz Nowogardu, znany skądinąd fan obcego  kapitału. Sprawdziliśmy więc:  ile niemiecki Remondis  rzeczywi-
ście  kasuje za usługi tam, gdzie udało się mu  już w Polsce  zainstalować?  I jest szok!

Dwie gminy w Polsce, Drobin i 
Toszek to miejsca, w których nie-
miecka firma Remondis zdołała 
w ostatnich latach przejąć obsłu-
gę sieci wod – kan., czyli to, czego 
nie udało się jej skutecznie zreali-
zować dotychczas w Nowogardzie 
i gminie Trzemeszno. Postanowi-
liśmy sprawdzić, ile Niemcy tam 
kasują za dostawę wody i odbiór 
ścieków i jak to się ma do kwot, ja-
kie obecnie płacimy za to samo w 
gminie Nowogard? Fakty, nawet 
dla nas, okazały się szokujące:

Średnia cena za dostawę wody i 
odbiór ścieków: 

Gmina Drobin – 17, 09 zł brut-
to/m3

Gmina Toszek – 14, 58 zł brut-
to/m3, plus gmina dopłaca Re-
mondisowi 3 zł brutto/m3 razem 
17, 58 zł brutto/m3

Nowogard – 7, 08 zł brutto/m3 
(taryfa PUWiS) 

Co prawda z dokumenta-
cji przetargu na administrowa-
nie siecią zorganizowanego przez 
burmistrza R. Czaplę wynika, że 
niemiecka firma zadeklarowała 
w Nowogardzie ceny nieco niż-
sze, aniżeli w tym samym przetar-
gu zaproponował PUWiS, tyle że 
ceny te miały obowiązywać tyl-
ko przez 3 lata kalendarzowe. Jak 
wiadomo wchodzenie z chwilo-
wym dubbingiem celem elimina-
cji konkurenta, to znany zabieg 
szczególnie praktykowany przez 
zewnętrzny kapitał, na takich na-
iwnych rynkach jak nasz. Jednak, 
pokazane wyżej, rzeczywiste ceny 
w Toszku i Drobinie, gdzie Niem-
cy są już niezagrożeni jakąkolwiek 
konkurencją wyraźnie obnaża, na 

jakim poziomie realnie liczą sobie 
oni za to „dobrodziejstwo” czyli  
dostarczania nam naszej polskiej 
wody i pokazują także  niechyb-
ną przyszłość cen wody w Nowo-
gardzie pod ewentualnym zarzą-
dem Niemców. Na dodatek jesz-
cze inny kwiatek: np. w umowie 
z Toszku, Remondis zagwaran-
tował, że corocznie obowiązko-
wo następuje wypłata dywiden-
dy udziałowcom firmy. Taki zapis 
oznacza, że ewentualne inwesto-
wanie administratora w sieć zo-
staje ograniczone do minimum, 
ponieważ zyski, z których reali-

zuje się przecież inwestycje zosta-
ną skonsumowane przez właści-
cieli. To również ujawnia, po co 
niemiecki Remondis tutaj wcho-
dzi. Trzeba być naiwnym lub in-
nych mieć za głupich żeby w tej 
sytuacji  twierdzić, że po to, aby 
inwestować w naszą infrastruk-
turę i robić gminie Nowogard i jej 
mieszkańcom prezenty. Wchodzą 
tutaj Niemcy, aby na nas zarobić 
i to dobrze zarobić  znacznie wię-
cej  aniżeli zarabiają nasi lokalni .  
Dlaczego mimo to nie brakuje u 
nas takich, co by Niemcowi odda-
li niesłusznie i nieuczciwie tylko 
po to, aby Polak słusznie i uczci-
wie nie zarobił? A to już pytanie 
albo dla psychologów społecz-
nych, albo dla organów ścigania. 

sm  
Ulica Warszawska 14 a, tu swoje biuro miał mieć Remondis. Niemcy rzeczywiście 
"pracują dla przyszłości" tyle, że wyłącznie dla swojej przyszłości

Stacja uzdatniania wody przy ulicy Wopjska Polskiego
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Nasz komentarz  
do porównania 
budżetów
(przeczytaj artykuł na dole strony)

Taki budżet, jaki gospodarz, jaki pan taki kram – te po-
wiedzenia, często są  powtarzane, ponieważ powszechnie 
się sprawdzają. Dbałość o stronę dochodową, nad czym w 
Goleniowie koncentrują się od dawna, pozwala wypraco-
wywać  gminie coraz większe środki, które można przezna-
czyć na wydatki inwestycyjne. Efekt: w Goleniowie więcej 
przeznaczono na realizacje tylko jednej inwestycji czyli dro-
gi i ścieżki rowerowej Żdżary – Goleniów  (5.5 mln zł) ani-
żeli w Nowogardzie na wszystkie inwestycje w 2016 roku! 
Burmistrza Nowogardu  zaś od kilku lat oglądamy głównie 
w związku z działaniami, które polegają na wydawaniu a 
nie na zarabianiu. Sam się zresztą wychwala stale ile to on:  
nie przeznaczył, ile nie zakupił itd. Oczywiście – dodajemy- 
przeznaczył i zakupił  z pieniędzy podatnika. Niestety nie 
możemy sobie przypomnieć tych działań włodarza , które w 
ostateczności zwiększają istotnie  dochody podatkowe gmi-
ny, a nie tylko generują kolejne wydatki zarówno te jedno-
razowo poniesione na wykonanie rzeczy  umożliwiając ich    
huczne i śmieszne  „otwarcia”, jak i te wydatki stałe zwią-
zane z kosztami eksploatacyjnymi. Nowogardzkie inwesty-
cje poza tym, że mizerne  kwotowo w stosunku do gole-
niowskich, cechują się również właśnie tym, że są to głów-
nie inwestycje generujące dodatkowe koszty eksploatacyjne 
(niefunkcjonalne molo, fontanny, „atlasy” na wsiach, z któ-
rych nikt nie korzysta itd.), a nie są ukierunkowane na przy-
szłe korzyści podatkowe dla gminy (a te zwłaszcza przynosi  
tzw. twarda infrastruktura techniczna). Obrazowo rzecz uj-
mując : ten wehikuł inwestycyjny , efekt rządów Czapli, żre 
paliwo niczem smok a na dodatek nie jedzie.  Pisaliśmy o 
tym, w DN wielokrotnie. Jeśli jednak  nasze racjonalne ar-
gumenty można, w ramach uprawianej w Nowogardzie roz-
pasanej propagandy (na nią środków gminnych też się nie 
szczędzi), zlekceważyć to z liczbami już dyskutować się nie 
da, liczby bowiem to kategoria rozumowa, a nie propagan-
dowa. Liczby podane  wyżej nie tylko widać, ale można też  
napisać, że te liczby krzyczą! Jeśli więc mimo wszystko ktoś 
zamiast ufać własnemu rozumowi, którym został każdy z 
nas obdarzony, woli wysłuchiwać i w tym temacie, kłam-
liwych bredni urzędowej propagandy, to już jego problem 
i problem jego szacunku do samego siebie.  My powtarza-
my - jaki Pan taki kram i dodajemy - jaki Pan tacy z czasem   
jego wyznawcy.

sm

To jest przepaść i żadna propaganda tu nie pomoże

Nowogard – Goleniów, porównanie wydatków 
inwestycyjnych  w budżetach 
Blisko 48 milionów złotych, zamierzają wydać w przyszłym roku na inwestycje bezpośrednie władze gminy Goleniów odpowiednio w  budżecie gminy No-
wogard  na cele inwestycyjne przeznaczono zaledwie około 5 mln!
Różnimy się tak niewiele, a tak wiele…

Gmina Goleniów (ok. 35 tys. mieszkańców) jest nieco 
większa od gminy Nowogard (ok. 27 tys.), ale już budżet 
całościowy gminy Goleniów, około 150 mln złotych jest 
dwukrotnie wyższy od budżetu nowogardzkiego. (ponad 

70 mln).  Prawdziwą skalę różnic rozwojowych pokazuje 
jednak dopiero porównanie budżetów inwestycyjnych obu 
gmin- wydatki na inwestycje w Goleniowie na rok 2016 są 
już wyższe niemal 10 razy w stosunku do wydatków inwe-

stycyjnych w gminie Nowogard!  Oto zestawienie poszcze-
gólnych pozycji i kwot przeznaczonych na inwestycje w 
obu gminach.  

Prokurator policzył głosy 
Prokuratorskie śledztwo potwierdziło, że wynik głosowania nad obywatelską uchwałą w 
sprawie zakazu budowy kolejnych ferm norek na terenie gminy Nowogard, został ustalo-
ny nieprawidłowo. 

Przypomnijmy, że w paździer-
niku ubiegłego roku, Prokuratora 
Rejonowa w Goleniowie wszczę-
ła śledztwo w sprawie przekro-
czenia uprawnień przez funkcjo-
nariusza publicznego podczas li-
czenia głosów, oraz sfałszowania 
listy obecności radnych. Chodzi 
o słynne głosowanie nad uchwa-
łą obywatelską w sprawie zakazu 
budowy kolejnych ferm norek w 
naszej gminie, do jakiego doszło 
21 kwietnia 2015.  W protokole z 
sesji zapisano następujący wynik 
głosowania: 8 radnych przeciw 
zakazowi, 7 za zakazem i pozo-
stali odnotowani są, jako wstrzy-
mujący się. Już po sesji, grupa 8- 
miu radnych podpisała się pod 
wnioskiem do przewodniczące-
go Rady o anulowanie takich wy-
ników głosowania, jako źle poli-
czonych. Wszyscy podpisani pod 
pismem, (czyli 8-miu) twierdzi-
li w nim, że głosowali za zakazem 
i tym samym uchwała powinna 
była przejść. 

Ponieważ jednak ani gmina, ani 
przewodniczący RM, Stanisław 
Saniuk, nie zareagowali na wnio-

sek radnych, domagających się 
wprowadzenia korekty w wyniku 
głosowania, pan Tadeusz Soroka, 
stojący na czele społecznej inicja-
tywy sprzeciwiającej się powsta-
niu kolejnych ferm norek, zawia-
domił prokuraturę o nieprawidło-
wościach przy liczeniu głosów, a 
także podejrzeniu sfałszowania li-
sty obecności radnych. 

Prokurator, na podstawie prze-
słuchania całej rady, przyznał, że 
przyjęto za obowiązujący błędny 
wynik głosowania. 

- „Co do sposobu liczenia gło-
sów podczas głosowania na sesji w 
dniu 21 kwietnia wskazać należy, 
iż nie ulega wątpliwości, że wyniki 
głosowania zamieszczone w proto-
kole sesji są nieprawidłowe. Wyni-
ka z nich bowiem, że w głosowaniu 
wzięło udział osiemnastu radnych, 
podczas gdy dziewiętnastu prze-
słuchanych w charakterze świadka 
radnych zeznało, że uczestniczy-
ło w głosowaniu.(...) Również sam 
rozkład głosów stwierdzony w pro-
tokole jest niezgodny z treścią ze-
znań radnych” – czytamy w posta-
nowieniu prokuratury. 

Mimo tego prokuratura śledz-
two umorzyła, uznając, że błęd-
ne ustalenie wyniku głosowania 
nie zostało spowodowane umyśl-
nie. Nie doszukała się również do-
wodów na to, aby lista obecności 
radnych została świadomie sfał-
szowana. Różnica między zade-
klarowaną w formie podpisu licz-
bą radnych, a faktyczną ich obec-
nością na sali wynikała z tego, że 
dwóch radnych opuściło salę tuż 
przed głosowaniem, czego już na 
liście obecności nie odnotowano 
– wyjaśnia prokurator.  

Pozostaje pytanie, co z usta-
leniami prokuratury zrobi teraz 
przewodniczący RM? Co praw-
da postanowienie organu ściga-
nia nie jest dla rady zobowiązują-
ce, jednak potwierdzają, że zgod-
nie z wolą radnych, na terenie 
gminy Nowogard winien obowią-
zywać „zakaz budowy kolejnych 
ferm norek”. Tymczasem, zgod-
nie z przyjętym błędnie wynikiem 
głosowania w tej sprawie, zakaz 
ten nie obowiązuje. 

Marcin Simiński

Kwiecień 2015,  debata nad uchwałą ws zakazu budowy ferm norek w gminie Nowogard
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Gmina Goleniów - planowane inwestycje to:
1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem 

kolejowo-autobusowym w Goleniowie kwota 1.315.000,00 zł.
2. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową 

kwota 160.000,00 zł.
3. Nabycie terenów pod centrum komunikacyjne od PKP kwota 1.000.000,00 zł.
4. Budowa chodnika w Rurzycy, budowa chodnika w Załomiu kwota 360.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej Łoźnica – Goleniów (ul. Nowogardzka) wraz z budową 

ciągu pieszego i rowerowego kwota 330.000,00 zł.
6. Chodnik w Komarowie – etap 1 kwota 400.000,00 zł.
7. Partycypacja sołectw w modernizacji dróg powiatowych w Marszewie, Mostach i Osie-

dlu Mosty kwota 12.000,00 zł.
8. Realizacja ścieżek rowerowych Dworcowa, Krótka, Spacerowa, Parkowa, Kasprowicza, 

Przestrzenna, Jodłowa 1 etap – realizacja od ul. Narutowicza do końca w kierunku szkoły 
kwota łączna 1.690.000,00 zł.

9. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 1.200.000,00 zł.
10. Realizacja ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Wojska Polskiego, (1 etap do ul. 11 Listopa-

da) kwota 880.000,00 zł
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w rejonie osiedla obejmującego ulice Pa-

proci, Rumiankową, Miętową, Starzyńskiego – 200.000,00 zł. 
12. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach 

drogowych części przemysłowej miasta Goleniów (ulice: I Brygady Legionów, Zakładowa, 
łącznik między ul. Maszewską a I Brygady Legionów) kwota 240.000,00 zł.

13. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy – dokumentacja kwota 
400.000,00 zł.

14. Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdżary – Goleniów kwota 5.501.000,00 zł.
15. Chodnik w m. Załom kwota 20.000,00 zł.
16. Remont i modernizacja miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych kwota 

300.000,00 zł.
17. Dokumentacja projektowa ul. Andersa odcinek od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej 

do ul. Konstytucji 3-go Maja z remontem mostu kwota 120.000,00 zł.
18. Modernizacja ulic w rejonie ul. Andersa, ul. Prusa i ul. Reymonta kwota 4.200.000,00 zł
19. Realizacja IV etapu budowy ulic w rejonie ul. Odrodzenia kwota 800.000,00 zł
20. Udrażniane dróg gminnych do działek prywatnych właścicieli kwota 200.000,00 zł
21. Wykup działek na GPP od prywatnych właścicieli - konsolidacja zasobu działek gmin-

nych kwota 1.400.000,00 zł.
22. Nabycie terenów pod drogi (poszerzenia) kwota 500.000,00 zł.
23. Inne nabycia, regulacje w nieruchomościach, koszty aktów notarialnych kwota 

219.000,00 zł.
24. Objęcie udziałów w GTBS na budowę nowego bloku oraz wsparcie wspólnot kwota 

2.065.500,00 zł.
25. Zakupy regałów przesuwnych dla wydziału WPNS kwota 20.000,00 zł.
26. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 680.000,00 zł.
27. Zakup gruntów pod reklamę na GPP kwota 80.000,00 zł.
28. Zakup wozu bojowego OSP Lubczyna ze środków RPO kwota 700.000,00 zł.
29. Zakup sprzętu dla OSP w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa kwota 8.000,00 zł.
30. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego kwota 20.000,00 zł,
31. Rezerwa inwestycyjna budżet partycypacyjny kwota 150.000,00 zł
32. Szkoła Krępsko modernizacja placów, zmiana funkcji pomieszczeń szkolnych kwota 

20.000,00 zł.
33. SP3 podział pomieszczeń dla pedagoga i pielęgniarki kwota 13.000,00 zł.
34. ZSP Kliniska postawienie budynku gospodarczego oraz modernizacja placów kwo-

ta 25.000,00 zł.
35. Modernizacja szatni w SP2 kwota 600.000,00 zł.
36. SP 3 Zakup drzwi wejściowych kwota 6.300,00 zł.
37. PP4 sprzęty na plac zabaw kwota 36.213,00 zł.
38. PP4 zakup pieca konwektorowego do pieczenia kwota 10.000,00 zł.
39. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42x22 w m. Mosty, o wymiarach 

32x17 w m. Lubczynie, 32x17 w m. Komarowo kwota 1.000.000,00 zł.
40. SP3 przełożenie bruku przy części przedszkolnej kwota 4.000,00 zł,
41. Zakup modułu do obsługi koncesji na wydawanie pozwoleń kwota 20.000,00 zł.
42. Dokumentacja na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego kwota 80.000,00 zł,
43. Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie realizacji Zakładu Aktywizacji Zawodowej 

kwota 2.420.000,00 zł,
44. Realizacja drugiego Etapu projektu pn.: „Otwarte Bramy” kwota 300.000,00 zł.
45. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Gole-

niów kwota 600.000,00 zł,
46. Place rekreacyjno -sportowe na terenie Gminy Goleniów kwota 380.000,00 zł.
47. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich kwota 150.990,29 zł
48. Prace modernizacyjne świetlic w Rurzycy i Wierzchosławiu w ramach funduszy sołec-

kich kwota 34.000,00 zł.
49. Realizacja obiektu „Rampa- kultura” kwota 4.500.000,00 zł,
50. Zabezpieczenie odkrywki archeologicznej kwota 30.000,00 zł,
51. Konserwacja zabytków Gminy Goleniów kwota 250.000,00 zł,
52. Sołectwo Mosty modernizacja świetlicy kwota 20.000,00 zł,
53. OSIR: zakup busa kwota 140.000,00 zł,
54. Budowa sali gimnastycznej przy zbiegu ulic Norwida i Żeromskiego w Goleniowie 

kwota 5.995.000,00 zł
55. Realizacja toru rowerowego typu Pump track kwota 120.000,00 zł,

Razem 47 800 500 zł!

Gmina Nowogard – planowane inwestycje to:  
(Pozycje POGRUBIONE to które nie znalazły się w projekcie budżetu przygotowanym przez 

burmistrza a zostały wniesione później  przez radnych  dlatego zaznaczono przy nich ile „było  
…” w projekcie).  
- budowa chodników we wsi Karsk- wykonanie- 183 000
- przebudowa chodników (budowa parkingów przy SP Nr l) w ulicy W. Polskiego- 25 000
- budowa parkingu przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie- 190 000 
- modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego – 210 000 (było 20000)
- rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Nowogardzkiego –projekt-  99 000
- przebudowa drogi w Wierzbięcinie (wykonanie drogi obok kościoła) -  15 000
- bud. odwodnienia i dróg dojazd. do garaży przy ul. Zamkowej -  190 000
- przebudowa drogi na odcinku Strzelewo- kol. Strzelewo, realizacja -  50 800 (było 

20 800)
- budowa przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ul. 700-Lecia) - 10 000
- bud. drogi wew.  osied. z miejscami postojowymi przy P-lu Nr. 3 ul. Poniatowskiego- 205 000
- budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 4 w Nowogardzie (ul. Kościuszki) -  232 000
- przebudowa drogi na osiedlu przy ul. Bohaterów Warszawy  -  85 000 
- budowa parkingów przy ulicy Nadtorowej, wykonanie -  90 000
- zakup gruntów pod drogi -  450 000 
- budowa cmentarza komunalnego, dokumentacja -  100 000
- modernizacja urzędu – 90 000
- wymiana ogrodzenia przy SP Nr l– 50 000
- rozbudowa placu zabaw przy SP Nr 4 - 10 000
- renowacja schodów do piwnicy SP Nr 2- 13 000
- dobudowa sali lekcyjnej w Długołęce, wyk - 326 000
- przebudowa dachu w SP Strzelewo- 10 000
- wymiana stolarki okiennej w ZSO (klatki schodowe, kuchnia, stołówka) -  40 000
- przebudowa kanalizacji deszczowej, rozdział sieci ogólnospławnej  - 240 000
- budowa infrastruktury w od.-kan. w ul. Asnyka -projekt i wykonanie  - 80 000
- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie w tym odcinka w ramach 

budowy RZGO, dokument. -  88 560
- budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do obszaru inwestycyjnego Wojcieszyn-

-Miętno,  dokumentacja i wykon.  -  61 500
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kowalskiej w Nowogardzie, wykonanie-  45 000
- rozbudowa oświetlenia w Strzelewie (Kolonia Strzelewo) - 10 000
- budowa oświetlenia solarnego w Konarzewie - 4 305
- budowa oświetlenia solarnego w Bieniczkach -  4 100
-rozbudowa oświetlenia na drodze dojazdowej   nr 54 przy ul. Boh. Warszawy, wyk.-  38000
- rozbudowa oświetlenia w ulicy Krótkiej i Łąkowej, wyk. – 45 000
- budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gen. Bema w Nowo-

gardzie- projekt i wykonanie -  20 000
- rozbiórka zbiornika na masy bitumiczne i zagospodarowanie terenu - 170 000
-zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie -  2 800   
- dotacja celowa na pomoc finansową do projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Błotno 

Nowogard, na odcinku Strzelewo - Nowogard” – 177 411
-przebudowa świetlicy w Boguszycach - 10 000
- przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy, dokumentacja - 9 900
- przebudowa bud gospod. w  Długołęce (węzeł sanitarny),  dokumentacja- 15 000
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz- 18 000
- budowa placu zabaw w Miętnie -   60 000
- przebudowa placu zabaw w Ostrzycy-  4 000
- budowa placu zabaw w Czermnicy (projekt A VIVA)-  50 000
- przygotowanie terenu i wykonanie garażu blaszanego, sołectwo Karsk  - 4 500
- modernizacja i rozbudowa placu zabaw , sołectwo Kulice-  6 000
- budowa placu zabaw, sołectwo Lestkowo -  4 000
- budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w N-dzie - 

wkład własny gm.   N-d – 1 350
- budowa siłowni zewnętrznej w Żabowie – 40 000
- wykonanie przyłącza do boiska sportowego sołectwo Osowo- 5 000
- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami  Warszawska-

-Zamkowa-Kowalska   w Nowogardzie- dokumentacja-  217 000 (było 17 100)
- remont drogi nr 44 w czermnicy dł. 270 m - 200 000 zł (było 0 zł)
 remont drogi Piaski-Dąbrowa-Olszyca wkład  do projektów FOGR -130 000 zł (było 0zł)
- wykonanie kanalizacji w ul. Woj. Polskiego od  ul. Traugutta do ul. Sikorskiego - 70 000 

zł (było 0 zł)
- przebudowa dróg i chodników - ulica Żeromskiego - 50 000 zł (projekt) (było 0 zł)
- przebudowa dróg i chodników - ulica Woj. Polskiego - 50 000 zł (projekt) (było 0 zł)
- remont- utwardzenie ul. Dąbrowszczaków - 40 000,00 zł 
- przebudowa drogi ulica 15-go lutego (projekt) - 50 000,00 zł (było 0 zł)
- budowa chodnika we wsi Osowo (projekt) -50 000,00 zł (było 0 zł)
- budowa chodnika we wsi Kulice (projekt) - 60 000,00 (było 0 zł)
- wykonanie dojazdu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej przy garażach ul. 15 lutego  

- 25 000,00 zł (było 0 zł)
- renowacja wieży Kościoła w Trzechlu - 10 000 zł (projekt) (było 0 zł)
- budowa oświetlenia w Wierzbięcinie - 60 000 zł (projekt i wykonanie 3 lampy) ( było 0)
- budowa oświetlenia w Orzechowie (projekt i wykonanie) -50 000 zł ( było  0)
- budowa oświetlenia 15-go lutego -60 000 zł (było 0)
- budowa oświetlenia we wsi Sikorki - 10 000 zł (projekt) 
- remont ul. Dąbrowskiego wykonanie kwota 50 000 zł (było 0)
- ulica Piłsudskiego porozumienie z Powiatem kwota: 200 000 zł -wykonanie (było 0 zł)

Razem:   5 089 234 zł !
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Stroje za finał Pucharu Polski Kobiet

Piłkarki z nazwiskami
Kobieca drużyna Pomorzanina zakupiła nowe stroje. Możliwe to było dzięki nagrodzie jaką otrzymał ze-
spół za występ w finale Pucharu Polski Kobiet w województwie zachodniopomorskim. Stroje są w barwach 
klubowych i dzięki zaangażowaniu piłkarek, posiadają również nazwiska poszczególnych zawodniczek. 

Przypomnijmy, że 16 września 
2015 roku, podopieczne Paw-
ła Błaszczyka wystąpiły w półfi-
nale Pucharu Polski Kobiet. Ry-
walkami były zawodniczki I-ligo-
wej Victorii Sianów. Po niezwy-
kle emocjonującym meczu i re-
misie 1:1 z faworyzowanymi prze-
ciwniczkami, „Pomorzanki” sen-
sacyjnie wyeliminowały Victorię 
po rzutach karnych. Dzięki temu 
kobieca drużyna z Nowogardu, w 
dniu 30 września, na własnym bo-
isku rywalizowała w wojewódz-
kim finale Pucharu Polski Ko-
biet z drużyną Błękitnych Star-
gard, która występuje w II Lidze 
Kobiet. Pomimo zdobycia pierw-
szej bramki w meczu, „Pomorzan-
ki” ostatecznie przegrały 1:2 i nie 
awansowały do ogólnopolskiej 
fazy Pucharu. Za udział w finale 
Zachodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej przyznał kobiecej dru-
żynie z Nowogardu 1000 zł nagro-
dy (Błękitne otrzymały 2000 zł). 

Piłkarki wraz z trenerem doszły 
do wniosku, że zakupią za te pie-
niądze nowe stroje, które będą na 
ich własność. Zawodniczki dopła-
ciły do trykotów, aby na koszul-
kach widniały ich nazwiska. W 
miniony weekend „Pomorzanki” 
zaprezentowały nowe stroje w bar-
wach klubowych (czerwony kolor 
z zielonymi wykończeniami). - 

Stroje kupiliśmy dzięki nagrodzie z 
ZZPN za zajęcie 2. miejsca w Pu-
charze Polski Kobiet. Dziewczy-
ny dopłaciły do strojów aby na ko-
szulkach były ich nazwiska. Te stro-
je będą własnością piłkarek, będzie 
to świetna pamiątka po ich przygo-
dzie z Pucharem Polski, ale oczywi-
ście w tych strojach będziemy rów-
nież grali w lidze. Trykoty są bar-
dzo dobrej jakości i jesteśmy zado-
woleni z tego zakupu, teraz szuka-
my sponsora, który chciałby umie-
ścić swoją reklamę na naszych no-
wych koszulkach – mówi trener 
kobiecej drużyny oraz wiceprezes 
Pomorzanina Nowogard- Paweł 
Błaszczyk. 

Mamy nadzieję, że w tych no-
wych strojach piłkarki z Nowogar-
du zaprezentują się bardzo dobrze 
w rundzie rewanżowej, a nazwiska 
naszych reprezentantek w przy-
szłym sezonie będą pojawiać się 
już na drugoligowych boiskach.  

KR
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Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Resku

Pomorzanin na 2. miejscu
W sobotę (23 stycznia), młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard zaprezentowali się na Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej w Resku. Podopieczni Dawida Kurka i Błażeja Bajerskiego wypadli przyzwoicie zajmując 2. miejsce. 

 Zawodnicy występujący pod-
czas turnieju urodzeni są w latach 
2003/2004, ale nie zabrakło również 
młodszych zawodników. Do rywali-
zacji przystąpiło 5 zespołów rozgry-
wających spotkania w jednej gru-
pie, w systemie „każdy z każdym”. 
Oprócz Pomorzanina zaprezento-
wały się jeszcze dwa zespoły gospo-
darzy- Mewy Resko, a także Flo-
ta Świnoujście i Jantar Dziwnów. 
W pierwszym meczu podopieczni 
Dawida Kurka i Błażeja Bajerskie-
go spotkali się z młodszym zespo-
łem Mewy Resko, złożonym z pił-
karzy z 2005 rocznika. Zawodnicy 
z Nowogardu ograli swoich młod-
szych rywali różnicą dwóch bra-
mek (2:0). Następnie Pomorzanin 
stoczył zacięty mecz z Flotą Świ-
noujście, który zakończył się kon-
trowersjami. Młodzi piłkarze z No-
wogardu prowadzili 1:0 i gdy wyda-

wało się, że dopiszą sobie kolejne 
trzy punkty, równo z syreną końco-
wą (jak uznali sędziowie), Flota do-
prowadziła do wyrównania. Trene-
rzy nowogardzkiej drużyny broni-
li swojego zespołu, podważając de-
cyzję sędziów i kwestionując strze-
loną bramkę, twierdząc, że gol padł 
po czasie. Opiekunowie Floty z ko-
lei twierdzili inaczej. Ostatecznie 
trenerzy obydwu zespołów zade-
cydowali, że o zwycięstwie zadecy-
duje pierwsza wygrana seria kar-
nych. Piłkarz ze Świnoujście poko-
nał nowogardzkiego bramkarza, a 
zawodnik Pomorzanina spudłował, 
przez co po kontrowersjach osta-
tecznie to Flota wygrała w tym me-
czu. Następnie zawodnicy Pomo-
rzanina nie byli w stanie pokonać 
golkipera z Dziwnowa i w meczu z 
Jantarem musieli zadowolić się bez-
bramkowym remisem. Na koniec 

zespół Mewy Resko 2003 pewnie 
pokonał gości z Nowogardu (0:3), 
czym przypieczętował zwycięstwo 
w turnieju. Pomorzanin ostatecz-
nie zanotował zwycięstwo, remis 
oraz porażkę, to jednak dzięki po-
zytywnym rozstrzygnięciom w in-
nych meczach wystarczyło do tego, 
aby nowogardzianie zajęli 2. miej-
sce. Na koniec nie zabrakło również 
miłych akcentów indywidualnych. 
Do Pomorzanina trafiły dwa wyróż-
nienia, Kuba Paradziński urodzony 
w 2007 roku był najmłodszym pił-
karzem w turnieju, z kolei Malwina 
Szcześniak, jako jedyna przedsta-
wicielka płci pięknej, wystąpiła na 
turnieju w Resku. Klub oraz trene-
rzy pragną podziękować rodzicom 
za zorganizowanie i pokrycie kosz-
tów transportu. Przy artykule wyni-
ki oraz klasyfikacja końcowa.  

KR

Górny rząd od lewej: trener Dawid Kurek, Adrian Kluska, Kacper Sznałbel, Damian Jastrzębski, Kuba Saja, Łukasz Mielewczyk, tre-
ner Błażej Bajerski, dolny rząd od lewej - Oskar Gibas, Malwina Szcześniak, Czarek Wojtyniak, Mateusz Dęga, Kuba Paradziński. 

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 2005 2:0
Pomorzanin Nowogard – Flota Świnoujście 1:2 (po karnych)
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów   0:0
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 2003 0:3
Klasyfikacja końcowa:
1. Mewa Resko 2003
2. Pomorzanin Nowogard
3. Flota Świnoujście
4. Jantar Dziwnów
5. Mewa Resko 2005
Wyróżnienia:
Najmłodszy zawodnik: Kuba Paradziński (rocznik 2007)
Jedyna dziewczyna w turnieju: Malwina Szcześniak (rocznik 2003)

W marcu pierwsze sparingi rezerw

Co pokaże drugi 
zespół?
Znamy pierwszych sparingpartnerów drugiego zespołu Pomo-
rzanina Nowogard. Najpierw „rezerwowi” zagrają z Pomorza-
ninem Krąpiel, następnie podejmować będą  Radowie Radowo 
Małe. Mecze odbędą się w marcu, na stadionie w Nowogardzie. 

Jak informowaliśmy już na ła-
mach DN, drugi zespół Pomo-
rzanina zainauguruje rozgryw-
ki A Klasy 19 marca, podczas wy-
jazdowego meczu z Orłem Łoż-
nica. Następnie 3 kwietnia, no-
wogardzianie zagrają przed wła-
sną publicznością z Hanzą Gole-
niów, czyli na początek pojedyn-
ki z odpowiednio drugim i trze-
cim zespołem w tabeli A Kla-
sy. W przygotowaniach do uda-
nej inauguracji, piłkarzom rezerw 
mają pomóc sparingi z silnymi A-
-klasowymi rywalami. Najpierw 
w niedzielę (6 marca), Pomorza-
nin II zagra z liderem drugiej gru-
py szczecińskiej A Klasy – Pomo-
rzaninem Krąpiel. Rywale w lidze 
zanotowali w 13 spotkaniach 10 
zwycięstw, 2 remisy i tylko 1 po-
rażkę. Pomorzanin Krąpiel strze-
lił 39 bramek i stracił 14 goli. To 

wymagający rywal, który pokaże 
w jakiej formie są zawodnicy dru-
giego zespołu. Mecz ten odbędzie 
się na boisku w Nowogardzie. 

Tydzień później, na stadionie 
przy ulicy Wojska Polskiego go-
ścić będą inni A-klasowcy, pił-
karze Radowii Radowo Małe. To 
również zespół lepiej spisujący się 
od Pomorzanina II w rozgryw-
kach ligowych. Radowia wystę-
puje w pierwszej grupie szczeciń-
skiej A Klasy, po 13 spotkaniach 
wywalczyła 22 punkty i z 7 zwy-
cięstwami, 1 remisem oraz 5 po-
rażkami, zajmuje 5. miejsce w ta-
beli. Miejmy nadzieję, że te spo-
tkania pomogą „rezerwowym” 
dobrze przygotować się do walki 
o jak najwyższą pozycję w swojej 
grupie A Klasy. 

KR 
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A13.4.śczb.do

ReKlama

Dla PaŃ "PROFIlaKTYKa RaKa PIeRSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 6 luty 2016 r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                           

OFeRTa Dla PaŃ PO 69 ROKU ŻYcIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem 
sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna 
do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 

Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze komu-
kolwiek. To jest już historia, a MY nie 
musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, 
że podobnie jak ja, wielu z Was po-

dziela mój pogląd i jest tego same-
go zdania, myślę, że każdy może się 
w tej sprawie wypowiedzieć. Koszt 
sztandaru to ok. 10 000 zł. Podaję 
poniżej również numer konta Sto-
warzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Szkoła Podstawowa nr 1

Bal karnawałowy 
20 stycznia 2016 roku, w naszej szkole odbył się bal karna-
wałowy. Był to dzień, na który z niecierpliwością czekały 
dzieci klas 0-III. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się 
w salę balową. 

Dzieci przebrane w kolorowe 
stroje, wcieliły się w bohaterów 
znanych bajek i filmów. Wszyscy 
przy dźwiękach muzyki bawili się 
wyśmienicie! W czasie przerwy 
dzieci miały czas na słodki po-

częstunek, który przygotowali ro-
dzice. Była to również okazja do 
wykonania sobie pamiątkowych 
zdjęć w karnawałowych przebra-
niach. 

Elżbieta Grad 

Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2

Bal karnawałowy 
Dnia 19 stycznia 2016 r., w Szkole Podstawowej nr 2, odbył się bal karnawałowy dla klas I – 
III. Wspaniała muzyka zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy. 

Dzieci na bal przybyły w pięk-
nych strojach, w których wyglą-
dały bajecznie. Były radosne i bar-
dzo przejęte niezwykłością balu. 
Podczas krótkich przerw chętnie 
zajadały się smakołykami przygo-
towanymi przez rodziców. Wszy-
scy spędzili czas w miłej atmosfe-
rze, a do domu wracali zadowole-
ni.

Info: własna

Święto Babci i Dziadka
W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta, jest trady-
cją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dnia 21 stycznia w klasie I b odbyła się ta wspaniała im-
preza pod kierunkiem wych. Ewy Żylak.  Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby po-
dziwiać występy swoich wnucząt. 

Dzieci w formie wierszy złożyły 
dziadkom i babciom życzenia, po 
czym zaprezentowały dwa prze-
piękne utwory „Miesiące” i „Rzep-
ka”. Mali artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbiera-
li czułe słowa kierowane pod ich 
adresem. Program artystyczny za-
pewnił o tym, że ich wnuczęta nie 
tylko osiągają wspaniałe wyniki w 
nauce, ale również posiadają zdol-

ności muzyczne oraz aktorskie. 
Następnie uczniowie obdarowa-
li swoich ukochanych gości upo-
minkami, przygotowanymi wła-
snoręcznie. Po części artystycznej 
zaproszono babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez mamy  uczniów.

Info: własna
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NA SPRZEDAŻ 
- WYNAJEM 

LOKAL - SKLEP
pow. 80 m kw. 

W Resku na osiedlu  
 w bardzo atrakcyjnym 

położeniu.  
Wszystkie media.  

Witryny i wejście od ulicy.  
Pilne. Atrakcyjna cena.  

Tel.  692 413 918

DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy od numeru DN z 15 stycznia, przez kolejne siedem wy-

dań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), publikujemy na naszych ła-
mach ponumerowane kupony, które wezmą udział w losowaniu 
nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji Kamena dla dwóch 
osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena4

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” w Nowogardzie 

organizuje zawody podlodowe na jeziorze w Nowogardzie. 
Zawody odbędą dn. 31.01.2016 r. Zbiórka na parkingu przy “Sarnim 

Lesie”. Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak”, wpisowe 5 zł.
Zarząd Koła

Wyglądać świetnie - kosmetyki Oriflame 
– zarabiać pieniądze – 

możliwości w Oriflame 
– bawić się doskonale – 

kontakty w Oriflame. 
Zadzwoń 609 723 236

Bardzo proszę o pomoc  
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną  
w postaci 1% podatku

KRS: 0000083356
Dopisek: PlIR jOaNNa KaWcZYŃSKa

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Prośba o przekazanie 1%  
na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na moje 
konto,które jest prowadzone w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stwardnienie roz-
siane.(SM) Tylko kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) 
powoduje,że mój stan zdrowia z roku na rok pogarsza się,lecz w zwol-
nionym tempie i pozwala mi na samodzielne poruszanie się.

Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i 
fizycznym przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzo-
ne w ten sposób środki na kocie, pomogą mi na utrzymanie się mojej 
sprawności zdrowotnej i fizycznej, a chciałbym jeszcze pożyć na tej zie-
mi bez pomocy osób trzecich

Niżej podaję nazwę Fundacji "DOBRO POWRACA" nr Konta 951440 1440 0000 2133 5400 1001, 
KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą
Zdzisław Skiba

Zaginął portfel 
z dokumentami. 

Uczciwego znalazcę bardzo 
proszę o zwrot dokumentów. 

502 561 366

Porządek wizyty 
duszpasterskiej 

Plan wizyty duszpasterskiej na 
terenie parafii pw.  WNMP w No-
wogardzie:

26 stycznia – wtorek  
 Ks. Proboszcz -  ul. PLAC WOL-

NOŚCI 6 ( 9 – 48 )
Ks. Robert D. -    ul. ZAMKOWA 

7a, 7b - 12 oraz PUSTAĆ
Ks. Robert Sz. -   ul. PLAC WOL-

NOŚCI 2, 3, 4, 6 ( 1 – 8 )
O. Marek Maziarz -  ul. LUTY-

KÓW
27 stycznia – środa  
Ks. Proboszcz - ul. WARYŃSKIE-

GO - domki
Ks. Robert D. -  ul. WARYŃSKIE-

GO - bloki 
 Ks. Robert Sz. -  ul. KILIŃSKIE-

GO
O. Marek Maziarz – ul. ZIELO-

NA 1 i 7
28 stycznia – czwartek  
Ks. Proboszcz - ul. ZIELONA 9 i 

10
Ks. Robert D. - ul. 3 MAJA 31a, b, 

c, d, e, f
Ks. Robert Sz. - ul. 3 MAJA 31g i 

h oraz 32 – 35
29 stycznia – piątek 
Ks. Proboszcz -  ul. ZIELONA 8
Ks. Robert D.-   ul. 3 MAJA 36 - 54 
Ks. Robert Sz. -   ul. ZIELONA 2 

i 7

30 stycznia – sobota 
Ks. Robert D. -  UZUPEŁNIE-

NIA od godz.14.00
Ks. Robert Sz. - UZUPEŁNIE-

NIA od godz.14.00
W dni powszednie kolęda rozpo-

czyna się od godz. 16.00
Plan Kolędy w parafii pw. św Ra-

fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie:

26 stycznia - wtorek   - ul. Boh. 
Warszawy 48 - 68, Sąpole i ul. Ra-
cibora 3 

27 stycznia – środa - ul. Boh. 
Warszawy 69 do 82, ul. Racibora 4

28 stycznia – czwartek – ul. Boh. 
Warszawy 83 – 105 

29 stycznia - piątek   - ul. Boh. 
Warszawy 106, ul. Gryfitów  2 i 3, 
ul. Łąkowa i ul. Krótka

30 stycznia – sobota – ul. Gry-
fitów 4 i 5, Nowe Kulice, ul. Raci-
bora 1, Sieciechowo, ul. Górna i ul. 
Asnyka. 

 Kolędę rozpoczynamy w dni po-
wszednie od godz. 16.00, w sobotę 
w mieście od 14.00, a na wiosce od 
godz. 10.00.

W tym tygodniu kończą się już 
kolędy w ww Parafiach.

Opr. MR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana 
Redakcja "WBReW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra  
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Przetańczyć całą noc, czyli 
studniówka w ZSP 

Tegoroczna studniówka odbyła się 16 stycznia w 
Sali Weselnej „ULA” w Nowogardzie. Uroczystość 
poprowadzili profesjonalnie Katarzyna Kozłowska z 
klasy IV THO i Radosław Zagórski z klasy IV TE. 
Zgodnie ze studniówkową tradycją maturzyści za-
tańczyli poloneza. Nie zabrakło również przemówień 
dyrektora szkoły Pana Stefana Sitkowskiego i zapro-
szonego gościa – Pani Renaty Chomińskiej – dyrek-
tor  Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego. Oczywiście tegoroczni maturzyści ba-
wili się doskonale i z pewnością to wydarzenie po-
zostanie 

w ich pamięci już na zawsze. 
Drodzy maturzyści, studniówka już za Wami, teraz 

nadszedł czas na intensywną i systematyczną naukę, 
bo do matury pozostało aż i tylko... 100 dni!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni osoby na stanowiskach:
- lakiernik,
- pomocnik lakiernika,
- blacharz.

Oferty proszę kierować na adres:
 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 

bądź e-mailowo na adres 
jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 913925700.
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIeRUcHOmOŚcI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-
dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel. 605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle Radosław 
w bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 
215 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 100 
000 zł. Tel. 888 313 884

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowal-
ska 2, IV piętro. 606 269 725

• Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła II. 
607 580 172 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
45,6 m2, ul. Światowida. 668 151 516, 
608 626 696

• Wynajmę sklep ul. Wojska Polskiego vis 
a vis szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam lokal ok. 40 m2, po remoncie, 
trzy pomieszczenia na biuro lub miesz-
kanie, + wolnostojący murowany budy-
nek typu kiosk ok. 7 m2, ul. 3 Maja No-
wogard. Całość 68 000 zł. Tel. 601 541 
164 możliwość dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 693 715 990 

• Sprzedam pawilon handlowo-usługo-
wy obecnie gastronomiczny o pow. 32 
m2 w Maszewie obok Polo Market. 607 
097 278 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

• Sprzedam dzialkę budowlaną Karsk. Tel. 
735 957 563 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 
886 

• Wynajmę mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 74 10 22

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 
889 215 737 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 
602 267 382 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 603 70 56 70

• Do wynajęcia lokal z pomieszczeniem 
na sklep, magazyn lub inną działalność 
oraz mieszkanie na wsi 7 km od Nowo-
gardu. 722 080 473 

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. 664 012 380 

• Kupie mieszkanie w Nowogardzie 2 
lub3 pokoje. 519 407 294

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 
508 948 888 

• Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653 

• Kupię do 5 ha ziemi rolnej w rozsądnej 
cenie. 519 407 294 

• Wydzierżawię mieszkanie tanio. 602 405 
640

• Sprzedam mieszkanie ul. Boh. Warszawy, 
własnościowe, bezczynszowe, ogród, 
podwórko i pomieszczenie gospodar-
cze. Cena do negocjacji. 609 630 095

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 889 215 737 

• Szukam mieszkania w Nowogardzie. 
731 517 928 

• Sprzedam dom bliźniak do wykończe-
nia, ul. Kościuszki. 504 064 884 

• Sprzedam dom nowy Długołęka 95 m2. 
515 079 103 

• Do wynajecia mieszkanie dwupokojo-
we. Tel. 793 104 230

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Osowie. 38,90m2. 502 – 642- 029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie surowym 
zamkniętym w Nowogardzie sprze-
dam. 605 548 164

mOTORYZacja

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus c-maX, rocznik 
2004 grudzień, poj. 2000 cm3, TDcI 
136 Km, stan techniczny dobry. Kom-
pleksowe wyposażenie. Ubezpiecze-
nie i przegląd do 02.06.2016r. cena 11 
500 zł do negocjacji. Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 721 
627 336 

•  Sprzedam Skoda Fabia Sedan, benzy-
na, 2005 r. Cena do uzgodnienia. 723 
120 951 

• Sprzedam malucha + cześci. 72 12 99 
060 

ROlNIcTWO

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 
82, przyczepę rolniczą, pług trzyskibo-
wy i czteroskibowy i rozrzutnik oborni-
ka. 781 932 918

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

• Sprzedam tucznika. 694 819 036

• Kupię większą ilość słomy w belach. 602 
708 518 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Sprzedam prosiaki pod warchlaki. 91 
39 28 019

• Sprzedam kaczki białe, żywe lub skuba-
ne. Możliwość dowozu. 726 977 283 

• Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 782 036 
086 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Sprzedam krowę dojną. 91 39 18 307

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRaNIe-maGIel,PRaNIe DYWaNÓW, 
WYKŁaDZIN, TaPIceRKI meBlOWej 
SamOcHODOWej/ SKÓRZaNej maTe-
RIaŁOWej / POŚcIelI WeŁNIaNej / la-
NOlINĄ/SPRZĄTaNIe: cZYSZcZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Glazurnik, fachowo i solidnie. 721 988 
735

• Matematyka. 668 171 212 

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

• POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. Bez 
zaświadczeń, bez BIK. Sprawdź promo-
cję! Zadzwoń: 327061042

• Remonty i wykończenia mieszkań wy-
konam. 608 364 330 

• Kafelkowanie łazienek. 722 030 862 

PRaca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 
395 368

• amBeRcaRe24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 533 848 005 lub 535 
340 311

• magistra Farmacji na staż lub po sta-
żu do apteki ogólnodostępnej w No-
wogardzie pilnie zatrudnię. Umowa 
o pracę, cały etat.Kontakt: biuro@an-
medica.pl, tel. 783 744 001.

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków do prac wykończeniowych. Tel. 669 
149 383 

•	 Zatrudnimy kucharza z doświadcze-
niem. 507 951 313, 507 953 705 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport 
Krajowy. Tel. 509 740 304

• Firma transportowa z Nowogardu za-
trudni managera tel. 91 39 25 275.

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy) do dozorowana 
i prac porządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Firma produkująca w Goleniowie tka-
niny wielometrażowe poszukuje pra-
cowników produkcyjnych ( mężczyzn 
i kobiet). Dojazd do pracy busami pra-
codawcy. Informacja tel od godz 8.00-
14.00 pod nr 914431042

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie 
doświadczenie. 602 690 897

•	 Zatrudnię kierowcę kat. D . 501 615 
614

•	 Firma zatrudni pracownika   do biura 
ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 
735 966 788 

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659

• Stare pojazdy części, literaturę kupię. Tel 
600 182 682 

• Blachę ocynkowaną trapezową, falistą 
lub gładka kupię. Tel. 600 182 682 

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i 
kozła, komkurencyjne ceny. 693 344 
667 

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżo-
wego w dobrym stanie, oraz odzież uży-
waną niemiecką. Tanio. 786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 
605 522 340

• Sprzedam maszynę do produkcji lo-
dów włoskich 2 smaki + mix, model Api-
ce- cream 3218AW.  Rok produkcji 2013, 
pracowała 2 sezony, stan idealny, wię-
cej inf. o maszynie na www.appolska.pl 
cena 23 000 zł. Tel. 607 097 278 

• Owczarek niemiecki długowłosy, dwa 
lata, mocna budowa, ładny sprzedam i 
dwie trzymiesięczne suczki. 510 620 109 

• Sprzedam fotelik samochodowy Maxi-
-Cosi, stan bardzo dobry. 608 466 133 

• Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 691 
792 825

• Kupię keyboard Yamaha lub podobny. 
605 856 538 

• Sprzedam stół kuchenny z czterema 
krzesłami. Cena 350 zł. Tel 691 201 974 

• Sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szaf-
kę nocną- całość od jednego kompletu 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam nowy tapczan, trójka rozkła-
dana, capuccino, dł. 2,20 cm szerokość 2 
m, stan idealny, 800 zł. Tel. 600 051 961 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI KRO BU SO Wa SeROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃcZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁaD jaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

PIaSeK, PIaSeK PRZeSIeWaNY, ŻWIR, 
cZaRNOZIem, POSPÓŁKa 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Grecja,
Maroko, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  9

Nie trzeba 
całować dłoni

Radni wnioskują  
o kontrolę

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Reklama

ReklamaReklama

  Od 500 do 5000 zł
  
Szybka decyzja  
kredytowa  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• bezbolesna depilacja laserowa
• likwidowanie plam skórnych
• leczenie trądziku - zniżki dla młodzieży

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

Nasi Przedsiębiorcy: 
JmS - Olchowo

Czytaj s. 10, 11

Na terenie Nowogardu hulają parabanki  
i fundusze skupujące przedawnione wierzytelności

Jak zrobić biznes,  
a z człowieka dłużnika? 

marne 
widoki na 
„Widokówkę”

s. 5
Nawiedzenie 

Symboli 
Spotkania 
Młodych  

w Nowogardzie
s. 13
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W skrócie

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jak można spędzać zimowe ferie? Wielu mieszkańców Nowogardu relak-
suje się m.in. korzystając z lodowiska „Biały Orlik”, znajdującego się przy 
ul. Bohaterów Warszawy (za szkołą ZSO). Przypomnijmy, że obiekt został 
otwarty 18 grudnia 2015 roku, a miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli z 
niego korzystać do 29 lutego. Wstęp jest bezpłatny. KR

Na poboczu drogi prowadzącej do Bodzęcina zostały porozsypywane 
śmieci. O tej sytuacji redakcję poinformował jeden z mieszkańców, który 
nadesłał nam zdjęcia. Wierzymy, że w najbliższym czasie służby porządko-
we uprzątną pobocze, a podobne sytuacje nie będą się już powtarzały. KR

W ramach współpracy szkoły z zaprzyjaźnionymi Przedszkolami nr 1, nr 
3 i ,,Zielonym’’, dnia 27 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie noworocz-
ne. Zaproszone dzieci obejrzały przedstawienie pt. ,,Bajkowe Jasełka” przy-
gotowane przez klasę 2c. W drugiej części spotkania przedszkolaki wyka-
zały wysokie umiejętności wokalne podczas ,,Festiwalu Kolęd i Pastorałek’’. 
Spotkanie odbyło się w miłej i karnawałowej atmosferze. Spotkanie zor-
ganizowały i przeprowadziły panie: Magdalena Koziol i Grażyna Potyrań-
ska. Ewa Żylak

Wczoraj był tłusty czwartek 
Z dżemem truskawkowym, czekoladą, adwokatem lub serem? Mowa tu o jednym z najpo-
pularniejszych słodkich wypieków- pączku, którego wczoraj jadł chyba każdy z okazji „tłu-
stego czwartku”. 

Przygotowania w nowogardz-
kich piekarniach do tłustego 
czwartku zapewne ruszyły w śro-
dę. Wszystko po to, żeby w czwar-
tek rano do sklepów trafiły świe-
że pączki w najróżniejszych wyda-
niach. Jak bardzo był to pracowi-
ty okres dla piekarzy, mówi nam 
pan Jacek Lisiewicz, współwłaści-
ciel Piekarni „Karsk”.

Do tego dnia bardzo szczególnie 
się przygotowaliśmy, wraz z zało-
gą Piekarni „ Karsk”. Noc z środy 
na czwartek była  bardzo pracowi-
ta dla piekarzy w zakładzie, któ-
rzy w pocie czoła wypiekli około 15 
tys. pączków na ten niecodzienny 
dzień, jakim jest „tłusty czwartek”. 
Naszym specjałem tego dnia były 
pączki z serem. Dlatego, proszę w 
tym dniu  nie zważać na  kalorie, 
bo wyrośnięty pączek i słodkie na-
dzienie powinny być  w tym dniu w 
szczególności   smakowitym przy-
smakiem na nasze podniebienie – 
mówi pan Jacek. 

W „tłusty czwartek” nie trze-
ba jednak zbytnio zachęcać ludzi 
do kupowania i spożywania pącz-
ków. Nie odstrasza też wysoka ka-
loryczność tego wypieku. Dlatego 
też w nowogardzkich cukierniach 
od rana był duży ruch. 

– Nasze pączki sprzedają się wy-
śmienicie każdego dnia, ale jeżeli 
chodzi o tłusty czwartek, to już wy-
jątkowo dobrze. Potwierdzeniem 
tego jest właśnie ta kolejka, na któ-
rą pan redaktor trafił. Najbardziej 
popularne są pączki oczywiście z 
dżemem różanym. Ale są jeszcze z 
budyniem, toffi, czekoladą, adwo-
katem, budyniem - mówi  Monika 
Kwiatkowska w firmowym sklepie 
Piekarni „Karsk” znajdującym się 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Zwyczaj jedzenia pączków w 
„tłusty czwartek” w Polsce się-
ga XVII wieku. Niegdyś jadano 
je nie na słodko, lecz ze skwarka-
mi, smażone tak, aby były jak naj-
bardziej tłuste. Miał być to sposób 
na najedzenia się na zapas przed 
40-dniowym postem.

Jarek Bzowy

Monika Kwiatkowska ze sklepu firmowego zaprasza wszystkich klientów do skle-
pów piekarni Karsk.jpg

Pani Ula, jedna z najstarszych pracownic w piekarni Karsk

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
9 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie z panem Jackiem Stróżyńskim 
na temat 

„Religia Islamu  a chrześcijaństwo”

OGŁOSZENIE PKPS
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH  
WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ

04.02.2016 CZWARTEK
OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY  1-80 05.02.2016 PIĄTEK
OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY 81-160 06.02.2016 SOBOTA
OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY
NADANY NUMER PORZĄDKOWY
          Zarząd PKPS



5-8.02.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

Reklama Reklama

Reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama

Gdzie podziały się pieniądze na sterylizator? 

Radni wnioskują o kontrolę 
Wracamy do sprawy pieniędzy na sterylizator dla szpitala, które „rozpłynęły się w powietrzu” w trakcie uchwalania nowego budżetu gminy, a co się oka-
zało na ostatniej sesji Rady.  Ponieważ do tej pory burmistrz Nowogardu nie wytłumaczył Radzie  gdzie „podziało” się 300 tys. zł, jakie w zeszłym roku je-
sienią Rada Miejska przeznaczyła na zakup tego niezbędnego sprzętu, radni postanowili zwrócić się o wyjaśnienie tej zagadki do organów nadzorczych, w 
tym Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Jak już informowaliśmy, pienią-
dze na zakup sterylizatora Rada 
Miasta zarezerwowała w budże-
cie jeszcze w październiku ubie-
głego roku. Szpital ogłosił prze-
targ, wyłonił dostawcę sprzętu, a 
następnie zamówił sterylizator. 
Tymczasem, na ostatniej sesji, w 
dniu 27 stycznia,  okazało się, że 
gmina nie ma z czego za urządze-
nie zapłacić. Informacja ta wpra-
wiła radnych w osłupienie. Gmi-
na próbowała wyjaśniać na okręt-
kę, że pieniądze te przeszły do re-
zerwy, z której to później rzekomo 
Rada Miejska zaczerpnęła, planu-
jąc inwestycje na ten rok.  Dlatego 
teraz burmistrza chciał, aby radni 
zrezygnowali z jednej z tych inwe-
stycji, a konkretnie budowy świe-
tlicy w Wyszomierzu, a pienią-
dze pierwotnie przeznaczone na 
ten cel zabezpieczyli, po raz drugi, 
na zakup sterylizatora. Większość  
radnych nie dała jednak wiary tej 
mętnej argumentacji i do wniosku 
burmistrza w tej sytuacji się nie 
przychyliła. - Sprawę należy naj-
pierw dogłębnie wyjaśnić- mówił 

DN radny Piotr Słomski. Jeszcze 
na sesji niektórzy radni zapowia-
dali, że o wszystkim zawiadomią 
Wojewodę Zachodniopomorskie-
go, Piotra Janię oraz podległą mu 

Regionalną Izbę Obrachunkową – 
instytucję stojącą na straży prawi-
dłowego rozliczania środków bu-
dżetowych przez jednostki samo-
rządu. 

Wczoraj dotarliśmy do treści 
tego pisma, o to jego najważniej-
sze fragmenty:

„Klub Radnych Wspólny Nowo-
gard zwraca się z prośbą o inter-
wencję oraz kontrolę działań bur-
mistrza Nowogardu w kwestii wy-
datkowania środków publicznych. 
Nasz niepokój budzi fakt, że jako 
Rada Miejska, pełniąca funkcję 
uchwałodawczą oraz kreślącą po-
litykę wydatkowania środków pu-
blicznych w ramach budżetu gminy, 
nie jesteśmy informowani o poczy-
naniach burmistrza w tym zakre-
sie, który bez wiedzy i zgody Rady 
Miejskiej wydaje środki budżetowe 
niezgodnie z ich przeznaczeniem 
określonym przez radnych. Ostat-
nim tego przykładem jest przygo-
towana przez burmistrza uchwa-
ła zmian w budżecie gminy przed-
stawiona radnym na sesji w dniu 
27.01.2016 roku, w której próbo-
wał on przekonać radę do przesu-
nięcia środków zabezpieczonych w 
budżecie na 2016 rok na zakup ste-
rylizatora do nowogardzkiego szpi-
tala w kwocie 300 tys. zł. Problem 

w tym, że Rada Miejska uchwałą z 
dnia 7.10.2015 już raz przeznaczy-
ła kwotę 300 tys. zł na zakup ste-
rylizatora(...)Okazuje się jednak, 
że sprzęt nie został zakupiony, pie-
niądze bez zgody i wiedzy  radnych 
wydatkowano prawdopodobnie na 
inny cel, a burmistrz Nowogardu 
zawnioskował ponowne zabezpie-
czenie 300 tys. zł, informując radę 
podczas sesji w dniu 27.01.2016, że 
odmowa przyznania wnioskowa-
nej kwoty, skutkować będzie na-
rażeniem gminy na straty z tytułu 
odszkodowania za niewywiązanie 
się z przetargu(...) Ze względy na 
fakt, że nie jest to pierwszy przypa-
dek samowolnego wydawania pie-
niędzy przez burmistrza Nowogar-
du, zwracamy się z prośbą o inter-
wencję w sprawie kontroli finan-
sów publicznych w gminie Nowo-
gard”- czytamy w piśmie, pod ja-
kim, w imieniu klubu radnych 
WN, podpisał się szef tego klubu 
Bogumił Gała. 

Pismo w tej samej sprawie, do 
„województwa” wystosował też 
radny Michał Wiatr. pytając w 

GmINa OSINa

Azbest z dotacją
Gmina Osina już po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania mającego na celu usunięcie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z budynków położonych na terenie gminy.

O przyznanie dotacji na usu-
nięcie azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest mogą ubiegać się 
wszyscy mieszkańcy gminy Osi-
na posiadający tytuł prawny (wła-
sność, współwłasność itp.) do nie-
ruchomości a także kościoły, spół-
dzielnia mieszkaniowa i wspólno-
ty mieszkaniowe oraz przedsię-
biorcy prowadzący działalność 
gospodarczą, na zasadach okre-

ślonych w regulaminie zamiesz-
czonym na stronie internetowej 
www.wfos.szczecin.pl. Dotacja 
na powyższy cel wynosi do 100% 
wartości zadania (dla jednostek 
samorządu terytorialnego), obej-
mujący demontaż transportu i 
utylizację wyrobów zawierających 
azbest. Termin naboru wniosków 
na dofinansowanie  można skła-
dać do 1 kwietnia 2016 r. Wnio-

ski oraz wymagane załączniki do-
stępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Osina (bip.osina.
pl) w zakładce Informacja o śro-
dowisku oraz w Urzędzie Gminy 
Osina w pokoju nr 111. W zeszłym 
roku 11 podmiotów z naszej gminy  
ubiegało się o dofinansowanie na 
realizacje zadania. Na chwilę obec-
ną do gminy nie wpłyną ani jeden 

wniosek  -dodaje Piotr Piwko in-
spektor ds. zarządzania kryzyso-
wego, obrony cywilnej i ochrony 
środowiska. Należy pamiętać, że 
gmina nie udziela dofinansowa-
nia na zakup i położenie nowego 
pokrycia dachowego. Zakup ma-
teriałów oraz położenie dach na-
leży sfinansować z własnych środ-
ków pieniężnych. 

Klaudia Stefańska 

nim co się stało z kwotą 300 tys. 
złotych, która „zniknęła” z pozy-
cji budżetowej w 2015 roku.

Pozostaje czekać, aż służby do 
których zwrócili się radni, roz-
poczną kontrolę w sprawie „za-
gadkowego zniknięcia” pieniędzy 
dla szpitala. Być może w ten spo-
sób uda się ustalić, gdzie tak na-
prawdę zostały przeksięgowane te 
środki. 

Marcin Simiński
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kapitał ma narodowość
To, że w ciągu kilkunastu lat wyprzeda-

liśmy się lekkomyślnie obcemu kapitało-
wi, to widać dzisiaj jak na dłoni. Nieste-
ty politycy odpowiedzialni za stan naro-
dowej gospodarki mimo wielu wcześniej-
szych ostrzeżeń nie rozumieli przez lata 
groźnych skutków tak daleko posuniętej 
utraty narodowych aktywów.

„Polski przemysł i nie tylko musi być w 
większości własnością Polaków i być zarzą-
dzany przez Polaków. Kontynuacja dotych-

czasowej liberalnej polityki pod dyktando zachodnich doradców dopro-
wadzi do tego, że za 4-5 lat cały polski przemysł znajdzie się w rękach 
niemieckich i amerykańskich” - to pisał nie jakiś narodowy szowini-
sta, ale amerykański wybitny ekonomista, doradca 4-rech prezyden-
tów USA: John Kenneth Galbraith i to pisał już 15 lat temu! 

Ale czy tylko niskie kwalifikacje ludzi decyzyjnych są powodem 
doświadczanego przez Polaków od wielu lat zaboru gospodarczego 
przypominającego, ubraną w szaty dzisiejszych czasów, dawną eks-
pansję kolonialną ?

Według prof. Kazimierza Poznańskiego źródłem wyprzedaży zakła-
dów przemysłowych i banków (często za najwyżej dziesięć procent 
wartości) jest także korupcja. „Motywów wielu rażąco niekorzystnych 
dla Polski transakcji prywatyzacyjnych nie można rozpatrywać tylko w 
kategorii błędów i niskich kwalifikacji ludzi pełniących odpowiedzial-
ne stanowiska państwowe i samorządowe. Trzeba brać pod uwagę tak-
że złą wolę i zamierzone działania o charakterze przestępczym. Syste-
mowo nie było i nie ma zainteresowania organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości przebiegiem procesu wyprzedaży majątku narodowe-
go”- pisał profesor już kilka lat temu.

Nie tylko nie ma zainteresowania organów ścigania (przy jedno-
cześnie bardzo skrupulatnym traktowaniu polskich przedsiębiorców 
np. sprawa Kluski i wielu innych) ale i większość medialnych publicy-
stów temat ignoruje bądź stara się wprowadzić Polaków w błąd. „Po-
nad miliard złotych podatków zapłacił w 2014 roku Lidl do kasy pań-
stwa” - krzyczą kilka dni temu tytuły krajowych czasopism. Co praw-
da uważny Czytelnik dostrzeże, iż z tego ponad miliarda to już po-
datku dochodowego jest raptem tylko 125 milionów ale dziennikarze 
tego to już nie tłumaczą. Na jednym poziomie traktują wspomniany 
podatek dochodowy, czyli jedyny który świadczy czy się nie transfe-
ruje zysków za granicę, z podatkiem VAT, czyli w istocie tylko odda-
wanym przez przedsiębiorcę, bo realnie płaconym przez konsumen-
ta oraz podatkiem PIT, czyli w przypadku Lidla podatkiem od wyna-
grodzeń wypłaconych pracownikom. Dziennikarze nie tłumaczą, bo 
sami pracują w wydawnictwach będących w naszych realiach na ogół 
własnością zagranicznych koncernów głównie niemieckich.

Zjawisko, o którym tu piszę ma miejsce nie tylko na poziomie cen-
tralnym ale także w różnej skali spotykamy jego przejawy lokalnie. 
W Nowogardzie też mamy różne odmiany przejmowania dóbr przez 
obcy kapitał - znamy wszak już dobrodziejstwa wieloletniej obecności 
duńskiej fermy świń w Miętnie, a w ostatnich latach zakusy niemiec-
kiego kapitału na administrowanie siecią wod-kan. Co znamienne, 
również w przywołanych przykładach z naszego podwórka, to głów-
nie władza (burmistrz) okazuje się wielkim zwolennikiem oddawa-
nia w obce ręce gminnych aktywów. Czy w tej aktualnej sprawie, czy-
li w sprawie zdumiewająco niepohamowanego pędu kierownictwa 
nowogardzkiego magistratu do oddania Niemcom (do eksploatacji i 
kasowania ) naszej wody chodzi tylko o ignorancję, czy też chodzi o 
to, o co chodzi gdy nie wiadomo o co chodzi?. Jeśli tak, to na pewno te 
pieniądze nie są to pieniądze przeznaczone dla nowogardzkiego płat-
nika rachunków za wodę  (patrz tekst: „Ile Remondis naprawdę kasu-
je za dostawę wody?” z wydania DN z dnia 26 stycznia) ani dla pra-
wie 150 dotychczas zatrudnionych w naszych wodociągach pracow-
ników. I jest to oczywiste dla każdego posiadającego zdolność odczy-
tywania argumentacji. Niewątpliwie nie będzie zaś oczywiste, dla tych 
co za  objaw braku zagrożeń wynikających z ekspansji obcego kapi-
tału wymieniają fakt użytkowania przez nowogardzian samochodów 
i zegarków wyprodukowanych za granicą (argumentacja, która padła 
na styczniowej RM). Nad takimi stwierdzeniami rozciągnijmy tylko 
zasłonę milczenia, wstydu bowiem i tak już dość.

sm

Nasz felieton
konkurs na dyrektora Biblioteki

Pracowników nie zapytają? 
Wiadomo już oficjalnie, kto startuje w konkursie na dyrektora Biblioteki Miejskiej w No-
wogardzie. Urząd powołał też specjalną komisję, która zajmuje się wyborem nowego szefa 
Biblioteki. Nie zaprosił jednak do niej żadnego z obecnych pracowników instytucji. 

O stanowisko dyrektora Biblio-
teki ubiegają się trzy kandydat-
ki. Pierwszą z nich jest Wiesława 
Parzybut, mająca największe do-
świadczenie w tej materii z racji 
wieloletniej pracy w wypożyczal-
ni dla dzieci i młodzieży w nowo-
gardzkiej bibliotece. Poza W. Pa-
rzybut, swoje aplikacje złożyły 
dwie nauczycielki: Aneta Wyso-
szyńska z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie, 
prywatnie córka Kazimiery Fe-
cak – pracującej w bibliotecznej 
czytelni oraz Joanna Zielińska, za-
trudniona w Szkole Podstawowej 
w Długołęce. Ostatecznie nie po-
jawiła się kandydatura Piotra Su-
chego, który w Urzędzie Miejskim 
zajmuje się głównie pisaniem pro-
pagandowych tekstów na stro-
nie miasta i biuletynie gminnym. 
Wcześniej krążyły pogłoski, że to 
właśnie P. Suchy ma objąć stano-
wisko dyrektora biblioteki. 

UM poinformował, że wszyst-
kie trzy kandydatki przeszły po-
zytywnie pierwszy etap konkursu 
tj. ocenę formalno-prawną złożo-
nych dokumentów. Kolejnym eta-
pem, będzie przesłuchanie kandy-
datów i zapoznanie się z ich kon-
cepcją zarządzania Biblioteką. Jak 
dowiedział się DN, ma to się od-
być 12 lutego, a więc dokładnie 

za tydzień. Kiedy zapadnie decy-
zja o wyborze nowego dyrektora? 
O tym Urząd nie informuje. Wia-
domo za to, kto dokona wyboru 
szefa Biblioteki. W skład komi-
sji powołanej przez burmistrza do 
przeprowadzenia konkursu, poza 
Robertem Czaplą, weszli jeszcze: 
jego zastępca, Krzysztof Kolibski, 
skarbnik gminy – Marcin Mar-
chewka oraz Dagmara Piasecka, 
kadrowa UM. Nie znalazło się w 
niej ani jedno miejsce, dla które-
goś  z obecnych pracowników in-
stytucji, czy chociażby zewnętrz-
nego specjalisty w dziedzinie „za-
rządzeniem publicznym księgo-
zbiorem” - np. członka Stowa-
rzyszenia Bibliotek Polskich, czy 
Książnicy Pomorskiej w Szczeci-
nie. Chociaż przepisy do tego nie 
zobowiązują, taka praktyka jest 

powszechnie przyjęta. Stosowano 
ją również w Nowogardzie.  Przy-
kładem jest chociażby konkurs 
na dyrektora Nowogardzkiego 
Domu Kultury, jaki przeprowa-
dzono w 2011 roku. Wówczas w 
skład kilkuosobowej komisji, ma-
jącej zarekomendować burmi-
strzowi najlepszego kandydata na 
to stanowisko, poza urzędnikami, 
weszły również osoby bezpośred-
nio związane z NDK i pracą twór-
czą. 

Przypomnijmy, że konkurs na 
dyrektora Biblioteki Miejskiej w 
Nowogardzie został ogłoszony 
po tym, jak bez podania przyczyn 
zwolniono z tego stanowiska Zo-
fię Pilarz. 

Marcin Simiński

my nie zbiedniejemy ale chyba trochę wstyd 

Gazetę brali i czytali,  
a płacić nie chcą…
Urząd Gminy w Nowogardzie nie chce zapłacić za korzystanie przez cały rok 2015 z 2 eg-
zemplarzy każdorazowego wydania Dziennika Nowogardzkiego, systematycznie dostar-
czanych do sekretariatu Urzędu.

Urząd zwrócił w tych dniach 
wystawioną przez wydawcę DN 
fakturę dotycząca należności za 
całoroczne dostarczanie w 2015 
r. do gminy po dwa egzempla-
rze z każdego wydania DN twier-
dząc, że nie składał zlecenia na 
prenumeratę.  Wydawca zaś DN 
oświadczył nam, że takie pi-
semne zlecenie nie jest koniecz-
ne, a wystarczającym weryfika-
torem faktu chęci nabycia gaze-
ty jest jej systematyczne odbiera-
nie:  Jeśli Urząd  rzeczywiście nie 
życzył sobie nabywania Dzienni-
ka - mówi przedstawiciel wydaw-
cy- to sekretarka w urzędzie nie 
powinna jej odbierać z rąk naszego 
dostawcy,  a każdorazowo , przez 
okrągły rok,  było dokładnie od-
wrotnie- wcisnąć na silę  to moż-
na coś komuś raz może dwa razy 
a nie 100 razy (tyle jest wydań w 

roku- dop.  red).    Tłumaczenie jest 
śmieszne-  to tak jakby ktoś  wziął  
bułkę z półki i skonsumował a   po-
tem twierdził że leżała to  ją  zjadł  
a nie płaci  bo nie zamawiał.    

Mówi pracownik wydawnictwa 
zajmujący się dystrybucją: zawsze 
dostarczałem z rana 2 egzempla-
rze gazety do sekretariatu, odbie-
rała je osoba tam pracująca, nie-
jednokrotnie widziałem jak niosła 
egzemplarz gazety prosto do gabi-
netu burmistrza. 

Na pytanie co dalej, wydaw-
ca odpowiedział:  pewnie wezwie-
my Urząd pisemnie do zapłaty i 
ponownie wyślemy fakturę.   Po-
nieważ jesteśmy spółką  prawa 
handlowego musimy wyczerpać  
wszystkie  ustawowe tryby wyeg-
zekwowania należności  tego wy-
maga Kodeks.  Co zaś do strony 
etycznej to  my z braku tej zapła-

ty nie padniemy ale między inny-
mi z tych pieniędzy, oczywiście w 
odpowiedniej proporcji, utrzymu-
je się kilkanaście osób zatrudnio-
nych w wydawnictwie. Przypo-
mnijmy.  DN wydawany jest już 
od 1992 roku i jest jedną z najstar-
szych gazet lokalnych w naszym 
województwie, a także należy od 
lat do tych, które osiągają najlep-
sze wskaźniki sprzedażowe. DN 
dostarczany jest także do wielu 
instytucji i Urzędów w tym rów-
nież np. do Urzędu Powiatowego 
w Goleniowie. Tylko do bibliote-
ki  miejskiej dostarczamy gazetę 
od  początku wydawania  nieod-
płatnie.   Dotychczas nie zdarzyło 
się aby jakiś urząd publiczny nie 
zapłacił za odbierane egzempla-
rze DN. 

Redakcja 
                                                



5-8.02.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Czym jest Fundusz Solecki 

Nie ma potrzeby całować dłoni...
Obowiązek wyodrębnienia w budżecie Gminy Funduszu Sołeckiego wprowadzono specjalną ustawą o Funduszu Sołeckim w 2009 roku. Od tego czasu z 
mocy ustawy, a nie z „łaski pańskiej” burmistrza czy radnych sołectwa są uprawnione do samodzielnego dysponowania określonymi kwotami środków pu-
blicznych. Większa część środków, które gmina przeznacza na Fundusz jest refundowana przez budżet państwa. 

Czym jest Fundusz Sołecki
W naukowej rozprawce na te-

mat funduszu sołeckiego czyta-
my: Fundusz sołecki polega na wy-
dzieleniu w ramach budżetu gmi-
ny określonej ustawowo puli środ-
ków na wydatki poszczególnych so-
łectw. O przeznaczeniu środków 
danego sołectwa decyduje zebra-
nie wiejskie (art. 4 ustawy), które-
go decyzje, przy dochowaniu usta-
wowych zasad, zobowiązany jest 
honorować wójt czy burmistrz (w 
opracowanym projekcie budże-
tu) i rada gminy (w uchwalanym 
budżecie). Budżet gminy ma więc 
swoją zasadniczą część pochodzą-
cą od wójta czy burmistrza i rady 
gminy oraz część sołecką pocho-
dzącą z decyzji zebrań wiejskich 
poszczególnych sołectw. Utworze-
nie funduszu sołeckiego oznacza 
oddanie sołectwu możliwości zade-
cydowania o pewnej kwocie wydat-
ków budżetu, na miarę których nie 
decydują o niej władze gminy. Tyle 
mówią eksperci co do istoty okre-
ślającej status funduszu sołeckie-
go. Warto tutaj jeszcze dodać, że 
w wyniku nowelizacji ustawy o FS 
z 2014 roku, gminom przysługu-
je zwrot z budżetu państwa części 
kwot wyodrębnionych na fundusz 
solecki w budżetach gminnych. 
Oto treść odpowiedniej części ar-
tykułu ustawy:

Gmina otrzymuje z budżetu 
państwa zwrot, w formie dotacji 
celowej, części wydatków wykona-
nych w ramach funduszu. Zwrot 

obejmuje wydatki wykonane w 
roku poprzedzającym rok budżeto-
wy. Wysokość wydatków stanowią-
ca podstawę obliczenia zwrotu nie 
może przekroczyć wysokości środ-
ków ujętych w informacji przeka-
zanej przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) w trybie ust. 3.8 

W zależności od charakteru 
gminy zwrot ten wynosi od 20 do 
40 proc wydatków na Fundusz. 
Taki mechanizm finansowania 
Funduszu Sołeckiego dodatko-
wo podkreśla jego autonomiczny 
charakter w stosunku do budże-
tu gminy i decyzji wydatkowych 
burmistrza i radnych. 

Ustawa sołectwu, włodarze so-
bie 

A jak wygląda praktyka gospo-
darowania funduszem sołeckim 
w naszej gminie ? Czy społeczno-
ści wiejskie rzeczywiście autono-
micznie decydują o przeznaczeniu 
środków obligatoryjnie należnych 
konkretnemu sołectwu zwłaszcza, 
czy mają świadomość ,że tu nikt 
im łaski nie robi i pieniądze z Fun-
duszu są to ich pieniądze, a nie 
burmistrza czy Rady? I nic w tej 
relacji nie zmienia faktu, że aparat 
urzędniczy gminy uczestnicy w 
procedurze naliczania i rozlicza-
nia wydatkowania środków Fun-
duszu, a Rada Gminy podejmu-
je stosowna uchwalę o wielkości 
kwot dla poszczególnych sołectw. 
Kwoty naliczane są bowiem we-
dług algorytmu zawartego w usta-
wie o FS, a rozliczenie to czyn-

ność czysto księgowa wykonywa-
na naturalnie przez urzędników. 
Warto aby społeczności wiejskie 
dla własnego dobra odpowiedzia-
ły sobie na postawione wyżej py-
tania, a także aby w miarę możli-
wości wszyscy obywatele sołectwa 
brali czynny udział w zagospoda-
rowywaniu środków- udział przy-
najmniej na etapie podejmowania 
decyzji kierunkowych, czyli na 
co przeznaczyć coroczną pulę. O 
taki udział obywateli zadbać win-
ni szczególnie sołtysi. Sądząc po 
tonie urzędowych relacji można 
bowiem często odnieść wrażenie, 
że głównym decydentem także w 
sprawie Funduszu Sołeckiego jest 
burmistrz, który nie tylko wszyst-
ko „daje” ale także o wszystkim 
decyduje. Jednak jak zwykle war-
to żyć w prawdzie, a kto naprawdę 
daje opisaliśmy wyżej, a o tym kto 
decyduje też wiadomo z ustawy. 
Zapewne w ramach tego „zaciem-
niania” obrazu na stronie gminy 
nie znajdziemy informacji o wiel-
kości środków FS na poszczególne 
sołectwa ani informacji o tym ile 
gmina otrzymała zwrotu z budże-
tu Państwa w ramach refundacji 
środków wydanych na Fundusz 
Sołecki, czyli ile sołectwa w pew-
nym sensie „ zarobiły” same na 
kwotę Funduszu. Dlatego skiero-
waliśmy do magistratu zapytanie 
o wielkość tego zwrotu za ostatni 
okres rozliczeniowy, a także w ta-
beli zamieszczamy zdobyty przez 
nas, a zatwierdzony przez Radę i 

wynikający z algorytmu ustawo-
wego (główny kwalifikator – ilość 
mieszkańców) podział środków 
Funduszu Sołeckiego w gminie 
Nowogard na rok 2016.

 W najbliższym wydaniu zamie-
ścimy podział środków dotyczący 
Gminy Osina. 

sm

Podział funduszu sołeckiego w gminie Nowogard

kolejny raz remontować nie będą

Marne widoki na „Widokówkę”
Pod koniec stycznia informowaliśmy o tym, że został zamknięty wjazd na punkt widoko-
wy znajdujący się przy ul. Dąbrowszczaków. Dojazd jest możliwy tylko dla pojazdów nauki 
jazdy, które wykorzystują plac manewrowy znajdujący się w pobliżu słynnej „widokówki”. 
Obiekt został zdewastowany, dlatego gmina podjęła decyzję o tym, że nie odnowi punktu 
widokowego. 

Przypomnijmy,że budowę tara-
su widokowego oraz wyposażenie 
go w małą infrastrukturę zreali-
zowano kilkanaście lat temu, przy 
współpracy gminy z Nadleśnic-
twem Nowogard, które przeka-
zało materiał (słupki, kołki i bele 
drewna). Prace zrealizowała firma 
DOMEL z Nowogardu, także na 
zasadzie współpracy, w celu udo-
stępnienia tego terenu mieszkań-
com. Czas leciał, a użytkownicy 
tarasu nie uszanowali tego miej-
sca, stopniowo je niszcząc. Latem 
2014 roku opublikowaliśmy zdję-

cia zdewastowanej „widoków-
ki”, z kolei na początku 2015 roku 
publikowaliśmy zdjęcia, doku-
mentujące fakt, że na tym terenie 
urządzono sobie nielegalne wysy-
pisko śmieci. Pod koniec stycznia 
b.r. w rubryce „W skrócie”, poja-
wiło się zdjęcie na którym dojazd 
do punktu widokowego został za-
mknięty łańcuchem, na którym 
znajduje się tabliczka „Zakaz wy-
sypywania śmieci”. W związku z 
tym, poprosiliśmy gminę o wy-
jaśnienia. - Droga dojazdowa do 
punktu widokowego przy ul. Dą-

browszczaków została zamknięta 
dla pojazdów ze względu na po-
wtarzającą się sytuację podrzuca-
nia różnego rodzaju nieczystości. 
Ze względu na dogodny dojazd i 
ustronne miejsce, śmieci podrzu-
cane były w dużych ilościach, co 
skutkowało powstaniem dzikiego 
wysypiska. Teren jesienią ubiegłe-
go roku został uprzątnięty, nieczy-
stości wywiezione, a przy wjeź-
dzie zamontowano słupki i łań-
cuch z tabliczką „Zakaz wysypy-
wania śmieci . Wiosną bieżącego 
roku służby porządkowe ponow-

nie będą sprzątać ten teren – po-
informował redakcję kierownik 
wydziału GKMiOŚ, Tadeusz Fiej-
dasz.  

Jak informuje Urząd Miejski 
w Nowogardzie, teren ten był, 
jest i będzie ogólnie dostępny dla 
wszystkich mieszkańców. Unie-
możliwiony został jedynie wjazd 
pojazdów ze względu na opisaną 
powyżej sytuację. Jak udało nam 
się ustalić obiekt nie będzie już 
odnawiany, z pewnością z obaw 

przed kolejnymi aktami dewa-
stacji. - Punkt nie był wykorzy-
stywany zgodnie z jego przezna-
czeniem, w miejscu tym odby-
wały się libacje alkoholowe. Ław-
ki, stoły i poręcze zostały powy-
rywane i spalone, bądź połama-
ne. W związku z powyższym nie 
przewiduje się odtworzenia punk-
tu widokowego – dodaje Tadeusz 
Fiejdasz. 

KR

Po kilkunastu latach punkt widokowy przestał istnieć. Gmina nie zamierza odna-
wiać obiektu
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Michał Piórko lat 70, zmarł 02.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

05.02.2016r. w Nowogardzie 
Adam Owczarek lat 59, zmarł 02.02.2016r., pogrzeb odbył się 

04.02.2016 roku w Żabowie
Zbigniew Uszkur lat 54, zmarł 03.02.2016r,, pogrzeb odbędzie się 

05.02 o godzinie 15:00 w Nowogardzie. 
Regina Grosicka lat 55, zmarła 04.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

06.02.2016r., o godzinie 14:30 w Nowogardzie.  

(Łk 5, 1-11)
Gdy tłum cisnął się do Je-

zusa, aby słuchać słowa Bo-
żego, a On stał nad jeziorem 
Genezaret, zobaczył dwie ło-
dzie stojące przy brzegu; ry-
bacy zaś wyszli z nich i płuka-
li sieci. Wszedłszy do jednej ło-
dzi, która należała do Szymo-
na, poprosił go, żeby nieco od-
bił od brzegu. Potem usiadł i z 
łodzi nauczał tłumy. Gdy prze-
stał mówić, rzekł do Szymona: 
«Wypłyń na głębię i zarzuć sie-
ci na połów». A Szymon odpo-
wiedział: «Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic żeśmy nie 
ułowili. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci». Skoro to uczy-
nił, zagarnęli tak wielkie mnó-
stwo ryb, że sieci ich zaczynały 
się rwać. Skinęli więc na wspól-
ników w drugiej łodzi, żeby 
im przyszli z pomocą. Ci pod-
płynęli i napełnili obie łodzie, 
tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to Szymon Piotr przy-
padł Jezusowi do kolan i 
rzekł: «Odejdź ode mnie, Pa-
nie, bo jestem człowiek grzesz-
ny». I jego bowiem, i wszyst-
kich jego towarzyszy w zdu-
mienie wprawił połów ryb, ja-
kiego dokonali: jak również Ja-
kuba i Jana, synów Zebede-
usza, którzy byli wspólnika-
mi Szymona. Lecz Jezus rzekł 
do Szymona: «Nie bój się, od-

tąd ludzi będziesz łowił». 
I przyciągnąwszy łodzie do 
brzegu, zostawili wszystko i 
poszli za Nim.

Akcja dzisiejszego fragmen-
tu dzieje się nad brzegiem 
wielkiego jeziora. Widzimy 
Jezusa, który naucza tłumy 
obok rybaków, którzy zakoń-
czyli swoją pracę. Dla Jezusa 
wszyscy i wszystko jest ważne. 
Jezus nauczając tłumy, co za-
znacza autor, dostrzegł także i 
dwie łodzie stojące na brzegu 
wraz z ich właścicielami. Czy 
jestem człowiekiem, który 
dostrzega wszystko i wszyst-
kich? Czy czasem nie mam 
tak, że udaję, że niektórych 
rzeczy nie widzę, nie dostrze-
gam? A może są ludzie, któ-
rych traktuję jak powietrze? 
Których „obdarowuję” spoj-
rzeniem obojętności, a nawet 
i pogardy? Jezus wykorzystuje 
łódź przeznaczoną do rybac-
kich celów, do celów ewange-
lizacyjnych, aby głosić Dobrą 
Nowinę. Tym sposobem po-
kazuje nam, że wszystko co 
jest wokół nas może przysłu-
żyć się do budowania Króle-
stwa Bożego. Jak ja wykorzy-
stuję przedmioty, które są wo-
kół mnie? Czy pomagają mi 
w poznawaniu i przybliżaniu 
się do Bożego Królestwa? Jak 
chociażby wykorzystuję te-
lewizję i Internet? Czy szu-
kam tam dobra, Boga? Czy 
używam stron internetowych 
do rozbudzenia i rozwijania 
swojej wiary? Dlaczego Jezus 
wszedł do łodzi Piotra? Od-
powiedź jest bardzo prosta, bo 
w niej nie był. Łodzią jest na-
sza codzienność, nasza praca, 
nasza rodzina. Może być tak, 
że Jezus nie wszedł jeszcze do 

twojej łodzi. On tak jak Piotra 
dzisiaj prosi Ciebie i grzecznie 
pyta czy może wejść do twojej 
łodzi. Czy może wejść do two-
jego życia. Jezus mówi Piotro-
wi, aby odbił nieco od brze-
gu. Odbić nieco od brzegu to 
znaczy stracić trochę kontro-
lę nad tym co się dzieje wokół 
nas. Odbić od brzegu znaczy 
na nowo zmagać się z warun-
kami panującymi na jeziorze 
naszego życia. Ilu z nas osia-
dło już na brzegu i płuka sie-
ci, czyli zamyka jakiś rozdział. 
Płuka sieci czyli pokazuje, że 
się poddaje. Jezus nie chce by-
śmy się poddali, byśmy pozo-
stali na brzegu i płukali sieci. 
Prosi nas byśmy na nowo od-
płynęli nieco od brzegu, ale 
różnica jest duża, bo teraz w 
tej łodzi jest już Jezus.  To nie 
jest już ta sama łódź. To jest 
łódź z Jezusem. To nie może 
być wciąż takie samo życie. 
To ma być życie z Jezusem! To 
jednak nie koniec. Jezus robić 
coś szalonego. Mówi do Pio-
tra by już nie tylko oddalił się 
nieco od brzegu, ale wypłynął 
na głębie. Głębia to zmaganie 
się z żywiołem, poczucie nie-
pewności, lęk, obawa. Głębia 
to niezbadane horyzonty. Ale 
nie można na poprzestać na 
tym co zewnętrzne. Nie sku-
piaj się na problemach, tro-
skach, obowiązkach. To jest 
ważne, ale zadawaj sobie nie-
ustannie najważniejsze pyta-
nie: czy Jezus jest z Tobą w tej 
łodzi? On najpierw grzecznie 
prosi czy może wejść do two-
jej łodzi, aby później stać się 
jej kapitanem. Czy jednak po-
zwolisz Mu, aby wziął ster w 
swoje ręce i poprowadził Cię, 
jak poprowadził Piotra, na 
miejsce, gdzie jest mnóstwo 
ryb, gdzie jest mnóstwo bło-
gosławieństwa przygotowa-
nego dla Ciebie? Zaproś Jezu-
sa dzisiaj do swojej łodzi. Po-
wiedz Mu: Panie zostań kapi-
tanem mojego życia. Ty ste-
ruj, pokieruj mną zgodnie z 
Twoją wolą! Czy jednak po-
zwolisz Mu, aby wziął ster w 
swoje ręce? 

Ks. Krystian Dylewski

Ferie w Świetlicy  
im. św. Jana Pawła II 
W okresie przerwy zimowej, w Świetlicy Środowiskowej im. 
św. Jana Pawła II w Nowogardzie, przy parafii pw. Św. Rafa-
ła Kalinowskiego, odbywają się zajęcia dla dzieci. Świetlica 
prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej. 

W okresie ferii  zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku od 6 do 
10 lat do Świetlica Środowisko-
wa im. św. Jana Pawła II w Nowo-
gardzie na różnego rodzaju zaję-
cia : sportowe, taneczne, muzyczne 
a także  plastyczne, dodatkowo na 
zajęciach planujemy wraz z dzieć-
mi upiec ciasteczka i  pizze. Zaję-
cia w okresie ferii odbywają się od 
poniedziałku do piątku od godziny 
10:00 do 14:00. W przyszłym tygo-
dniu odbędzie się również bal kar-
nawałowy, na który serdecznie za-
praszamy Do tej pory zaintereso-
wanie zajęciami jest ogromne, bio-
rąc pod uwagę to, że ogłoszenia o 
naszych spotkaniach były wywie-
szane w ostatnim tygodniu przed 
feriami. Dzieci na zajęcia  przy-
chodzą chętnie,przyprowadza-
ją ze sobą kolejne osoby. - doda-
je pani Anna Kaczmarek opiekun 
czwartkowych zajęć. 

Najmłodsi mieszkańcy Nowo-

gardu chętnie uczestniczą w za-
jęciach przygotowanych przez 
świetlice środowiskową. Z dnia 
na dzień przybywa coraz wię-
cej osób zainteresowanych tą for-
mą aktywności. Najmłodsi chęt-
nie nawiązują nowe znajomo-
ści, są otwarci i  pełni pozytywnej 
energii. – Zajęcia zorganizowa-
ne w świetlicy są bardzo fajne. Po-
znałam dużo nowych osób. Ostat-
nio zaprzyjaźniłam się z takim 
Mateuszem, Filipem oraz Weroni-
ką. Ogólnie na zajęcia uczęszczam 
od początku ferii. Bardzo podoba-
ją mi się przygotowane dla na zaję-
cia. Ostatnio robiliśmy nawet kred-
ki z gumki i myszki z żyłek. - doda-
je Ola Wilk

Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
10:00-14:00. Zajęcia są oczywiście 
bezpłatne. 

Klaudia Stefańska 

Ferie w Bibliotece
W poniedziałek ( 1 lutego ) rozpoczęły się przez wszystkich 
wyczekiwane 2-tygodniowe ferie.

W związku z tym Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Nowogar-
dzie tradycyjnie zorganizowała 
w okresie przerwy zimowej dla 
dzieci młodzieży dwutygodnio-
we zajęcia czytelniczo-plastycz-
nych. Spotkania są bezpłatne, 
dodatkowo dla każdego uczest-
nika przewidziany jest poczęstu-
nek oraz ciepły napój.

Zajęcia odbywać się będą przez 
całe ferie. W tym roku spotkania 
z dziećmi odbywają się pod ha-
słem „Czytam sobie w bibliotece”. 
Mogą w nich uczestniczyć dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat. 

Są to zajęcia czytelniczo-pla-

styczne. Dwutygodniowy pro-
gram zajęć przewiduje dla naj-
młodszych pociech m.in.: kon-
kursy plastyczne, spotkanie z po-
licjantem, zajęcia ruchowe z chus-
tą i tunelem animacyjnym KLAN-
ZA oraz głośne czytanie książek w 
ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom.. Kochani, przyjdzie do 
biblioteki na zajęcia, jest bardzo 
dużo nowych  książek i nie tylko 
książek. Mamy również inne for-
my spotkania z tekstem literackim, 
ilustracją  jest  to tzw. teatrzyk ja-
poński KAMISHIBAI. Mam dwie 
nowe bajki, które dzieci jeszcze 
nie widziały. Przyjdzie zoba-
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Nowogardzianka, Dominika Rasińska laureatką VI Turnieju Jednego Wiersza O strunę z harfy Homera

W przestrzeni młodzieńczego egzystencjalizmu...
We wtorek 26 stycznia o godz. 10 w gmachu Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie odbyła się szósta edycja konkursu młodych poetów O 
strunę z harfy Homera. II miejsce w konkursie i wyróżnienie za prezentację wiersza zdobyła uczennica II LO w Nowogardzie Dominika Rasińska pod kie-
runkiem Izabeli Koladyńskiej, nauczycielki języka polskiego. 

Konkurs stał na wysokim pozio-
mie zarówno w sferze ujmowania 
przez młodzież rzeczywistości w 
poetyckiej formie, jak i prezentacji 
utworów. Treść wierszy młodych 
poetów ukazywała poczucie wraż-
liwości na otaczający świat. Utwo-
ry charakteryzowały się także głę-
bią egzystencjalnych przeżyć. 

Trzeba nadmienić, że w kon-
kursie wzięli udział młodzi po-
eci z regionu, m.in. z Goleniowa, 
Nowogardu, Stargardu czy Łobza. 
Każdy z uczestników występował 
pod pseudonimem. Ich nazwiska 
były ujawniane dopiero po wer-
dykcie jury. Reprezentantka na-
szego miasta Dominika Rasińska 
wystąpiła pod pseudonimem Pla-
cebo.

W jury konkursu zasiedli Be-
ata Podolak, metodyk języka pol-
skiego, wicedyrektor ZSB-T Zbi-
gniew Kanarek oraz Piotr Słom-
ski redaktor naczelny Dziennika 
Stargardzkiego. W turnieju wzię-
ło udział łącznie 16 uczniów – 9 
reprezentantów szkół gimnazjal-
nych oraz 7 z ponadgimnazjal-
nych.

 – Jesteśmy pod wrażeniem po-
ziomu, tego co przedstawiła nam 

młodzież - powiedziała Iwona 
Ulchurska, nauczycielka języka 
polskiego - Powiem szczerze, że 
w momencie kiedy czytałam ich 

wiersze i zaczęłam od szkół po-
nadgimnazjalnych to byłam tro-
chę przerażona takim mało po-
zytywnym nastrojem. Stwierdzi-
łam, że świat, który oni widzą, w 
takich barwach, jest mało optymi-
styczny. Potem przeszłam do klas 
gimnazjalnych i na szczęście zo-
baczyłam tam już nieco radośniej-
sze spojrzenie na życie. Stwierdzi-
łam więc, że to spojrzenie ewalu-
uje wraz z wiekiem. Dzisiaj, kie-

dy słuchałam ich recytacji, czy-
tanej, bądź mówionej, a w pew-
nych momentach nawet teatru 
jednego aktora, to te treści prze-

mówiły do mnie podwójnie. Każ-
dy wiersz został też dostrzeżony i 
omówiony przez jury. I to był wła-
śnie ten niski ukłon jury w stronę 
każdego młodego twórcy. Podzi-
wiałam również sposób dostrze-
gania przez młodych ludzi współ-
czesnych problemów – stwierdziła 
Iwona Ulchurska. 

Wśród szkół gimnazjalnych I 
miejsce zajęła Aleksandra Żół-
wińska (Gimnazjum Integracyj-

ne Stargard), z wierszem „Jestem 
Uchodźcą”, II miejsce zajęły ex 
aequo Magdalena Wojciechow-
ska z Gimnazjum Integracyjnego 
w Łobzie oraz Iga Maniszewska z 
Gimnazjum nr 2 w Goleniowie, 
III miejsce zaś przypadło Gabrie-
li Prygiel (Gimnazjum Integracyj-
ne w Łobzie), ta sama młoda poet-
ka została wyróżniona za prezen-
tację wiersza.

Natomiast w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych I miejsce za-
jął Piotr Śnieguła z ZS nr 1 w Go-
leniowie za wiersz „Zwycięstwo 
człowieka?”, II miejsce ex aequo 
zajęli Dominika Rasińska z LO nr 
II w Nowogardzie i Piotr Czerniec 
(CKU), na trzeciej pozycji znala-
zła się Klaudia Borycka (ZSB-T 
Stargard). Piotr Śnieguła i Domi-
nika Rasińska otrzymali również 
wyróżnienia za prezentację. 

Zdobywca I miejsca wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych Piotr Śnieguła powiedział po 
konkursie - Uczęszczam do II kla-
sy LO w Goleniowie. Pracuję po-
nadto w tamtejszym teatrze „Bra-
ma”. Gram w spektaklach. Moją 
pasją są teatr, sztuka i muzyka. W 
ostatnim czasie zostałem również 
zatrudniony na Zamku w Szcze-
cinie w teatrze „Piwnica”, w gru-
pie improwizacyjno-kabaretowej. 
Działam też muzycznie – gram na 
gitarze i pianinie. Żyję sztuką. Je-
żeli chodzi o poezję, to muszę po-
wiedzieć, że długopis jakoś sam 
trafia do ręki, czy klawiatura kom-
putera, i wtedy zaczyna się walka 
o słowo. Zaczynam wyrażać, to co 
mam w głowie i to co mnie boli. 
Traktuję poezję, moje pisanie, 
jako formę terapii, poszukiwa-
nia siebie. W życiu nie nazwę sie-
bie poetą czy osobą piszącą wier-
sze. Jestem raczej osobą, która coś 
praktykuje... – powiedział Piotr 
Śnieguła. 

Wszystkim uczestnikom pra-
gniemy wyrazić swój podziw i 
uznanie. Serdecznie gratulujemy! 

Szczególne podziękowania i 

gratulacje kierujemy na ręce Do-
miniki Rasińskiej za wspaniałe re-
prezentowanie Nowogardu oraz 
Izabeli Koladyńskiej za intelek-
tualną i humanistyczną formację 
wielu przedstawicieli naszej no-
wogardzkiej młodzieży, czego jed-
nym z dowodów był sukces Do-
miniki w Stargardzie.

Piotr Słomski

Wspólne zdjęcie młodych 
poetów, pedagogów, opie-
kunów oraz członków jury.
Dominika Rasińska w trakcie 
prezentacji wiersza.

Widziałam dziś
w pociągu
pomarszczoną dłoń Starca,
trzymającą się kurczowo
dębowej kosy śmierci

Na dokładnie tej samej
zacisnęłam swoje palce
i natarczywie zaczęłam
zabawę w detektywa.
Znajdź 5 różnic.

Dzieliły nas dwie zmarszczki
i kolor paznokci.
Suchość skóry
i delikatny pieprzyk na kciuku

Dzieliło nas wiele oddechów
poprzerywanych
zduszonym jękiem zmęczonych dłoni
lecz tylko kilka
szczerych 
uśmiechów

Dzielił nas odcień skóry
od przeźroczysto jasnej
do niezdrowo opalonej
i rytm postukujących palców.
Nie było nam spieszno
umierać.

czyć, a później porozmawiamy 
o wrażeniach – zachęca  Da-

nuta Baran , kierownik działu dla 
dzieci i młodzieży. 

Podczas wizyty w bibliote-
ce udało się nam porozmawiać 
również z dziećmi przybyłymi na 
czwartkowe zajęcia. 

Wiktoria Woźniak – Zajęcia są 
naprawdę bardzo fajne. Wykonu-
jemy różnego rodzaju prace pla-
styczne. Czytamy z panią bardzo 
ciekawe książki. Dodatkowo po-

znałam nowe osoby, z którymi 
udało mi się zaprzyjaźnić. Zawsze 
lepiej jest spędzić ten feeryjny czas 
tu w bibliotece, niż w domu siedząc 
przed komputerem.

Dominika Nowakowska – Na 
zajęciach się nie nudzimy, zawsze 
jest co robić. Wycinamy, wykleja-
my różne rzeczy. Możemy grać w 
gry planszowe, układamy puzzle. 
Wykonujemy ćwiczenia. Ogólnie  
zajęcia są bardzo fajne. 

Miłosz Zieliński -  Jestem tu do-

piero pierwszy dzień, ale zaczyna 
mi się tu podobać. Moja kuzyn-
ka Dominika zachęciła mnie, aby 
przyszedł na zajęcia. Dziś akurat 
będziemy rysować, a tytuł pracy to  
Świat i ja za 10 lat.  

Adrian Łapa – Jest fajnie. Nie 
nudzę się. Praktycznie wiele osób 
już znam. Ogólnie chodzę na za-
jęcia od środy. Niedługo będziemy 
piekli pizze i to z pewnością mi się 
spodoba. 

Klaudia Stefańska Od lewej Wiktoria Woźniak, Dominika Nowakowska, Miłosz Zieliński, Adrian Łapa
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

R e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Reklama

Dzisiaj nawet miły smoczek,
przyszedł na Twój czwarty roczek,
Przyjmij więc od niego kwiatka,

na te Twoje cztery latka.
Z okazji URODZIN

Kacperkowi Barszcz
najlepsze życzenia

składają
Babcie Karina i Wiesia oraz 
dziadkowie Grzesiu i Miecio

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Zielone Przedszkole

Dzień Babci i Dziadka
W dniach od 18 do 28 stycznia w naszym przedszkolu odbyły się spotkania, na które przy-
byli szczególni goście. Świętowaliśmy, bowiem Dzień Babci i Dziadka. 

Dziadkowie i babcie licznie 
przybyli na uroczystość. Wszyst-
kie z ośmiu grup przygotowa-
ły część artystyczną. Dziadkowie 
mogli zobaczyć jak pięknie wystę-
pują ich wnuczęta. 

Przedszkolaki śpiewały piosnki, 
tańczyły i recytowały wierszyki. 

Goście byli poruszeni. W oczach 
niektórych, można było dostrzec 
łzę wzruszenia. Występy dzie-
ci zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejną niespodzian-
ką dla naszych gości były wła-
snoręcznie wykonane prezenty. 
Na koniec wszyscy rozkoszowa-

li się pysznymi ciasteczkami przy-
gotowanymi przez przedszkola-
ków. Spotkanie przebiegło w ser-
decznej atmosferze. I za rok znów 
się spotkamy z naszymi miłymi 
dziadkami.

Agnieszka Zając

Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego PZW nr 36 

w Nowogardzie
Zaprasza w Dniu 21.02.2016 

na walne zebranie 
sprawozdawcze 

na rok 2015. 
Spotkanie członków Koła 

w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 78 o godz. 10.00
   Zarząd Koła

Uwaga Wędkarz.
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła 

że dnia 28.02.16 o godzinie 10.00 
odbędzię się walne zebranie 

sprawozdawcze 
Zarządu Koła za 2015 rok. 

Zebranie odbędzie się w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości ul. Woj. 

Polskiego 3. 
Zapraszamy członków Koła oraz 

sympatyków. 
  Zarząd Koła Tęczak
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Nasi przedsiębiorcy: JMS Agro Serwis Sp. z o.o. Nowogard 

Sprawa kluczowa – klient 
Firma JMS AGRO SERWIS jest jednoosobową Spółką, którą założył Jens Møller Sørensen - obywatel Danii. W ramach stałego cyklu „ Nasi przedsiębior-
cy” historię powstania firmy, której głównym zajęciem jest sprzedaż maszyn rolniczych na terenie gminy Nowogard i całej Polski, pod nieobecność wła-
ściciela opowiedziała menager firmy Pani Katarzyna Kister.

Dziennik Nowogardzki: Od 
jak dawna działa na nowogardz-
kim rynku firma JMS 

AGRO SERWIS i skąd pomysł 
na prowadzenie działalności tu 
w miejscowości Olchowo? 

Katarzyna Kister – menager 
firmy: Chciałabym powiedzieć, że 
Spółka JMS AGO SERWIS zosta-
ła zarejestrowana z końcem 2007 
roku, a w Nowogardzie działa od 
2008 roku.  Jeśli chodzi o usytu-
owanie się w Olchowie, to dużą 
rolę odegrało miejsce przy ruchli-
wej drodze krajowej nr 6, a co za 
tym idzie widoczny plac wysta-
wowy dla każdego potencjalne-
go klienta, dogodny dojazd zarów-
no dla klientów jak i dostaw ma-
szyn. Puentując w naszej ocenie lo-
kalizacja firmy jest bardzo dobra 
i spełnia wszystkie warunki, jakie 
centrala w Danii sobie założyła.

Początkowo podstawowym 
przedmiotem działalności była 
sprzedaż maszyn i urządzeń 

rolniczych oraz budowlanych, 
zarówno nowych jak i używa-
nych. Dlaczego akurat właśnie 
zdecydowaliście się na maszy-
ny rolnicze w obszarze, który nie 
specjalizuje się w rolnictwie? 

K.K.: Obszar mimo, że nie jest 
ściśle rolniczy to spełnia jak naj-
bardziej wymogi, których podsta-
wową kwestią jest, jakakolwiek 
uprawa ziemi, która to wymusza, 
by właśnie uprawiano ją przy po-
mocy maszyn rolniczych, których 
my jesteśmy sprzedawcami. Dla-
tego głównym przedmiotem PKD 
działalności Spółki od początku był 
właśnie handel maszynami i urzą-
dzeniami rolniczymi, a także bu-
dowlanymi. Bowiem warunkiem 
Spółki nie jest działalność tylko na 
obszarze Nowogardu, czy też jed-
nego województwa. Nasze maszy-
ny sprzedajemy w całej Polsce, a 

także poza granicami kraju zarów-
no na wschód jak i zachód Euro-
py. Ciekawą propozycją jest też wy-
najem maszyn jak i przyczep rol-
niczych. Od 2014 roku wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów 
rozszerzyliśmy działalność o sprze-
daż części do maszyn rolniczych i 
usługę zaciskania hydraulicznie 
węży i lin. W ofercie naszej można 
także znaleźć filtry i wysokiej ja-
kości oleje. Dlatego pozostaje mi w 
imieniu firmy zaprosić wszystkich 
bardzo serdecznie tu do Olchowa. 
Wydaje mi się, że każdy z odwie-
dzających nas klientów, znajdzie 
dla siebie ciekawy produkt, który 
następnie wykorzysta do pracy w 
swoim gospodarstwie rolnym.

Jakich producentów maszyny 
firma sprzedaje i dlaczego aku-
rat tych? 

K.K.: Firma stara się pozyski-
wać kontakty w całej Europie, gdyż 
jej głównym zadaniem jest właśnie 
pozyskiwanie produktów, które w 
naszej ocenie są potrzebne i funk-
cjonalne do pracy na roli. Dlate-
go od 2013 roku jesteśmy jedynymi 
dealerami w Polsce przyczep rolni-
czych i Budowlanych marki WE-
STERN produkcji litewskiej, na li-

cencji angielskiej oraz brony tale-
rzowo łańcuchowej KELLY pro-
dukcji duńskiej na licencji austra-
lijskiej. Dlaczego?

WESTERN i KELLY - tych pro-
duktów w Polsce nie ma nikt. We-
stern to przyczepy najwyższej ja-
kości, a Kelly to maszyna inna niż 
wszystkie w swojej klasie. Charak-
teryzuje się niskim zapotrzebowa-
niem mocy oraz bardzo dużą wy-
dajnością. W naszej ofercie mamy 
także maszyny używane takich 
producentów jak Claas, New Hol-
land, Case, Masey Ferguson i inne. 

Wszystkie maszyny są sprawne 
i gotowe to eksploatacji. Ponadto 

prowadzimy jeszcze Sprzedaż czę-
ści. Dlatego jeżeli poszukują Pań-
stwo nowych lub używanych części 
do maszyn rolniczych, prosimy o 
kontakt telefoniczny lub za pomo-
cą poczty elektronicznej. Bowiem 
nasza firma ma nawiązany kon-
takt z dealerami większości zna-
nych i liczących się marek na ca-
łym świecie.

Wybór maszyny to jedno. Ale 
poza tym, kluczowy dla każdego 
rolnika jest sprawny 

Serwis. Jak to wygląda w wa-
szej firmie?

K.K.: Jeśli chodzi o serwis ma-
szyn, robią to producenci nowych 
maszyn. Natomiast JMS AGRO 
SERWIS w chwili obecnej nieste-
ty własnego warsztatu nie posia-

da. Dlatego tutaj jest bardzo waż-
ną sprawą, by maszyny, które są 
zakupywane w naszej firmie były 
właściwie eksploatowane, wówczas 
ich jakość i sprawność będą dawa-
ły pożądany efekt przy wykonywa-
nych pracach polowych.

W prasowych źródłach dowie-
działem się, iż mniej więcej o 15 
% spadła sprzedaż maszyn rol-
niczych na terenie Polski pół-
nocno-wschodniej. Ofert takich 
firm jak pani jest znacznie wię-
cej niż chętnych, a przedsiębior-
cy szukają alternatywnych form, 
do których można zaliczyć cho-
ciażby wynajem czy leasing cią-

gników. Czy uważa pani, iż obec-
na sytuacja to nic innego jak kry-
zys w branży rolnej? 

K.K.: W każdej branży notu-
je się spadki, dotyczy to również 
branży sprzedaży maszyn rolni-
czych, ale nie nazwałabym tego od 
razu kryzysem. Ale proszę spojrzeć 
na to również z innej strony. Otóż 
na polskich rolników czekają w tej 
chwili różnego rodzaju fundusze i 
programy, mające na celu polepsze-
nie stanu technicznego i produkcyj-
nego gospodarstw. Dobrym przy-
kładem mógłby być tu np. Program 
Phare, który umożliwia otrzyma-
nie potrzebnych środków także rol-
nikom, dlatego osoby prowadzące 
działalność rolniczą to kolejna gru-
pa uczestników programu. Z moż-
liwości otrzymania dofinansowa-
nia skorzystała również ogromna 
liczba przedsiębiorstw usługowych, 
produkcyjnych i handlowych. 
Wśród nich wymienić można go-
spodarstwa agroturystyczne, firmy 
świadczące usługi remontowe czy 
także producentów materiałów bu-
dowlanych. Reasumując to pyta-
ne, byłabym dość ostrożna w kwe-
stii wyrażania opinii związanych z 
kryzysem, bowiem na polskiej wsi 
dokonuje się coraz widoczniejsza 
zmiana pokoleniowa, gdzie wie-
lu rolników działa jak menadżero-
wie, planujący i liczący co się bę-
dzie opłacało w przyszłym roku.

Wiele działają Państwo na 
rzecz tutejszej społeczności lo-
kalnej, współpracując przy tym 

z lokalnymi mediami. Czy 
oprócz promocji wizerunku fir-
my ma to też jeszcze inne zna-
czenie?

K.K.: Promowanie firmy to bar-
dzo ważne, ale ważniejszy jest kon-
takt z potencjalnymi klientami, 
sprostanie ich oczekiwaniom, któ-
re tak jak powiedziałam we wcze-
śniejszym pytaniu są coraz to bar-
dziej nowoczesne, w których rolnik 
nie pyta czy w ogóle kupić traktor. 
Pyta tylko już teraz, jaki może ku-
pić traktor i czy jego parametry są 

zgodne z najnowszymi światowymi 
tendencjami. Dlatego dla wielu rol-
ników kupno niezbędnych w pro-
wadzeniu gospodarstwa maszyn 
rolniczych takich jak np. dobrej ja-
kości ciągniki, to koszt przewyższa-
jący ich finansowe możliwości. W 
takiej sytuacji jedynym wyjściem 
jest zainteresowanie się dotacjami  
z Unii Europejskiej.

Czy uważa Pani, że klienci fir-
my są zadowoleni ze współpra-
cy?

K.K.: Nasz zespół pracuje bardo 
skutecznie i jest do dyspozycji. Dla-
tego staramy się robić wszystko, by 
zakupiony sprzęt dawał pełną sa-
tysfakcję klientowi. Nasze działa-
nia  marketingowe są tak zapla-
nowane, by zadowolenie klienta w 
naszej firmie była sprawą 

kluczową. 
Firma znajduje się w Olcho-

wie. Dlatego jak i gdzie należy 
szukać jej siedziby? 

K.K.: Droga jest bardzo prosta, 
a siedziba widoczna z trasy nr 6. 
Dlatego pozostaje mi jedynie za-
prosić Państwa do odwiedzenia 
biura i placu wystawowego firmy, 
a także do osobistych kontaktów 
i wizyty z naszymi handlowcami, 
którzy udzielą wyczerpujących in-
formacji w zakresie doboru sprzę-
tu dla danej branży, którą Państwo 
reprezentujecie.

Kończąc, dlaczego poleciłaby 
Pani rolnikom korzystanie z ma-
szyn i ciągników z firmy JMS?  

K.K.: Gdyż ich, jakość i funkcjo-
nalność jest wciąż na bardzo do-
brym i nie zmiennym poziomie. 
Dlatego w imieniu firmy i własnym 
serdecznie zachęcam wszystkich do 
odwiedzenia naszego Punktu w Ol-
chowie. Pracujący tu zespół kon-
sultantów dołoży wszelkich starań, 
aby każdy  zainteresowany klient 
mógł znaleźć dla siebie odpowied-
nią i potrzebną do gospodarstwa  
maszynę rolniczą. By dopełnić na-
szą ofertę firma może dla zainte-
resowanego klienta  zorganizować 
np. wyjazd do Danii w celu obej-
rzenia maszyn, których nie posia-
damy tu na  miejscu. Dlatego tra-
dycyjnie jak inni pańscy przed-
mówcy chciałabym w imieniu  Za-
rządu firmy podziękować wszyst-
kim naszym obecnym i nie tylko 
klientom za dotychczasową  współ-
pracę i zaprosić do zapoznania się 
z naszą ofertą na nadchodzący se-
zon, który  rozpocznie się niespełna 
już za 3 miesiące.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Jens Møller Sørensen

Zespół pracowników firmy JMS Agro Serwis  sprzedaje maszyny rolnicze takie jak 
brony talerzowe, przyczepy, ciągniki i kombajny zbożowe

Katarzyna Kister i Renata Hałaj zapraszają wszystkich klientów do Olchowa, do 
firmy JMS
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Na terenie Nowogardu hulają parabanki i fundusze skupujące przedawnione wierzytelności

Jak zrobić biznes, a z człowieka dłużnika? 
W naszej gminie hulają parabanki – alarmują nowogardzcy prawnicy, do których zgłasza się dziesiątki osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych pożycz-
kodawców. Zdaniem prawników na naszym terenie kwitnie też masowo sprzedaż przedawnionych długów, które skupowane są przez wszelkiego rodzaju 
firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne. Prawnicy twierdzą, że należy zmienić przepisy, by „ukrócić” ten  proceder. Ministerstwo Sprawiedliwości 
na razie nie widzi takiej potrzeby, uważając, że dłużnicy w Polsce maja odpowiednie instrumenty obrony. Szkopuł w tym, że często o nich nie wiedzą, co 
sprytnie wykorzystują firmy windykacyjne, zarabiając dzięki temu krocie, praktycznie bez żadnego wysiłku. Jak się przed tym bronić?

Zdaniem Radosława Górskie-
go, radcy prawnego, który od 
kilku lat prowadzi w Nowogar-
dzie i w Świnoujściu wziętą kan-
celarię, parabanki często wyko-
rzystują  niedoświadczenie oraz 
przymusową sytuację poszko-
dowanych. Wśród ofiar są rów-
nież osoby starsze, nie zawsze w 
pełni sprawne intelektualnie. 

Z relacji kilkuset poszkodowa-
nych wynika, że byli zapewnia-
ni przez przedstawicieli paraban-
ków o tym, że uzyskają pożyczkę, 
gdyż spełniają wszystkie umowne 
warunki jej udzielenia. Działając 
w zaufaniu do pożyczkodawcy i 
w przekonaniu o tym, że pożycz-
ka zostanie im udzielona poszko-
dowani godzili się na dokonanie 
wpłat na rzecz pożyczek, które 
dopiero mają otrzymać. Po doko-
naniu wpłaty okazywało się na-
tomiast, że zgodnie z treścią za-
wiłej umowy, którą poszkodowa-
ni podpisali podczas spotkania, 
pożyczki nie będą im udzielone, 
zaś dokonane wpłaty nie podle-
gają zwrotowi. Zdarza się rów-
nież, że poszkodowanymi  są oso-
by, które z racji stanu zdrowia 
lub wieku nie są w stanie ustalić, 
jakie dokumenty podpisały. Na-
stępnie zaś okazuje się, że z pod-
pisanych dokumentów wynika-
ją zobowiązania do zapłaty czę-
sto bardzo znacznych kwot pie-
niędzy. W tym momencie zaczy-
na się nękanie takiego „dłużnika” 
telefonami i wizytami windyka-
torów - mówi radca prawny Ra-
dosław Górski. 

Ofiarami takich działań są 
niekiedy osoby, które nie potra-
fią nawet czytać i dobrze pisać. 
Mecenas podaje jeden z takich 
przykładów. 

Umowę pożyczki miała na 
przykład podpisać osoba, któ-
ra – jak się później okazało pod-
czas rozmowy – nie potrafi czy-
tać ani pisać. Z tego względu nie 
mogła ona zrozumieć co podpisy-
wała, i nie potrafiła również pod-
jąć obrony w sądzie. Na szczę-
ście sąd po interwencji kancelarii 
wstrzymał egzekucję komorniczą 
– mówi R. Górski. 

Inną metodą działania pseu-
dobanków, jest namawianie 
osób, najczęściej już będących w 
trudnej sytuacji finansowej, nie-
kiedy zadłużonych „po uszy”, do 
zaciągnięcia pożyczki, na nie-
uczciwych warunkach.  

Osoba, która w jej przekonaniu 

trafia do wiarygodnej instytucji 
zajmującej się udzielaniem po-
życzek, dokonuje pewnych wpłat 
na poczet rzekomego rozpozna-
nia wniosku kredytowego i pod-
pisuje szereg dokumentów po-
zornie związanych z samą po-
życzką, często wystawiając rów-
nież weksel in blanco, bez dekla-
racji wekslowej. Z reguły pożycz-
ka nie jest udzielana  albo też zo-
staje –zgodnie z umową – udzie-
lona na bardzo niekorzystnych 
warunkach. Rzecz jednak w tym, 
że przy zawieraniu umów wpro-
wadza się w błąd poszkodowa-
nych co do treści umowy, a na-
stępnie wykorzystuje się przeciw-
ko nim różnego rodzaju doku-
menty, w tym weksle. Nawet je-
żeli następnie uda się uzyskać ko-
rzystny dla poszkodowanych wy-
rok sądu, to z reguły pojawiają 
się trudności z egzekucją długów. 
Prowadzę około 200 niestety cał-
kowicie bezskutecznych egzeku-
cji komorniczych przeciwko pa-
rabankom. Dłużnik nie posiada 
bowiem obecnie  żadnego mająt-
ku, a jej zarząd od roku przeby-
wa w areszcie śledczym  – mówi 
R. Górski. 

Takie sprawy są już trudniej-
sze do wygrania. Sądy wycho-
dzą z założenia, że umowa zo-
stała podpisana świadomie. Je-
dyna szansa to udowodnienie, 
że warunki spłaty były sprzecz-
ne z obowiązującymi przepisa-
mi chroniącymi konsumentów. 
Problem jednak z tym, że naj-
częściej praktycznie niemożliwe 
jest ustalenie kto tak naprawdę 
reprezentuje firmę, która miała 
pożyczki udzielić. 

-Okazuje się na przykład, że 
nie ma kontaktu z firmą, która 
miała udzielić pożyczki. Trudno 
też ustalić na jakie konta wpłaco-
na została opłata przygotowaw-
cza, dzięki której klient miał uzy-
skać kredyt. Niekiedy nie wiado-
mo nawet kto jest stroną umo-
wy pożyczki, ponieważ pożyczko-
biorca nie uzyskał kopii umowy – 
mówi R. Górski. 

Mecenas radzi, że jedyną for-
mą obrony przed takimi firma-
mi jest  przestrzeganie kilku że-
laznych zasad. Swojego cza-
su przygotował nawet na swojej 
stronie krótki poradnik. 

- Nie powinniśmy przekazy-
wać pieniędzy na poczet uzyska-
nia przyszłej pożyczki, ponieważ 
nie mamy żadnej pewności, że 

pożyczkę uzyskamy. Trzeba też 
uważnie czytać umowy, a w razie 
wątpliwości konsultować ich treść 
z prawnikiem. To oczywiście po-
niesie za sobą jakieś koszty, ale le-
piej zapłacić kilkadziesiąt złotych 
za poradę niż później mieć kło-
pot, niekiedy na całe życie. Jeże-
li pożyczkodawca nie udostępnia 
Państwu wzoru umowy do swo-
bodnego zapoznania się poza sie-
dzibą przedsiębiorstwa i skonsul-
towania jej treści z prawnikiem 
to stanowczo rekomenduję zre-
zygnowanie z usług tej firmy. Ża-
den uczciwy pożyczkodawca nie 
da Państwu pożyczki bez uzyska-
nia realnego zabezpieczenia jej 
spłaty oraz bez zweryfikowania 
posiadania przez pożyczkodaw-
cę zdolności kredytowej. Nikt nie 
udzieli pożyczek osobom niewy-
płacalnym, bez majątku i stałe-
go dochodu. Proszę więc nie wie-
rzyć w zapewnienia parabanków 
o tym, że brak pracy, poręczycie-
li, albo zadłużenie nie stanowi 
żadnej przeszkody przed udzie-
leniem pożyczki - przestrzega R. 
Górski. 

Legalne aczkolwiek wątpliwe 
etycznie

Działanie parabanków, czy 
oszustów wyłudzających pie-
niądze to jedno. Prawdziwą pla-
gą na naszym terenie jest jed-
nak, tym razem zupełnie legal-
na w świetle przepisów, działal-
ność funduszy skupujących dłu-
gi, najczęściej tych przedawnio-
nych, a niekiedy nawet już daw-
no nieistniejące. 

Firmy masowo  skupują wąt-
pliwe wierzytelności. Już chociaż-
by pobieżna analiza dokumen-
tów, z których rzekomo wierzy-

telności mają wynikać, wskazuje 
na przedawnienie roszczeń oraz 
na brak dowodów  istnienia wie-
rzytelności, o czym firmy te mu-
szą wiedzieć, ponieważ posiada-
ją obsługę prawną. Sprawy o za-
płatę takich wierzytelności maso-
wo wpływają do sądów na tere-
nie całego kraju, także do Sądu  
w Goleniowie. Znaczna część  
spraw sądowych z różnych wzglę-
dów, a przede wszystkim z po-
wodu braku świadomości praw-
nej pozwanych, kończy się dla 
nich niepomyślnie. Działalność 
tych firm jest zgodna z prawem, 
aczkolwiek wątpliwa etycznie –  
mówi Radosław Górski. 

Potwierdza to też kolejny rad-
ca prawny działający na naszym 
terenie, Agnieszka Warian, któ-
ra  udziela między innymi bez-
płatnych porad prawnych w re-
dakcji DN. 

- W przeważającej mierze we-
zwania te dotyczą zobowiązań, 
które uległy przedawnieniu, a 
nadto dotyczą zobowiązań osób 
zmarłych - wówczas wzywane 
do zapłaty są osoby wchodzące w 
krąg spadkobierców- mówi rad-
ca prawny A. Warian. - Jeśli cho-
dzi o skalę, można powiedzieć, że 
jest to 6 na 10 osób, które przy-
chodzą z problemami, na każdy 
dyżur. Podejrzewam, że zjawi-
sko to jest znacznie większe, na-
tomiast nie każdy decyduje się na 
zaciągnięcie informacji co do za-
sadności tych roszczeń. Przycho-
dzą osoby przede wszystkim star-
sze z pokolenia naszych dziad-
ków i rodziców, zazwyczaj zdecy-
dowane żeby spłacić ewentualne 
zobowiązanie po zmarłym - ich 
prośba o poradę dotyczy przede 

wszystkim możliwości rozłożenia 
na raty, natomiast nie mają one 
jakiejkolwiek wiedzy co do tego, 
że roszczenia te uległy przedaw-
nieniu. Podejrzewam, że właśnie 
na tym bazują firmy windykacyj-
ne – dodaje pani Mecenas. 

Firmy windykacyjne stosu-
ją różne metody „nawiązania” 
współpracy z potencjalnym 
dłużnikiem. 

-Z relacji moich klientów wyni-
ka, że również firmy windykacyj-
ne wprowadzają „dłużników” w 
błąd. Firmy te na przykład wma-
wiają swoim „dłużnikom”, że nie 
ma możliwości zwolnienia się od 
konieczności zapłaty długu. Jeżeli 
zaś „dłużnicy” okazują dowody, z 
których wynika, że wierzytelność 
nie istnieje albo jest przedawnio-
na, to pomimo zapewnień o wy-
jaśnieniu sprawy pozwy i tak kie-
rowane są do sądów. Poszkodo-
wani w przekonaniu, że sprawa 
została wyjaśniona z windykato-
rem, i w związku z tym nie ma 
potrzeby podejmowania obrony 
przed sądem, działają na swoją 
niekorzyść - mówi R. Górski. 

Inną metodą jest zachęcenie 
potencjalnej ofiary do uznania 
długu, przez stosowanie szeregu 
metod manipulacyjnych. 

-W treści wezwań do wskaza-
nia spadkobierców po zmarłym 
dłużniku, czy też już wprost we-
zwań do zapłaty długu zamiesz-
czana jest dużymi wytłuszczony-
mi literami informacja o możli-
wości rozłożenia wierzytelności 
na raty, chęci polubownego zała-
twienia sprawy, nadto propozycja 
złożenia “oferty spłaty specjalnie 
przygotowanej dla Pana/Pani” 
czy też wprost obietnica udziału w 
losowaniu nagród za termino-
wą spłatę zobowiązań, nato-
miast z drugiej strony groźna po-
stępowania egzekucyjnego przed-
stawionego w raczej drastyczny 
sposób. Dłużnik czy też spadko-
bierca dłużnika, czując się zobo-
wiązany do spłaty zaległych zo-
bowiązań zazwyczaj podejmu-
je próbę ugodowego załatwienia 
sprawy podpisując proponowa-
ną treść porozumienia (porozu-
mienia te są zazwyczaj załącza-
ne do wezwania) i tym samym 
traci prawo do powołania się na 
zarzut przedawnienia – opowia-
da A. Warian. 

Wiceprezes Sądu Rejonowego 
w Goleniowie, Aneta Iglewska-
-Wilczyńska,  podkreśla jednak, 

Pożyczki gotówkowe od ręki, bez badania zdolności kredytowej, tylko na dwód, tak 
reklamy najczęściej wypełniają słupy ogłoszeniowe
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Dzień Babci i Dziadka
Dnia 21 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się spotka-
nie, na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy, bo-
wiem Dzień Babci i Dziadka. 

„Babci i dziadka, przyznać to 
trzeba, każdemu dziecku w życiu 
potrzeba. Znana to para, bardzo 
kochana. Przez wszystkie dzieci 
jest szanowana. No, a gdyby ich 
nie było, dzieciom trudno by się 
żyło. Babcia i dziadek wciąż o nas 
dbają. Tak jak rodzice bardzo ko-
chają.

Dają nam w życiu wiele radości. 
Nigdy nie szczędzą dla nas czuło-
ści”

Dziadkowie i babcie licznie 
przybyli na uroczystość. Każ-
da z grup przygotowała część ar-
tystyczną. Dziadkowie mogli zo-
baczyć jak pięknie występują ich 
wnuczęta. A także mogli sami za-

demonstrować swoje umiejętno-
ści taneczne. Przedszkolaki śpie-
wały piosnki, tańczyły i recyto-
wały wierszyki. Goście byli po-
ruszeni. W oczach niektórych, 
można było dostrzec łzę wzrusze-
nia. Występy dzieci zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. Kolej-
ną niespodzianką dla naszych go-
ści były własnoręcznie wykonane 
przez dzieci upominki. Na koniec 
wszyscy rozkoszowali się pyszny-
mi ciastami domowego wypieku. 
Spotkanie jak co roku przebiegło 
w serdecznej oraz ciepłej atmos-
ferze. 

Katarzyna Rogowska

Wieści z Przedszkola nr 4

Bal karnawałowy
Dnia  22.01.2016r. w Przedszkolu nr 4 odbył się Bal Karna-
wałowy. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. 

Dzieci przebrane były za  bo-
haterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spo-
tkać wróżki, królewny, delikat-
ne motylki, rycerzy, piratów, po-
licjantów, Spider-Mana, Batma-
na, ...  nie sposób zliczyć i wymie-
nić tych wszystkich  postaci. Roz-
poznać dzieci było bardzo trudno.  
Wystrój sali oraz skoczna muzyka 
w rytm samby, walczyka, Kaczuch 
wprowadziła wszystkich  w rado-
sny nastrój oraz zachęcała  do we-
sołej zabawy. Dzieci również po-
zowały do pamiątkowych zdjęć z 
balu.

Kiedy czas zabawy dobiegł koń-
ca wszyscy z żalem opuszczały 
salę balową. Bal umożliwił dzie-
ciom i wychowawcom spędzenie 
czasu w miłej atmosferze. Wspól-
na zabawa przyniosła wiele rado-
ści naszym wychowankom, a to 
było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przygo-
towanie pięknych balowych stro-
jów. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok.

Katarzyna Rogowska

że nie każda sprawa o wydanie 
nakazu zapłaty kończy się „po-
zytywnie dla wierzyciela”. W ta-
kich wypadkach wzywa się stro-
ny pozwane do sądu. Niestety i 
wtedy często nie stawiają się one 
na rozprawie. 

- Nie każda sprawa z powódz-
twa takiego podmiotu kończy się 
wydaniem nakazu zapłaty, bo-
wiem w wątpliwych sytuacjach 
sprawy kierowane są do postępo-
wania zwykłego i często zapada-
ją wyroki oddalające powództwo. 
Dotyczy to np. spraw, gdzie rosz-
czenie oparte jest jedynie na wy-
ciągu z ksiąg rachunkowych fun-
duszy. Nawet przy skierowaniu 
sprawy do postępowania zwy-
kłego i wezwania strony pozwa-
nej na rozprawę często pozwany 
nie stawia się do sądu – mówi A.  
Iglewska-Wilczyńska. 

Trzeba odbierać korespon-
dencję...

Niestety często jest tak, że 
dłużnicy nie podejmują obro-
ny przed sądem, i sprawy z po-
wództwa firm windykacyjnych 
kończą się pozytywnym roz-
strzygnięciem dla wierzycie-
li. Następnie do drzwi puka ko-
mornik zaczyna się dramat. 

Dlatego też nie można lekce-
ważyć korespondencji z sądu, 
nawet jeśli jesteśmy przekona-
ni, że  sprawa jest przedawnio-
na, bądź dług został już dawno 
spłacony. 

-Nieodbieranie korespondencji 
sądowej albo komorniczej nie jest 
żadnym rozwiązaniem. Nieode-
brana korespondencja traktowa-
na będzie bowiem, jako doręczo-
na i nie wstrzyma działań sądu 
ani komornika. Bierna posta-
wa w procesie sądowym z reguły 
skazuje pozwanych na przegra-
ną. Tylko przed wydaniem wy-
roku pozwani mają szansę wy-
jaśnić sądowi, że długi nie istnie-
ją, zostały spłacone  albo, że ule-
gły przedawnieniu. Po uprawo-
mocnieniu się wyroku nie moż-
na już powoływać się na zarzu-
ty, które można było podnieść w 
trakcie procesu sądowego. Sąd 
jako niezależny arbiter w proce-
sie nie będzie sprzyjał żadnej ze 
stron. Sąd nie może również pod-
nieść w imieniu pozwanego za-
rzutu przedawnienia.- mówi Ra-
dosław Górski. 

Statystyk nie prowadzą
Wiceprezes Sądu Rejonowego 

w Goleniowie, Aneta Iglewska-
-Wilczyńska przyznaje, że przed 
Sądem często wpływają pozwy 
o wydanie nakazu zapłaty. Sąd 
niestety nie posiada wyodręb-
nionych danych, które pozwo-
liłby ocenić skalę tego zjawiska. 

-Do Sądu Rejonowego w Go-
leniowie wpływają pozwy o wy-
danie nakazu zapłaty przez pod-
mioty zajmujące się obrotem 
wierzytelnościami. Niestety nie 

mamy możliwości przekazania 
dokładnych danych statystycz-
nych, wprawdzie każda spra-
wa wpływająca do Sądu jest re-
jestrowana, jednakże nie mamy 
prostego sposobu na uzyskanie 
z systemu interesujących redak-
cję danych. Sąd w Goleniowie 
nie prowadzi także statystyk do-
tyczących ilości spraw dotyczą-
cych uzyskaniem nakazu zapła-
ty w stosunku do przedawnio-
nych wierzytelności. Tym samym 
nie ma możliwości ustalenie w 
ilu tego typu postępowaniach po-
zwani podnieśli zarzut przedaw-
nienia – informuje w piśmie 
przesłanym do DN, wiceprezes 
goleniowskiego sądu. 

Takich zestawień nie prowa-
dzi też, co się okazuje, Minister-
stwo Sprawiedliwości. 

-W zestawieniach statystycz-
nych nie są wyodrębniane dane 
na temat liczby spraw w postępo-
waniu nakazowym, które zosta-
ły wszczęte na skutek powództw 
firm windykacyjnych i funduszy 
sekurytyzacyjnych, jak również 
dane na temat liczby toczących 
się postępowań o wydanie naka-
zu zapłaty, w których strona po-
zwana skutecznie podniosła za-
rzut przedawnienia. Minister-
stwo Sprawiedliwości nie dyspo-
nuje również informacjami, na 
podstawie których można osza-
cować skalę zjawiska, tzw. nie-
uczciwych praktyk stosowanych 
przez firmy zajmujące się zarów-
no działalnością parabankową, 
jak i windykacyjną – informuje 
DN Wioletta Olszewska, z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 

Zmienić przepisy? 
Zdaniem Radosława Gór-

skiego, masowe skupowanie 
przedawnionych długów po-
winno spowodować zmianę 
przepisów. 

-  W sytuacji, w której sąd nie 
ma obowiązku, ani uprawnie-
nia, by pouczać pozwanego o 
tym, że może on podnieść zarzut 
przedawnienia (ponieważ takie 
pouczenie wskazywałoby na za-
interesowanie sądu wynikiem 
sprawy) brak uwzględniania za-
rzutu przedawnienia z urzędu 
prowadzi do tego, że następu-
je uprzywilejowanie stron eko-
nomicznie silniejszych i zarad-
niejszych życiowo, których stać 
na obsługę prawną. Osoby star-
sze, biedne i niedoświadczone nie 
mają natomiast żadnej wiedzy 
o przysługującym im zarzucie 
przedawnienia, a to właśnie ta 
grupa osób powinna być chronio-
na przez prawo. Wobec tego uwa-
żam, że przynajmniej w zakresie 
spraw dotyczących konsumen-
tów albo spraw, których  przed-
miotem jest zakupiona wierzy-
telność, właściwym byłoby wpro-
wadzenie zmian w przepisach. 
Przyglądałem się zresztą sejmo-
wemu projektowi zmian w prze-

pisach dotyczących przedawnie-
nia, z lipca 2015 roku. Najwyraź-
niej jednak projekt ten przepadł, 
skoro obecnie Ministerstwo Spra-
wiedliwości nie widzi potrzeby 
zmian przepisów - twierdzi R. 
Górski. 

Nieco inny pomysł ma radca 
prawny Agnieszka Warian. 

-Co do ewentualnej zmiany 
przepisów w zakresie możliwo-
ści brania przez Sąd pod uwagę 
zarzutu przedawnienia z urzędu 
należy być ostrożnym. Należy bo-
wiem pamiętać, że w takiej sytu-
acji wierzyciel z upływem termi-
nu przedawnienia zostanie po-
zbawiony możliwości dochodze-
nia swoich roszczeń, które w dal-
szym ciągu istnieją (zobowiąza-
nie z momentem przedawnienia 
przekształca się w tzw. zobo-
wiązanie naturalne). Lepszym 
w mojej ocenie byłoby umożli-
wienie, czy też wręcz zobligowa-
nie Sądu do informowania o to-
czącym się postępowaniu proku-
ratora, czy też organizacji poza-
rządowych w sytuacji stwierdze-
nia, że roszczenie objęte postę-
powaniem uległo przedawnie-
niu, a z uwagi na wiek pozwane-
go, jak również jego sytuację ży-
ciową oraz wiedzę istnieje ryzy-
ko, że nie będzie on mógł podjąć 
skutecznej obrony swoich praw- 
mówi A. Warian. 

Sędzia A. Iglewska-Wilczyń-
ska z SR w Goleniowie, przyzna-
je, że problem jest, ale uważa, że 
ze względu na swoją złożoność 
trudno określić konkretne kie-
runki zmian.

 – Problem jest złożony, trudno 
bez głębokiej analizy, wypowie-
dzieć się jednoznacznie w jakim 
kierunku powinny iść ewentual-
ne zmiany ustawodawcze i czy są 
one potrzebne-  mówi A.  Iglew-
ska-Wilczyńska. 

Zdaniem Ministerstwa Spra-
wiedliwości żadne zmiany nie są 
potrzebne. Jak nas poinformo-
wała rzeczniczka tego resortu, 
ministerstwo obecnie nie pro-
wadzi  prac mających na celu 
zmianę przepisów dotyczących 
przedawnienia roszczeń. 

- (...)Obowiązujący aktualnie 
model prawny – charakteryzuje 
się wewnętrzną i systemową spój-
nością oraz zrównoważonym po-
ziomem ochrony udzielanej stro-
nom stosunku cywilnoprawnego 
-pisze do redakcji Wioleta Ol-
szewska z MS w Warszawie. 

Na podstawie tego, co mówią 
radcy prawni, wydaje się, że oce-
na Ministerstwa jest jednak da-
lece umiarkowana. Pytanie jed-
nak ile „wody w Wiśle” upłynie, 
za nim ktoś dostrzeże, że coś tu 
najwyraźniej nie działa. A nie 
działa, skoro w państwie prawa, 
najczęściej poszkodowany jest 
obywatel...

Marcin Simiński
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Natalia córka Eweliny 
Kowalewskiej ur. 30-01-
2016 z Prusinia

Miłosz syn Natalii i Mar-
cina Czerniakowskich z 
Nowogardu

Brajan syn Marzeny Krup-
skiej ur. 29-01-2016 ze 
Słajsina

Hania córka Moniki Kie-
rzynkowskiej ur. 29-01-
2016 z Maszewa

Kacper syn Andżeliki Ko-
paczewskiej ur. 02-02-
2016 z Gardzina

Aleksandra córka Mał-
gorzaty Smuga-Kogut ur. 
02-02-2016 z Koszalina

Bartek syn Doroty i Toma-
sza Aniszewskich ur. 28-
01-2016 z Karska

Bartek syn Joanny i Se-
bastiana Kwiatkowskich 
ur. 28-01-2016 z Dąbrowy 
Nowogardzkiej

Osińska liga Piłki Siatkowej – 3. kolejka

Poważne osłabienie lidera
W niedzielę (31 stycznia) w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrano 3. kolejkę Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Wojcieszyn wciąż zadziwia skutecznością, 
tym razem liderzy w najciekawszym meczu dnia, bez straty seta ograli Żabowo. Bez zwycięstwa wciąż pozostają zespoły z Kikorzy i Bodzęcina. 

Na zdjęciu zespół LZS Dąbrowa

Rywalizację w 3. kolejce roz-
począł mecz pomiędzy druży-
nami, które jeszcze nie wygrały, 
czyli Gwiazda Osina i Bodzęcin. 
Reprezentanci ZSP w Osinie bar-
dzo ładnie rozpoczęli to spotka-
nie, pewnie wygrywając w pierw-
szym secie do 15. Druga i trzecia 
partia były niezwykle zaciekłe. 
Najpierw Bodzęcin doprowadził 
do wyrównania, po zwycięstwie 
25:23, następnie gra toczyła się 
na przewagi i młodzi siatkarze z 
Osiny, ponownie musieli uznać 
wyższość rywali, którzy wygra-
li 27:25. Gwiazda Osina nie za-
mierzała się poddawać i po gład-
kim zwycięstwie w czwartym se-
cie, doprowadziła do tie-breaku. 
W decydującym secie Bodzęcin 
nie zdołał zagrozić gospodarzom 
i gładko przegrał 15:9. tym sa-
mym to siatkarze z ZSP w Osinie 
zaliczają pierwsze zwycięstwo, a 
Bodzęcin na pocieszenie zdoby-
wa swój pierwszy punkt. 

Drugie spotkanie również było 
zacięte, a o tym kto wygra w me-
czu pomiędzy Dąbrową i Wyszo-
mierzem, musiał rozstrzygać tie-
-break. Lepiej w mecz weszli siat-
karze z Wyszomierza, którzy wy-
grali pierwszego seta 25:23. Na-
stępnie Dąbrowa rozgromiła ry-
wali, pozwalając im na zdoby-
cie jedynie 15 punktów. Trze-
ci set to kopia pierwszej partii, 
zaciekła rozgrywka, która roz-
strzygnęła się w końcówce seta. 
Na prowadzenie wyszedł Wy-
szomierz po wygranej do 22. W 
czwartym secie Dąbrowa wróciła 
do walki o zwycięstwo, po uważ-
nej grze i wygranej 25:20. W tie-
-breaku zespoły szły „łeb w łeb” 

na przemian odpowiadając so-
bie skutecznymi akcjami. Osta-
tecznie ten wyścig po zwycię-
stwo wygrali siatkarze z Wyszo-
mierza, którzy dopisali sobie 2 
punkty i nie tracą w ligowej ta-
beli kontaktu z czołówką. W dzi-
siejszej relacji publikujemy zdję-
cie oraz skład drużyny LZS Dą-
browa: Andrzej Wojda, Michał 
Łapa, Mateusz Łapa, Jakub Afel-
towicz, Paweł Krystkiewicz, Pa-
tryk Krystkiwicz, Piotr Grzelak, 
Tomasz Płachecki, Mateusz Afel-
towicz, Damian Krystkiewicz, 
Damian Tomczak, Anna Czap-
czyk, Weronika Latusz. 

W trzecim pojedynku Osina 
musiała po trzech setach uznać 
wyższość Krzywic. Każda partia 
miała podobny przebieg i była 
rozgrywana pod dyktando Krzy-
wic, które wygrały dwukrotnie 
do 18, natomiast w trzecim se-
cie do 19. Trzy punktowe zwy-
cięstwo pozwoliło Krzywicom 
awansować na 3. miejsce w ta-
beli. 

Na najwyższym poziomie stał 
mecz lidera z wiceliderem, czyli 
drużyn z Wojcieszyna i Żabowa. 
W hali ZSP brakowało miejsca 
dla licznie zgromadzonych kibi-
ców z Żabowa oraz Wojcieszy-
na i choć spotkanie zakończyło 
się po trzech setach, to był to naj-
lepszy mecz dnia. W pierwszym 
secie Żabowo postawiło trudne 
warunki rywalom i było blisko, 
aby jako pierwsza drużyna wy-
grać z Wojcieszynem seta. Osta-
tecznie liderzy zachowali więcej 
zimnej krwi i pokonali Żabowo 
25:22. Pomimo prób odmienie-
nia losów meczu, Żabowo prze-

grało do 18 drugiego seta oraz do 
19 trzecią partię i spadło w tabe-
li na 5. miejsce. Wojcieszyn po-
zostaje bez starty seta, ale nie-
stety pozostał również bez swo-
jego najlepszego zawodnika. W 
trzecim secie Patryk Rybak do-
znał kontuzji stawu skokowego 
i najprawdopodobniej w tej edy-
cji nie zobaczymy go już na par-
kiecie ZSP w Osinie. Zawodni-
kowi z Wojcieszyna pozostaje ży-
czyć zdrowia i szybkiego powro-
tu do gry. 

Na koniec pozostał mecz nie-
pokonanej drużyny z Węgo-
rzy oraz czekających na pierw-
sze zwycięstwo siatkarzy z Kiko-
rzy. Nieoczekiwanie to skazani 
na pożarcie siatkarze z Kikorzy 
wygrali w pierwszym secie 25:19 
i zapachniało niespodzianką. Z 
czasem jednak Węgorza odbu-
dowały swoją dobrą grę i zdomi-
nowały rywali na przestrzeni ko-
lejnych trzech setów, wygrywając 
odpowiednio do 18, do 23 oraz 
do 20. Tym samym Węgorza tak 
jak i Wojcieszyn, są jedyną dru-
żyną bez porażki i z 7 punkta-
mi na koncie zajmują 2. miejsce 
w tabeli. W najbliższą niedzielę 
siatkarze będą mieli przerwę, a 4. 
kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej zostanie rozegrana w nie-
dzielę (14 lutego). Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
3. kolejka:
Gwiazda Osina – Bodzęcin 3:2 (25:15, 23:25, 25:27, 25:17, 15:9)
Dąbrowa – Wyszomierz 2:3 (23:25, 25:15, 22:25, 25:20, 13:15)
Krzywice – Osina  3:0 (25:18, 25:18, 25:19)
Wojcieszyn – Żabowo  3:0 (25:22, 25:18, 25:19)
Kikorze – Węgorza  1:3 (25:19, 19:25, 23:25, 20:25)

m m Z P Sety +/- małe pkt. P
1 Wojcieszyn 3 3 0 9 / 0 225 – 168 9
2 Węgorza 3 3 0 9 / 5 312 – 292 7
3 Krzywice 3 2 1 7 / 4 259 – 246 6
4 Wyszomierz 3 2 1 8 / 5 275 – 281 6
5 Żabowo 3 2 1 6 / 6 250 – 259 5
6 Dąbrowa 3 1 2 7 / 6 288 – 250 5
7 Gwiazda Osina 3 1 2 5 / 8 275 – 280 3
8 Osina 3 1 2 3 / 8 220 – 250 2
9 Kikorze 3 0 3 3 / 9 249 – 277 1
10 Bodzęcin 3 0 3 3 / 9 238 – 288 1
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Nawiedzenie Symboli 
Spotkania Młodych

w Nowogardzie 
10 - 11.02.2016

w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego
21.00 Powitanie Symboli ŚDM, Apel Jasnogórski, czuwanie - pod prze-

wodnictwem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
22.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
23.00 Czuwanie modlitewne Parafian z Dobrej, Wierzbięcina i Długo-

łęki
24.00 Msza św.
1.00 do 3.00 Nocne czuwanie
7.00 Jutrznia
7.30 Msza św.

w Parafii Wniebowzięcia NM Panny
8.30 Przejazd do więzienia
10.00 Msza św. w kościele Wniebowzięcia NM Panny
11.00 Droga Krzyżowa
12.00 Przejazd Nowogard Łobez

PROSZĘ, POmÓŻ mI WYGRaĆ Z kaleCTWem !!!
Nazywam się PAULINA SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

   Mieszkam od niedawna w Nowogardzie a byłam mieszkanką Dobrej w woj. zachodnio-
pomorskim.  Dnia 28 sierpnia 2008 r. nagle zachorowałam na poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem czterokończynowym z zaburzeniami oddychania. Mojej cho-
roby nie można wyleczyć farmakologicznie,  jedyną pomocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i w dalszym ciągu jest intensywna rehabilitacja. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, 
(bardzo pragnę żyć choć lekarze nie dawali żadnych szans) zaczęłam samodzielnie oddy-
chać, siedzę na wózku, zaczęłam poruszać lewą ręką, jestem dumna że mogę sama zjeść i 
nawet napisać kilka słów.

   Pomimo minimalnej poprawy w dalszym ciągu nie jestem zdolna do samodzielnej eg-
zystencji, potrzebuję całodobowej pomocy osób trzecich oraz intensywnej rehabilitacji.

  Opłaty za lekarstwa, środki pielęgnacyjne, ciągła rehabilitacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych przewyższają możliwości finansowe moich rodziców.

Proszę pomóżcie mi w tej walce dokonując dobrowolnej wpłaty, liczy się każdy grosz, a przy rozliczaniu się za rok 
2015 proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego.

   Za ofiarność i bezinteresowną pomoc płynącą z serca, osób takich jak Państwo będę mogła skorzystać z dalszego 
leczenia i rehabilitacji oraz walczyć o odzyskanie częściowej sprawności fizycznej.

Z podziękowaniem Paulina Skrzyniarz

PRZekaŻ 1% PODaTkU DOCHODOWeGO Za 2015 R.WPISUJĄC W DRUk PIT
Nr kRS 0000120774  z dopiskiem  „Dla Pauliny Skrzyniarz”

Dobrowolnej wpłaty można dokonać na konto  Paulina Skrzyniarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
mój blog:  www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.
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OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Zarząd Powiatu w Goleniowie

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie, przy ul. Dworcowej 1, na tablicy ogłoszeń 
została podana informacja o przeznaczeniu do oddania w najem na 
rzecz dotychczasowych najemców, pomieszczeń nr 414 i 415, usytu-
owanych w budynku przy Placu Wolności 9. Najem ma być ustano-
wiony na czas oznaczony.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) 
lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie BIP spow.go-
leniow.ibip.pl

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

Firma Meblux 

zatrudni 
doświadczonych stolarzy 

do produkcji mebli. 
696 034 712

Noworoczny Turniej Tenisowy w Dołujach

Nowogardzko-goleniowski debel najlepszy
W sobotę (30 stycznia) w Dołujach (powiat policki), został rozegrany Noworoczny Turniej Tenisowy w hali. Wystartowało pięć deblowych par, a pośród 
nich duet Krzysztof Kamiński (Nowogard) i Piotr Buryszek (Goleniów). Nasz reprezentant i jego deblowy partner nie mieli sobie równych i zwyciężyli w 
noworocznym turnieju. 

Mieszkaniec Nowogardu- 
Krzysztof Kamiński, w ubiegłym 
roku największe sukcesy w teni-
sowych turniejach święcił w roz-
grywkach deblowych. Rok 2016 
dla nowogardzianina zaczął się 
bardzo dobrze. Tym razem Ka-
miński w parze wystąpił z Piotrem 
Buryszkiem, który jest mieszkań-
cem Goleniowa, a na co dzień pra-
cuje w Nowogardzie. Halowy tur-
niej został rozegrany we wsi Dołu-
je (powiat policki), a wzięło w nim 
udział 5 par (jedna z nich była zło-

żona z trzech zawodników, wystę-
pujących na zmianę). Tenisiści ry-
walizowali na dwóch kortach ce-
glastych, na co dzień są to korty 
otwarte, jednak w okresie zimo-
wym mecze przeprowadzane są 
pod balonem. Nowogardzko-go-
leniowska para wystąpiła na za-
proszenie Henryka Klonowskie-
go- kierownika gryfińskiej sek-
cji tenisa oraz głównego organi-
zatora turnieju w Dołujach. De-
bliści rywalizowali „każdy z każ-
dym” od godziny 16:00 do 23:00. 

Krzysztof Kamiński i Piotr Bury-
szek nie mieli sobie równych, wy-
grali wszystkie cztery pojedynki, 
a tylko w jednym meczu musie-
li walczyć w dodatkowym trzecim 
secie. Ostatecznie nasz reprezen-
tant ze swoim deblowym partne-
rem, stracili jedynie 19 gemów i w 
pełni zasłużenie wygrali turniej. - 
My graliśmy w Dołujach pierwszy 
raz, dzięki czemu zwycięstwo cie-
szy nas bardzo, bo korty nie były 
dla nas znane. A co nowe, to za-
wsze trudne- czyli nawierzchnia, 
oświetlenie, otoczenie i wszystkie 

czynniki dookoła, z którymi trze-
ba sobie szybko poradzić aby się 
zaaklimatyzować. Było to dla nas 
wspaniałe rozpoczęcie roku 2016 
– komentuje swoje noworoczne 
zwycięstwo Krzysztof Kamiński.  

Wspólną rywalizację zakończy-
ła dekoracje, podczas której wrę-
czane były nagrody, nie zabrakło 
również poczęstunku dla uczest-
ników zmagań. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
tabelę końcową. 

KR

Wyniki:
H. Klonowski/J. Juszkiewicz – R. Waszak, G. Koczan/B. Wiśniewski 2:1 (1:6, 6:2, 10:8)
Z. Urbański/ S. Wawrzyniak – K. Kamiński/P. Buryszek  0:2 (4:6, 1:6)
H. Klonowski/J. Juszkiewicz – D. Słupski/T. Potocki   1:2 (6:4, 3:6, 5:10)
R. Waszak, G. Koczan/B. Wiśniewski – K. Kamiński/P. Buryszek 1:2 (2:6, 6:3, 9:11)
Z. Urbański/ S. Wawrzyniak – D. Słupski/T. Potocki   2:0 (6:2, 6:3)
H. Klonowski/J. Juszkiewicz – Z. Urbański/ S. Wawrzyniak   1:2 (6:4, 3:6, 6:10)
R. Waszak, G. Koczan/B. Wiśniewski – Z. Urbański/ S. Wawrzyniak  0:2 (0:6, 3:6)
K. Kamiński/P. Buryszek – D. Słupski/T. Potocki   2:0 (6:1, 6:0)
H. Klonowski/J. Juszkiewicz – K. Kamiński/P. Buryszek  0:2 (3:6, 2:6) 
R. Waszak, G. Koczan/B. Wiśniewski – D. Słupski/T. Potocki  0:2 (2:6, 2:6)

m Gemy +/- P
1 K. Kamiński/P. Buryszek 46 / 19 4
2 Z. Urbański/ S. Wawrzyniak 40 / 30 3
3 D. Słupski/T. Potocki 29 / 37 2
4 H. Klonowski/J. Juszkiewicz 31 / 42 1
5 R. Waszak, G. Koczan/B. Wiśniewski 23 / 44 0

Reklama

Reklama

Nowogardzka kolarska liga Przełajowa i m.T.B.

W niedzielę V edycja
W najbliższą niedzielę (7 lutego) o godzinie 11:45, w „Sarnim lesie” przeprowadzona zosta-
nie V edycja Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i M.T.B., która odbywa się w formie 
treningów. Zachęcamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału we wspólnych zajęciach. 

Przypomnijmy, że liga ma cha-
rakter treningowy. Na początek 
startują dzieci, a następnie kate-
goria Open. Jeśli ktoś chcę dołą-
czyć do miłośników kolarstwa ści-
gających się po „Sarnim lesie”, bę-
dzie miał okazję w najbliższą nie-
dzielę (7 lutego). O godzinie 11:00 
zaplanowano zbiórkę, natomiast 
około godziny 11:45 wystartu-
je pierwsza grupa kolarzy. Wię-
cej informacji można uzyskać pod 
nr tel: 889 316 146 (Łukasz), 609 
124 158 (Arek). Każdy zawodnik 
w kategorii Open, który będzie 
chciał wystartować, powinien wy-
kupić numer startowy. Opłata jest 
jednorazowa na wszystkie edycje i 
wynosi 20 zł. 

KR

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy od numeru DN z 15 stycznia, przez kolejne siedem wy-

dań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), publikujemy na naszych ła-
mach ponumerowane kupony, które wezmą udział w losowaniu 
nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji Kamena dla dwóch 
osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena7

Dla PaŃ "PROFIlakTYka Raka PIeRSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 6 luty 2016 r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                           

OFeRTa Dla PaŃ PO 69 ROkU ŻYCIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

kupię dom, mieszkanie 
do 150 tys. do 15 km 
okolice Nowogardu. 

667 772 372

Na razie bez cudów – Pomorzanin wciąż przegrywa 

Trwają problemy kadrowe
W niedzielę (31 stycznia) o godzinie 15:00, na stadionie w Stargardzie, Pomorzanin Nowo-
gard rozgrywał swój pierwszy mecz sparingowy w 2016 roku. Rywalami byli niżej notowa-
ni piłkarze Zootechnika Kołbacz. Debiut Fernando Maia Batisty w roli trenera nie był zbyt 
udany, nowogardzianie dostali lanie od występujących w regionalnej okręgówce piłkarzy z 
Kołbacza. Trener nie mógł być również zadowolony z frekwencji, gdyż do Stargardu poje-
chało jedynie 12 piłkarzy. 

Zootechnik Kołbacz – Pomorzanin Nowogard  4:0 (1:0)
Skład: Jacek Malanowski – Krzysztof Domanowski, Fernando Maia 

Batista, Konrad Adamek, Adrian Wasyluk – Adam Mańka, Dawid Ku-
rek, Artur Lipiński, Marek Kowalski, Patryk Marcinkowski – Dariusz 
Iwaniuk; zmiany: Grzegorz Skrzecz.

Rywale z Kołbacza występują 
w północnej grupie szczecińskiej 
klasy okręgowej- to szczebel roz-
grywek, do którego najprawdo-
podobniej spadnie Pomorzanin 
Nowogard. Piłkarze Zootechnika 
Kołbacz grają słabo w regionalnej 
okręgówce, zajmują tam 13. miej-
sce w tabeli, z jedynie 11 punkta-
mi, przez co w rundzie rewanżo-
wej walczyć będą o utrzymanie. 
To jednak nie przeszkadzało za-
wodnikom z Kołbacza, aby w nie-
dzielę na stadionie w Stargardzie, 
dominować na boisku nad piłka-
rzami z Nowogardu. Nowy tre-
ner Pomorzanina, grający w obro-
nie Fernando Maia Batista, poza 
sobą miał w składzie jeszcze tyl-
ko 11 piłkarzy. Jedynym rezerwo-
wym był Grzegorz Skrzecz, który 
na boisku pojawiał się po zmia-
nach lotnych. Nowogardzianie w 
pierwszej części meczu nie po-
trafili zagrozić bramce niżej no-
towanych rywali, którzy do prze-
rwy objęli jednobramkowe pro-

wadzenie. Gol padł po tym jak 
Pomorzanin rozgrywał futbolów-
kę na własnej połowie, piłka trafi-
ła do Jacka Malanowskiego, który 
źle zagrał do klubowego kolegi, a 
z tego błędu skorzystali zawodni-
cy Zootechnika. Po zmianie stron 
było jeszcze gorzej... Druga bram-
ka padła po zaskakującym strza-
le z dystansu. Trzeci gol to kolej-
ny błąd nowogardzian, tym razem 
zły przykład swoim podopiecz-
nym dał Fernando, który w głu-
pi sposób stracił piłkę pod wła-
sną bramkę, stwarzając dogod-
ną sytuację dla rywali. Na 4:0 pił-
karze z Kołbacza podwyższyli po 
książkowej kontrze. Była to ostat-
nia minuta meczu, a Pomorzanin 
wykonywał rzut rożny. Rywale 
przejęli futbolówkę i kilkoma po-
daniami uruchomili swojego na-
pastnika, który stanął „oko w oko” 
z Malanowskim. Pomorzanin w 
drugiej części gry stworzył sobie 
jedynie dwie okazje. W pierwszej 
po rajdzie Dawida Kurka i prosto-

padłym podaniu, sam na sam z 
bramkarzem był Dariusz Iwaniuk, 
jednak trafił jedynie w słupek. Na-
stępnie ładną akcję Artura Lipiń-
skiego niecelnym strzałem zakoń-
czył Patryk Marcinkowski. Jak wi-
dać, póki co nowy trener niczego 
nie zmienił... Pomorzanin prze-
grywa ze słabym rywalem i nie 
potrafi stwarzać sobie sytuacji. 
Meczową „jedenastkę” w Stargar-
dzie zapewniły wzmocnienia z ze-
społu rezerw. Jeśli dalej będzie tak 
wyglądać sytuacja w pierwszym 
zespole, możemy być świadkami 
tragicznie słabej rundy rewanżo-
wej... 

Kolejny mecz sparingowy 
pierwszy zespół rozegra w sobo-
tę (13 lutego) o godzinie 13:00, 
na boisku Polonii Płoty. Rywala-
mi będą piłkarze Błękitnych Trzy-
głów, którzy na co dzień występu-
ją tak jak Kołbacz w regionalnej 
okręgówce. 

KR

OGŁOSZeNIe

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Nowogardzie - 6 pokoi, 
pow. użytk. 178 m2, pow. działki 500 m2 - cena 430 tys.

  mIeSZkaNIa Na SPRZeDaŻ!
Nowogard- 45,6 m2,parter cena 136 000 zł

Nowogard- 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł

Nowogard- 74,3 m2, nowoczesny desing,cena: 245 000 zł

Nowogard- 90 m2,do remontu cena: 145 000 zł

Nowogard- 67m2, niski czynsz cena: 250 000 zł

Nowogard- kawalerka 28,57 m2,parter cena: 100 000 zł

Nowogard/okolice 38,9 m2 po kapitalnym remoncie cena: 57 000 zł

NIeRUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi zapi-
sy na sprzedaż mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogardzie. 
604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie Osiedle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I pię-
tro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 72m2, ul. 
Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 100 000 zł. Tel. 
888 313 884

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowalska 2, IV 
piętro. 606 269 725

• Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła II. 607 580 
172 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45,6 m2, 
ul. Światowida. 668 151 516, 608 626 696

• Wynajmę sklep ul. Wojska Polskiego vis a vis 
szpitala. 513 356 702 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, uzbro-
joną w Dobropolu (gmina Dobra), zagospoda-
rowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam lokal ok. 40 m2, po remoncie, trzy 
pomieszczenia na biuro lub mieszkanie, + wol-
nostojący murowany budynek typu kiosk ok. 7 
m2, ul. 3 Maja Nowogard. Całość 68 000 zł. Tel. 
601 541 164 możliwość dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 693 
715 990 

• Sprzedam pawilon handlowo-usługowy obec-
nie gastronomiczny o pow. 32 m2 w Maszewie 
obok Polo Market. 607 097 278 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

• Sprzedam dzialkę budowlaną Karsk. Tel. 735 
957 563 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886 

• Wynajmę mieszkanie w centrum Nowogardu. 
695 74 10 22

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. 889 215 
737 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 602 267 
382 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 603 70 56 70

• Do wynajęcia lokal z pomieszczeniem na sklep, 
magazyn lub inną działalność oraz mieszkanie 
na wsi 7 km od Nowogardu. 722 080 473 

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
664 012 380 

• Kupie mieszkanie w Nowogardzie 2 lub3 poko-
je. 519 407 294

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 508 
948 888 

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

• Kupię do 5 ha ziemi rolnej w rozsądnej cenie. 
519 407 294 

• Wydzierżawię mieszkanie tanio. 602 405 640

• Sprzedam mieszkanie ul. Bohaterów Warszawy, 
własnościowe, bezczynszowe, ogród, podwór-
ko i pomieszczenie gospodarcze. Cena do ne-
gocjacji. 609 630 095

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 889 
215 737 

• Sprzedam dom bliźniak do wykończenia, ul. 
Kościuszki. 504 064 884 

• Sprzedam dom nowy Długołęka 95 m2. 515 
079 103 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Oso-
wie. 38,90m2. 502 – 642- 029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie surowym za-
mkniętym w Nowogardzie sprzedam. 605 
548 164

• Lokal do wynajęcia 40 m2, ul. Wojska Polskiego 
78. Tel.511 926 600

• Do wynajęcia kawalerka w Osinie. 793 374 605 

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, centrum. 
Tel. 600 782 741 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 793 
104 230 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. atrakcyjna cena. kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 25 888 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w cen-
trum miasta. 504 422 809 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

•	 Sprzedam 1,90 hektara w wiosce Długołę-
ka nadaję się na działki budowlane. Tel. 668 
989 393 

•	 Wynajmę dom nad jeziorem na Promena-
dzie, 150m2. Tel. 668 989 393 \

• Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej umeblowana. 
Tel. 508 070 311

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 20 65 56 

mOTORYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 
(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-maX, rocznik 2004 
grudzień, poj. 2000 cm3, TDCI 136 km, 
stan techniczny dobry. kompleksowe wy-
posażenie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

• Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 721 627 
336 

•  Sprzedam Skoda Fabia Sedan, benzyna, 2005 r. 
Cena do uzgodnienia. 723 120 951 

• Sprzedam malucha + cześci. 72 12 99 060 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 737 447 
702

• Sprzedam auto : „Matiz” Cena 2300. 693 263 
439 (w godzinach 18-19.00)

• Sprzedam Daewoo Tico rok 1999 w bardzo do-
brym stanie. 91 39 22 147 

ROlNICTWO

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 82, przy-
czepę rolniczą, pług trzyskibowy i czteroskibo-
wy i rozrzutnik obornika. 781 932 918

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 696 751 

• Sprzedam tucznika. 694 819 036

• Kupię większą ilość słomy w belach. 602 708 
518 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 696 751 

•	 Sprzedam prosiaki pod warchlaki. 91 39 28 
019

• Sprzedam kaczki białe, żywe lub skubane. Moż-
liwość dowozu. 726 977 283 

• Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 782 036 086 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Sprzedam krowę dojną. 91 39 18 307

• Kupię głowicę do Ursusa C360. Tel. 793 836 238 

•  Sprzedam zboże mieszanka. 795 989 918 

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 235 
756, 667 480 721

•	 Sprzedam tuczniki.Tel. 695 574 995

•	  Kupię pług trzyskibowy i kultywator 2,4 – 2,5 
m do C-360. 781 469 377

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

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

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRaNIe-maGIel,PRaNIe DYWaNÓW, WY-
kŁaDZIN, TaPICeRkI meBlOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SkÓRZaNeJ maTeRIaŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPRZĄ-
TaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 143 
, 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. 
695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Glazurnik, fachowo i solidnie. 721 988 735

• Matematyka. 668 171 212 

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 503 
153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? Po-
życzka bez zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Remonty i wykończenia mieszkań wykonam. 
608 364 330 

• Kafelkowanie łazienek. 722 030 862 

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

• Usługi melioracyjne, czyszczenie rowów, dre-
naże, przepusty. 793 836 238

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692

• Usługi ogólnobudowlane: budowa domów od 
postaw, dachy, więźby dachowe, docieplenia-

,stropodocieplenia, adaptacja poddaszy. Tel. 
693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /mieszka-
nie,domek / na uzywane vaillant tel.  691 686 
772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow gazo-
wych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• Usługi transportowe. 731 882 257

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia mieszkań – wykonam. 
608 364 330 

PRaCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 695 
264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 602 
15 90 15

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 395 368

• amBeRCaRe24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

• magistra Farmacji na staż lub po stażu do 
apteki ogólnodostępnej w Nowogardzie 
pilnie zatrudnię. Umowa o pracę, cały etat. 
kontakt: biuro@anmedica.pl, tel. 783 744 
001.

• Firma budowlana zatrudni pracowników do 
prac wykończeniowych. Tel. 669 149 383 

•	 Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem. 
507 951 313, 507 953 705 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Transport Krajo-
wy. Tel. 509 740 304

• Firma transportowa z Nowogardu zatrudni ma-
nagera tel. 91 39 25 275.

• Firma zatrudni   pracownika z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności (otwarty rynek 
pracy) do dozorowana i prac porządkowych. 
Tel. 91 39 25 275

• Firma produkująca w Goleniowie tkaniny wie-
lometrażowe poszukuje pracowników produk-

cyjnych ( mężczyzn i kobiet). Dojazd do pracy 
busami pracodawcy. Informacja tel od godz 
8.00-14.00 pod nr 914431042

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie doświad-
czenie. 602 690 897

•	 Zatrudnię kierowcę kat. D . 501 615 614

•	 Firma zatrudni pracownika   do biu-
ra ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 735 
966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie trawy, tel, 607 
585 561

• Praca w lesie. 531 950 488

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B, wymagana znajomość 
obsługi komputera. 91 39 21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na stanowisko to-
karz i frezer. Tel. 604 171 040 

• Podejmę pracę przy montażach (malowanie, 
szpachlowanie itp.)  Chętnie Niemcy.Tel. 
669 432 236 

• Podejme prace budowlane, szpachlowanie, 
malowanie,  posiadam uprawnienia na szta-
plarki. 669 432 236 

• Poszukuje osoby do prowadzenia domu i opie-
ki nad chorą osobą w miejscowości Węgorzy-
ce. Mile widziana jest pani samotna, jest moż-
liwość zamieszkania. 91 39 22 308, 606 271 499

• Szukam mechanika w Nowogardzie. 731 517 
928 

• Przyjmę do dociepleń na umowę o prace. 785 
931 513 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy do produk-
cji mebli kuchennych.696 034 712 

• Przyjmę do pracy cieśla – zbrojarz. 882 425 744 

•	 Zlecę spawanie 24 balustrad balkonowych. 
785 931 513 

• Poszukujemy osoby do pracy w sklepie spo-
żywczym Promyk. Wymagana umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej. 91 39 22 797

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 667 
788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z folią na 
działkę ogrodową 600 cm *240 cm * 200 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 659
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Wyglądać świetnie - kosmetyki Oriflame 
– zarabiać pieniądze 

– możliwości w Oriflame 
– bawić się doskonale 

– kontakty w Oriflame. 
Zadzwoń 609 723 236

• Stare pojazdy części, literaturę kupię. Tel 600 
182 682 

• Blachę ocynkowaną trapezową, falistą lub 
gładka kupię. Tel. 600 182 682 

•	 kupię poroże jelenia, daniela, łosia i kozła, 
komkurencyjne ceny. 693 344 667 

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego w 
dobrym stanie, oraz odzież używaną niemiec-
ką. Tanio. 786 265 021 

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 605 522 
340

• Sprzedam maszynę do produkcji lodów wło-
skich 2 smaki + mix, model Apice- cream 
3218AW.  Rok produkcji 2013, pracowała 2 se-
zony, stan idealny, więcej inf. o maszynie na 
www.appolska.pl cena 23 000 zł. Tel. 607 097 
278 

• Owczarek niemiecki długowłosy, dwa lata, 
mocna budowa, ładny sprzedam i dwie trzy-
miesięczne suczki. 510 620 109 

• Sprzedam fotelik samochodowy Maxi-Cosi, 
stan bardzo dobry. 608 466 133 

• Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 691 792 825

• Kupię keyboard Yamaha lub podobny. 605 856 
538 

• Sprzedam stół kuchenny z czterema krzesłami. 
Cena 350 zł. Tel 691 201 974 

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem lub 
bez), komodę (kolor jasny), szafkę nocną- ca-
łość od jednego kompletu cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam nowy tapczan, trójka rozkładana, ca-
puccino, dł. 2,20 cm szerokość 2 m, stan ideal-
ny, 800 zł. Tel. 600 051 961 

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z Nie-
miec dwufunkcyjne cena od 1.000zl oraz tylko 
ogrzewanie cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 691 686 772

•   Podgrzewacze wody 130 -160 stojace na gaz 
vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. stojace zeliw-
ne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam wózek dziecięcy 2 w 1. Tel. 889 833 
840 

• Znaleziono rower. 665 503 129

• Sprzedam segent pokojowy: 2 witryny, szafa 2 i 
1 drzwiowa, szafka pod telewizor +stolik. Cena 
do uzgodnienia. 784 255 268

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 500 zł. 691 201 
974 

• Sprzedam stół kuchenny z 4 krzesłami 120x80 
cm. Cena 350 zł. 691 201 974 

• Sprzedam ławę drewnianą cena 100 zł. 691 201 
974

• Sprzedam łóżko jednoosobowe stan idealny. 
665 503 129

• Blachę czarną 1,5 lub 2 mm kupię. Tel. 600 182 
682 

• Membranę dachową, blachę falistą, trapezową 
kupię. 600 182 682 

• Styropian fasadowy grubość 5 cm, 4m3, cena 
za całość 200 zł, tel. 502 385 935

• Oddam szczeniaki Labradora, dwumiesięczne. 
731 262 635

• Kupię przyczepkę samochodową, sprawną , za-
rejestrowaną. 668 844 738

Reklama
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

kRZYŻÓWka Dziennika kuPon  10
PIONOWO:
1. satelita Urana
2. małe dziecko, niemowlę
3. zimny stan USA
4. żółty lub biały
5. tłuszcz
6. dawniej - sługa, niewolnik
7. stan z Salt Lake City
8. uderzenie
9. zakres barw
10. Thomas, amer. sprinter, 2-krotny 
mistrz olimp.(1986)
11. zbir, złoczyńca
12. występował wraz z Materną
13. indyjski dostojnik
14. w niej sprężony gaz
15. wychowanek domu dziecka
16. wypowiedź na szczeblu
17. jezioro na Równinie Sępopolskiej
18. środek odurzający
19. jaszczur latający, gad żyjący w okresie 
jury i kredy
20. białe do wytopienia
21. jap. miasto k. Tokio
22. pędzenie
23. okręg węglowy w Polsce
24. koniec rei
25. codzienna z kiosku
26. kation lub anion
27. ... West, aktorka
28. Adam, poeta
29. ma źle w głowie
30. Juliusz, autor "Beniowskiego "
31. najcieńsze płótno lniane
32. antonim wszystkiego
33. miasto w Japonii
34. osoba ślamazarna
35. Piotr, stronnik Bony
36. Ru
37. żołnierz sułtana Maroka
38. partner Barbie
39. pies gończy
40. skandynawska stolica
41. żądli
42. w opozycji za komuny
43. Tomasz, prezydent filaretów
44. imię żeńskie
POZIOmO:
45. król Argos
46. miasto uniwersyteckie w Boliwii
47. liczne ..., w dorobku aktora
48. arena zapaśnicza
49. można się nim obejść
50. żebraczka
51. prawy dopływ Morawy Zachodniej
52. utrata zdolności chodzenia
53. polski wynalazca (anagram: tur)
54. matka wiatrów
55. ruchliwy minus
56. wicekolczyk
57. gra bez słów
58. skok łyżwiarza
59. magnetofonowa lub wideo
60. dziecięce sanatorium nad Rabą
61. pancernik
62. chrześcijanin dla Żyda
63. imię aktorki Farrow
64. tworzywo na obudowy np. telefonów
65. Łukasz, malarz polski
66. rym niedokładny
67. zwiewny, owad ze złotymi oczami
68. zmęczenie
69. gaz biologiczny
70. w oboje
71. kaczy odgłos
72. ang. jednostka powierzchni
73. bada słuch
74. uczesanie babci
75. miasto w Etiopii
76. zabawa Krakusów
77. lud przybyły ze Skandynawii
78. taxi w Indiach
79. krzyżowanie wątku z osnową
80. jesionowy człowiek Odyna
81. z Bolkiem i Lolkiem
82. marka kosmetyków
83. imię żony autora pierestrojki
84. francuski socjolog
85. graniczyła z RFN

PODPOWIEDŹ: ABAS, BURKE, KWA, MAT-
SUDO, OGAKI, ORURO. 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Diabeł nie sypia z byle kim
Iwona Kochelska, Krystyna Gęglawa, Janina Grudzińska, Włady-

sława Huget, Barbara Górska, Pelagia Feliksiak, Alicja Wypych, Ma-
rek Kozioł, Andrzej Leszczyński, Danuta Skowronek, Christiana Sy-
fert, Maria Swoińska, Malgorzata Krawczyk, Wiesław Borowik, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Cecylia Furmańczyk, Lucyna Andrzejczak, 
Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Danuta Skowronek, Barbara Górska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 

Boh. Warszawy 7

Nadia Grenda, Liliana Feliksiak, Natalka Rekus, Arkadiusz Zaremba, 
Wiktoria Skrajda, Weronika Zaremba

Dla naszych najmłodszych 
Zwycięzca:  Wiktoria Skrajda



5-8.02.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

PIaSek, PIaSek PRZeSIeWaNY, ŻWIR, 
CZaRNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W NOWOGARDZ IE

PROWADZI REKRUTACJĘ
 NA SEMESTR WIOSENNY 2015/2016

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: 13 lutego 2016 r.  godz. 8:00
Informacje i zapisy: ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

PRYWATNE PUBLICZNE 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DLA DOROSŁYCH  ( bezpłatne ! )

www.zielona.mojaszkola.netwww.zielona.mojaszkola.net
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

rekLamarekLama rekLama

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Czytaj s. 3

k S e r O
a 4 -20 gr

 czarno-białe
a3 -40 gr/czarno-białe

a4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Kościuszki
Wyremontowali, 
ale tylko kawałek

Pożegnanie 
michała 
Piórko 

Wywiad  
z dr Jackiem kargulem

W środę 
popielec 
     3

Wypłacają 
1000 zł
na dziecko

5

SPOrT

Kolejna walka 
Wojciecha 
Balejki

7

Nowogardzcy 
maturzyści 
zdradzają…

 10

Podzieli pieniądze dla społeczników

Dla kogo ogryzek, a dla kogo 
czerwone jabłuszko...
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Nasza sonda kronika 
policyjna

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Na nowo powraca sprawa katastrofy Smoleńskiej. Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego ponownie zajmie się katastrofą prezydenckiego lotu do Smoleń-
ska, który miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie 
na terenie gmin Nowogard i Osina, spytaliśmy naszych czytelników, co sądzą na ten temat?

Pan Jan - Niestety katastrofa smoleńska spowodowała podział 
w narodzie i wręcz go skłóciła. Dlatego ja, jako pan Jan w tej spra-
wie i tak nie będę miał nic do powiedzenia, bo rządzący zrobią i 
zadecydują  po swojemu. Mógłbym powiedzieć nieco więcej na 
temat tej sprawy, ale człowiek jest teraz w takim położeniu poli-
tycznym, że słowo zwykłego obywatela nic w zasadzenie nie jest 
warte. 

Pani Franciszka - Zdecydowanie uważam, że powinno się już 
dać spokój tej sprawie i czcić śmierć osób, które tragicznie zginę-
ły tam w Smoleńsku.  Wszystkie te emocje i komentarze są zde-
cydowanie niepotrzebne, a samo wydawanie pieniędzy z budżetu 
państwa na prace owej komisji chyba niezasadnie wydanie. Dlate-
go według mnie ta komisja jest powoływana niepotrzebnie, bo to i 
tak nie wskrzesi tych osób, które tam zginęły. Po co doszukiwać się 
zamachów czy może ataku terrorystycznego? Ta katastrofa zosta-
ła zabrana wraz z tymi nieszczęśnikami do grobu. Dlatego powin-
no się dać już spokój tej sprawie i zmarłym, którzy powinni spo-
czywać na cmentarzach w spokoju. 

Pani Krystyna – Wszyscy pamiętamy jak bardzo ta na-
rodowa tragedia nas wtedy wszystkich zjednoczyła, bo prze-
cież zginał prezydent RP wraz z pierwszą damą i wielu waż-
nych polityków i wojskowych. Proszę powiedzieć, dlaczego 
tak bardo zależy obecnej władzy na prowadzeniu tego docho-
dzenia? Praca tej komisji już nie wiele zmieni i z pewnością 
nie wskrzesi tych osób, które leciały w tym feralnym locie do 
Smoleńska. Dlatego uważam, że powinno się już dać spokój 
tej sprawie i nie wydawać kolejnych środków na pracę komi-
sji, bowiem te somy zostaną wyrzucone potocznie mówiąc „w 
błoto”.  Trzeba pamiętać o tych zmarłych tragicznie osobach 
i współczuć ich rodzinom, które pozostaną do końca życia w 
głębokim smutku i żałobie po stracie bliskich.

Pani Jadwiga – Ta sprawa w moim odczuciu została 
już wyjaśniona przez pierwszą komisję. Dlatego takie 
ponowne rozgrzebywanie, tego trudnego dla nas Po-
laków wydarzenia, jest chyba teraz już po tylu latach 
nie na miejscu. Powracanie do tego samego jest jak dla 
mnie manipulacją i grą polityczną.  Jest rzeczą wiado-
mą, że jesteśmy wszyscy przewrażliwieni tą sprawą a 
partia rządzą sobie zwyczajnie tą narodową tragedią 
chyba trochę w obecnym czasie pogrywa? Powinno tą 
sprawę się raz na zawsze zamknąć i dać święty spokój 
tragicznie zmarłym w tym wypadku ludziom.   

Franciszek Tarczykowski - Osobiście myślę, że skoro ta 
sprawa było przez tyle lat oprócz rządowej postawy, zastrze-
żeń i nie jasności jak również zawirowań społecznych nie 
należycie wyjaśniana to jestem jak najbardziej za tym by 
taka komisja ponownie powstała i zbadała tę sprawę bar-
dzo szczegółowo. Pierwsza komisja, w której zasiadali rosyj-
scy eksperci, nie była w mojej ocenie obiektywna. Ta będzie 
inna, bowiem tu oprócz ekspertów polskich z tego, co wiem 
to będą jeszcze eksperci zagraniczni.  Dlatego jest szansa, 
że poprzez zgromadzoną dokumentację i dowody może uda 
im się znaleźć jakiś nowy ślad, by wykryć przyczynę kata-
strowy z 10 kwietnia 2010 roku, która miała miejsce na lot-

nisku w Smoleńsku. Kończąc, Komisja naprawdę musi wszystko bardzo dokładnie sprawdzić i wyjaśnić, np. dla-
czego Komisja z roku 2010 składała się tylko w zasadzie jedynie z ekspertów rosyjskich i dlaczego w ogólnej oce-
nie raportu były tylko ich opinie innych ekspertów, również tych z Polski. Wreszcie, dlaczego wrak samolotu, któ-
ry kiedyś był polskim samolotem nie został nam jeszcze zwrócony?

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

01.02.2016 r.
godz. 20:02
Przy ulicy Armii Krajowej do-

szło do kolizji drogowej pomię-
dzy wózkiem elektrycznym a au-
tobusem.

godz. 21:20
Patrol OPP Szczecin w trak-

cie kontroli drogowej ujawnił, że 
kierujący pojazdem marki Opel 
Astra znajduje się pod wpływem 
środków odurzających.

02.02.2016 r
godz. 09:24
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że kierujący pojazdem mar-
ki Peugeot 306, Zbigniew W. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 0,6 
mg/l w wydychanym powietrzu.

Godz. 11:32
Policjanci KPP Goleniów pod-

czas kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący pojazdem marki Ford 
znajduje się w stanie po użyciu al-
koholu z wynikiem 0,14 mg/l w 
wydychanym powietrzu.

05.02.2016 r.
godz. 14:55
Kierownik sklepu Intermarche 

powiadomił o kradzieży.

Godz. 17:02
Zgłoszenie o oszustwie za po-

średnictwem portalu interneto-
wego przy zakupie leżaczka-bu-
jaczka dla dziecka.

06.02.2016 r
godz. 11:23
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka zgłosił kradzież alkoholu 
o wartości 79,98 zł.

07.02.2016 r
godz. 05:04
Policjanci OPI KP Nowogard 

ujawnili podczas kontroli drogo-
wej, że kierujący pojazdem marki 
VW Polo, Jerzy W. znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,82 mg/l w wydychanym powie-
trzu.

Źródło: KP Nowogard

Znaleziono klucze
W piątek 5 lutego 

w godzinach popołu-
dniowych, na ul Boh. 
Warszawy koło SP nr 
3 znaleziono pęk klu-
czy. Właściciela pro-
simy o odbiór kluczy 
w redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego.

W TYCH DNIaCH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI 
Janina Kowalska 91 lat, zmarła 06.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

09.02.2016r. o godzinie 12:00 w Nowogardzie. 
Halina Kozakiewicz 65 lat, zmarła 08.02.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 10.02.2016r. o godzinie 12:00 w Nowogardzie. 
Marcin Lubczyński 37 lat, zmarł 25.01.2016r., pogrzeb odbędzie się 

10.02.2016r. o godzinie 14:00  w Nowogardzie.  
informacje przekazał zakład pogrzebowy Furmańczyk

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
9 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie z panem Jackiem Stróżyńskim 
na temat 

„Religia Islamu  a chrześcijaństwo”
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY6-letni tylko i wyłącznie 

w dobre ręce najchętniej osobie 
na emeryturze lub samotnej.
Piesek jest duży lecz łagodny

potrzebuje 
przyjaciela i towarzysza
kocha zabawy z dziećmi

Absolutnie żaden 
łańcuch lub kojec
Tel. 608 336 536

Oddam pieska rasy owczarek niemiecki

Podzieli pieniądze dla społeczników

Dla kogo ogryzek, a dla kogo czerwone jabłuszko...
Znamy już wynik 7 z 9 ogłoszonych przez miasto konkursów dla organizacji ubiegających się o dofinansowanie swoich projektów z budżetu gminy. Nie-
którym organizacjom znacznie „obcięto” środki, innym znów przyznano nieco więcej, niż przed rokiem. Na liście dofinansowań znalazło się też kilka sto-
warzyszeń, które wcześniej o wsparcie do gminy nie występowały. Do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze dwa konkursy ofert, w tym tych złożonych przez 
kluby sportowe. 

Nasz komentarz
Trudno nie dostrzec pewnej konsekwencji w przyznawaniu pienię-

dzy na działalność organizacji pozarządowych, jaką stosuje się od pew-
nego czasu w Nowogardzie. Otóż jakoś tak się składa, zapewne przy-
padkowo, że ci, co są dla władzy „potulni”  mogą liczyć na to, co prak-
tycznie sobie „zamarzą”. Ci, którzy mają odwagę w wielu kwestiach 
głośno wypowiedzieć swoje zdanie, albo nie zgodzić się z władzą, do-
stają mniej, albo niekiedy wcale.  Mowa tu chociażby o stowarzysze-
niu Knaga, która jak wiadomo musiało się z burmistrzem „szarpać” o 
silnik, który ostatecznie włodarz wydarł z rąk społeczników. Nie waż-
ne już, że silnik gdzieś rdzewieje w gminnym garażu, do niczego zresz-
tą nie używany. Ważne, że burmistrz na swoim postawił, a za czynny 
opór członków Klubu Żeglarskiego, obciął teraz pieniądze. Czy może 
to nie miało z tym żadnego związku? 

Podobne wrażenie mamy, gdy popatrzymy na dofinansowanie dla 
Fundacji Zdrowie, jak wiadomo od lat kierowanej przez Lidię Bogus- 
obecnie też radną. Czyżby to, że pani radnej jakoś nie po drodze z lo-
kalnym SLD i jego przywódcą, czyli R. Czaplą, sprawiło, że nagle orga-
nizacja dostaje na prowadzenie bezpłatnych badań aż o 6 tys. zł mniej 
pieniędzy niż przed rokiem? 

My pytamy, choć pewno są i tacy, którym dobrze w bijącym z ratu-
sza „cieple” i  nawet sobie nie będą chcieli tą sprawą głowy zawracać...
Za to grzecznie wykonają rozkazy z góry. 

Redakcja

Jak informuje Urząd Miejski, w 
tegorocznych 9 otwartych kon-
kursach ofert wzięły udział 33 
organizacje pozarządowe, które 
złożyły 42 oferty. Dotychczas Ko-
misja Konkursowa oceniła pod 
względem formalnym i meryto-
rycznym 22 oferty w ramach 7 
otwartych konkursów ofert. I tak,  
w zakresie zadania: ,,Wspieranie 
działalności w zakresie ochrony 
środowiska i edukacji ekologicz-
nej na terenie Gminy Nowogard’’ 
pieniądze przyznano dwóm or-
ganizacją tj. Liga Ochrony Przy-
rody w Szczecinie (na zadanie re-
alizowane przez oddziału LOP 
w Nowogardzie) – kwota 12 tys. 
zł  oraz Nowogardzkie Stowarzy-
szenie 4 x 4 OFFROAD FACTO-
RY - 1 tys. zł. W ramach działa-
nia „Wspieranie działalności w 
zakresie rozwoju wsi oraz organi-
zacji i upowszechniania dóbr kul-
tury w społeczności wiejskiej na 

terenie Gminy Nowogard” dota-
cję otrzyma pięć organizacji. Naj-
więcej bo 3,5 tys. zł, aczkolwiek 
mniej o tysiąc złotych niż w roku 
ubiegłym,  przyznano Stowarzy-
szeniu Mieszkańców Dąbrowy 
„Dąb”. Kwotę 3 tys. zł (dokład-
nie 25 zł mniej niż w 2015) otrzy-
ma Stowarzyszenie „Jutrzenka” z 
Długołęki. O tysiąc mniej gmi-
na przekaże na projekt Stowarzy-
szenia  „Lepsze Jutro Świercze-
wa”. Pula na Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko – Kamieńskiej, to 1,5 
tys. zł. Tysiąc złotych dofinanso-
wania z budżetu miasta przyzna-
no Stowarzyszeniu „Żabowia-
ki” z Żabowa (nie występowało o 
środki w roku ubiegłym).

Dużo większe kwoty rozdyspo-
nowane zostaną na działania po-
dejmowane w obszarze ochro-
ny zdrowia. Tu też nastąpiły naj-
większe zmiany w wysokości do-
finansowania. Dotyczą one głów-

nego „beneficjenta” tego zda-
nia, a mianowicie Samorządo-
wej Fundacji Opieki Medycznej 
,,ZDROWIE’’ w tym roku organi-
zacja ta otrzyma na swoje działa-
nia wsparcie w wysokości 22 tys. 
zł, to mniej o 6 tys. niż w roku 
ubiegłym.  Pozostali tj. Polskie  
Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
Nowogard Stowarzyszenie Ko-
biet z Problemami Onkologicz-
nymi „Lila-róż” w Nowogardzie, 
otrzymają tyle samo czyli równo 
po 8,5 tys. zł.  W tym roku do-
datkowo ośrodki z tej puli wystą-
pił Polski Związek Niewidomych 
Okręg Zachodniopomorski Koło 
Terenowe w Goleniowie i otrzy-
ma 1 tys. zł. 

Trochę się pozmieniało je-
śli chodzi o działania w zakresie 
„opieki społecznej”. Aż o 2 tys. zł 
mniej niż przed rokiem, czyli 8,5 
tys. zł otrzyma Caritas Archidie-
cezji Szczecińsko – Kamieńskiej. 

Mniej pieniędzy otrzyma też Sto-
warzyszenie dla Dzieci Niepełno-
sprawnych „Serduszko” . W tym 
roku pula przyznana tej organi-
zacji wynosi 8,5 tys. zł, w zeszłym 
roku było to o 500 zł więcej.  Do-
tacje na niezmienionym pozio-
mie trafią za to na konta dwóch 
pozostałych organizacji tj. Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześci-
jan Zbór w Nowogardzie – 12 tys. 
zł i Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej – 13 tys. zł. 

Zmiany wysokości dofinanso-
wania nie ominęły również sto-
warzyszeń organizujących zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. O 2,5 tys. 
zł mniej otrzyma Klub Żeglarski 
Knaga. Klub ten będzie musiał 
się zadowolić w tym roku zaled-
wie kwotą 1 tys. zł. Tyle samo co 
przed rokiem otrzyma za to Sto-
warzyszenie Jutrzenka, bo 3 tys. 
zł. O 200 zł więcej przyznano Ca-
ritas Archidiecezji Szczecińsko – 

Kamieńskiej – 1, 4 tys. zł. 
Ponadto przyznano dofinanso-

wania dla Uniwersytetu Trzecie-
go Wieki w Nowogardzie (w ra-
mach konkursu wsparcia orga-
nizacji emerytów i rencistów) 
– kwota 9 tys. zł (mniej o 500 zł 
niż w roku 2015). Podobnie jak 
przed rokiem, kwotę 30 tys. zł 
dofinansowania na swoją działal-
ność otrzyma także Nowogardz-
kie Forum Organizacji Pozarzą-
dowych. 

Jak informuje UM, w dalszej 
kolejności ocenione zostaną ofer-
ty złożone na wsparcie zadań pu-
blicznych z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu oraz przedsię-
biorczości. To właśnie na sport 
jest najwięcej pieniędzy do po-
działu, to też i ten konkurs budzi 
sporo emocji. 

Marcin Simiński

W środę Popielec 

Porządek liturgii  
w nowogardzkich parafiach 
Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielco-
wą stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i 
oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie świę-
ta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus po-
jednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowie-
nie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego. 

Parafia rzymskokatolicka 
św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie;

Msza święta z posypaniem 
głów popiołem odbędzie się o 
godzinie: 9:00, 17:00, 18:00

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie;

Msza święta z posypaniem 
głów popiołem odbędzie się o 
godzinie: 7:00, 12:00, 18:00

Parafia rzymskokatolicka 
pw. MB Fatimskiej;

Msza święta  z posypaniem 
głów popiołem odbędzie się o 
godzinie 18:30. 

Opr. KS
 

 

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

grafika: ze sterony parafii Miłosier-
dzia Bożego w Stargardzie

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny
Na nowo powraca sprawa katastrofy Smoleńskiej. Komisja Ba-
dania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ponownie 
zajmie się katastrofą prezydenckiego lotu do Smoleńska, który 
miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Dlatego tym razem w coty-
godniowej sondzie na terenie gmin Nowogard i Osina, spytali-
śmy naszych czytelników, co sądzą na ten temat?

Pani Lidia – Nie mam pojęcia czy 
to dobrze. Ale, ta komisja tak jak po-
przednia nie ma raczej szans by wy-
jaśnić to bardzo smutne zdarzenie, 
które miało miejsce 10 kwietnia w 
Smoleńsku. Już minęło tyle lat, że 
cała ta sprawa zamiast mieć jakieś 

widoki na wyjaśnienie jest jeszcze bardziej pomieszana i poplątana. Dlatego 
osobiście nie widzę sensu, by Komisja ponownie się zebrała w tej sprawie. 

Pan Wiesław - Jest mi trudno się 
wypowiedzieć w tej sprawie. Ale je-
żeli Komisja powtórnie będzie wy-
jaśniać tą przyczynę katastrofy, to 
musi rzetelnie ponownie zebrać 
wszystkie fakty, łącznie z najmniej-
szymi szczegółami. Osobiście uwa-
żam, że wrak samolotu powinien 
być nam zwrócony tu do Polski i tu 
na miejscu badany przez tą Komisję.  
Sprawa jest bardzo trudna i dla nas Polaków bardzo szczególna, dlatego Rosja-
nie powinni nam tu pomóc i nie przetrzymywać wraku samolotu. 

Pan Mirosław – Uważam, że po-
nowne zebranie się Komisji to bzdura. 
A dlaczego? Bo, wydaje mi się, że to co 
miało być wyjaśnione, to zostało już 
wyjaśnione przez pierwszą Komisję. 
Teraz niestety ta druga będzie mia-
ła charakter już typowo polityczny i 
granie katastrofą w Smoleńsku. Dla-
tego wydaje mi się, że te osoby, które 
zginęły podczas katastrofy nie zosta-
ną wskrzeszone do życia i nie można 

już dla nich cofnąć czasu. Dlatego powołana Komisja będzie miała charakter 
farsy. Dlatego jestem jej przeciwny i uważam, że nie powinna jeszcze raz zaj-
mować się tą nieszczęśliwą sprawą, w której zginęło 96 osób. A wśród nich: pre-
zydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Czcijmy pamięć osób, które tam tra-
gicznie zginęły, ale nie róbmy już z tego niepotrzebnych komentarzy, które tyl-
ko niepotrzebnie w społeczeństwie zasiewają złe emocje i mam wrażenie, że 
dzielą nieco Polaków. Samolot musiał tam wylądować, to że się rozbił to nie 
był efekt bomby, lecz nieszczęśliwego wypadku i mam wrażenie, że kilka osób 
na pokładzie, wśród których był Prezydent RP, ale i Generał Błasik, który za-
pewne wydał swoje polecenia załodze samolotu. Dlatego jak to się zakończy-
ło? Wszyscy wiemy.

Pan Jan – Nie mam zdania na ten 
temat. Wydaje mi się, że ta komisja 
wyjaśni niewiele, tak jak ta ostatnia. 
Pocieszającym jednak faktem jest to, 
że będzie ona składała się z eksper-
tów polskich. Nie mniej osobiście nie 
wierzę w to, by i ona jednoznacznie 
wyjaśniła przyczyny tej katastrofy. 
Krótko mówiąc dla mnie jest to bar-

dzo trudna sprawa do oceny. 
Pan Tomasz – Zdecydowanie 

uważam, że trzeba tą sprawę roz-
strzygnąć do końca, bo obywatele 
polscy mają pełne prawo wiedzieć, 
co było przyczyną tej katastrofy.  
Wszyscy przecież widzieliśmy z mas-
smediów co tam się wydarzyło, toteż 
ta druga Komisja będzie miała po-
nownie czas, by jeszcze raz przyjrzeć 

się tej sprawie. Dlatego obserwujmy i śledźmy jej działania, które miejmy na-
dzieję, że rozwiążą tajemnicę tej strasznej tragedii, w której zginęło tyle osób, w 
tym nasz prezydent RP śp.  Lech Kaczyński.   

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

mieszkańcy kościuszek tracą cierpliwość 

Wyremontowali, ale tylko 
kawałek 
W 2012 roku gmina Osina zabrała się za remont drogi w Kościuszkach, prowadzącej do 
miejscowego jeziora. Droga była w fatalnym stanie, to też społeczność wsi z entuzjazmem 
przyglądała się budowie. Radość mieszkańców Kościuszek nie trwała jednak długo, bo wy-
remontowano zaledwie 500 metrów mierzącej „na oko” kilometr drogi. 

Ta część, która nie miała szczę-
ścia do remontu jest zbudowa-
na częściowo z betonowych płyt. 
Wystarczy przejechać się po tym 
odcinku, by zrozumieć dlaczego 
wyrozumiałość mieszkańców wsi 
kończy się w kierunku władz gmi-
ny. 

-Droga jest koszmarna, jest w 
niej mnóstwo dziur, bywa też tak, 
że nie mamy możliwości aby spo-
kojnie po niej przejść – mówi jed-
na z mieszkanek wsi. 

-Droga jest kiepskiej jakości, 
jest zaniedbana. Każdy ma ładny 
wjazd wylany do swojej posesji z 
drogi głównej, a tu jest to, co pani 
widzi. Już mogliby zrobić ten ka-
wałek drogi dalej. Jak przychodzą 
roztopy, to autem nie da się prze-
jechać, nie mówiąc o przejściu tego 
odcinka na nogach – mówią pań-
stwo Galus z Kościuszek. 

W sprawie fatalnej drogi inter-
weniuje u władz gminy od pew-

nego czasu Rafał Wróbel, radny i 
mieszkaniec Kościuszek. 

-Podczas rozmowy z wójtem nie 
otrzymałem żadnej konkretnej in-
formacji na temat tej drogi. Nie 
otrzymałem również odpowiedzi 
co było powodem, że odcinek dro-
gi nie został dokończony. Na dzień 
dzisiejszy po rozmowie z ludź-
mi wiem, że zmagają się oni z du-
żym problemem. Ładny asfalt zo-
stał wylany do pewnego momentu, 
a od pewnego momentu się koń-
czy i jest przepaść. Można powie-
dzieć, że jest to droga donikąd. Na 
najbliższym zebraniu wioskowym 
będę chciał ustalić, jaka jest war-
tość naprawy tej drogi. Będę ubie-
gał się o pieniądze z funduszu so-
łeckiego, na remont odcinka tej 
drogi. Wszyscy mieszkańcy naszej 
miejscowości są równi i należy ich 
równo traktować, jak dla mnie zro-
biona jest ładna droga tylko do po-
łowy – mówi radny. 

Wójt Osiny, Krzysztof Szwedo, 
przyznaje, że droga w Kościusz-
kach nie jest idealna, ale jego zda-
niem jest i tak „jedną z lepszych”. 

-Muszę powiedzieć, że na dzień 
dzisiejszy jest to jedna z lepszych 
dróg w gminie, o której tak się gło-
śno teraz mówi. Zdaje sobie spra-
wę , że te płyty są nierówne i jazda 
samochodem 60 km na godzinę nie 
jest możliwa. Faktycznie ta droga 
nie jest w idealnym stanie, ale gmi-
na ma niestety ograniczone fundu-
sze i ma również inne zadania do 
zrealizowania. Ja doskonale rozu-
miem mieszkańców Kościuszek. 
Chciałbym też dodać, że o tym w 
jakiej kolejności drogi będą realizo-
wane decyduje rada gminy – mówi 
wójt Szwedo. Podkreśla jednocze-
śnie, że nie tylko w Kościuszkach 
są podobne problemy. 

- Potrzeby w gminie na moder-
nizacje dróg są ogromne.  Oczy-
wiście zamierzamy modernizować 
w kolejnych latach następne dro-
gi. W styczniu tego roku złożyliśmy 
wniosek do PROW-u na moder-
nizację drogi w miejscowości Ki-
korze, od skrzyżowania w kierun-
ku świetlicy wiejskiej, która też jest 
w złym stanie technicznym. Chce-
my zrobić również drogę na osiedlu 
w Osinie, gdzie mieszkańcy od lat 
muszą się poruszać po drodze, któ-
ra nie spełnia parametrów drogi – 
dodaje wójt. 

Klaudia Stefańska 

Linia na zdjęciu - dotąd wykonano remont drogi

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 

Będzie droga do świetlicy w Kikorzach  
W poniedziałek 11 stycznia Wójt Gminy Osina – Krzysztof Szwedo złożył  do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie  wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Kikorze. Jest to pierwszy wniosek gminy w nowej perspektywie 
PROW 2014-2020

-Jest to pierwszy wniosek złożony 
przez Gminę Osina w nowej perspek-
tywie finansowej 2014-2020. Mam 
nadzieję, że wniosek  zostanie przez 
Urząd Marszałkowski pozytywnie 
rozpatrzony. -  informuje DN wójt 
gminy Osina - Krzysztof Szwedo.

Wniosek o dofinansowanie prze-
budowy drogi do świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kikorze został zło-
żony w ramach programu „ Budowy 
lub modernizacji dróg lokalnych” 
PROW.  Inwestycja ma obejmować 
przebudowę drogi na odcinku 0,7 

km. Rekonstrukcja drogi ma popra-
wić dojazd do świetlicy wiejskiej od 
strony drogi krajowej nr 6 oraz od 
drogi powiatowej nr 4161.

Wartość kosztorysowa inwestycji 
wyniesie 801 676, 83 zł. Czas reali-
zacji zadania będzie uzależniony od  
terminu podpisania umowy z Samo-
rządem Województwa.

Podczas rozmowy z wójtem, 
Krzysztofem Szwedo dowiedzieli-
śmy się również, że w przyszłości 
gmina będzie składała kolejne wnio-
ski o dofinansowanie do PROW-u 

na innego rodzaju zadania .
Chcemy również uzyskać dofinan-

sowanie na rozbudowę kanalizacji w 
miejscowości Bodzęcin i Krzywice, na 
remont i rozbudowę świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Węgorzyce, Bo-
dzęcin. Planujemy również rozbudo-
wę placów zabawach i budowę siłow-
ni napowietrznych w poszczególnych 
miejscowościach. Miejmy nadzieje, 
że zaplanowane przez nas zadania 
zostaną zrealizowane. - dodaje wójt.

Klaudia Stefańska 
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Świadczenie rodzicielskie – nowe becikowe

Od 1.01 OPS-y  wypłacają 
1000 zł na dziecko
Już ponad 70 osób, od momentu rozpoczęcia przyjmowania 
podań, złożyło w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie wnioski o przyznanie tysiąca złotych miesięcznie, czyli 
kwoty świadczenia rodzicielskiego. Otrzymanie tego świad-
czenia, zwanego też  nowym becikowym, nie zależy od osią-
ganych dochodów. Przysługuje rodzinom, w których urodziło 
się dziecko, a mimo to nie należy im się zasiłek macierzyński.

Nowa forma świadczenia weszła 
w  życie 1 stycznia ale przysługu-
je ona tym uprawnionym którym 
dziecko urodziło się jeszcze w ciągu 
całego roku 2015. Świadczenie wy-
nosi  1000 zł  miesięcznie na dziec-
ko i jest wypłacane przez  rok cza-
su i przysługuje  rodzinom, w któ-
rych urodziło się dziecko, a mimo 
to nie należy im się zasiłek macie-
rzyński. Nowe świadczenie nie jest 
uzależnione od progów dochodo-
wych. Z  nowego świadczenia mogą 
skorzystać osoby, które nie są ubez-
pieczone w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych:

- studenci, - bezrobotni (zareje-
strowani lub niezarejestrowani  w 
Urzędzie Pracy),

- pracujący w oparciu o umowy 
cywilnoprawne,- prowadzący po-
zarolniczą działalność gospodar-
czą.

Zgodnie z art. 17c ustawy z 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
114 ze zm.) świadczenie rodziciel-
skie ma wynosić 1 tys. zł miesięcz-
nie i będzie wypłacane przez 52 ty-
godni od urodzenia dziecka. W 
przypadku przyjścia na świat więk-
szej liczby potomków okres jego wy-
płaty będzie wydłużany i maksymal-
nie ma wynosić 71 tygodni przy pię-
cioraczkach tak więc świadczenie ro-
dzicielskie można pobierać w przy-
padku urodzenia bądź przyjęcia:

- jednego dziecka przez 52 tygo-
dnie,

- dwojga dzieci przez 65 tygodni,
- trojga dzieci przez 67 tygodni,
- czworga dzieci przez 69 tygo-

dni,
- pięciorga i więcej dzieci przez 

71 tygodni.
Ważne!
Świadczenie rodzicielskie jest 

wliczane do dochodu w innych sys-
temach wsparcia, m.in. przy ustala-
niu prawa do: - świadczeń z pomo-
cy społecznej, - świadczeń rodzin-
nych, - świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, - stypendiów socjal-
nych dla studentów. 

W pierwszych miesiącach po 
wsparcie zgłaszają się także mat-
ki, które dziecko urodziły jeszcze 
w ubiegłym roku. Przepisy przej-
ściowe umożliwiają jego uzyskanie 
również tej grupie rodziców, przy 
czym wsparcie będzie im wypłaca-
ne od 1 stycznia 2016 r. do momen-

tu upłynięcia 52 tygodni od naro-
dzin potomka. Nową formę pomo-
cy finansowej będzie można przy-
znać matce, która jest niepełnolet-
nia. – Skoro może ona otrzymywać 
inne świadczenia na dziecko, to do-
tyczy to również rodzicielskiego – 
prawidłowość takiego rozumowa-
nia potwierdza Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
które wyjaśnia, że brak pełnoletno-
ści u matki nie stanowi przesłan-
ki wykluczającej możliwość uzy-
skania wsparcia. Jeżeli skończyła 
13 lat, to ma ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych i za zgodą 
swojego przedstawiciela ustawowe-
go, może złożyć osobiście wniosek 
o odpowiednie   świadczenie ro-
dzinne. Omówienia wymaga też 
sytuacja  gdy matka ma przyznane 
świadczenie pielęgnacyjne na nie-
pełnosprawne dziecko, a teraz ro-
dzi drugiego potomka.

– W tym zakresie przesądzający 
jest art. 29 ust. 5 ustawy, który unie-
możliwia kumulację wymienionych 
w nim świadczeń przez jedną osobę. 
Wśród nich znalazły się świadczenie 
pielęgnacyjne oraz rodzicielskie i nie 
ma znaczenia, że dotyczą różnych 
dzieci. Matka będzie musiała więc 
wybrać tylko jedną formę wsparcia 
– tłumaczą urzędnicy ministerial-
ni- dodając, że również w sytuacji, 
gdyby dziecko urodziła osoba zaj-
mująca się niepełnosprawną matką 
i z tego tytułu jest uprawniona do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
nie otrzyma świadczenia rodziciel-
skiego (chyba, że zrezygnuje z tego 
pierwszego).

Według informacji uzyskanej 
od Teresy Skibskiej – kierownika 
nowogardzkiego OPS- już ponad 
70 osób złożyło wnioski o przyzna-
nie świadczenia rodzicielskiego. 

- Od początku stycznia odnoto-
wujemy duże zainteresowanie otrzy-
maniem świadczenia ze strony osób  
uprawnionych - mówi pani kierow-
nik. - Ten pierwszy okres jest najbar-
dziej intensywny  ponieważ zgłasza-
ją się nie tylko te osoby, którym dzie-
ci urodziły się w tych dniach czy ty-
godniach ale także ci rodzice których 
potomstwo przyszło na świat w cią-
gu całego ubiegłego roku.  

Szczegółowe informacje można 
otrzymać bezpośrednio w OPS w 
Nowogardzie,  przy ul. 3 Maja 6.
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Zmarł znany nowogardzki kominiarz

Pożegnanie Michała Piórko 
W dniu 2 lutego, w wieku 70 lat zmarł Michał Piórko – znany nowogardzki kominiarz, przed 
laty też publikujący swoje felietony w Dzienniku Nowogardzkim. 

Michał Piórko rozpoczął pra-
cę, jako kominiarz w 1983 roku. 
Przez lata, z kilkoma przerwami, 
był członkiem nowogardzkiego 
Cechu Rzemiosł. W tym czasie 
nauczył tego niełatwego i odpo-
wiedzialnego zawodu wielu mło-
dych ludzi. Pasją do kominiarstwa 

zaraził też swojego syna, również 
Michała, który do dziś zajmuje się 
tą profesją, posiadając tytułu mi-
strza w tym rzemiośle. 

Michał Piórko przez wiele lat 
publikował również artykuły na 
łamach DN. Poruszał w nich nie-
prawidłowości, jakie dostrzegał 
w działalności instytucji społecz-
nych w Nowogardzie. Wiele cza-
su poświęcił polityce mieszkanio-
wej jednej z nowogardzkich spół-
dzielni. Był człowiekiem niezwy-
kle wrażliwym na sprawy spo-
łeczne, lokalnym patriotom, upo-
minającym się o fundamentalne 
wartości, jakimi winna kierować 
się władza i podległe jej instytucje 
publiczne.

Uroczystości pogrzebowe śp. 
Michała Piórko odbyły się w  mi-
niony piątek, 5 lutego, na Cmen-
tarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie. Zmarłego żegnała rodzina, 
bliscy, znajomi, rzemieślnicy. 

Redakcja DN składa kondolen-
cje najbliższym śp. Michała Piór-
ko. 

Obok publikujemy jeden z tek-
stów, jakie M. Piórko napisał dla 
DN w marcu1996 roku. 

MS

Dziennik Nowogardzki 
numer 19 (503) 
z dnia 8 marca 1996

Enigmatyczna 
rocznica 
Dnia 5 marca , u stóp pomnika 

dla tych co „ Pod Grunwaldem, w 
Berlinie i na zawsze razem” kom-
binowali nam wolność na modłę 
komunistycznego dyktatu, lokal-
na mniejszość patriotyczna zło-
żyła wieńce i kwiaty – symbole 
pamięci.

Większość moich rozmów-
ców upierała się, że to na oko-
liczność okrągłej rocznicy śmier-
ci Generalissimusa Stalina Józe-
fa, inni że na okoliczność prze-
pędzenia Niemców, inni zaś, że 
to po prostu przedwiośnie. Ratu-
szowy organ prasowy (ostatni nu-
mer „WS”) też nie rozwiał moich 
wątpliwości pisząc o dniu 5 mar-
ca bardzo tajemniczo i zagadko-
wo. Co jest grane w tym grajdo-
le ? Czy komuś poginęły nuty, czy 
dyrygent się ulotnił ?

Michał Piórko   
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Wywiad z dr Jackiem kargulem, chirurgiem onkologiem

Czy można uciec przed rakiem?
Drugą przyczyną zgonów w Polsce są nowotwory. Niestety człowiek ciągle przegrywa z tą chorobą i jak dotąd nie wynaleziono szczepionki na nowotwór. 
W ubiegły czwartek, 4 lutego obchodzono Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji rozmawiamy z nowogardzkim specjalistą w zakresie chirurgii on-
kologicznej- dr Jackiem Kargulem. 

DN: Dlaczego w dzisiejszych cza-
sach tak wielu ludzi choruje na no-
wotwory złośliwe, jakie są tego 
przyczyny?

Jacek Kargul: Nowotwory są naj-
większym wyzwaniem sytemu opieki 
zdrowotnej na całym świecie. Co roku 
raka rozpoznaje się u ponad 7 mln 
ludzi.  Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że do 2030 roku licz-
ba zachorowań na nowotwory wzro-
śnie do 27 mln ludzi, a liczba zgonów 
na nowotwory złośliwe wyniesie 17 
mln. Wzrost zachorowania i śmiertel-
ności dotyczy przede wszystkim kra-
jów rozwijających się. Choroby nowo-
tworowe od wielu lat stanowią w Pol-
sce drugą przyczynę zgonów, w wy-
niku której umiera rocznie przecięt-
nie 96 tys. osób (25% wszystkich zgo-
nów), przy czym ogólna liczba za-
chorowań i zgonów na nowotwo-
ry złośliwe będzie systematycznie ro-
snąć, stając się w niedalekiej przyszło-
ści pierwszą przyczyną zgonów przed 
65 rokiem życia zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet. Przyrost liczby zachoro-
wań i zgonów na nowotwory złośliwe 
w Polsce w ostatnim półwieczu wy-
nika zarówno ze starzenia się ludno-
ści Polski, jak i z częstego narażenia 
populacji na czynniki rakotwórcze, 
przede wszystkim związane ze sty-
lem życia Polaków. Dynamika wzro-
stu liczby zachorowań na nowotwory 
złośliwe w Polsce jest znacznie więk-
sza od dynamiki wzrostu liczby lud-
ności i należy do najwyższych w Eu-
ropie. U mężczyzn dominuje rak: płu-
ca (21 proc.), gruczołu krokowego (13 
proc.). jelita grubego (11 proc.), pę-
cherza moczowego (7 proc.) oraz żo-
łądka (5 proc.) Pozostałe 41 proc. sta-
nowią inne nowotwory. W przypad-
ku kobiet największy problem to rak: 
piersi (23 proc.), jelita grubego (10 
proc.), płuca (9 proc.), trzonu macicy 
(7 proc.), jajnika (5 proc.) oraz szyj-
ki macicy (4 proc.). Pozostałe nowo-
twory stanowią 42 proc. zachorowań. 
Prognozy mówią, iż w najbliższych 
latach struktura zachorowań nie ule-
gnie zmianie: najczęstszymi nowo-
tworami u mężczyzn pozostaną: rak 
płuca, gruczołu krokowego oraz jeli-
ta grubego, a u kobiet rak piersi, jelita 
grubego, płuca i trzonu macicy. Przy-
rost liczby zachorowań i zgonów z po-
wodu nowotworów złośliwych w Pol-
sce wynika z czterech głównych przy-
czyn: wzrostu liczby ludności (30,7 
mln w 1963 roku i 38,64 mln w 2014 
roku), zmian w strukturze wieku lud-
ności polegających na zwiększeniu się 
liczebności grup wiekowych, w któ-
rych zachorowalność jest szczególnie 
wysoka (6,5% ludności w wieku 65 
i więcej lat w 1963 roku oraz 11,3% 
w 2014 roku). Od kilku lat tzw. “wiek 
nowotworowy” ( >40 lat u kobiet i 
>50 lat u mężczyzn) osiągają roczniki 
powojennego wyżu demograficznego. 

Liczba ludności Polski, w wieku 45-
59/64 lata, która w roku 1995 wyno-
siła 7.053 tys. wzrośnie do ok. 11.220 
tys. w roku 2016. Skutkiem tego bę-
dzie dalszy, bardzo szybki wzrost licz-
by zachorowań na nowotwory złośli-
we w wieku średnim. Niewystarcza-
jąco szybkich zmian we wciąż nie-
korzystnych postawach prozdrowot-
nych społeczeństwa (np. palenie ty-
toniu, alkohol, niewłaściwe żywienie) 
- mimo działań podjętych oraz ich 
pierwszych pozytywnych efektów. Po-

wolnej i dalece niezadowalającej po-
prawie wczesnego rozpoznawania, a 
w związku z tym wyników leczenia 
w postaci przeżycia 5 lat bez objawów 
choroby nowotworowej. I tak w Polsce 
średnia wyleczeń dla obu płci wynosi 
30%, podczas ,gdy w krajach skandy-
nawskich i niektórych zachodnioeuro-
pejskich - 40%, a w USA - 50%.

Czy wykrycie nowotworu we 
wczesnym stadium gwarantuje pa-
cjentowi powrót do zdrowia ?

J.K.: Nowotwór rozwija się wiele 
lat, dlatego mamy dużo czasu, by za-
uważyć w naszym organizmie zmia-
ny, których wcześniej nie było. Wa-
runkiem uratowania jak największej 
liczby osób od skutków choroby no-
wotworowej jest wykrycie nowotwo-
ru w jak najwcześniejszym stadium 
zaawansowania. Ryzyko zachorowa-
nia na nowotwór zwiększa się wraz 
z wiekiem i jest ono większe w rodzi-
nach obciążonych genetycznie. Nowo-
twór wykryty we wcześniejszym sta-
dium można wyleczyć łatwiej i szyb-
ciej. Nowotwory złośliwe np. piersi, 
jajnika wykryte w najwcześniejszym 
stadium zaawansowania są wyleczal-
ne niemal w 100%. Wykrycie nowo-
tworu o jeden stopień zaawansowa-
nia wcześniej, zwiększa szansę wyle-
czenia o ok. 25%.Wykrycie wczesne-
go nowotworu polega na rozpoznaniu 

nowotworu zanim pojawią się jaki-
kolwiek objawy. W tym stadium cho-
robę nowotworową można rozpoznać 
za pomocą specjalnych testów przesie-
wowych, np.: badania cytologiczne-
go, mammograficznego, testu na krew 
utajoną w kale, testu PSA, badań ga-
stro- i kolonoskopii i innych.

W jaki sposób najskuteczniej 
walczyć z nowotworami? 

J.K.: Zmiana stylu życia oprócz pro-
filaktyki jest jedyną sensowną drogą. 
Całkowicie ryzyk zachorowania oczy-

wiście nie wyeliminuje, ale daje dużą 
szansę. Prawdopodobnie nigdy nie 
doczekamy się leku na raka. Bo nie 
ma jednego raka. Jest blisko dwieście 
chorób nowotworowych, z których 
nazwa carcinoma (rak) w ścisłej ter-
minologii medycznej oznacza wyłącz-
nie złośliwe guzy wywodzące się z tka-
nek nabłonka. Zabijają tak naprawdę 
nieliczne: wyjątkowo agresywne, póź-
no rozpoznane, błędnie od początku 
leczone, a nieraz w ogóle niepodda-
wane terapii. Według międzynarodo-
wych standardów osobę, która po ku-
racji raka przeżyje 5 lat, uznaje się 
za wyleczoną. 30 lat temu w Stanach 
Zjednoczonych – kraju, który uchodzi 
za wzorcowy w dostępie do kuracji 
przeciwnowotworowych – spełniało 
ten warunek 67 proc. mężczyzn z ra-
kiem prostaty. Dziś wyleczonych jest 
100 proc.! Z rakiem piersi 5 lat do-
żywało 75 proc. Amerykanek, obec-
nie – blisko 90 proc. I choć w Polsce 
brak tak dokładnych statystyk, a naj-
nowsze metody leczenia stosowane są 
u nas w skromniejszym wymiarze niż 
w USA, wydłużenie życia z rakiem i 
„po raku” wygląda podobnie. Doty-
czy to poza wymienionymi nowotwo-
rami również chłoniaków, białaczek, 
nowotworów tarczycy, jąder, skóry. 
Jeszcze ćwierć wieku temu przeżywa-
ło co czwarte dziecko z białaczką, a 

obecnie – jeśli właściwą terapię uda 
się rozpocząć szybko – leczenie koń-
czy się pełnym sukcesem. Listę podob-
nych przykładów można ciągnąć dłu-
żej, co wcale jednak nie oznacza, że 
batalię z chorobami nowotworowy-
mi mamy już za sobą. Bo jest i dru-
ga lista, na której znajdują się nowo-
twory trudno wykrywalne, gdzie po-
nad 5-letnie przeżycia są dużo rzad-
sze. To np. rak trzustki, wątroby, żo-
łądka, płuc. Tu postępy leczenia wy-
glądają skromniej, co nie znaczy, ze 
ich nie ma. W Stanach Zjednoczo-
nych jest już 12 mln ludzi, którzy po-
konali raka; w Polsce – 600 tys.! Le-
karzy martwi, że w Polsce większość 
pacjentów trafia pod opiekę ośrod-
ków onkologicznych dopiero w III i 
IV stadium zaawansowania choro-
by, co rzutuje na efekty leczenia i po-
garsza rokowanie. Wielu guzów nie 
można już wtedy operować, pojawia-
ją się przerzuty, które doprowadzają 
do najgroźniejszych powikłań. Tym-
czasem wiadomo, jak już wspomnia-
łem powyżej , że wykrycie nowotworu 
o jedno stadium kliniczne wcześniej 
daje 25 proc. więcej szans trwałego 
wyleczenia, a rak wykryty w stadium 
przedinwazyjnym daje 100 proc. wy-
leczeń. I to druga dobra wiadomość. 
Problem w tym, że od zainicjowania 
procesu nowotworowego w komór-
ce do jego ujawnienia – pod posta-
cią wyczuwalnego pod skórą guzka 
lub pierwszych dolegliwości – z reguły 
upływa kilka lat (w niektórych przy-
padkach nawet kilkanaście). Jedyna 
nadzieja w tym, że podczas kontrol-
nych badań będzie można wychwy-
cić początek choroby. Na tym polega 
główna zasługa mammografii, cyto-
logii, kolonoskopii, USG, nie mówiąc 
już o klasycznej morfologii, w której 
odstępstwa od normy niektórych pa-
rametrów mogą sugerować białacz-
kę lub nowotwór układu chłonnego. 
Rak nie będzie zabijać, jeśli nie prze-
śpimy szansy jego szybkiego wykrycia 
w tym pierwszym okresie, gdy choro-
ba nie daje jeszcze żadnych odczu-
walnych objawów. Zdrowy tryb życia 
to wciąż najprostsza metoda ochrony 
m.in. odpowiednia dieta, porzucenie 
papierosów, zabezpieczanie się przed 
zbyt intensywnym słońcem. Składniki 
dymu tytoniowego należą do nielicz-
nych, o których z całą pewnością wia-
domo, że poprzez serie mutacji uszka-
dzają jeden z chromosomów w ją-
drach komórek i inicjują stany przed-
rakowe  w płucach. Zresztą nowotwo-
ry w innych narządach 2–3 razy czę-
ściej przytrafiają się nałogowym pala-
czom niż stroniącym od tytoniu – wi-
dać tę prawidłowość w rakach piersi, 
szyjki macicy, trzustki, krtani, przeły-
ku i nerek. Według szacunków po rzu-
ceniu palenia aż 7 razy spada ryzyko 
zgonu z powodu wszystkich nowotwo-
rów złośliwych i aż 30 razy  z powodu 

raka płuc. Skreślając z listy zakupów 
tłuszcze zwierzęce, obronisz się przed 
rakiem jelita grubego, piersi, trzo-
nu macicy i prostaty. Unikając alko-
holu i nieświeżych produktów  z ple-
śnią, można  uniemożliwić pojawie-
nie się nowotworów żołądka, wątro-
by i trzustki.

Rak trzustki, wątroby, czy też 
żołądka, to nowotwory, z którymi 
medycyna nie daje sobie rady. W 
jaki sposób można je wykryć i jak 
z nimi walczyć?

J.K.: Polskie dane statystyczne po-
twierdzają, że nowotwór trzustki czę-
ściej dotyczy mężczyzn (8 przypad-
ków na 100 tys. mężczyzn) niż ko-
biet (4–5 przypadków na 100 tys. 
kobiet). Naukowcy wciąż nie ustali-
li jednoznacznej przyczyny rozwoju 
nowotworu trzustki. Wiadomo jed-
nak, że ryzyko zachorowania wzra-
sta z wiekiem – 80 proc. przypadków 
tej choroby dotyczy osób po 60 roku 
życia. Są dowody, że rozwojowi raka 
trzustki sprzyjają niektóre schorze-
nia, m.in. cukrzyca, przewlekłe za-
palenie trzustki, źle leczona choroba 
wrzodowa, której efektem jest niedo-
kwaśność soku żołądkowego. Badania 
potwierdziły także wpływ palenia ty-
toniu na występowanie raka trzustki. 
Rak trzustki jest wyjątkowo trudnym 
do leczenia nowotworem. Ta odmia-
na raka długo nie daje żadnych obja-
wów, a kiedy te się pojawiają, na sku-
teczne leczenie jest za późno. Nieste-
ty, wciąż nie ma testów czy badań la-
boratoryjnych, które przyśpieszały-
by rozpoznanie choroby. Jedyne, co 
możemy dla siebie zrobić, to chociaż 
raz w roku pójść na ultrasonograficz-
ne badanie jamy brzusznej. Aby po-
twierdzić przypuszczenia o nowotwo-
rze, najczęściej wykonuje się badania 
obrazowe. Należą do nich: USG, to-
mografia komputerowa, badanie en-
doskopowe (EPCW), biopsja cienko-
igłowa (BAC), laparoskopia z biop-
sją i ultrasonografia laparoskopowa, 
rezonans magnetyczny (MRI). Ba-
dania te pozwalają nie tylko stwier-
dzić obecność samego nowotworu, ale 
także poznać stopień jego zaawanso-
wania oraz stan innych narządów, 
które mogą być przez niego zaata-
kowane. Wykonuje się też oznacze-
nia markerów nowotworowych uła-
twiające określenie typu nowotwo-
ru. 80 proc. chorych trafia do onkolo-
ga w zaawansowanym stadium cho-
roby, a wtedy możliwe jest tylko lecze-
nie paliatywne, czyli maksymalna po-
prawa jakości życia i łagodzenie obja-
wów nowotworu. W tym celu wyko-
nuje się zabiegi polegające na znisz-
czeniu nerwów splotu trzewnego, co 
znosi ból. Jeżeli nie można zniszczyć 
chirurgicznie nerwów splotu trzew-
nego, jak najwcześniej rozpoczyna się 
podawanie pochodnych morfiny, bo-
wiem dolegliwości bólowe są objawem 

 dr Jacek Kargul 
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dominującym w raku trzustki. Możli-
we jest też przeprowadzenie zabiegów 
obarczających drogi żółciowe i prze-
wód pokarmowy. Polegają one na po-
łączeniu dróg żółciowych (przewodu 
żółciowego lub pęcherzyka żółciowe-
go) z jelitem. Podobnie ma się rzecz z 
nowotworami wątroby i żołądka. Ak-
tualne sposoby leczenia raka żołądka 
obejmują operacje chirurgiczne, che-
mioterapie immunoterapię i/lub ra-
dioterapie. Niektórzy pacjenci są pod-
dawani kombinacji różnych typów le-
czenia. Jedyną skuteczną metodą le-
czenia jest gastrektomia – zabieg chi-
rurgiczny polegający na całkowitym 
lub częściowym wycięciu żołądka i 
zespoleniu przełyku bezpośrednio z 
jelitem oraz wycięciu węzłów chłon-
nych otaczających żołądek, a nawet 
tych bardziej odległych  w obrębie tu-
łowia. Rak żołądka stosunkowo słabo 
odpowiada na chemioterapię i nie jest 
promienioczuły. Rak wątroby  to pod-
stępna choroba. Jest to złośliwy no-
wotwór o trudnym przebiegu i niepo-
myślnym rokowaniu. Małe guzy wą-
troby zwykle nie dają żadnych obja-
wów. Guzy bardzo często powstają w 
wątrobie marskiej i wówczas domi-
nuje obraz choroby podstawowej. No-
wotwór może pojawić się na skutek 
wcześniejszej infekcji wirusem typu B 
lub C, o której często chory mówi w 
trakcie prowadzonego przez lekarza 
wywiadu. Do rozwoju nowotworu 
może przyczynić się także nadużywa-
nie alkoholu czy też rozpoznana he-
mochromatoza bądź pierwotna mar-
skość żółciowa. Wśród metod służą-
cych do rozpoznania choroby zalicza-
my: badanie ultrasonograficzne wą-
troby, biopsję aspiracyjną cienkoigło-
wą zmiany z badaniem cytologicz-
nym (dla guzów małych 1–2 cm, o 

niejednoznacznym obrazie lub u cho-
rych niekwalifikujących się do lecze-
nia operacyjnego), badanie stężenia 
AFP (α-fetoproteiny), spiralną tomo-
grafię komputerową, rezonans ma-
gnetyczny jamy brzusznej, konieczne 
również mogą być badania angiogra-
ficzne, ultrasonografia metodą Dop-
plera, pozytonowa tomografia emi-
syjna (PET) lub ultrasonografia śród-
operacyjna. Podstawową metodą te-
rapii i jedyną dającą szansę na trwa-
łe wyleczenie pozostaje leczenie ope-
racyjne lub przeszczepienie wątroby.

Za zachorowalność na raka od-
powiada ją geny czy nasz styl życia? 

J.K.: Zdecydowanie największą od-
powiedzialność za zachorowalność na 
nowotwory ponosi nasz styl życia – 
stres, coraz mniej ruchu, niewłaściwa 
dieta, otyłość, palenie papierosów itd. 
W przypadku każdego rodzaju nowo-
tworu etiopatogeneza może być oczy-
wiście różna, np. w raku szyjki maci-
cy, to zmiana zachowań seksualnych 
i częsta zmiana partnerów, nosiciel-
stwo wirusa HPV. Generalnie uważa 
się, że około 30 proc. to geny, a pozo-
stały procent to czynniki środowisko-
we, które obejmują właśnie zwyczaje 
i styl życia.

Co sądzi pan o niekonwencjonal-
nych metodach leczenia raka? Czy 
medycyna naturalna jest wstanie 
uleczyć człowieka z nowotworu?

J.K.: Według źródeł co drugi pa-
cjent z chorobą nowotworową ko-
rzysta z paramedycznych i niekon-
wencjonalnych metod leczenia raka. 
Przyczyną tego zjawiska są m.in. 
strach przed ciężką chorobą, trudną 
i wymagającą terapią onkologiczną, 
śmiercią, ograniczone środki medy-
cyny konwencjonalnej, wiara w na-
turę oraz luki w niewydolnym syste-

mie opieki zdrowotnej, który nie speł-
nia oczekiwań i potrzeb wszystkich 
pacjentów chorych na raka. Często 
to też nie chory, a jego rodzina i bli-
scy są inicjatorami działań parame-
dycznych i rozpoczęcia terapii za po-
mocą niekonwencjonalnych metod le-
czenia raka. Alternatywne metody te-
rapii nowotworów nie zostały pod-
dane weryfikacji badań klinicznych 
i są proponowane poza nurtem me-
dycyny konwencjonalnej. Wiele me-
tod naturalnego i niekonwencjonal-
nego leczenia raka ma swoje źródła 
w wielowiekowej tradycji. Do para-
medycznych metod stosowanych w 
onkologii zalicza się m.in. paraleki 
ziołowe,  preparaty zawierające róż-
ne mikroelementy, specjalnie opra-
cowane diety, akupunkturę, aku-
presurę, medycynę ludową (krajo-
wą lub orientalną), homeopatię, hip-
noterapię i bioenergoterapię i inne.                                                                                                                               
Zwracanie się ku metodom natural-
nym może być zrozumiałe w przy-
padku tych chorych, u których za-
wiodły wszystkie metody konwencjo-
nalne. Pacjenci onkologiczni i ich ro-
dziny poszukują w ten sposób nadziei 
i pomocy w sytuacjach beznadziej-
nych. Niekonwencjonalne metody le-
czenia raka często zastępują leczenie 
uznane w medycynie, gdy okazuje się 
ono nieskuteczne.

Niestety niekonwencjonalne meto-
dy leczenia mogą być niebezpieczne, 
gdyż: mogą być przyczyną rezygnacji 
lub opóźnienia właściwej terapii on-
kologicznej, nie są znane interakcje i 
wzajemny wpływ leków onkologicz-
nych z preparatami niekonwencjonal-
nymi i naturalnymi, nie można wy-
kluczyć szkodliwości części tych środ-
ków (niektóre z nich wytwarzane są 
z trujących roślin, takich jak jemio-

ła czy huba),chorzy i osoby po lecze-
niu onkologicznym są dobrymi od-
biorcami reklam środków medycz-
nych i paramedycznych. Pacjent, któ-
ry niepokoi się o stan swojego zdro-
wia, obawia się nawrotu nowotworu, 
łatwo ulega zachętom ze strony kon-
cernów farmaceutycznych, ale i twór-
ców „cudownych” metod niekonwen-
cjonalnych i naturalnych, w części 
przypadków chorzy na raka mają do 
czynienia ze świadomym oszukiwa-
niem z pobudek materialnych,na te-
mat większości niekonwencjonalnych 
metod i preparatów antynowotworo-
wych  brak jest jakichkolwiek infor-
macji w piśmiennictwie naukowym. 
Wielu z nich nie można kupić w Pol-
sce, gdyż nie zostały dopuszczone do 
obrotu i sprowadzane są z niewiado-
mych źródeł za pośrednictwem inter-
netu.

Z okazji światowego dnia walki 
z rakiem NFZ informuje o skorzy-
staniu z bezpłatnych badań w ra-
mach programów profilaktycznych 
Program Profilaktyki Raka Pier-
si oraz Raka Szyjki Macicy. Czy na 
terenie Nowogardu można również 
skorzystać z tego tego typu badań ? 

J.K.: Badania profilaktyczne w za-
kresie raka szyjki macicy można wy-
konać w każdym Gabinecie Ginekolo-
gicznym. Bezpłatnie w tym , który po-
siada kontrakt z NFZ. Nawiązując do 
program profilaktyki raka szyjki ma-
cicy trzeba powiedzieć, że jest to pro-
gram adresowany  do kobiet w wieku 
25-59 lat, które nie miały wykonanej 
cytologii wciągu ostatnich trzech lat, 
obciążonych czynnikami ryzyka (za-
każonych wirusem HIV, przyjmują-
cych leki immunosupresyjne, zaka-
żonych HPV - typem wysokiego ry-
zyka), które nie miały wykonanej cy-

tologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Jeśli chodzi o profilaktykę raka pier-
si, to niestety na terenie Nowogardu 
brak jest Pracowni Mammograficz-
nej. O ile mi wiadomo organizowane 
są w tej kwestii grupowe wyjazdy do 
Szpitala w Szczecinie celem ich wy-
konania. Można je również wykonać 
w tzw. Mammobusie, który okresowo 
przyjeżdża do naszego miasta. Nato-
miast Populacyjny Program Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi (mam-
mografia)jest to program adresowany  
do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie 
miały wykonywanej mammografii w 
ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzy-
mały w ramach programu profilakty-
ki raka piersi pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii 
po 12 miesiącach z powodu obciąże-
nia następującymi czynnikami ryzy-
ka: (rak piersi wśród członków rodzi-
ny (matka, siostra, córka),mutacja w 
obrębie genów BRCA1 lub BRCA2), 
nie miały wcześniej stwierdzonej 
zmiany nowotworowej piersi o cha-
rakterze złośliwym. Należy przy tym 
podkreślić, iż badanie mammogra-
ficzne zgodnie ze standardem onko-
logicznym powinny być wykonywane 
przez kobiety od 40 roku życia. Nie-
stety nie są one w tym wieku refun-
dowane przez NFZ. Pełna profilakty-
ka raka piersi powinna również obej-
mować obowiązkowe badania USG 
sutków i węzłów chłonnych, po wyko-
nanym badaniu mammograficznym, 
jako jego uzupełnienie. W wieku do 
40 lat wystarczy badanie USG. To ba-
danie jest wykonywane również prze-
ze mnie w Gabinecie Chirurgii Onko-
logicznej w Przychodni przy ulicy Ko-
ściuszki 36, Przychodnia SANUS.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

konferencja prasowa przed Galą PLmma w Łobzie

Kolejna walka Wojciecha Balejki
We wtorek (26 stycznia), w Urzędzie Miejskim w Łobzie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Gali PLMMA, która zaplanowana została na koniec 
lutego. Podczas konferencji obecny był m.in. Wojciech Balejko (3-5) z Nowogardu, który wystąpi podczas gali, a jego przeciwnikiem będzie Przemysław 
Balanowski (0-2). 

W miniony wtorek, w Urzę-
dzie Miejskim w Łobzie odbyła 
się konferencja prasowa dotyczą-
ca gali PLMMA. Gala odbędzie 
się w sobotę 27 lutego. W konfe-
rencji wziął udział burmistrz Łob-
za Piotr Ćwikła, zastępca burmi-
strza Łobza Krzysztof Czerwiński, 
doradca burmistrza Janusz Skro-
biński,

organizatorzy w osobach Mi-
rosława Oknińskiego i Mirosława 
Adamowa oraz zawodnicy, którzy 
będą walczyć podczas gali: Artur 
Kamiński z Drawska Pomorskie-
go i Wojciech Balejko z Nowogar-
du. - Gala, która odbyła się w ze-
szłym roku została uznana za naj-
lepszą galę roku - mówił podczas 
konferencji prasowej M. Okniń-
ski. Burmistrz Łobza podkreślał, 
że Urząd włączył się w organiza-
cję imprezy, gdyż jest duże zainte-
resowanie sportami walki i jest to 

doskonała okazja do promocji. W 
trakcie łobeskiej gali odbędzie się 
ponad 10 pojedynków, trzy z nich 
o pas mistrzowski. Podczas tego 
wydarzenia walczyć będą nie tyl-
ko Polacy. W jednym z pojedyn-
ków zmierzy się także Hiszpan. 
Wojciech Balejko z Nowogardu 
na ringach MMA do tej pory za-
notował 3 zwycięstwa i 5 porażek, 
jego rywalem podczas gali orga-
nizowanej 27 lutego będzie Pa-
weł Bolanowski, który jeszcze nie 
zasmakował zwycięstwa i ma na 
koncie dwie porażki. Nowogar-
dzianin walczyć będzie w katego-
rii 84 kg. Wierzymy, że pod ko-
niec lutego nasz reprezentant po-
prawi swój bilans nie dając szans 
rywalowi. O wynikach łobeskiej 
gali informować będziemy po im-
prezie. 

(sc)
Oprac: KR

Konferencja prasowa przed Galą PLMMA w Łobzie, pierwszy z lewej- Wojciech Balejko
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PrZekaż 1% PrOCeNT PODaTkU

PrOSZĘ, POmÓż mI WYGraĆ Z kaLeCTWem !!!
Nazywam się PAULINA SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

   Mieszkam od niedawna w Nowogardzie a byłam mieszkanką Dobrej w woj. zachodnio-
pomorskim.  Dnia 28 sierpnia 2008 r. nagle zachorowałam na poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem czterokończynowym z zaburzeniami oddychania. Mojej cho-
roby nie można wyleczyć farmakologicznie,  jedyną pomocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i w dalszym ciągu jest intensywna rehabilitacja. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, 
(bardzo pragnę żyć choć lekarze nie dawali żadnych szans) zaczęłam samodzielnie oddy-
chać, siedzę na wózku, zaczęłam poruszać lewą ręką, jestem dumna że mogę sama zjeść i 
nawet napisać kilka słów.

   Pomimo minimalnej poprawy w dalszym ciągu nie jestem zdolna do samodzielnej eg-
zystencji, potrzebuję całodobowej pomocy osób trzecich oraz intensywnej rehabilitacji.

  Opłaty za lekarstwa, środki pielęgnacyjne, ciągła rehabilitacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych przewyższają możliwości finansowe moich rodziców.

Proszę pomóżcie mi w tej walce dokonując dobrowolnej wpłaty, liczy się każdy grosz, a przy rozliczaniu się za rok 
2015 proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego.

   Za ofiarność i bezinteresowną pomoc płynącą z serca, osób takich jak Państwo będę mogła skorzystać z dalszego 
leczenia i rehabilitacji oraz walczyć o odzyskanie częściowej sprawności fizycznej.

Z podziękowaniem Paulina Skrzyniarz

PrZekaż 1% PODaTkU DOCHODOWeGO Za 2015 r.WPISUJĄC W DrUk PIT
Nr krS 0000120774  z dopiskiem  „Dla Pauliny Skrzyniarz”

Dobrowolnej wpłaty można dokonać na konto  Paulina Skrzyniarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
mój blog:  www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.

Nawiedzenie Symboli Spotkania Młodych
w Nowogardzie 
10 - 11.02.2016

w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego
10.02
21.00 Powitanie Symboli ŚDM, Apel Jasnogórski, czuwanie - pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa 

Andrzeja Dzięgi
22.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
23.00 Czuwanie modlitewne Parafian z Dobrej, Wierzbięcina i Długołęki
24.00 Msza św.
11.02 
1.00 do 3.00 Nocne czuwanie j
7.00 Jutrznia
7.30 Msza św. w Parafii Wniebowzięcia NM Panny
8.30 Przejazd do więzienia
10.00 Msza św. w kościele Wniebowzięcia NM Panny
11.00 Droga Krzyżowa
12.00 Przejazd Nowogard Łobez

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

1 % PODaTkU
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Nowogardzcy maturzyści zdradzają…

Jak przygotować się do egzaminu dojrzałości?
Za nami studniówki, przed nami matury. Jak co roku w maju, uczniowie kończący edukację w szkołach ponadgimnazjalnych przystąpią do egzaminu maturalnego. Postano-
wiliśmy więc porozmawiać z przyszłymi absolwentami nowogardzkich szkół średnich, by dowiedzieć się, jak należy przygotować się do egzaminu maturalnego, by go dobrze 
zdać i jakie nastroje panują wśród uczniów na niespełna 100 dni przed maturą. 

W skład egzaminu dojrzałości nie 
wchodzi tylko język polski, obcy czy 
matematyka, ale także przedmioty do-
datkowe tj.: biologia, geografia, histo-
ria, czy fizyka. Aby uczeń mógł dostać 
się na wymarzone przez siebie uczel-
nie, musi włożyć w to dużo pracy i wy-
siłku. Dlatego do matury warto przy-
gotowywać się już od początku szko-
ły średniej. A oto sposób przygotowa-
nia się do egzaminu dojrzałości jed-
nej z uczennic II LO - Według mnie, 
maturzyści powinni przede wszystkim 
już zacząć się uczyć, bo materiał, któ-
ry mamy do zrealizowania na lekcjach 
nie jest jeszcze do końca przerobiony. 
Samemu warto zajrzeć do jakichś in-
nych źródeł naukowych, m.in. do vade-
mecum, aby wiedzę, którą już posiada-
my, jeszcze bardziej zgłębić. Warto rów-
nież wspomnieć o korepetycjach, które 
w znacznym stopniu będą na maturze 
przydatne, m.in. chodzi o przedmioty 
ścisłe - dodaje Aleksandra Opala. Ma-
turzyści z I LO w Nowogardzie mają 
również swoje sposoby na 

 na przygotowanie się do egzami-
nu maturalnego. A oto kilka z nich. - 
Przygotowanie do matury to  sprawa 
indywidualna każdego z nas. Ja osobi-
ście chodzę na korepetycję z matematy-
ki. Powtarzam sobie przerobione wcze-
śniej materiały z lekcji, bo uważam, że 
to czego miałam się nauczyć, to nauczy-
łam się tego  przez te dwa i pół roku. 
Teraz przyszedł czas na powtórki, aby 
odświeżyć i utrwalić nabytą przez sie-
bie wiedzę – dodaje Dominika Kacz-
marek. Podobnego zdania jest Natalia 
Nejman, która uważa, że najlepszym 
sposobem na przygotowanie się do eg-
zaminu dojrzałości jest systematycz-
ność w nauce - Okres ferii jest świet-
nym czasem na powtórkę materiału z 
różnego rodzaju przedmiotów. Syste-
matyczność w nauce jest również bar-
dzo ważna. Poza tym z roku na rok je-
steśmy bogatsi w wiedzę i umiejętności, 
które pozwolą nam zdać egzamin ma-
turalny. 

Warto również opracować swój wła-
sny system nauki, który pozwoli le-
piej przyswoić zdobywaną na lekcjach 
wiedzę. Niektórzy tak jak Małgorza-
ta Wojtera z I LO stosują powszech-
ne techniki nauki, jak np. mapy myśli, 

które są świetnym sposobem na przy-
spieszenie uczenia się i powtarzania 
przerobionego materiału, inni zaś tak 
jak Adriana i Iwona wolą korzystać z 
własnych wypracowanych przez siebie 
sposobów uczenia się. - Jeśli chodzi o 
języki obce to wypracowałam swój wła-
sny sposób uczenia się. Przykładowo 
podam, że nauka słówek nie sprawia mi 
problemów, gdyż uczę się danego sło-
wa pisząc go sobie na fiszkach. Z jed-
nej strony karteczki piszę słowo po pol-
sku, a z drugiej po niemiecku i o wiele 
łatwiej jest mi zapamiętać dany wyraz. 
Warto również powtarzać notatki, któ-
re sporządzamy na lekcjach, ponieważ 
pomogą nam zapamiętać więcej infor-
macji – dodaje uczennica II LO Adria-
na Olbrich. - Możemy również do osob-
nego zeszytu wpisywać wzory matema-
tyczne i co jakiś czas do nich zaglądać, 
aby utrwalić je sobie w pamięci. Wtedy 
nie będziemy musieli tracić zbędnego 
czasu, na szukanie wzoru w tablicach – 
dodaje Ilona Zygmunt z II LO w No-
wogardzie. 

W trakcie spotkania z uczniami li-
ceum dowiedzieliśmy się również, że 
największą katorgą dla większości ma-
turzystów będzie zdanie egzaminu 
dojrzałości z matematyki. - Najwię-
cej trudności na maturze może przy-
sporzyć nam matematyka, gdyż we-
dług mnie, z tego przedmiotu jest naj-
więcej materiału do opanowania. Ma-
tematykę trzeba przede wszystkim ro-
zumieć, bo bez tego nie da się jej na-
uczyć. Trzeba również pamiętać o tym, 
że jeśli dany dział nie zostanie przez 
nas opanowany, to kolejne działy mogą 
nam sprawić problemy, gdyż w mate-
matyce wszystko jest ze sobą bardzo po-
wiązane. Na maturze może pojawić się 
wszystko, poczynając od trygonome-
trii kończąc na dodawaniu, które często 
wbrew pozorom może przysporzyć wie-
le problemów. Dlatego warto przyłożyć 
się solidnie do tego przedmiotu, aby nic 
nas nie zaskoczyło na egzaminie matu-
ralnym.- dodaje Aleksandra Opala z 
II LO. Podobnego zdania jest również 
Małgorzata Wojtera z I LO w Nowo-
gardzie. – Uważam tak jak większość 
maturzystów, że najwięcej trudności 
na maturze może przysporzyć matema-
tyka. Wszystko z tego przedmiotu  od 

razu nie da się zrozumieć, maturzyści 
potrzebują dużo czasy aby dobrze na-
uczyć się danego działu.  

Innego zdania jest zaś Ilona Zyg-
munt z II LO oraz Natalia Nejman z I 
LO. Ilona uważa, że egzamin dojrzało-
ści z języka polskiego, również może 
okazać się dla wielu maturzystów du-
żym zaskoczeniem. - Język polski, rów-
nież może przysporzyć nam wiele pro-
blemów na maturze. Jest mnóstwo lek-
tur, o których trzeba pamiętać podczas 
pisania wypracowania. Czasami bywa 
też tak, że bohaterowie mający podob-
ne imiona bądź historie mogą się nam 
pomieszać. Musimy umiejętnie korzy-
stać z lektur, aby móc później na egza-
minie maturalnym napisać dobre wy-
pracowanie. Poza tym jest jeszcze jed-
na forma pracy pisemnej, którą ja zde-
cydowanie jednak wolę. Chodzi mi o in-
terpretację danego tekstu. Zawsze moż-
na postawić tezę interpretacyjną, a póź-
niej dążyć do tego żeby ją udowodnić. I 
dla mnie jest to o wiele łatwiejsza for-
ma egzaminu pisemnego. Z kolei Nata-
lia twierdzi, że to biologia może przy-
sporzyć tegorocznym maturzystom 
najwięcej problemów. - 

Biologia rozszerzona również może 
sprawić maturzystom wiele problemów, 
również i mi.  Nauka tego przedmio-
tu opiera się głównie na teorii. War-
to zakupić różnego rodzaju podręczni-
ki z tego przedmiotu, aby wgłębiać się w 
szczegóły. Nie ukrywam, że przedmiot 

ten nie należy do najłatwiejszych.
Podczas rozmowy z maturzystami 

dowiedzieliśmy się również o prze-
prowadzonych przez szkołę prób-
nych maturach. A oto wypowiedź jed-
nej z uczennic II LO, na temat pozio-
mu trudności egzaminu.  – Próbny eg-
zamin maturalny z CKE, który pisali-
śmy, był dużo prostszy niż egzamin z 
Nowej Ery. Aczkolwiek trzeba było wy-
korzystać na egzaminie wszystkie swoje 
umiejętności nabyte przez te trzy lata, 
aby móc odpowiedzieć na pytania. Jed-
nak na większą ilość zadań można było 
odpowiedzieć myśląc logicznie. Nato-
miast egzamin z Nowej Ery, głównie 
opierał się na wiedzy teoretycznej - do-
daje  Karolina Korpa. 

Swoją opinie na ten temat przedsta-
wiły również uczennice z I LO w No-
wogardzie - Pierwsza matura do któ-
rej przystąpiła nasza szkoła to matu-
ra z Operonu. Matura ta była jedną z 

łatwiejszych. To była  taka rozgrzewka 
dla nas przed kolejnymi. Matura z OKE 
była trudniejsza, ale to ona nakierowa-
ła nas na to czego będą od nas wyma-
gać  i oczekiwać na egzaminie dojrza-
łości w maju - dodaje Natalia. Podob-
nego zdania jest koleżanka  Domini-
ka. - Matura z Operonu faktycznie była 
łatwiejsza niż matura z OKE, co nie 
oznacza, że wyniki były gorsze, a moż-
na nawet i powiedzieć, że były lepsze. 
Według mnie  każda  matura próbna 
powinna być trudniejsza od tej, która 
będzie pisana przez nas w maju.  Dzię-
ki temu będziemy dalej pogłębiać swo-
ją wiedzę.

 Nie pozostaje maturzystom nic in-
nego, jak wziąć się ostro do pracy, bo 
nauka na ostatnią chwilę nie wróży nic 
dobrego.  

Klaudia Stefańska 

Od lewej Małgorzata Wojtera, Dominika Kaczmarek, Natalia Nejman uczennice
 I LO w Nowogardzie

Od lewej Karolina Korpa, Aleksandra Opala, Ilona Zygmunt, Adriana Olbrich - 
uczennice II LO w Nowogardzie

Konkurs drużynowy w ramach 
 Ligi Polnej Bioróżnorodności 
Zarząd Okręgu Liga Ochrony Przyrody w Szczecinie organizuje konkurs dla zespołów w postaci: rodzin 
rolniczych, sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich 
i szkół w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności. Konkurs przeznaczony jest dla drużyn z tere-
nu województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagro-
dy rzeczowe sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody w Szczecinie organizu-
je konkurs w ramach projektu Liga 
Polnej Bioróżnorodności dofinan-
sowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W tym roku jest to 
już piąta edycja projektu. 

Osoby zainteresowane udziałem w 
konkursie muszą zgłosić chęć swo-
jego uczestnictwa na odpowiednim 
formularzu dostępnym od 15 lutego 
2016 r. na stronie internetowej www.
lop.szczecin.pl. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 
31 marca 2016 roku. Drużyny bio-
rące udział w konkursie będą zobo-
wiązane do sporządzenia planu dzia-
łań w ramach programu na jego cały 
okres trwania tj. na 10 miesięcy 2016 

r. Drużyny opracowujące plan dzia-
łań powinny realizować go z założe-
niami zawartymi w przedstawionym 
poniżej harmonogramie: 1. Utworze-
nie zielonych stref w postaci zadrze-
wień i zakrzewień śródpolnych, 2. 
Utworzenie nowych remiz śródpol-
nych, 3. Pielęgnację już istniejących 
remiz śródpolnych (stan przed i stan 
po), 4. Tworzenie oczek wodnych na 
terenie rolniczym, 5. Tworzenie „ho-
telików” dla owadów miododajnych, 
6. Tworzenie bądź pielęgnacja alei 
przydrożnych. Jak również: 7. Dzia-
łania edukacyjne związane z ochroną 
różnorodności biologicznej na tere-
nach rolniczych, w kontekście zmian 
klimatu, 8. Działania edukacyjne nt. 
Sieci NATURA 2000, 9. Działania 
edukacyjne nt. potrzeby istnienia re-

miz śródpolnych. W harmonogra-
mie należy zaplanować (do wybo-
ru jedno bądź kilka działań).  Dla 6 
zwycięskich drużyn - laureatów Ligi 
Polnej Bioróżnorodności organizator 
przewiduje cenne nagrody rzeczowe, 
sfinansowane ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz Puchar 
Ligi ufundowany przez Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Dla pozostałych zespołów (miejsca 
od 9-20) organizator przewiduje na-
grody książkowe, wraz z dyplomami 
za uczestnictwo w Lidze Polnej Bio-
różnorodności. Więcej informacji na 
temat konkursu można uzyskać na 
stronie internetowej www.lop.szcze-
cin.pl.

Opr. Klaudia Stefańska 
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Przyznano stypendia sportowe

Godnie nas reprezentują
We wtorek (2 lutego) o godzinie 12:00, w sali Urzędu Stanu Cywilnego dokonano oficjal-
nego wręczenia stypendiów sportowych, dla sześciu reprezentantów gminy Nowogard. Po-
śród wyróżnionych pojawiły się nowe osoby, nie zabrakło również znanych nazwisk. 

Za wyniki osiągane w 2015 
roku, gmina wręczyła stypendia 
dla sześciu sportowców z naszej 
gminy. W sumie na wsparcie fi-
nansowe nowogardzkich spor-
towców, co miesiąc będzie prze-
znaczane 1000 zł. Najwyższa kwo-
ta 280 zł miesięcznie, trafiła nie 
po raz pierwszy do naszej multi-
medalistki – Ewy Durskiej. Przy-
pomnijmy, że utytułowana miesz-
kanka Nowogardu, która na co 
dzień trenuje w UKS Barnim Go-
leniów, ma na swoim koncie me-
dale paraolimpiad. W 2015 roku 
Ewa Durska zdobyła m.in. dwa 
złote medale Mistrzostw Świata w 
Ekwadorskim Quito, następnie w 
katarskiej stolicy Doha, zajęła 1. 
miejsce, które zapewniło jej kwa-
lifikacje na tegoroczną paraolim-
piadę w Rio de Janeiro. 

Stypendium w wysokości 200 
zł miesięcznie, otrzymał Szymon 
Piecyk i Wiktoria Gruda, którzy 
po raz pierwszy znaleźli się w gro-
nie stypendystów. Zarówno Szy-
mon Piecyk, jak i Wiktoria Gruda 
trenują karate. W 2015 roku Szy-
mon Piecyk zdobył w Belgii dru-
żynowe Mistrzostwo Europy Ka-
detów WUKF, z kolei Wiktoria 
Gruda na tej samej imprezie, zo-
stała indywidualną Mistrzynią 
Europy Minikadetów WUKF. 

Kwota 120 zł miesięcznie trafi-
ła do Jakuba Cieplaka, który No-
wogard reprezentuje w strzelec-
twie sportowym. Zawodnik no-
wogardzkiej filii klubu Tarcza Go-
leniów, w 2015 roku zajął 2. miej-
sce drużynowo we Wrocławiu, 
podczas Mistrzostw Polski Strze-
lectwa Sportowego Kobiet i Męż-

czyzn, a także 9. miejsce indy-
widualnie. Ponadto Jakub Cie-
plak ma na swoim koncie miejsca 
punktowane w Pucharze Polski. 

Po 100 zł miesięcznie otrzymali 
bracia Bartosz i Sebastian Jemilia-
nowicze, którzy są podopieczny-
mi Józefa Korkosza w LUKS Top 
Wierzbięcin. Tenisiści stołowi 
na co dzień występują w II Lidze 
Mężczyzn oraz regularnie startują 
w ogólnopolskich zawodach indy-
widualnych, niejednokrotnie wra-
cając z nich z medalami, za rów-
no za występy indywidualne, jak i 
drużynowe. 

Wszystkim stypendystom gra-
tulujemy wyróżnienia oraz życzy-
my jeszcze większych sukcesów w 
2016 roku. 

KR

Foto- UM Nowogard

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 
w Nowogardzie

Zaprasza w Dniu 21.02.2016 
na walne zebranie sprawozdawcze na rok 2015. 

Spotkanie członków Koła 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 78 o godz. 10.00
     Zarząd Koła

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

A13.4.śczb.do

Bardzo proszę o pomoc  
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną  
w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: PLIr JOaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Oddam pieska 
2-miesiące

506 396 494

Zatrudnimy osoby 
do ochrony obiektu produk-

cyjnego w Goleniowie. Wyma-
gana podstawowa znajomość 

obsługi komputera. 
Tel. 727-001-938, 727-001-958

Firma Meblux 

zatrudni 
doświadczonych stolarzy 

do produkcji mebli. 
696 034 712

kupię dom, mieszkanie 
do 150 tys. do 15 km 
okolice Nowogardu. 

667 772 372

Uczniowie ZSP zdobywają 
certyfikaty 
Grupa młodych informatyków z ZSP w Nowogardzie zdała egzamin zorganizowany przez 
ZUT w Szczecinie i otrzymała certyfikat ze znajomości pakietu biurowego Microsoft.

28 stycznia (czwartek) dziewięciu 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie wraz z opiekunem Pa-
nem Rafałem Wasylukiem – nauczy-
cielem przedmiotów informatycz-
nych – udało się do Szczecina, aby 
wziąć udział w egzaminie ze znajo-
mości Worda, Excela i Powerpointa. 
Oczywiście wszyscy uczniowie po-
myślnie przeszli egzamin i otrzyma-
li certyfikaty, które z pewnością będą 
cennym punktem w CV i na pewno 
(w przyszłości) zwiększą ich szanse 
na rynku pracy. Organizatorem egza-
minu był Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczeci-
nie. Egzamin ten kosztuje około 300 
złotych za jeden program, ale ucznio-
wie ZSP – dzięki współpracy z ZUT 
– podchodzą do egzaminów nieod-
płatnie. Kierujemy wielkie podzięko-
wania dla Pana doktora Arkadiusza 
Malkowskiego prodziekana ds. stu-
dentów ZUT,  który przeprowadził 
dla uczniów naszej szkoły egzamin 
z pakietu biurowego Microsoft. Nie-
bawem następna grupa będzie miała 
szanse podejścia do egzaminu i uzy-
skanie certyfikatu. 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

 Pan Rafał Wasyluk z grupą uczniów 

 Uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu 

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana 
redakcja "WBreW": Klaudia Dru-
ciarek, Sandra Kodź, Aleksandra  
Lisowska, Monika Rasowska, Angeli-
ka Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Zatrudnię 
kierowcę 
kat. C+E. 

tel 881 060 045
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
prowadzi zapisy na sprzedaż miesz-
kań w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 72m2, ul. Ks. Racibora I, I pię-
tro. Tel. 693 128 069 

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215 

•	 Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 
100 000 zł. Tel. 888 313 884

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Ko-
walska 2, IV piętro. 606 269 725

•	 Sprzedam garaże na ul. Jana Pawła 
II. 607 580 172 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 45,6 m2, ul. Światowida. 668 151 
516, 608 626 696

•	 Wynajmę sklep ul. Wojska Polskiego 
vis a vis szpitala. 513 356 702 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

•	 Sprzedam lokal ok. 40 m2, po re-
moncie, trzy pomieszczenia na biu-
ro lub mieszkanie, + wolnostojący 
murowany budynek typu kiosk ok. 
7 m2, ul. 3 Maja Nowogard. Całość 
68 000 zł. Tel. 601 541 164 możliwość 
dzierżawy. 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 693 715 990 

•	 Sprzedam pawilon handlowo-usłu-
gowy obecnie gastronomiczny o 
pow. 32 m2 w Maszewie obok Polo 
Market. 607 097 278 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 722 300 
700 

•	 Sprzedam dzialkę budowlaną Karsk. 
Tel. 735 957 563 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. 798 
382 886 

•	 Wynajmę mieszkanie w centrum 
Nowogardu. 695 74 10 22

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. 889 215 737 

•	 Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar. 602 267 382 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 603 70 56 70

•	 Do wynajęcia lokal z pomieszcze-
niem na sklep, magazyn lub inną 
działalność oraz mieszkanie na wsi 
7 km od Nowogardu. 722 080 473 

•	 Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej. 664 012 380 

•	 Kupie mieszkanie w Nowogardzie 2 
lub3 pokoje. 519 407 294

•	 Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888 

•	 Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653 

•	 Kupię do 5 ha ziemi rolnej w rozsąd-
nej cenie. 519 407 294 

•	 Wydzierżawię mieszkanie tanio. 602 
405 640

•	 Sprzedam mieszkanie ul. Bohaterów 
Warszawy, własnościowe, bezczyn-
szowe, ogród, podwórko i pomiesz-
czenie gospodarcze. Cena do nego-
cjacji. 609 630 095

•	  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 889 215 737 

•	 Sprzedam dom bliźniak do wykoń-
czenia, ul. Kościuszki. 504 064 884 

•	 Sprzedam dom nowy Długołęka 95 
m2. 515 079 103 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we w Osowie. 38,90m2. 502 – 642- 
029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie suro-
wym zamkniętym w Nowogardzie 
sprzedam. 605 548 164

•	 Lokal do wynajęcia 40 m2, ul. Woj-
ska Polskiego 78. Tel.511 926 600

•	 Do wynajęcia kawalerka w Osinie. 
793 374 605 

•	 Sprzedam kawalerkę 24m2, III pię-
tro, centrum. Tel. 600 782 741 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam działki pod zabudowę. 91 
39 25 888 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam 1,90 hektara w wiosce 
Długołęka nadaję się na działki bu-
dowlane. Tel. 668 989 393 

•	 Wynajmę dom nad jeziorem na 
Promenadzie, 150m2. Tel. 668 989 
393 \

•	 Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej 
umeblowana. Tel. 508 070 311

•	 Do wynajęcia mieszkanie. 793 20 65 
56 

•	 Poszukuje pokoju do wynajęcia. 787 
409 106 

•	 Sprzedam mieszkanie parter pow. 
70m2  w Nowogardzie. 721 909 348

•	 Poszukuje ziemi do wydzierżawie-
nia. 608 647 119 

•	 Sprzedam kawalerkę własnościową 
umeblowaną 28m2, I piętro ul. Le-
śna, wspólnota, stan idealny, wi-
dan kuchnia. Cena 87 000 zł. Tel. 
575 066 093

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-MAX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 2000 
cm3, TDCI 136 KM, stan technicz-
ny dobry. Kompleksowe wyposaże-
nie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. Cena 11 500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 603 079 260 

•	 Sprzedam nowy akumulator 90 Ah. 
721 627 336 

•	  Sprzedam Skoda Fabia Sedan, 
benzyna, 2005 r. Cena do uzgodnie-
nia. 723 120 951 

•	 Sprzedam malucha + cześci. 72 12 
99 060 

•	 Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 
737 447 702

•	 Sprzedam auto : „Matiz” Cena 2300. 
693 263 439 (w godzinach 18-19.00)

•	 Sprzedam Daewoo Tico rok 1999 w 
bardzo dobrym stanie. 91 39 22 147 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam ciągnik C-360, C-380, 
MTZ – 82, przyczepę rolniczą, pług 
trzyskibowy i czteroskibowy i roz-
rzutnik obornika. 781 932 918

•	 Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Sprzedam tucznika. 694 819 036

•	 Kupię większą ilość słomy w belach. 
602 708 518 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Sprzedam prosiaki pod warchlaki. 
91 39 28 019

•	 Sprzedam kaczki białe, żywe lub 
skubane. Możliwość dowozu. 726 
977 283 

•	 Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 782 
036 086 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086 

•	 Sprzedam krowę dojną. 91 39 18 307

•	 Kupię głowicę do Ursusa C360. Tel. 
793 836 238 

•	  Sprzedam zboże mieszanka. 795 
989 918 

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

•	 Sprzedam tuczniki.Tel. 695 574 995

•	  Kupię pług trzyskibowy i kultywator 
2,4 – 2,5 m do C-360. 781 469 377

•	 Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 Sprzedam prosięta: 60 sztuk. Tel. 
725 806 787 

USŁUGI

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Glazurnik, fachowo i solidnie. 
721 988 735

•	 Matematyka. 668 171 212 

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

•	 Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

•	 POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZA-
RAZ? Pożyczka bez zbędnych for-
malności. Zadzwoń:327061042

•	 Remonty i wykończenia mieszkań 
wykonam. 608 364 330 

•	 Kafelkowanie łazienek. 722 030 862 

•	 Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 
867 

•	 Usługi melioracyjne, czyszczenie 
rowów, drenaże, przepusty. 793 836 
238

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby da-
chowe, docieplenia,stropodocieple-
nia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych 
/mieszkanie,domek / na uzywane 
vaillant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do pie-
cow gazowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Usługi transportowe. 731 882 257

•	 TORTY. 600 151 353 

•	 Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

•	 Zatrudnię pracownika na kuch-
nię. 530 395 368

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 533 848 005 lub 535 340 311

•	 Magistra Farmacji na staż lub 
po stażu do apteki ogólnodo-
stępnej w Nowogardzie pilnie 
zatrudnię. Umowa o pracę, cały 
etat.Kontakt: biuro@anmedica.
pl, tel. 783 744 001.

•	 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników do prac wykończenio-
wych. Tel. 669 149 383 

•	 Zatrudnimy kucharza z do-
świadczeniem. 507 951 313, 507 
953 705 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Trans-
port Krajowy. Tel. 509 740 304

•	 Firma transportowa z Nowogardu 
zatrudni managera tel. 91 39 25 275.

•	 Firma zatrudni   pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) do 
dozorowana i prac porządkowych. 
Tel. 91 39 25 275

•	 Firma produkująca w Goleniowie 
tkaniny wielometrażowe poszukuje 
pracowników produkcyjnych ( męż-
czyzn i kobiet). Dojazd do pracy bu-
sami pracodawcy. Informacja tel od 
godz 8.00-14.00 pod nr 914431042

•	 Zaopiekuję się dzieckiem, wielolet-
nie doświadczenie. 602 690 897
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULarNa LINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do

•	 Zatrudnię kierowcę kat. D . 501 615 
614

•	 Firma zatrudni pracownika  do biura 
ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

•	 Mężczyzna poszukuje pracy doryw-
czej. 735 966 788 

•	 Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 
607 585 561

•	 Zatrudnię ogrodnika, koszenie tra-
wy, tel, 607 585 561

•	 Praca w lesie. 531 950 488

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, wy-
magana znajomość obsługi kompute-
ra. 91 39 21 220

•	 Przyjmę pracownika od zaraz na sta-
nowisko tokarz i frezer. Tel. 604 171 
040 

•	 Podejmę pracę przy montażach (ma-
lowanie, szpachlowanie itp.)  
Chętnie Niemcy.Tel. 669 432 236 

•	 Podejme prace budowlane, szpa-
chlowanie, malowanie,  posiadam 
uprawnienia na sztaplarki. 669 432 
236 

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
miejscowości Węgorzyce. Mile wi-
dziana jest pani samotna, jest możli-
wość zamieszkania. 91 39 22 308, 606 
271 499

•	 Szukam mechanika w Nowogardzie. 
731 517 928 

•	 Przyjmę do dociepleń na umowę o 
prace. 785 931 513 

•	 Zatrudnię doświadczonych stolarzy 
do produkcji mebli kuchennych.696 
034 712 

•	 Przyjmę do pracy cieśla – zbrojarz. 
882 425 744 

•	 Zlecę spawanie 24 balustrad balko-
nowych. 785 931 513 

•	 Poszukujemy osoby do pracy w skle-
pie spożywczym Promyk. Wymaga-
na umiejętność obsługi kasy fiskalnej. 
91 39 22 797

•	 Zlece położenie dachówki i  po-
lbruku. 608 817 214 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

•	 sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodową 

600 cm *240 cm * 200 cm, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340 

•	 przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 
104 578

•	 Sprzedaż drewna  mieszane. 880 
690 659

•	 Stare pojazdy części, literaturę ku-
pię. Tel 600 182 682 

•	 Blachę ocynkowaną trapezową, fa-
listą lub gładka kupię. Tel. 600 182 
682 

•	 Kupię poroże jelenia, daniela, 
łosia i kozła, komkurencyjne 
ceny. 693 344 667 

•	 Sprzedam wyposażenie sklepu 
odzieżowego w dobrym stanie, 
oraz odzież używaną niemiecką. 
Tanio. 786 265 021 

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, używa-
ną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam maszynę do produk-
cji lodów włoskich 2 smaki + mix, 
model Apice- cream 3218AW.  
Rok produkcji 2013, pracowała 2 
sezony, stan idealny, więcej inf. o 
maszynie na www.appolska.pl 
cena 23 000 zł. Tel. 607 097 278 

•	 Owczarek niemiecki długowło-
sy, dwa lata, mocna budowa, 
ładny sprzedam i dwie trzy-
miesięczne suczki. 510 620 109 

•	 Sprzedam fotelik samochodo-
wy Maxi-Cosi, stan bardzo do-
bry. 608 466 133 

•	 Sprzedam zagęszczacz do tle-
nu. 691 792 825

•	 Kupię keyboard Yamaha lub 
podobny. 605 856 538 

•	 Sprzedam stół kuchenny z 
czterema krzesłami. Cena 350 
zł. Tel 691 201 974 

•	 sprzedam stelaz do łozka (z 
materacem lub bez), komodę 
(kolor jasny), szafkę nocną- ca-
łość od jednego kompletu cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam nowy tapczan, trój-
ka rozkładana, capuccino, dł. 
2,20 cm szerokość 2 m, stan 
idealny, 800 zł. Tel. 600 051 961 

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant 
uzywane z Niemiec dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie cena 900zl gwa-
rancja serwisowa, fachowy mon-
taz cena do uzg. tel 691 686 772

•	   Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace zeliw-
ne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Sprzedam wózek dziecięcy 2 w 1. 
Tel. 889 833 840 

•	 Znaleziono rower. 665 503 129
•	 Sprzedam segent pokojowy: 2 wi-

tryny, szafa 2 i 1 drzwiowa, szaf-
ka pod telewizor +stolik. Cena 
do uzgodnienia. 784 255 268

•	 Sprzedam tapczan + fotel, cena 
500 zł. 691 201 974 

•	 Sprzedam stół kuchenny z 4 krze-
słami 120x80 cm. Cena 350 zł. 
691 201 974 

•	 Sprzedam ławę drewnianą cena 
100 zł. 691 201 974

•	 Sprzedam łóżko jednoosobowe 
stan idealny. 665 503 129

•	 Blachę czarną 1,5 lub 2 mm ku-
pię. Tel. 600 182 682 

•	 Membranę dachową, blachę fali-
stą, trapezową kupię. 600 182 682 

•	 Styropian fasadowy grubość 5 
cm, 4m3, cena za całość 200 zł, 
tel. 502 385 935

•	 Oddam szczeniaki Labradora, 
dwumiesięczne. 731 262 635
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

DN i Restauracja Kamena, zapraszają do udziału w konkursie 

Wygraj kolację walentynkową dla dwojga
Począwszy od numeru DN z 15 stycznia, przez kolejne siedem wy-

dań naszej gazety (ostatnie - 5 lutego), publikujemy na naszych ła-
mach ponumerowane kupony, które wezmą udział w losowaniu 
nagrody - romantycznej kolacji w Restauracji Kamena dla dwóch 
osób, ufundowanej przez właścicieli lokalu. 

Wystarczy wyciąć 4 z 8 kuponów, wypełnić je i dostarczyć do 
naszej redakcji, przy ul. Bohaterów Warszawy 7a. 

Kupony przyjmowane będą do 10 lutego. O tym, która z par 
wygra główną nagrodę – romantyczną kolację dla dwojga  
- poinformujemy w dniu 12 lutego na łamach DN. 

Imię i nazwisko, telefon:

...................................................................................................
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 

Organizatorzy: Dziennik Nowogardzki i Restauracja Kamena8
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Grecja,
Maroko, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

s. 7

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  9

Nowogardzki 
przystanek ŚDM

Stało 
na luzie, 
to się 
stoczyło

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklaMa

reklaMareklaMa

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s. 5

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Nasi Przedsiębiorcy: 
agnieszka rech

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Gdzież tam bieda - nagrody dają jakby nigdy nic!   

Słodkie tajemnice 
nowogardzkiego 
magistratu 

Czytaj s. 3

10 lutego – kolejna 
rocznica syberyjskiej 
gehenny

Skromne 
obchody
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W skrócie

Trwa budowa drogi wewnętrznej prowadzącej do Przedszkola nr 3 przy 
ul. Poniatowskiego. Zgodnie z projektem ma tam powstać także 17 no-
wych miejsc parkingowych oraz nowy chodnik. Przy okazji przebudowa-
ny będzie także zjazd z drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Poniatowskiego) na 
istniejącą drogę wewnętrzną. Prace ruszyły pod koniec listopada zeszłe-
go roku. Wykonawcą prac jest BEN-BRUK Benedykt Chłap ze Stargardu 
Szczecińskiego. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu tego roku. Jej war-
tość wynosi 200 490,00 zł. MS

Teren przy blokach znajdujących się przy ul. Bankowej, tonie w błocie i 
kałużach. Wiele do życzenia pozostawia też stan nawierzchni placu. - pro-
szę podjechać  na nasze osiedle i zobaczyć jak wygląda  podwórze. Jest całe 
w błocie, a nawierzchnia przypomina dziurawy ser, co bardzo utrudnia cho-
dzenie,  w szczególności po zmierzchu. Dlatego proszę, by DN zajął się tą 
sprawą – mówi pani Jadwiga, mieszkanka osiedla. Podwórze rzeczywiście 
jest w bardzo kiepskim stanie i wymaga bezzwłocznej naprawy. Terenem 
osiedla zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” . W kolejnym wy-
daniu przedstawimy stanowisko Spółdzielni w tej sprawie. JB 

Przechylał się to wymienili. W ostatnich dniach, w miejscowości Ko-
ściuszki przy posesji oznaczonej nr 47, dokonano wymiany słupa energe-
tycznego przez firmę Enea z Goleniowa. Słup trzeba było wymienić, bo za-
czął się niebezpiecznie przechylać na pobliskie budynki. Podczas wykony-
wania prac w dniu 5 lutego wystąpiły przerwy w dostępie do energii elek-
trycznej w godzinach od 9:00 do 14:00.  KS

Niezapomniany poranek dla kierowcy Citroena 

Stało na luzie, to się stoczyło...
Takiego początku dnia z pewnością długo nie zapomni właścicielka Citroena C3. Kobieta 
spiesząc się do pracy zapomniała zaciągnąć ręcznego hamulca. Kiedy oddaliła się od samo-
chodu, auto się stoczyło i uderzyło w pobliski budynek, zawisając nad wymurowanym wjaz-
dem do posesji. 

Wszystko miało miejsce wczo-
raj, 11 luty, przed godziną 8.00, 
przy ul. 700 Lecia. Na placu za ap-
teką i domem handlowym Fart, 
jak co dzień swój samochód za-
parkowała kobieta pracująca w 
pobliżu. Tym razem jednak, spie-
sząc się do biura, zapomniała za-
ciągnąć hamulca awaryjnego i zo-
stawiła auto na tzw. luzie. Ponie-
waż samochód został zaparko-
wany na niewielkim wzniesieniu, 
szybko poczuł wolność i zaczął sa-
mowolnie się przemieszczać. Ci-

troen Daleko nie ujechał.  Po kil-
ku metrach auto spadło z niewiel-
kiej skarpy i zakończyło swoją po-
dróż uderzając przodem w ścianę 
pobliskiego budynku. 

Kilka godzin później samochód 
podniesiono używając to tego celu 
dźwigu i specjalnych pasów. Nie-
spodzianką było to, że poza nie-
wielkimi zniszczeniami plastiko-
wych elementów nadwozia, głów-
nie zderzaków, auto nie ucierpia-
ło. Właścicielka wsiadała do Ci-
troena i zaparkowała go kilka me-
trów dalej, tym razem już zaciąga-
jąc ręcznym hamulec. 

Marcin Simiński

UTW skończył 5 lat 
Wczoraj, czwartek 11 lutego, 

w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry, odbyła się uroczystość z okazji 
5-lecia działalności Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku – organizacji 

zrzeszającej seniorów. W progra-
mie obchodów, poza prezentacją 
dotychczasowych osiągnieć UTW, 
podziękowano też wielu osobom 
za współpracę. Wśród zaproszo-

nych gości, była też redakcja DN. 
Na relację z uroczystości zapra-
szamy do kolejnego, wtorkowego 
wydania. 

KS

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu 

gminnego - burmistrz czeka!  Skorzystaj!
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklaMa

reklaMa

reklaMa

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklaMa

Gdzież tam bieda - nagrody dają jakby nigdy nic!   

Słodkie tajemnice nowogardzkiego magistratu 
Okazuje się, że mimo znanej biedy nowogardzkiego budżetu to pieniędzy na nagrody dla urzędników nie zabrakło. Jak się dowiedzieliśmy, w ubiegłym 
roku skarbnik dostał 5750 zł, a wiceburmistrz 4310 zł.  Wszystko za: szczególne osiągnięcia w pracy.  I wszystko w głębokiej tajemnicy, zarówno przed oby-
watelami naszej gminy, jak i radnymi.

10 tys. dla skarbnika i wice-
burmistrza

Pan Bartosz Wilk, ze stowarzy-
szenia Sieć Obywatelska Watch-
dog Polska, zwrócił się w stycz-
niu tego roku do nowogardzkiego 
magistratu z prośbą o podanie in-
formacji o wypłaconych w 2015 
roku nagrodach dla pracowni-
ków Urzędu. Pan Bartosz Wilk 
jest prawnikiem, a stowarzysze-
nie w imieniu którego występuje 
zajmuje się monitoringiem dzia-
łań administracji samorządowej, 
tropiąc występującą tak często lo-
kalnie korupcję i inne patologie 
trapiące władzę publiczną. Od-
powiedź, którą 19 stycznia 2016 
roku wysłał urząd zawierała in-
formacje dotyczące tylko dwóch 
osób. Okazało się że w ubiegłym 
roku skarbnik Marcin Marchew-
ka dostał 5750 zł, a wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski 4310 
zł .Wszystko za: szczególne osią-
gnięcia w pracy,  przypadku K. 
Kolibskiego jeszcze za: zaanga-
żowanie w sprawy gminy w tym 
współprace i udział merytorycz-
ny w pracach wydziałów. 

Po za tym ąd nie precyzuje na 
czym konkretnie te szczególne 
osiągnięciamiałyby polegać – po-
zostaje mieć nadzieje, że nie cho-
dzi o przychodzenie do pracy i 
rzetelne wykonywanie zadań wy-
nikających z zakresu obowiązków 
(za to jak wiadomo otrzymuje się 
przecież niezłe wynagrodzenie 
miesięczne - w przypadku tych 
nowogardzkich urzędników po 
około 8000 tys. zł). Panu B. Wil-
kowi nie udało się też, jak na ra-
zie, uzyskać danych co do innych 
wypłat, ich kwot i nazwisk nagro-
dzonych oraz powodów przyzna-
nia pieniężnych gratyfikacji. 

- Odpowiedź, którą otrzyma-
łem z urzędu rozumiem tak, że na-
grody w 2015 r. dostało czterech 
pracowników samorządowych. O 

dwójce informacje przekazali, bo 
zdaniem urzędu pełnią funkcje 
publiczne. O pozostałej dwójce od-
mówili, bo tych funkcji, jak uzna-
li, nie pełnią. Zatem o tych dwóch 
ostatnich pracownikach nicze-
go nie wiem - ani dokładnie jaka 
nagroda, ani dla kogo, ani za co – 
mówi B. Wilk. 

Nie tylko nie wiadomo za co, 
ale jeszcze w tajemnicy 

Przyznajemy, że otrzymane od 
p. Wilka informacje wprowadzi-
ły nas w zdumienie. Po pierwsze 
chodzi o to, że przyznaje się wy-
sokie nagrody i to jeszcze nie wia-
domo bliżej za co, w sytuacji gdy 
gmina cierpi na bardzo niskie do-
chody budżetowe. Przypomnij-
my w zestawieniu poziomu przy-
chodów budżetowych zajmuje-
my 507. miejsce w kraju na 580. 

klasyfikowanych gmin miejskich. 
Jest tak źle, ponieważ nasz bur-
mistrz potrafi tylko wydawać, a 
nie zarabiać, a jego pomysły in-
westycyjne cechuje zwłaszcza to, 
że zamiast przynosić w dłuższej 
perspektywie wzrost dochodów 
budżetowych, to na ogół generu-
ją tylko jeszcze dodatkowe więk-
sze wydatki związane z eksploata-
cją i utrzymaniem ich material-
nych urzeczywistnień. Innym ob-
jawem nędzy dochodowej budże-
tu jest porównanie wydatków in-
westycyjnych na rok 2016 Nowo-
gardu, gdzie jest to około 5 mln 
złotych i Goleniowa, gdzie na ten 
sam cel przeznaczyć mogą 10 razy 
więcej czyli około 50 mln zł!  Po 
drugie zaś nasze zdumienie wy-
wołane jest również tym, że o wy-
mienionych wyżej nagrodach dla 
osób pełniących funkcje publicz-

ne (czyli objęte pełną jawnością 
rożnych danych) nikt nie wie-
dział.  Fakt ten był skrzętnie ukry-
ty nie tylko przed opinią publicz-
ną, którą mamy zaszczyt repre-
zentować w Nowogardzie, ale tak-
że przed radnymi. - Jestem zasko-
czona tą informacją. W budżecie 
nie ma żadnej wzmianki o nagro-
dach dla urzędników. Są tam tylko 
pozycje dotyczące stałych elemen-
tów wynagrodzeń – mówi radna 
Jowita Pawlak. 

- Nie pamiętam, aby w budże-
cie zapisano pieniądze na nagrody 
dla urzędników – przyznaje Anna 
Wiąz z SLD. 

-W ciągu całego ubiegłego roku 
- mówi radny Marcin Nierad-
ką – nikt nas nie informował, że 
w budżecie proponuje się przezna-
czyć jakieś środki na nagrody. Nie 
było o tym mowy także w trakcie 

zatwierdzania budżetu. Nie mam 
więc pojęcia z jakiej pozycji budże-
towej mogły być wypłacone nagro-
dy dla skarbnika i wiceburmistrza 
- kończy radny. 

O tym, aby w zeszłym roku była 
mowa o pieniądzach na nagrody, 
nie słyszał nawet Przewodniczący 
RM, Stanisław Saniuk. - Nie przy-
pominam sobie, aby ktoś mówił o 
środkach na ten cel. Nie widzia-
łem też pozycji w budżecie, która 
by wyraźnie wskazywała na ten 
konkretny wydatek. Na najbliższej 
komisji gospodarczo-finansowej 
będziemy pytać urzędników o tę 
kwestię – mówi  S. Saniuk (PSL). 

My też sobie nie przypomina-
my. Pozostaje liczyć na to, że usta-
lą to radni, tak jak zapowiada 
Przewodniczący RM. 

Podsumowanie 
Podsumowanie to (jak zwykle 

w Nowogardzie za R. Czapli) wy-
chodzi na duży plus tylko w osobi-
stym portfelu burmistrza i w port-
felu niektórych oddanych spra-
wie promocji włodarza urzędni-
ków. Na pewno zaś, na głęboki 
minus wychodzi za to w portfelu 
wspólnoty samorządowej, a tak-
że w portfelu obywateli, którzy o 
pomyślność to muszą zadbać tyl-
ko i wyłącznie sami. Władza nie 
po to jest bowiem, aby dbała o ja-
kieś sprawy publiczne i perspek-
tywy dobrobytu dla obywateli. 
Najpierw musi zadbać przecież o 
samą siebie, wszak inaczej w ogó-
le by jej nie było, a to by dopiero 
zdarzyła się nam wtedy tragedia! I 
to jawna tragedia!

sm, MS

Od lewej K. Kolibski - 4310 zł nagrody i M. Marchewka-5750 zł..JPG
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Niemcy załamani  
– Polacy będą  dbać o swoje!

Prestiżowy niemiecki dzien-
nik ekonomiczny „Handels-
blatt” załamuje ręce nad Pol-
ską – donosi jedno z  polskich 
czasopism. Co tak dobija nie-
mieckich specjalistów od eko-
nomii globalnej? Jak się dowia-
dujemy głównym problemem,  
zatrwożonego rozwojem sytu-
acji na wschodzie, niemieckie-
go dziennikarza od ekonomii, 
jest to że:

- populistyczna partia PiS ob-
rała w polityce gospodarczej 
kurs dbania przede wszystkim 
o polskie interesy. PiS podkre-
śla- grzmi publicysta zza Odry 
i Nysy Łużyckiej-  że przedsię-
biorstwa produkujące w Polsce 
będą w przyszłości faworyzowa-
ne przy udzielaniu zleceń. Taki 
nacjonalistyczny kurs podoba się 
zwolennikom PiS-u, przy czym 
nie przeszkadza im to zupełnie, 
że są zrywane wstępne umowy 
zawarte przez poprzedni rząd.

Kurs dbania przede wszyst-
kim o polskie interesy - pozor-
nie tylko stawianie tego jako za-
rzutu polskiemu rządowi może 
się wydawać daleko posunię-
tą dewiacją ale... Zarzut ten w 
ustach niemieckich ekonomi-
stów ma głębokie podłoże i hi-
storyczne, i te wynikające z 
kształtu aktualnej polityki eu-
ropejskiej. Rzesze specjalistów 
z czołowych gospodarek euro-
pejskich  mają bowiem  rzeczy-
wiście powody do niepokoju. 
Gospodarki te  wszak zbudo-
wały swoją potęgę i nieustanny 
dynamizm na mechanizmach 
kolonizatorskiego wyzysku in-
nych.  Kolonizacja w ich wy-

konaniu w poprzednich wie-
kach różni się od dzisiejszej tyl-
ko formą i kierunkami ekspan-
sji . Oni nie przywykli do tego 
aby kolonie prowadziły własną 
autonomiczna politykę gospo-
darczą, która pozwala rosnąć 
w siłę i gospodarce narodowej 
i  lokalnym przedsiębiorcom, 
a rządy podporządkowanych 
państw obierały Kurs dbania 
przede wszystkim o własne in-
teresy. Jakiego zachowania pań-
stwa polskiego  życzyłyby sobie 
niemieckie ośrodki decyzyjne 
to obrazuje choćby gorzki fi-
nał wieloletniej walki o odszko-
dowanie Marka Kubali z Wał-
brzycha. Przedsiębiorca piętna-
ście lat temu został niesłusznie 
aresztowany.  Marek Kubala do 
2000 roku prowadził salon sa-
mochodowy marki Seat. Został 
zatrzymany i postawiono mu 
wiele zarzutów, m. in. korupcji, 
przebijania numerów i przemy-
cania pojazdów. Zarzucano mu, 
że łącznie naraził Skarb Pań-
stwa na stratę 450 tys. zł. Męż-
czyzna został wyprowadzony z 
domu w kajdankach i areszto-
wany. Stracił  firmę i wpadł w 
spiralę długów.  Dopiero po la-
tach okazało się, że zarzuty nie 
znalazły   podstawy dowodo-
wej,  w związku z tym przed-
siębiorca od czterech lat sądził 
się ze Skarbem Państwa. Gdy 
w tych dniach usłyszał kwotę 
przyznanego mu odszkodowa-
nia, w nerwach wybiegł z sali. 
Odszkodowanie za tylko mate-
rialne, wielomilionowe straty, a 
także wiele lat  udręk i niesłusz-
nego aresztowania wynosi zda-
niem Sądu... 89 tys. złotych.

Tak więc nie martwcie się tam 
za Odrą i Nysą Łużycką - jesz-
cze nie w każdym miejscu pol-
skie instytucje przyjęły Kurs 
dbania przede wszystkim o pol-
skie interesy.
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Nasz felieton

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 
91 392 21 65

kolejna odsłona konkursu  
na nowego dyrektora biblioteki

Nazwisko poznamy za kilka dni 
Wczoraj odbyły się przesłuchania kandydatek na dyrektora Biblioteki Miejskiej w Nowo-
gardzie. Na wyniki konkursu trzeba jednak jeszcze poczekać kilka dni. 

Jak wcześniej informowaliśmy 
swoje kandydatury na stanowiska 
dyrektora nowogardzkiej Biblio-
teki złożyły trzy panie: Wiesława 
Parzybut, wieloletni pracownik 
działu dla dzieci i młodzieży w Bi-
bliotece, Anna Wysoszyńska, na-
uczyciel w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie 
oraz Joanna Zielińska-zatrudnio-
na w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Nowogardzie (a nie jak napisa-
liśmy wcześniej w Szkole Podsta-
wowej w  Długołęce, za co prze-
praszamy zainteresowanych). 

Wszystkie trzy kandydatki po-
zytywnie przeszły pierwszy etap 
konkursu, czyli ocenę formalną 
złożonych dokumentów aplika-
cyjnych. Wczoraj natomiast, tj. 11 
lutego, odbył się drugi etap kon-

kursu, czyli przesłuchanie kandy-
datów i zapoznanie się z ich kon-
cepcjami zarządzania Biblioteką. 

W przeciwieństwie do kon-
kursów na dyrektorów placó-
wek oświatowych, po zakończe-
niu przesłuchania kandydatów 
nie ogłoszono, który z nich zdo-
był największe uznanie w oczach 
komisji konkursowej. Jeden z jej 
członków, wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski, zaraz po zakończe-
niu przesłuchań, poinformował 
DN, że na oficjalne wyniki będzie 
trzeba poczekać kilka dni. 

Oczywiście jak tylko komisja 
dokona wyboru nowego szefa Bi-
blioteki,  niezwłocznie poinfor-
mujemy o tym fakcie. 

Marcin Simiński

Wyniki konkursu walentynkowego DN

Kto wygrał romantyczną 
kolację w Kamenie? 
Prawie 100 osób wzięło udział w naszym walentynkowym konkursie, w którym do wygra-
nia była romantyczna kolacja w Restauracji Kamena w Nowogardzie. Ze względu 
na tak duże zainteresowanie, właściciele Restauracji zdecydowali, 
że zwiększą pulę nagród i zasponsorują nie jedną, 
a trzy romantyczne kolacje w swoim 
lokalu!

foto: losowanie zwycięzców w „konkursie walentynkowym”. Na zdjęciu od lewej: 
Marika Kozłowska z Restauracji Kamena oraz Karlina Słomska z DN. 

Losowanie zwycięzców kon-
kursu odbyło się wczoraj, tj. 11 
listy, w siedzibie redakcji DN. 

I tak romantyczną kolację ze 
swoją drugą połówką już w naj-
bliższe walentynki spędzą: pani 
Katarzyna Rogowska, pan 
Wojciech Szczepaniak oraz pan 
Grzegorz Huget. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzmy smacznej 
kolacji! 

Pozostałym osobą, które na-
desłały kupony, dziękujemy za 
udział w naszym konkursie i za-
chęcamy do brania udziału w 
kolejnych. 

Organizatorzy: Restaura-
cja  Kamena i Dziennik Nowo-
gardzki. 
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10 lutego – kolejna rocznica syberyjskiej gehenny

Skromne obchody
10 lutego 1940 roku w mroźny poranek rozpoczęto wywózkę na Sybir dziesiątków tysięcy  Polaków zamieszkałych na terenach okupowanych po 17 wrze-
śnia  1939 roku przez Armię  Sowiecką.

Razem w czterech  deportacjach 
wysiedlono prawie 370 tys. osób 
(są szacunki, które mówią  nawet 
o 800 tys). I tak kolejno w lutym 
1940- było to 140 tys., w kwiet-
niu 1940- 61 tys., w maju –lip-
cu 1940- 80 tys., w maju-czerw-
cu 1941- 85tys. Przynajmniej 1/5 
wszystkich osadzonych w specpo-
siołkach, kopalniach i na wolnym 
zesłaniu, zmarła z głodu, zim-
na, chorób i wyczerpania spowo-
dowanego ponadludzką pracą fi-
zyczną. Największa śmiertelność  
dotknęła właśnie tej grupy, którą 
deportowano 10 lutego 1940 roku. 

Stowarzyszenia sybirackie co-
rocznie obchodzą lutową roczni-
cę jako jedną z ważniejszych dat 
opisujących martyrologię naro-
du poddanego masowej ekster-
minacji  przez sowieckich zbrod-
niarzy.  Warto tutaj przypo-
mnieć, że obchodzenie rocznic 
tych dat stało się w Polsce moż-
liwe dopiero po  tym jak (nie-
stety tylko częściowo) przepę-
dzono u nas od władzy komuni-
stów i socjalistów z  PZPR- wier-
nej sojuszniczki sowieckiego im-
perium zniewolenia, czy po soli-
darnościowej pokojowej rewolu-
cji. W Nowogardzie mamy dwa 

związki Sybiraków. Na czele jed-
nego z nich stoi p. Maria Dem-
bińska. - W tym roku roczni-
cę lutową obchodziliśmy skrom-
nie – mówi DN p. M. Dembiń-
ska. - Większe obchody planuje-
my w kwietniu (II wywózka –dop. 
red) gdy  mam nadzieję,będzie już 
lepsza pogoda. Nasi członkowie to 
przecież ludzie już w bardzo po-

deszłym wieku – kończy prze-
wodnicząca. Drugim związkiem 
Sybiraków kieruje Franciszka   
Kobylińska. Jak nam wiadomo, 
ten związek odbył w środę (10 lu-
tego) krótkie spotkanie pod po-
mnikiem sybiraków na cmenta-
rzu. O tym  spotkaniu  niestety 
nie poinformowano, nawet  nie 
wiedzieli o nim niektórzy człon-

kowie związku. Również kape-
lan Sybiraków ks. dziekan  Ka-
zimierz  Łukjaniuk nie został za-
proszony – dotychczas, zwycza-
jowo co roku to on właśnie  pro-
wadził pod pomnikiem modli-
twę w intencji i żyjących Sybira-
ków, ale i zmarłych, a zwłaszcza 
tych zmarłych, którzy pozosta-
li na zawsze na nieludzkiej zie-

mi. Jak się dowiedzieliśmy, uro-
czystości  nie zaszczycił też swoją 
obecnością pupil przewodniczą-
cej  Kobylińskiej, odznaczony je-
sienią ubiegłego roku  medalem 
Sybirackim. Chodzi o burmistrza  
Roberta Czaplę, przewodniczą-
cego nowogardzkiego SLD – czy-
li formacji będącej ideową  ale i 
prawną spadkobierczynią PZPR. 
Ta ostatnia zaś dręczyła przez 40 
lat tych, którym syberyjskie ze-
słanie udało się przeżyć. Nie wia-
domo co było przyczyną absen-
cji  odznaczonego, czy nie został 
zaproszony, czy uznał, że tym ra-
zem  nie warto, bo ani drugiego 
medalu przecież teraz nie dosta-
nie, a i pisma z poparciem  prze-
wodniczącej Kobylińskiej na ra-
zie nie potrzebuje, bo do wybo-
rów jeszcze daleko? Tak czy siak 
nowogardzka władza jak zwy-
kle obeszła bokiem te prawdzi-
wie ważne narodowe rocznice. 
Najważniejsze z tych rocznic co 
przywołują na pamięć zbrodnie 
sowietów i krycie tych zbrodni 
przez jak to nazwał ongiś w Sej-
mie już Rzeczpospolitej, Leszek 
Moczulski:  płatnych  zdrajców, 
pachołków  Rosji- skrót pzpr.
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Idzie pacjent do lekarza, a tam... pusty gabinet 
Witam serdecznie
Chciałabym za pośrednictwem 

Waszej gazety poruszyć problem- 
bo uważam, że takowy jest- noc-
nych dyżurów lekarzy. Myślę, że 
nie mnie jedną taki problem doty-
czy a kuriozalna sytuacja spotkała.

W dniu 26.01.2016 roku o go-
dzinie ok 6.45 - 6.50 przyszłam 
do punktu pełniącego dyżur nocny 
(opieka nocna) przy ulicy 3 Maja 
46 (przychodnia w budynku p. 
Szulejko) z chorym dzieckiem. Za-
dzwoniłam dzwonkiem po czym 
wyszła Pani (prawdopodobnie oso-
ba sprzątająca) i poinformowała 
mnie, że lekarz jest do godziny 7.00 
i już nie przyjmuje ponieważ już 
skończyła nocny dyżur i wyjecha-
ła do pracy do szczecina.  Zapyta-
łam to gdzie mam się udać z dziec-
kiem i może jeszcze nie wyjecha-
ła.  Wróciłam na parking. Zorien-
towałam się, że nie ma jeszcze 7:00 
więc wróciłam do punktu przyjęć. 
Powiedziałam, że jest 6:55 i lekarz 

powinien jeszcze być. Pani powie-
działa, że już pani doktor  wyje-
chała a ja z dzieckiem mogłam so-
bie przyjechać o godzinie 6.00 rano 
a nie teraz! Pojechałam do szpita-
la, gdzie pani pielęgniarka z od-
działu dziecięcego udzieliła nam 
pomocy- za co bardzo dziękuję. Na 
szczęście moje dziecko nie było po-
ważnie chore, ale cała ta sytuacja 
bardzo mnie zbulwersowała.

 Drodzy Rodzice trzeba sobie za-
planować kiedy Wasze dzieci będą 
potrzebować pomocy, gdyż uda-
jąc się po pomoc do opieki nocnej, 
można się “nie załapać” na pomoc 
pani “dr”. 

  Większość osób pracujących 
“od-do” miałaby problemy opusz-
czając stanowisko pracy co naj-
mniej 10 min. przed czasem. Zgod-
nie z Kodeksem Etyki Lekarskiej:

Przyjmuję z szacunkiem i 
wdzięcznością dla moich Mistrzów 
nadany mi tytuł lekarza i w pełni 
świadomy związanych z nim obo-

wiązków przyrzekam:
- obowiązki te sumiennie speł-

niać;
- służyć życiu i zdrowiu ludzkie-

mu;
-   według najlepszej mej wiedzy 

przeciwdziałać cierpieniu i zapo-
biegać chorobom, a chorym nieść 
pomoc bez żadnych różnic, takich 
jak: rasa, religia, narodowość, po-
glądy polityczne, stan majątkowy i 
inne, mając na celu wyłącznie ich 
dobro i okazując im należny sza-
cunek;

- nie nadużywać ich zaufania i 
dochować tajemnicy lekarskiej na-
wet po śmierci chorego;

- strzec godności stanu lekarskie-
go i niczym jej nie splamić, a do ko-
legów lekarzy odnosić się z należną 
im życzliwością, nie podważając 
zaufania do nich, jednak postępu-
jąc bezstronnie i mając na wzglę-
dzie dobro chorych;

- stale poszerzać swą wiedzę le-
karską i podawać do wiadomości 

@    Ludzie listy piszą  @ 

świata lekarskiego wszystko to, co 
uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!
Czyżby ktoś (pani doktor) za-

pomniał o dwóch pierwszych pod-
punktach?

Z pozdrowieniami dla redakcji
zbulwersowana mama

Od redakcji: 
Autorka tekstu wymieniała w 

tekście nazwisko lekarski, która 
tego dnia miała dyżur. Ze wzglę-

du na to, że redakcja zwróci się o 
wyjaśnienie sytuacji opisywanej 
przez naszą Czytelniczkę, do Szpi-
talnego Centrum Medycznego 
w Goleniowie, które to w Nowo-
gardzie wykonuje zadanie w za-
kresie nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej, do czasu uzyskania 
stanowiska SCM uznaliśmy, aby 
dane personalne lekarza pozosta-
wić tylko wiadomości redakcji, 
oraz rzecz jasna jej pracodawcy.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jezus pełen Ducha Świętego, 
powrócił znad Jordanu i czter-
dzieści dni przebywał w Du-
chu na pustyni, gdzie był kuszo-
ny przez diabła. Nic w owe dni 
nie jadł, a po ich upływie odczuł 
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Je-
śli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby się stał 
chlebem. Odpowiedział mu Je-
zus: Napisane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek. Wówczas 
wyprowadził Go w górę, poka-
zał Mu w jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł diabeł do 
Niego: Tobie dam potęgę i wspa-
niałość tego wszystkiego, bo mnie 
są poddane i mogę je odstąpić, 
komu chcę. Jeśli więc upadniesz 
i oddasz mi pokłon, wszystko bę-
dzie Twoje. Lecz Jezus mu od-
rzekł: Napisane jest: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon 
i Jemu samemu służyć będziesz. 
Zaprowadził Go też do Jerozoli-
my, postawił na narożniku świą-
tyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś 
Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół! Jest bowiem napisane: Anio-
łom swoim rozkaże o Tobie, żeby 
Cię strzegli, i na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie ura-
ził swej nogi o kamień. Lecz Jezus 
mu odparł: Powiedziano: Nie bę-
dziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego. Gdy diabeł dokoń-
czył całego kuszenia, odstąpił od 
Niego aż do czasu. (Łk 4,1-13)

Ewangelista Łukasz pokazu-
je nam dziś Jezusa przebywają-
cego na pustyni. Co jest bardzo 
ważne do uchwycenia, co pod-
kreśla dwukrotnie Łukasz już w 
pierwszym zdaniu, że Jezus był 
pełen Ducha Świętego i przeby-
wał w Duchu na pustyni. To jest 
klucz do owocnego przeżywania 

życia duchowego, do owocne-
go przeżywania świętego postu. 
Nieustanne trwanie w obecności 
Bożego Ducha. Czy jestem czło-
wiekiem, który jest pełen Ducha 
Świętego? Czy swoją codzien-
ność przeżywam z tym Duchem? 
Faktem jest, że podczas chrztu 
otrzymaliśmy tak jak Jezus Du-
cha Świętego. Faktem jest, że ten 
sam Duch w sakramencie bierz-
mowania przyszedł do mnie ze 
swoimi darami. Pytanie jest jed-
nak o to czy mam swoje nabo-
żeństwo do Ducha Świętego? Co 
z tego, że przyjąłem Go w sakra-
mencie jeśli nie wzywam Go co-
dziennie. To tak jakbym raz w 
życiu mocno się najadł, aż do 
obżarstwa i myślał, że to starczy 
już na całe życie. Głód prędzej 
czy później ale się pojawi. Sko-
ro odzywa się on przy pustym 
żołądku to o ile mocniej odzy-
wa się przy głodzie Bożego Du-
cha. Wpisz sobie w priorytety 
nabożeństwo do Ducha Święte-
go. Wyryj głęboko w sercu, że je-
śli chcesz dokonać rozwoju życia 
duchowego to nie tylko możesz, 
ale wręcz musisz wołać codzien-
nie i usilnie o Bożego Ducha. Na 
myśl przychodzi Karol Wojtyła, 
którego ojciec nauczył modlitwy 
właśnie do Ducha Świętego, kie-
dy dostrzegł jego brak gorliwo-
ści w posłudze ministranckiej. 
Każdy z nas potrzebuje tego Du-
cha. Jezus Go potrzebował, Jan 
Paweł II potrzebował, potrzebu-
ję go każdy z nas. Jezus przeby-
wał 40 dni na pustyni. Nie był to 

czas sielanki. Był to czas zmaga-
nia się z pokusami. Widzimy Je-
zusa, który jest kuszony przez 
Złego. Czego więc się spodzie-
wamy, że nas nie będzie Zły drę-
czył, kusił? Próbował z Jezusem 
to tym bardziej będzie próbo-
wał i nas zwyciężyć. Jezus poka-
zuje nam dzisiaj, że czas postu 
jest czasem wyjścia na pustynię. 
Czasem konfrontacji z otaczają-
cą nas rzeczywistością. Czasem 
stawienia czoła naszym niedo-
skonałościom i słabościom. Je-
zus pokazuje nam, że się da: że 
się da pokonać Złego, że się da 
pokonać pokusy. Daje nam go-
towe rozwiązanie. Na każdą sza-
tańską pokusę odpowiada Sło-
wem Bożym. Oto lek na ataki 
Złego. Dostrzec moc Słowa Bo-
żego. To jest temat, który nie-
ustannie będzie powracał. Do-
póki nie weźmiemy Pisma Świę-
tego, dopóki nie zaczniemy pry-
watnie zagłębiać się w Słowo 
Boże to tym samym nie rozpa-
limy w nas Bożego Ducha. Tym 
samym nie będziemy potrafi-
li tak jak Jezus odpierać ataki 
Złego. Jezus pokazuje nam dzi-
siaj moc Słowa Bożego. Skorzy-
stajmy z Jego wskazania. Weźmy 
Biblię do ręki. Czytajmy ją. Roz-
ważajmy konkretne fragmen-
ty. Żyjmy Słowem Bożym na co 
dzień, a niejedna pokusa zosta-
nie pokonana. Niech zakończe-
niem naszego rozważania będzie 
modlitwa o Bożego Ducha, któ-
rą modlił się Karol Wojtyła:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. 

Franciszka Majdzińska – 99 lat, zmarła 08.02.2016r., pogrzeb odbył 
się 11.02.2016r., o godzinie 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Władysław Ziółkowski – 61 lat, zmarł 07.02.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 12.02.2016r., o godzinie 13:00 w Nowogardzie.

Aleksandra Zawadzka – 73 lat, zmarła 09.02.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 12.02.2016r., o godzinie 12:00 w Nowogardzie. 

informacje przekazał zakład pogrzebowy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Z cyklu: „Spotkajmy się w 
bibliotece”

Czy postmodernizm 
jest zagrożeniem dla 
Europy?
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w 
Nowogardzie, zaprosiła Jacka Stróżyńskiego, który wygłosił 
wykład pod tytułem: „Cywilizacyjne Wyzwania”. Prelegent 
ostrzegał przed zagrożeniami dla Europy wiążącymi się z 
rozwojową religią i kulturą islamu, ale także i propagandą 
będącą źródłem terroru i radykalizacji tej religii. 

Była to już kolejna wizyta tego 
szczecińskiego historyka i byłego 
przewodniczącego 

wojewódzkiego oddziału Sto-
warzyszenia „Civitas Christiana”, 
w nowogardzkiej Bibliotece. W 
zeszłym roku przyjechał do No-
wogardu, aby mówić o różnicach 
między „Chrześcijaństwem a Is-
lamem”. Tym razem wygłosił wy-
kład pt. „Cywilizacyjne Wyzwa-
nia”. - Świat stanął u progu no-
wych zagrożeń ze strony radykal-
nych islamistów, których celem 
jest utworzenie światowego kalifa-
tu. W tej chwili najgorszym scena-
riuszem jest połączenie sił islami-
stów oraz postmodernizmu. Czło-
wiek jest stymulowany do bezmyśl-

nego konsumowania dóbr. Jest w 
drodze, ale nie wie dokąd idzie. 
Odczuwa czas, ale jako zbiór mo-
mentów, między którymi nie ist-
nieje ciągłość. Jego życiem rządzi 
przypadek – nie Bóg, ani on sam. 
Pod taką presją człowiek jest gotów 
przyjmować każdą ideę, która zo-
stanie mu podsunięta lub może po-
paść w całkowitą apatię, wszystko 
stanie się dla niego zobojętniały - 
mówił J. Stróżyński. 

Wykład był prowadzony w for-
mie prelekcji, wzbogaconej o wy-
brane informacje prasowe. Tra-
dycyjnie po zakończonym wykła-
dzie, przy gorącej kawie i herba-
cie, zgromadzeni słuchacze mogli 
wymienić się swoimi spostrzeże-
niami i wątpliwościami z zapro-
szonym gościem. 

Jarek Bzowy
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Dziękujemy 
wszystkim, którzy 

wzięli udział 
w ostatnim pożegnaniu 

śp. Zbigniewa 
Uszkur 

rodzina

PoDZIękoWaNIa

10-11 luty- peregrynacja krzyża Młodych i Ikony Matki Bożej Salus Populi romani

Nowogardzki przystanek ŚDM 
W czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 26 do 31 lipca tego roku w Krakowie, przez całą Polskę peregrynują symbo-
le tego wydarzenia – Krzyż Młodych i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, które zostały ofiarowane przez św. Jana Pawła II. Na trasie ich peregryna-
cji znalazł się także Nowogard. 

W środę (10 lutego) o godz. 
21.00, symbole ŚDM zostały uro-
czyście powitane w Sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego, w obec-
ności kapłanów z naszego tere-
nu, jak i sąsiednich dekanatów, 
na czele ks. Arcybiskupa Andrze-
ja Dzięgi. - Peregrynacja Krzyża i 
Ikony to Spotkania młodych i to-
warzyszące tym oto dwóm znakom 
podarowanym przez Jana Pawła II 
Krzyż Światowych Dni Młodzieży 
oraz Ikona Matki Bożej Salus Po-
puli Romani.  Dlatego dziś radujcie 
się tym szczególnym wydarzeniem 
tu w Nowogardzie, a także oddaj-
cie cześć, a nawet ucałujcie, a tak-
że utulcie go do siebie, ten oto tu 
stojący krzyż i ikonę Matki Bożej 

– powiedział między innymi do 
licznie zgromadzonej młodzieży 
i parafianin ks. abp Andrzej Dzię-
ga. 

O 22.00, odbyło się Odnowie-

nie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. 
O 23.00 rozpoczęło się modlitew-
ne czuwanie parafian z Dobrej, 
Wierzbięcina i Długołęki. Następ-
nie, równo o północy, rozpoczę-
ła się Msza św. Tuż po niej do go-
dziny 3 nad ranem, wierni czuwa-
li przy symbolach ŚDM. 

Następnego dnia, 11 lutego, ok. 
godz. 7.00 Krzyż Młodych i Ikona 
Matki Bożej Salus Populi Romani, 
zostały przewiezione do kościoła 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Tam o godz. 7.30 od-
była się uroczysta msza św. Na-
stępnie symbole ŚDM, w towarzy-
stwie kapłanów, zostały przetrans-
portowane do Zakładu Karne-
go w Nowogardzie. Ze względów 
technicznych do więziennej kapli-

cy wniesiono jedynie Ikonę Mat-
ki Bożej. W krótkiej liturgii, któ-
rej tym razem przewodniczył bi-
skup pomocniczy Henryk Wej-

man, uczestniczyli funkcjonariu-
sze SW i osadzeni. 

Po zakończeniu krótkiej uro-
czystości w ZK, symbole ŚDM po-
nownie przewieziono do kościo-
ła WNMP, gdzie o godz. 10.00 od-
prawiono msze św., następnie o 
godz. 11.00 w kościele odbyła się 
„Droga Krzyżowa” prowadzona 
przez ks. Roberta Szyszko, z udzia-
łem młodzieży z terenu parafii. Był 
to ostatni akcent nowogardzkiego 
przystanku ŚDM.  

Światowe Dni Młodzieży są 
międzynarodowymi spotkaniami 
młodych całego świata, którzy ra-
zem ze swoimi katechetami, dusz-
pasterzami, biskupami i Papieżem 
gromadzą się w jednym miejscu, 
by wyznać wiarę w Jezusa Chry-
stusa. Pomysłodawcą i pierwszym 
gospodarzem tych Dni był św. Jan 
Paweł II, który zgromadził mło-
dych w Rzymie (1984, 1985, 2000), 
Buenos Aires (1987), Santiago de 
Compostela (1989), Częstocho-
wie (1991), Denver (1993), Mani-
li (1995), Paryżu (1997) i Toronto 
(2002). Idea rozpoczęta przez pa-
pieża Polaka jest kontynuowana 
przez jego następców. Po śmier-
ci Jana Pawła II kolejne spotka-
nia młodych odbyły się w Kolo-
nii w 2005 r., następnie w Sydney 
w 2008, Madrycie w 2011 i w Rio 
de Janerio w 2013. Teraz na mło-
dych pielgrzymów czeka Kraków.

MS, JB

Adoptuj, nie kupuj 
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, przy 
udziale Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Sosnowicach, rozpoczynamy nowy cykl pn. „Adop-
tuj, nie kupuj”

Wafel razem ze swoim współ-
lokatorem Mańkiem tworzą ide-
alnie zgrany zespół, którego nie 
chcielibyśmy rozdzielać. Chłopa-
ki zatęskniliby za sobą, bo od za-
wsze są razem, wychowali się ra-
zem, więc i osiwieli razem. Wa-
fel jest bardzo pogodnym i try-
skającym optymizmem psiakiem 
z ogromną potrzebą pieszczot. Na 
spacerach bardziej skupia się na 
głaskaniu i tuleniu, którego wręcz 
się dopomina. Podczas spacerów 
potrafi skoczyć i przytulić się do 
prowadzącego, przekazując tym 
samym ogrom zaufania i czułości. 
Maniek, mimo swojego niemło-

dego już wieku jest bardzo ruchli-
wym psiakiem. Uwielbia spacery, 
podczas których emanuje z niego 
tyle energii, że 

obdzieliłby chyba wszystkie 
schroniskowe psy. Z tej rado-
ści lubi oprzeć się o prowadzące-
go, domagając się przy tym uwa-
gi, głaskania, tulenia i wszystkiego 

co tylko możliwe. Jego delikatnie 
opadające dolne wargi sprawiają, 
że wygląda na wiecznie uśmiech-
niętego. Podziwiamy jego pozyty-
wizm, mimo tego, że wciąż czeka 
na ukochany dom. Jak na praw-
dziwego faceta przystało, jest za-
zdrosny o inne psy, uwaga ma 
być skupiona tylko i wyłącznie na 
nim. Wafel i Maniek czekają na 
kochający dom, w którym będą 
oddanymi przyjaciółmi.

Kontakt w sprawie adopcji 
Mańka i Wafla: 

Pani Marta,  Tel. 504 249 530, p. 
Marta 504 249 530 

Czy nowogardzka młodzież 
wybiera się na ŚDM do krakowa?

Weronika uczennica kl. II 
Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie, Weronika z II klasy w 
Gimnazjum nr 2, Agnieszka 
uczennica II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie: 

- Uroczystość, jak sam przy-
jazd Arcybiskupa Andrzeja Dzię-
gi, Metropolity Szczecińsko-Ka-
mieńskiego, zrobiła na nas ogrom-
ne wrażenie. Po trosze przeżywa-
łyśmy ją z innymi koleżankami, 
jak również kolegami. Mimo to-
warzyszącemu lekkiemu stresowi 
związanemu z przygotowaniami, 
które trwały od 2 dni, udało nam 
się wszystko dobrze „dopiąć” i za-
śpiewać, by godnie przywitać czci-
godnego gościa wspólnie z księż-
mi, siostrami zakonnymi a także 
ks. dziekanem Kazimierzem Łu-
kjaniukiem. Teraz po odprawio-
nej mszy zamierzamy jeszcze po-
zostać w naszej świątyni i czuwać 
przy Ikonie Matki Bożej i Krzyżu. 
Jeżeli chodzi o wyjazd do Krako-
wa na Światowe Dni Młodzieży, 
to z pewnością tam pojedziemy i 
będziemy się cieszyć ze spotkania 

z papieżem Franciszkiem. Mamy 
nadzieję, że zobaczymy go z bli-
ska. Co do intencji, które ze sobą 
zabierzemy na ŚDM, to będą one 
dotyczyły naszego zdrowia, na-
szych rodziców, przyjaciół i bli-
skich, ale też tego, by nasza wiara 
była umacniana w pośród wszyst-
kich ludzi. Ale w szczególności 
nas, osób jeszcze bardzo młodych. 

Wysłuchał JB
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Kochanemu 
Tacie, Dziadkowi i Pradziadkowi 

Aleksandrowi Żytko 
z okazji 90-tych urodzin 

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia, pogody ducha 

życzą dzieci, wnukowie i prawnukowie

Nowoczesne standardy nawożenia

Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,PUŁAWY” S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17

e-mail: nawozy@pulawy.com, www.pulawy.com

Płynna formuła na sukces

20% N + 6 % S
28% N, 30% N, 32 % N

26% N + 3 % S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

ul. Jedności Narodowej 22c
72-130 Maszewo
tel. 91 46 47 100

Oddział Święte 35B
73-110 Stargard
tel. 91 577 01 76

www.agrosklad.pl

AGROSKŁAD NOWAKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA

Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorsze-
nie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach 
wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedobo-
rach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań 
proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie 
odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmie-
rzających do ograniczenia emisji związków siarki do at-
mosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka 
w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór 
siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ogra-
niczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występo-
wanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach 
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także 
zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku. 

Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny 
można podzielić na trzy grupy:

  rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu 
na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek 
– ze średnim plonem rośliny te pobierają 
ok. 50 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę 
– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) 
oraz kukurydza i buraki – średni pobór 
ok. 40 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu 
na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża) 
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.

Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki prze-
kraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie 
zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie do-
datkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-

godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa, 
która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny 
uprawne. 

Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrówno-
ważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmo-
wymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonal-
nie do ilości azotu pobieranego przez rośliny. Badania 
naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wy-
sokością nawożenia azotem i dawkami siarki. Wska-
zane jest zachowanie następujących proporcji 
N do S – rzepak 5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża 
7 : 1. Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza 
pobranie do 10 kg azotu. Zarówno zbyt niskie, jak 
i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogar-
szają jakość produktów roślinnych.

Siarka zaliczana jest do podstawowych składników po-
karmowych warunkujących rozwój wszystkich organi-
zmów żywych.

 decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;
 poprawia jakość plonów i walory smakowe;
  jest jednym z podstawowych składników 
białka, niektórych witamin i enzymów;
  zwiększa odporność roślin na choroby 
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.

Niedobór siarki ogranicza:

 rozwój i plon roślin;
  zawartość i jakość białka, obniża zawartość 
cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);
  nadmierne gromadzenie się azotanów 
w roślinie.

Nowoczesne standardy nawożenia

Odpowiedzią Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
na zapotrzebowanie rynku są NOwe NAwOZy PłyNNe Z dOdAtkiem SiArki Szczegóły na

www.pulawy.com
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Nasi przedsiębiorcy: RECH Nieruchomości – Agnieszka Rech 

Kupić i sprzedać po rozsądnej cenie...
Dla jednych zło konieczne, dla innych pożyteczne ogniwo pomiędzy sprzedającymi i kupującymi - agencje nieruchomości. Od lat są istotnym uczestni-
kiem rynku. Wśród ofert agencji nieruchomości dominują wprawdzie mieszkania z rynku wtórnego, jednak również deweloperzy korzystają z usług firm 
pośrednictwa. Osoby, które planują zakup mieszkania stają przed nie lada dylematem – kupować mieszkanie bezpośrednio, czy też posiłkować się pomocą 
agencji? Dlatego tym razem w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy” porozmawiamy o nowogardzkim rynku nieruchomości z panią Agnieszką Rech, wła-
ścicielką Biura „Rech Nieruchomości”, mieszczącego się przy ulicy 15 Lutego w Nowogardzie, która jest licencjonowanym pośrednikiem.

Dziennik Nowogardzki: Po-
średnik nieruchomości to pani 
zdaniem praca dla odpornych 
na stres?

Agnieszka Rech - Jak najbar-
dziej dobrze postawił pan swoje 
pytanie, każda praca z ludźmi de 
facto wymaga dość dużej odporno-
ści na stres, moja również, bowiem 
z klientem, jako pośrednik nieru-
chomości jestem i towarzyszę mu 
przez cały proces transakcji. Czy-
li od zamiaru podjęcia decyzji o 
sprzedaży/kupna nieruchomości 
poprzez przygotowanie komplekso-
wej oferty, która będzie odpowied-
nia w zależności od stanu praw-
nego nieruchomości, aż do finali-
zacji i przekazania. Zakres naszej 
działalność to kompleksowa obsłu-
ga obejmująca: pośrednictwo przy 
kupnie, sprzedaży, zamianie i wy-
najmie wszelkiego typu nierucho-
mości, pośrednictwo przy udziela-
niu pożyczek i kredytów hipotecz-
nych, ubezpieczenia kredytów i 
nieruchomości. Innymi słowy za-
wód pośrednika cechuje się przede 
wszystkim dużym zaangażowa-
niem. 

Niekiedy podczas negocjacji 
dochodzi do sytuacji, w której 
jedna ze stron uparcie tkwi przy 
swoim stanowisku, a druga rów-
nie uparcie mu się przeciwsta-
wia. Zatem, do kogo należy osta-
teczne zdanie?

Tutaj ja, jako pośrednik nie 
mogę wywierać wpływu na żadną 
ze stron, które zainteresowane są 
transakcją. Niemniej do takich sy-
tuacji bywa czasami, że dochodzi. 
Wówczas zdecydowanie potrzebny 
jest dialog, najlepiej bezpośredni w 
neutralnym miejscu. Zawsze decy-
zję podejmują strony transakcji.

Jak wygląda rynek nierucho-
mości w gminach Nowogard i 
Osina oraz okolicach? Jakie są 
perspektywy rozwoju, a jakie za-
grożenia dla tego sektora dzia-
łalności?

Moja firma jest niedużą firmą, 
toteż jej działalność koncentru-
je się na gminie Nowogard, co się 
tyczy gminy Osina, to nie bardzo 
mam wiedzę jak tam wygląda ta 
sytuacja. Dlatego nie mogę się jed-
noznacznie wypowiedzieć. Nato-
miast, jeżeli chodzi o nowogardzki 
rynek to tutaj tak jak w całym kra-
ju od 1 września weszły w życie 
nowe przepisy programowe projek-
tu MDM odnośnie rynku wtórnego 
i w moim odczuciu ma on ogrom-
ny wpływ na zachowania na tym 
rynku. Gro osób wykorzystuje ten 
program i jest to bardzo widocz-
ne. Dlatego jeżeli chodzi o stronę 
popytową pośrednictwa nierucho-
mości to w Nowogardzie ma ona 
tendencję rosnącą. Natomiast, je-
żeli chodzi konkretnie o sprzedaż 
nieruchomości w Nowogardzie, to 
dobrze sprzedają się tradycyjnie 
mieszkania 1 pokojowe. Ale, po-
pularne są też 2 i 3 pokojowe. Tu-
taj wartym zauważenia jest fakt, 
że klienci teraz szukają już miesz-
kań o podwyższonym standar-
dzie, gdzie nie trzeba będzie ro-
bić remontu. Ale to nie oznacza, 
że mieszkania do remontu nie są 
dziś kupowane, bo są, a następnie 
przez właścicieli systematycznie re-
montowane. Reasumując tutaj jed-
nak przewagę mają mieszkania już 
gotowe i wyremontowane za roz-
sądną cenę, która jest kształtowa-
na przez czynniki takie jak: lokali-
zacja, piętro i oczywiście standard.

W Pani biznesie dominuje 

proces kupna lub sprzedaży nie-
ruchomości. Więc dlaczego war-
to kupować nieruchomości po-
przez biuro nieruchomości i 
jaka jest rola pośrednika nieru-
chomości?

Odpowiedź jest tutaj jedna i za-
sadnicza, która dotyczy dbania 
o proces całej transakcji. Kolej-
ną sprawą jest to, że ludzie chcą 
oszczędzić swój czas. Choć pośred-
nik pobiera swoje wynagrodzenie 
w formie prowizji od transakcji, to 
wiele osób korzysta z naszych usług 
bo zapewniamy komfort 1. uregu-
lowany stan prawny nieruchomo-
ści, 2. oszczędność dziś tak drogo-
cennego czasu związanego z za-
łatwianiem dokumentów, map, 
uzgodnień własnościowych, 3. po-
moc w uzyskaniu kredytu jak naj-
korzystniejszego, 4. obecność pod-
czas wizyty u notariusza, 5. obec-
ność przy przekazaniu nierucho-
mości po otrzymaniu pełnej za-
płaty przez stronę sprzedającą – 
to taka w „pigułce” jest moja rola. 
Prowizja jest formą zapłaty za wy-
konaną pracę. Dlatego jest to rzecz 
zupełnie normalna. 

Czym zajmuje się pani biuro 
nieruchomości i jakie jest jego 
główne zadanie?

Ogólnie mówiąc doprowadza 
do skojarzenia dwóch stron, które 
chcą sprzedać lub kupić nierucho-
mość. Pośredniczymy jeszcze w wy-
najmie, najmie i zamianach, jed-
nak zdecydowanie rzadziej. Tak 
jak wspomniałam wcześniej, je-
steśmy z klientami przez cały pro-
ces od przyjęcia nieruchomości do 
oferty w sprzedaży, aż do finaliza-
cji. Każda transakcja jest inna i my 
wykonujemy czynności odpowied-
nie do danej sytuacji. Występujemy 
jako pośrednik między kupujący-
mi, a sprzedającymi, jednak także 
reprezentujemy ich interesy. Naj-
ważniejsza chyba kwestia to dobre 
relacje z klientami, zawsze pracuję 
szanując swoich klientów i pragnę 
zasłużyć na ich zaufanie.

W jakiej części miasta lokale 
mieszkalne są kupowane przez 
klientów i które ulice mają prze-
wagę w sprzedaży czy kupnie? 

Mam wrażenie, że nieruchomo-
ści, które są usytuowane w centrum 
miasta. A mówiąc jeszcze bardziej 
precyzyjnie ul. Kard. Wyszyńskie-
go, Czarnieckiego, Luboszan. Da-
lej od ul. 700 lecia do ul. Żerom-
skiego i jak najbardziej ulica Zielo-

na. Prym biorą mieszkania w Cze-
reśniowym Sadzie i na osiedlu przy 
ul. Racibora. Nowogard jest gminą, 
gdzie zapotrzebowanie na miesz-
kania jest duże, dlatego dobrze, że 
budowane są nowe osiedla miesz-
kalne. Przykładem choćby jest ul. 
Wojska Polskiego, gdzie budowane 
są bloki mieszkalne przez spółdziel-
nie „Cisy”.

Na jakim poziomie kształtują 
się ceny nieruchomości w Nowo-
gardzie i okolicach, a także czy 
odbiegają one od np. cen w Go-
leniowie?

Tutaj w Nowogardzie, w stosun-
ku do Goleniowa ceny zdecydowa-
nie są niższe. A jeżeli już mam pre-
cyzować to średnia cena za m2 wy-
nosi ok. 3 tys. zł. Przy czym zda-
rzają się oferty tańsze i wynoszą 
one nawet ok 2 200 zł za m2, ale 
i w drugą stronę są też i wyższe na 
poziomie 3 600 zł za m2. Wszyst-
ko ma oczywiście znaczenie, gów-
nie w standardzie i im jest on wyż-
szy, tym cena nieruchomości rów-
nież jest wyższa.

Jaki udało się pani sprzedać 
najdroższy lokal czy mieszkanie 
oraz czy posiadanie kilku miesz-
kań może być dziś źródłem za-
robku?

Oczywiście był taki. Ale, nie 
mogę powiedzieć panu, bo obo-
wiązuje mnie tajemnica handlo-
wa. Dlatego tutaj zmuszona je-
stem przejść do kolejnego pytania 
i powiedzieć, że posiadanie kilku 
mieszkań może być formą zarob-
kowania. Dlatego, że koszty wynaj-
mu w Nowogardzie niestety są wy-
sokie. Często kupowane mieszka-
nia są po to, by je wynajmować i 
jest to sposób na życie.

Rynek nieruchomości rośnie i 
stoi otworem przed wszystkimi, 
którzy chcą handlować. Nie trze-
ba mieć licencji ani zatrudniać 
licencjonowanego pośrednika. 
Żeby wejść w ten biznes nie trze-
ba też ponoć wielkiego kapitału?

Jest prawdą, że od 1 stycznia 2014 
roku pośrednikiem w obrocie nie-
ruchomościami może być dosłow-
nie każdy. I to bez żadnych szcze-
gólnych kwalifikacji. Ja jestem po-
średnikiem jeszcze „starej szkoły”, 
uzyskałam licencję zawodową po 
ukończeniu odpowiedniego kierun-
ku studiów, praktyce i egzaminie, 
uprawnienia zawodowe nadał mi 
Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej. W tym za-

wodzie trzeba się bardzo stale szko-
lić i poszerzać wiedzę w szerokim 
zakresie min. prawa podatkowego, 
z zakresu ubezpieczeń musimy mieć 
bieżącą wiedzę na temat kredytów 
hipotecznych  itp., czyli wszystko to, 
co jest związane z sprzedażą i kup-
nem nieruchomości.

Jedną z największych wad ko-
rzystania z usług agencji jest wy-
soka cena, ale i podatki gmin-
ne, które dość źle oceniają lokal-
ni przedsiębiorcy. Jak się pani do 
tego ustosunkowuje?

Przyjęta ogólnie prowizja pod-
stawowa biura nieruchomości to 3 
%, podczas gdy w innych krajach 
jest to często dużo drożej. Każdy 
człowiek pracuje za wynagrodze-
nie, pośrednicy też ludzie. W tym 
zawodzie bardzo istotna jest uczci-
wość, bowiem jest ona gwarantem, 
że klient ponownie kiedyś wróci. 
Co do lokalnych podatków uwa-
żam, że są one na normalnym po-
ziomie. Gmina Nowogard nie wy-
daje mi się, że jest aż tak nieprzy-
jazna dla przedsiębiorców, general-
nie przedsiębiorca z zasady podej-
muje ryzyko prowadzenia działal-
ności toteż musi się liczyć z wszel-
kimi podatkami i wydatkami w 
kwestii swojej działalności gospo-
darczej. Dlatego kto chce się zwią-
zać z naszym miastem musi się li-
czyć z przyjętymi tutaj zasadami. 
W ratuszu bywam dość często i ni-
gdy nie spotkałam się z niekompe-
tencją urzędników czy złym trak-
towaniem. Wręcz przeciwnie są za-
wsze uśmiechnięci i przyjaźnie na-
stawieni, i nie mogę o ich pracy po-
wiedzieć złego słowa. 

Na koniec proszę powiedzieć 
jak uniknąć błędów, podpisując 
umowę z agencją nieruchomo-
ści?

Tutaj przychodzi mi jedna rzecz 
na myśl, by klient, który decyduje 
się na zakup lub sprzedaż nieru-
chomości, przede wszystkim bar-
dzo dokładnie przeczytał umowę. 
Jeżeli ma wątpliwości to niech ją 
zabierze do domu i skonsultuje np. 
z prawnikiem lub nawet przyjdzie 
z nim do wybranego przez siebie 
biura. Dlatego zawsze zachęcam 
do rozmowy czy negocjacji warun-
ków współpracy z moim biurem. 
Każda ze stron chce zrealizować 
swój cel, czyli kupić bądź sprzedać 
nieruchomość, ważne aby na roz-
sądnych warunkach.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Logo firmy nawiązuje do nazwiska pani Agnieszki
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Upadłość konsumencka 
„Chciałbym uzyskać informa-

cję na czym polega tzw. upadłość 
konsumencka, co muszę zawrzeć 
we wniosku, a także w jaki spo-
sób jest ona przeprowadzana”

Przepisy tzw. upadłości konsu-
menckiej, które wprowadziła no-
welizacja ustawy Prawo upadło-
ściowe i naprawcze weszły w życie 
z dniem 01 stycznia 2015 r. Umoż-
liwia ona ogłoszenie upadłości i 
wyjście z długów także osobom fi-
zycznym nieprowadzącym dzia-
łalności gospodarczej, które nie są 
w stanie regulować swoich bieżą-
cych zobowiązań, a także z przy-
czyn często od nich niezależnych 
popadły w zadłużenie. 

Wniosek o ogłoszenie upadło-
ści można w Sądzie Rejonowym 
Szczecin – Centrum w Szczecinie 
Wydział XII Gospodarczy. Opła-
ta od wniosku jest stała i wynosi 
30,00 zł. 

Jakie informacje należy zawrzeć 
we wniosku? Jak wynika z tre-
ści art. 4912 ustawy z dnia 28 lu-
tego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze, wniosek o ogłoszenie 
upadłości powinien zawierać:

- imię i nazwisko, miejsce za-
mieszkania oraz numer PESEL 
dłużnika, a jeżeli nie posiada on 
numeru PESEL – dane umożli-
wiające jego jednoznaczną iden-
tyfikację,

- wskazanie miejsc w których 
znajduje się majątek dłużnika,

- wskazanie okoliczności, które 
uzasadniają wniosek i ich upraw-
dopodobnienie,

- aktualny i zupełny wykaz ma-
jątku z szacunkową wyceną jego 
składników,

- spis wierzycieli z podaniem 
ich adresów i wysokości wierzy-
telności każdego z nich oraz ter-
minów zapłaty,

- spis wierzytelności spornych, 
z zaznaczeniem zakresu w ja-
kim dłużnik kwestionuje istnienie 
wierzytelności,

- listę zabezpieczeń ustanowio-
nych na majątku dłużnika wraz z 
datami ich ustanowienia, w szcze-
gólności hipotek, zastawów i za-
stawów rejestrowych,

- oświadczenie, że w stosunku 
do dłużnika nie uchylono planu 
spłaty wierzycieli na odstawie art. 
49120, nadto że jakakolwiek czyn-
ność prawna dłużnika nie została 
prawomocnie uznana za dokona-
ną z pokrzywdzeniem wierzyciel,

- oświadczenie o prawdziwości 

danych zawartych we wniosku 
Złożenie wniosku rozpoczyna 

postępowanie, które kończy się 
wydaniem przez Sąd Rejonowy 
postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości. Sąd bada przede wszyst-
kim, czy dłużnik spełnił prze-
słanki ogłoszenia upadłości - wy-
móg niewypłacalności dłużnika 
i jej niezawiniony charakter. Po-
stanowienie o ogłoszeniu upadło-
ści podaje się niezwłocznie do pu-
blicznej wiadomości przez ogło-
szenie w budynku sądowym oraz 
obwieszczenie w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym. Sąd 
może oddalić wniosek o ogłosze-
nie upadłości, jeżeli majątek dłuż-
nika nie wystarcza na zaspokoje-
nie kosztów postępowania. Sąd 
oddali wniosek o ogłoszenie upa-
dłości, jeżeli dłużnik umyślnie lub 
na skutek rażącego niedbalstwa 
doprowadził do swojej niewypła-
calności lub istotnie zwiększył jej 
stopień. Ma to miejsce zwłaszcza 
w przypadku tzw. pętli zadłuże-
nia, w których dłużnik mając wie-
dzę co do swojej niewypłacalno-
ści zaciąga kolejne zobowiązania. 
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie 
upadłości także w przypadku gdy 
w okresie dziesięciu lat od daty 
zgłoszenia wniosku w stosunku 
do dłużnika prowadzono postę-
powanie upadłościowe, jeżeli po-
stępowanie to zostało umorzone 
z innych przyczyn niż na wniosek 
dłużnika, ustalony dla dłużnika 
plan spłaty wierzycieli uchylono 
na skutek niewykonania obowiąz-
ków przez upadłego, dłużnik ma-
jąc taki obowiązek, wbrew przepi-
som ustawy nie zgłosił w termi-
nie wniosku o ogłoszenie upadło-
ści nadto czynność prawna dłuż-
nika została prawomocnie uznana 
za dokonaną z pokrzywdzeniem 
wierzycieli.

Po wydaniu przez Sąd posta-
nowienia o ogłoszeniu upadłości 
i wyznaczeniu sędziego komisa-
rza i syndyk, ustalany jest skład i 
wartość masy upadłego, ustale-
nie listy wierzytelności, spienięże-
nie majątku upadłego (jego sprze-
daż przez syndyka) i ostatecznie 
podział sumy pomiędzy wierzy-
cieli dłużnika. Po wykonaniu pla-
nu podziału sąd ustala plan spłaty 
wierzyciel albo umarza zobowią-
zania upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli. Umorzenie 
zobowiązań upadłego bez ustala-
nie planu spłaty wierzycieli nastę-
puje, jeżeli osobista sytuacja upa-
dłego w oczywisty sposób wska-
zuje, że nie byłby on zdolny do 
dokonania jakichkolwiek spłat w 
ramach planu spłaty wierzycie-
li. W takim przypadku kosztami 
postępowania ponosi Skarb Pań-
stwa.

Należy zaznaczyć, że w posta-
nowieniu o ustaleniu planu spła-
ty wierzycieli sąd określa w ja-
kim zakresie i w jakim czasie, nie 
dłuższym niż 36 miesięcy, upa-
dły jest zobowiązany spłacać zo-

bowiązania uznane na liście wie-
rzytelności, niewykonane na pod-
stawie planu podziału oraz jaka 
część zobowiązań upadłego po-
wstałych przed dniem ogłosze-
nia upadłości zostanie umorzona 
po wykonaniu planu spłaty wie-
rzycieli. Po wykonaniu przez upa-
dłego obowiązków określonych w 
planie spłaty wierzycieli, sąd wy-
daje postanowienie o wykonaniu 
planu spłaty wierzycieli i umorze-
niu zobowiązań upadłego powsta-
łych przed dniem ogłoszenia upa-
dłości. Z chwilą umorzenia nie-
spłaconych zobowiązań upadłe-
go,  sąd rejestrowy z   urzędu wy-
kreśla osobę upadłego z  rejestru 
dłużników niewypłacalnych pro-
wadzoną przez Krajowy Rejestr 
Sądowy. Istnieje także obowiązek 
usunięcia danych dłużnika z reje-
strów prowadzonych przez biura 
informacji gospodarczej. 

Jakie korzyści dłużnik odnosi w 
przypadku ogłoszenia jego upa-
dłości? Przede wszystkim dłużnik 
ma pewność tzw. „oddłużenia” po 
zakończeniu postępowania upa-
dłościowego, przeprowadzeniu 
likwidacji majątku i wykonaniu 
planu spłaty wierzycieli. Oznacza 
to, że nawet jeżeli majątek dłuż-
nika nie wystarcza na zaspokoje-
nie roszczeń wierzycieli, sąd umo-
rzy niespłaconą ich część, podczas 
gdy postępowanie egzekucyjne 
nie przewiduje takich ograniczeń. 
Istotną kwestią jest także rozło-
żenie części zadłużenia na raty w 
ramach planu spłaty wierzycie-
li. Sąd ustalają plan spłaty zobo-
wiązany jest przy tym uwzględ-
nić możliwości finansowe dłuż-
nika oraz jego sytuację osobistą. 
Poprawa sytuacji dłużnika w 
trakcie wykonywania planu 
spłaty wierzycieli nie powoduje 
automatycznego wzrostu rat 
na rzecz wierzycieli – raty te są 
stałe i ustalone przez Sąd z góry 
na okres trzyletni. W przypadku 
pogorszenia się sytuacji dłużnika, 
sąd na jego wniosek może dokonać 
zmiany planu spłaty wierzycieli. 
Zauważyć także należy, iż z 
dniem ogłoszenia upadłości 
zawieszeniu ulegają postępowania 
egzekucyjne prowadzone 
przeciwko dłużnikowi, podobnie 
jak wszystkie postępowania 
toczące się przeciwko upadłemu, a 
wszczęte przed dniem ogłoszenia 
upadłości.  

Należy pamiętać, że w sytu-
acji w której upadły posiadał lo-
kal mieszkalny bądź dom jedno-
rodzinny, który wszedł do masy 
upadłości, przysługuje mu upraw-
nienie do otrzymania kwoty pie-
niężnej odpowiadającej przecięt-
nemu czynszowi za okres od 12 
do 24 miesięcy. Takie zabezpie-
czenie potrzeb mieszkaniowych 
dłużnika nie jest stosowane w 
przypadku postępowań egzeku-
cyjnych prowadzonych przez Ko-
morników Sądowych. 

Agnieszka Warian 

okiem radnego

Czy burmistrz nie 
chce budowy boiska?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Czapla chciał zabrać 
pieniądze przeznaczone na zagospodarowanie terenu leżącego u 
zbiegu ulic Warszawskiej, Kowalskiej i Zamkowej. Zamiast wziąć 
się do roboty i realizować inwestycję zatwierdzona przez Radę, 
próbował  przeznaczyć te pieniądze na bieżące wydatki. 

W kampanii wyborczej podją-
łem zobowiązanie, że w obecnej 
kadencji doprowadzę do zago-
spodarowania placu, który swo-
im wyglądem nie pasuje do cen-
trum miasta i nie spełnia żadnej 
społecznej funkcji. Chodzi o kil-
ka hektarów ziemi leżącej odło-
giem w centrum miasta, w niec-
ce, gdzie obecnie znajduje się zde-
wastowane boisko.  Od początku 
kadencji zadałem w tej sprawie 
wiele pytań i złożyłem stosowne 
interpelacje. Jako mieszkańcowi 
osiedla zależy mi, by na zaniedba-
nym placu powstało boisko, place 
zabaw dla dzieci oraz szeroko po-
jęte centrum rekreacji. W obec-
nym roku udało się wygospoda-
rować w budżecie kwotę 200 tys. 
zł., która pozwoli na choćby czę-
ściowe zagospodarowanie tere-
nu. Uważam, że fakt ten był du-
żym sukcesem, bo choć o zago-
spodarowaniu tego terenu mówi 
się od lat, to jeszcze nigdy, żad-
na Rada Miasta nie przeznaczyła 
na ten cel środków finansowych. 
Jako radny, który zabiegał, by pie-
niądze na boisko i place zabaw dla 
dzieci z osiedla oraz całego mia-
sta znalazły się w budżecie, liczy-
łem, że burmistrz Czapla po jego 
uchwaleniu weźmie się do robo-
ty i wraz z urzędnikami zacznie 
przygotowywać projekt oraz roz-
pocznie w 2016 r. realizację inwe-
stycji. Od początku kadencji, na 
sesjach słyszałem zapewnienia, że 
przygotowywana jest koncepcja 
zagospodarowania terenu i prace 
idą zgodnie z planem. Koncepcję, 
która wygląda imponująco nawet 
zaprezentowano publicznie. 

Tymczasem na ostatniej se-
sji Rady Miasta Robert Czapla 
przedstawił Radzie Miejskiej pro-
jekt uchwały, w którym zażądał 
zabrania pieniędzy z realizacji za-
planowanej w budżecie inwesty-
cji. Wzbudziło to moją konster-
nację, bo oczekiwałem, że mimo 
wielu różnic projekt budowy bo-
iska i placów zabaw będą w stanie 
zjednoczyć nas w realizacji jedne-

go celu, który służyć ma przede 
wszystkim mieszkańcom. 

Moje jeszcze większe zaniepo-
kojenie budzą wypowiedzi bur-
mistrza podczas ostatniej sesji, 
które mogą świadczyć o chęci re-
zygnacji z realizacji projektu. R. 
Czapla stwierdził m.in., że projekt 
techniczny będzie realizowany 
bardzo długo, a w obecnym roku 
budowy rozpocząć nie zamie-
rza. Wobec powyższego wzywam 
burmistrza do wytłumaczenia się 
z tych słów przed mieszkańca-
mi ulic Warszawskiej, Kowalskiej 
i Zamkowej i udzieleniem im od-
powiedzi dlaczego nie można roz-
począć budowy. 

Moim zdaniem, które powzią-
łem po konsultacjach z fachow-
cami budowlanymi, nic nie stoi 
na przeszkodzie, by wziąć się do 
pracy i jeszcze w 2016 r. zrealizo-
wać dużą część planowanej inwe-
stycji. Wszystkie inne argumen-
ty są jedynie tzw. spychologią, czy-
li ciągłym przekładaniem wykona-
nia inwestycji, która może dopro-
wadzić do rezygnacji z powzięte-
go planu. Ostatni rok działalności 
burmistrza Czapli oceniam bardzo 
negatywnie, a próba zabrania środ-
ków mieszkańcom ul. Warszaw-
skiej, Kowalskiej i Zamkowej wpi-
suje się w tę ocenę.  To postępo-
wanie R Czapli powoduje   pogłę-
bienie podziałów i kłótni, co dobi-
ja się na kondycji gminy. W spra-
wie omawianej inwestycji dodatko-
wo  także   mataczy:  postuluje za-
branie pieniędzy z budżetu na ten 
cel   a jednocześnie spotyka się z 
jakimiś rzekomo reprezentantami 
mieszkańców aby omawiać  zakres 
rzeczowy tej inwestycji. Boje się, że 
burmistrzowi zaczyna   odbijać co 
najmniej tzw. woda sodowa. 

Jako radny deklaruję, że zrobię 
wszystko, co w mojej mocy i kom-
petencjach by zagospodarować te-
ren i będę na bieżąco informował 
o działaniach Urzędu Miejskiego. 
Deklaruję również wykazanie do-
brej woli i współpracy z każdym, 
któremu wykonanie boiska oraz 
placu zabaw będzie bliskie. 

Podsumowując. Mimo prób 
burmistrza, radni nie zdecydo-
wali się na zabranie 200 tys. zł. z 
zapisanego w budżecie zdania. 
Wszystko zostaje, więc w jak naj-
lepszym porządku. 

Panie Czapla, do roboty! Pie-
niądze są zagwarantowane, a 
mieszkańcy czekają na wbicie 
pierwszej łopaty jeszcze w 2016 r!

Marcin Nieradka, radny PiR
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Nauka poprzez sztukę, czyli…

Wizyta w Krainie Fantazji
Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że to jedyna taka placówka w Nowogardzie, 
a także jedna z nielicznych w całym kraju. Mowa o Prywatnym Artystycznym Przedszkolu 
„Kraina Fantazji”, jakie od ponad roku, funkcjonuje przy ul. Gen. Bema. To co wyróżnia tę 
placówkę na tle pozostałych, to realizowany w niej autorski program edukacyjny, pod na-
zwą „Mali Odkrywcy Sztuki”.  Łączy się w nim  naukę z rozwijaniem naturalnych predyspo-
zycji artystycznych u najmłodszych dzieci. 

Na pomysł otwarcia w Nowo-
gardzie takiego przedszkola wpa-
dły dwie panie, z wykształcenia 
pedagodzy nauczania przedszkol-
nego i wczesnoszkolnego, tre-
nerki sensoplastyki, certyfikowa-
ne animatorki: Ela Kazimierczak 
i Anna Grzelak. Obie pracowały 
wcześniej z dziećmi. W tym cza-
sie nie tylko zdobywały praktykę 
w pracy z najmłodszymi, ale też 
uznały, że ich zdaniem standardo-
wy program edukacyjny jest mało 
atrakcyjny dla małego człowieka 
i może ograniczać indywidualne 
możliwości dzieci. Tak wspomi-
nają moment, gdy pomysł przero-
dził się w konkretne działania:

- Obserwując metody pracy w 
innych placówkach, doszłyśmy do 
wniosku, że fajnie byłoby stworzyć 
miejsce, gdzie poza realizacją pod-
stawy programowej, będzie można 
wydobywać z dzieci naturalną eks-
presję tworzenia, właśnie poprzez 
różne formy sztuki -mówi Elżbieta 
Kazimierczak, właścicielka przed-
szkola „Kraina Fantazji” i doda-
je: oczywiście to nie jest tak, że my 
negujemy metody pracy nauczy-
cieli innych przedszkoli. Po prostu 
obserwacja potrzeb rozwojowych 
dzieci pchnęła na w sztukę.  

- To było w połowie roku 2014, 
kiedy odchodziłam z pracy w jed-
nym z nowogardzkich przedszkoli 
i rozpoczynałam swoją przygodę w 
NDK. Ela miała dobre miejsce na 
przedszkole, bo na Bema nie ma 
takiej placówki. Ja miałam pomysł 
na program nauczania. Postano-
wiłyśmy połączyć nasze siły i stwo-
rzyć „dziecięcą oazę” wiedzy, nauki 
i zabawy – mówi Anna Grzelak, 
wicedyrektor Przedszkola, autor-
ka programu edukacji artystycz-
nej realizowanego w placówce. 

Głównym założeniem, jakie od 
samego początku towarzyszyło 
pomysłowi stworzenia przedszko-
la było, to że placówka ta mia-
ła   się wyróżniać na tle pozosta-
łych, funkcjonujących w naszej 
gminie. 

- Jedyną, trafną formą wydoby-
wania z dzieci ich naturalnej eks-
presji, jest sztuka. Podjęłyśmy więc 
decyzję, że będzie to przedszkole 
artystyczne. Dzieci przez cały okres 
nauki w naszej placówce będą do-
datkowo kroczyły ścieżką edukacji 
artystycznej. Osobiście uważam, że 
każdy z nas rodzi się z jakąś umie-
jętnością, predyspozycją, talentem. 
Pytanie tylko, czy w porę ktoś w 

nas to odkryje? Czy zdoła pielęgno-
wać w nas nasze indywidualne za-
datki uzdolnień? – mówi A. Grze-
lak, która z wykształcenia jest tak-
że instruktorem teatralnym i wiel-
ką pasjonatką tej sztuki. 

Program, o którym mówi Anna 
Grzelak, nazwano: „Mali Od-
krywcy Sztuki”. Jego celem jest 
rozwijanie predyspozycji arty-
stycznych dziecka poprzez rozbu-
dzanie zainteresowań sztuką, do-
skonalenie umiejętności jej od-
bioru i wyrażania ekspresji twór-
czej w zakresie aktywności teatral-
nej, muzycznej i plastycznej. Moż-
na by powiedzieć: nic nowego. W 
końcu we wszystkich przedszko-
lach odbywają się podobne zaję-
cia. Kraina Fantazji poszła jednak 
o krok dalej…

- Wprowadziłyśmy   Sensopla-
stykę - czyli plastykę stymulują-
cą zmysły. To sztuka tworzenia z 
materiałów, które trzeba sobie sa-
memu wyprodukować. Na czym 
to polega? W innych placówkach 
dzieci dostają gotowy produkt w 
postaci na przykład plasteliny, z 
której mają wykonać określoną 
postać, czy rzecz. Masę solną, pa-

nie tworzą same, a w efekcie koń-
cowym rozdają jej kawałki dzie-
ciom. Nasze przedszkolaki każdą 
masę plastyczną robią same. Eks-
perymentują, doświadczają, two-
rzą z odwagą. Robimy to rzecz ja-
sna tylko z naturalnych, spożyw-
czych produktów. Dzieciom po-
zostawiamy też decyzję o tym, co 
chcą z tego później stworzyć- mówi 
E. Kazimierczak. 

- Umawiamy się z rodzicami, 
że w poniedziałki dzieci przycho-
dzą w ubraniach roboczych.  Roz-
kładamy folię malarską, na środku 
kładziemy artykuły spożywcze, mi-
ski i każde dziecko zaczyna wspól-
nie z nami tworzyć. Najważniej-
sze jest to, że dzieci robią to same. 
Podobnie jest z teatrem. Tu nie ma 
miejsca na tresowanie pod dyktan-
do, tu jest miejsce na inspirowanie 
się sobą nawzajem, na budowa-
nie współpracy, czerpanie satysfak-
cji i radości z tworzenia wspólnego 
dzieła i możliwości ukazania pu-

blicznie swoich „małych aktorskich 
sił” – dodaje Anna Grzelak. 

W Krainie Fantazji wszyst-
ko podporządkowane jest sztu-
ce. Nawet treść ślubowanie przed-
szkolaków różni się od tych, stan-
dardowo przyjętych.

- Nasze dzieci nie są pasowane 
na przedszkolaka, ale na „Małego 
Odkrywcę Sztuki”, małego „oby-
watela” Krainy Fantazji. Staramy 
się zatem stworzyć świat, w którym 
dla każdego jest miejsce. Pokazuje-
my w ten sposób dzieciom, że każ-
de z nich ma jakąś siłę tworzenia, 
że każde z nich jest tak samo waż-
ne, jest celem samym w sobie – wy-
jaśnia A. Grzelak.

W wyjątkowy sposób nazwa-
no również poszczególne punkty 
programu nauczania. 

- W naszej Krainie Fanta-
zji mamy kilka wyodrębnionych 
światów: bajkolandia, sztukolan-
dia, liczbolandia, sportolandia 
oraz muzykolandia. To nic inne-
go jak bloki tematyczne, przydzie-
lone do odpowiednich dni. Każ-
dego dnia nauczyciel wychowania 
przedszkolnego realizuje obowiąz-

kowe zajęcia dydaktyczne zgodne 
z podstawą programową. Zajęcia 
te, uzupełniane są edukacją arty-
styczną prowadzoną przez dodat-
kowych instruktorów  – mówi A. 
Grzelak. 

Niesztampowe i nowatorskie 
podejście do kształcenia najmłod-
szych szybko znalazło zwolenni-

ków wśród rodziców. W przed-
szkolu już brakuje miejsc. Dlate-
go w tym roku zostanie ono roz-
budowane. 

- Zaczęłyśmy od 6 dzieci, obecnie 
mamy 21, a telefony od rodziców, 
którzy chcą do nas zapisać swoje 
pociechy,   dalej dzwonią. Dlatego 
planujemy w tym roku szkolnym 
rozbudowę placówki. Powstaną 3 
oddziały plus „zerówka”. Zbudu-
jemy trzy dodatkowe sale, w tym 
także teatralną – to ewenement w 
przypadku takich placówek – za-
powiada E. Kazimierczak. Warto 
dodać, że rozbudowa przedszkola 
przyczyni się do wzrostu zatrud-
nienia w placówce. Obecnie pra-
cują w niej 4 osoby na stałe. Kil-
ka dodatkowych współpracuje z 
przedszkolem. Są to instruktorzy 
artystyczni i specjalista logopeda. 

Nietypowe podejście do kształ-
cenia dzieci, sprawiło, że o przed-
szkolu stało się głośno w całej Pol-
sce, a strona na Facebooku pla-
cówki śledzona jest przez setki 
osób. 

- Prowadzimy na Facebooku na-
szą stronę pod nazwą -„Z Pamięt-
nika Małych Odkrywców”. Rela-
cjonujemy tam to, co dzieje się w 
naszym przedszkolu. Umieszcza-
my foto-relacje. Okazało się, że ki-
bicuje nam mnóstwo osób, nawet 
spoza naszego miasta. Kontaktują 
się z nami dyrektorzy i pedagodzy 
z całego kraju. Pytają o radę, są 
ciekawi jak to się wszystko spraw-
dza w praktyce. Interesuje się też 
nami branżowa prasa. To nas do-
datkowo motywuje i utwierdza w 
przekonaniu, że sztuka łączy ludzi 
– mówi A. Grzelak. 

Miesięczny pobyt dziecka w 
przedszkolu to 250 zł czesnego 
plus wyżywienie. W tej cenie za-
wiera się wszystko. Rodzic nie jest 
obciążany dodatkowymi opłata-
mi. 

Bez wątpienia „Kraina Fanta-
zji” ubarwiła ofertę edukacyjną 
dla najmłodszych w naszej gmi-
nie, i to powinno cieszyć. W koń-
cu konkurencja w sferze oświaty 
zawsze działa na podniesienie po-
ziomu kształcenia, a to przecież 
jeden z głównych celów przyświe-
cających nauczaniu.  

Marcin Simiński 

Od lewej Ela Kazimierczak i Anna Grzelak z Przedszkola Kraina Fantazji.

Siedziba Krainy Fantazji przy ul. Gen. Bema.

Zajęcia z sensoplastyki. Dzieci same produkują masę solną, z której później będą 
tworzyć przeróżne figury.

Tater- sztandarowy element autor-
skiego programu edukacyjnego w 
placówce.
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Szymon syn Sylwi i Grze-
gorza ur. 6-02-2016 z No-
wogardu

Iga córka Joanny Kostrze-
wa-Łuczak ur.4-02-2016 z 
Nowogardu

Michał syn Agnieszki Sta-
szak ur. 5-02-2016 z Dębic

Nina córka Krystyny i 
Krystiana ur. 8-02-2016 z 
Czermnicy

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

ospa – Cup 2016

Niemcy nastrzelali Polakom...
W sobotę (6 lutego), w niemieckim Bad Doberan odbył się halowy turniej piłki nożnej „Ospa – Cup 2016”. Po raz trzeci na zaproszenie Doberaner FC w 
turnieju wzięli udział seniorzy Pomorzanina. Nie był to udany występ nowogardzian u swoich zachodnich sąsiadów... Pomorzanin był gromiony przez ry-
wali, a przedostatnie miejsce w klasyfikacji końcowej, zawdzięcza serii rzutów karnych. 

Przypomnijmy, że Pomorza-
nin w Niemczech podczas Ospa – 
Cup wystąpił dwukrotnie. W 2014 
roku piłkarze z Nowogardu prze-
grali wszystkie grupowe mecze i 
zajęli ostatnie miejsce. Lepiej było 
w 2015 roku. Wówczas nowogar-
dzianie wygrali w pierwszym spo-
tkaniu, następnie odnotowali re-
mis oraz dotkliwą porażkę, która 
spowodowała, że piłkarze Pomo-
rzanina ostatecznie zajęli 3. miej-
sce w grupie i 6. pozycję w całym 
turnieju. 

Do Niemiec nie mógł pojechać 
trener pierwszej drużyny Fernan-

do maia Batista, oprócz zawod-
ników, z drużyną przez cały czas 
obecny był Andrzej Skórniewski. 
Wiele do życzenia pozostawia ka-
dra nowogardzian, gdyż niedługo 
przed inauguracją rozgrywek ligo-

wych, na silnie obsadzony turniej 
nie pojechali najważniejsi zawod-
nicy pierwszej drużyny. Zamiast 
tego barwy Pomorzanina repre-
zentowali ci, którym chyba na 
dzień dzisiejszy najbardziej zależy, 
czyli: Dawid Kurek, Konrad Ada-
mek, Patryk Marcinkowski, Adam 
Mańka, Błażej Bajerski, Grzegorz 
Skrzecz, Michał Jankowski oraz 
Michał Piątkowski. Piłkarze z No-
wogardu sobotnią rywalizację 
rozpoczęli od porażki z gospoda-
rzami turnieju, drużyną Dobera-
ner FC. Gospodarze bez proble-
mów uporali się z gośćmi wygry-

wając 4:0.  W drugim meczu no-
wogardzianie zagrali już uważniej 
w obronie i przeciwstawili się ze-
społowi SV Traktor Pentz. Niem-
cy jednak byli skuteczniejsi i dopi-
sali sobie 3 punkty po zwycięstwie 

2:0. Następnie przyszły dwie bar-
dzo dotkliwe porażki. Najpierw 
PSV Rostock rozgromił Pomo-
rzanin 6:0, następnie TSV Butzow 
wygrał z nowogardzianami 1:6. 
Jedyną bramkę w tym turnieju dla 
naszych reprezentantów, zdobył 
Grzegorz Skrzecz. Podsumowu-
jąc, Pomorzanin przegrał wszyst-
kie cztery spotkania, strzelił jed-
nego gola oraz stracił aż 18 bra-
mek. W ostatnim swoim wystę-
pie piłkarze z Nowogardu zagrali 
z ostatnią drużyną drugiej grupy- 
SV Hafen Rostock. W zasadzie nie 
zagrali, tylko zmierzyli się w kon-
kursie rzutów karnych. Lepiej na 
bramkę rywali strzelali zawodnicy 
Pomorzanina i wygrali tą rywali-
zację 2:1, był to jedyny pozytywny 
akcent w tym turnieju. 

KR

Ospa – Cup 2016
Wyniki:
Doberaner FC – Pomorzanin Nowogard 4:0
Pomorzanin Nowogard – SV Traktor Pentz 0:2
PSV Rostock – Pomorzanin Nowogard  6:0
Pomorzanin Nowogard – TSV Butzow 1:6

Mecz o 9. miejsce:
SV Hafen Rostock – Pomorzanin Nowogard 1:2 (rzuty karne)

Klasyfikacja końcowa:
1. Gustrower SC
2. FC Hansa Rostock U-21
3. TSV Butzow
4. Doberaner FC
5. Rostocker Robben
6. PSV Rostock
7. TSG Warin
8. SV Traktor Pentz
9. LKS Pomorzanin Nowogard 
10. SV Hafen Rostock

Na zdjęciu od lewej- Patryk Marcinkowski, Adam Mańka, Michał Piątkowski, Dawid Kurek, Konrad Adamek, Błażej Bajerski, 
Grzegorz Skrzecz, Michał Jankowski

Na zdjęciu Adam Mańka atakujący bramkę rywali
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ProSZę, PoMÓŻ 
MI WYGraĆ 

Z kaleCTWeM
Nazywam się PAULINA 
SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

PrZekaŻ 1% PoDaTkU 
DoCHoDoWeGo  

Za 2015 r. WPISUJĄC 
W DrUk PIT

Nr krS 0000120774  
z dopiskiem  „Dla 

Pauliny Skrzyniarz”
Dobrowolnej wpłaty można 
dokonać na konto  Paulina 
Skrzyniarz 77 9375 0002 

0000 1247 3000 0010
Mój blog:  

www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: PlIr JoaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Prośba o przekazanie 1% 
na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na moje konto,które jest 
prowadzone w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stwardnienie rozsiane.(SM) Tylko 
kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i pozwala mi na samodzielne poru-
szanie się. Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycz-
nym przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środ-
ki na kocie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej, a 
chciałbym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich

Niżej podaję nazwę Fundacji "DOBRO POWRACA" nr Konta 951440 
1440 0000 2133 5400 1001, KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą  Zdzisław Skiba

Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof
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osińska liga Piłki Siatkowej

Przed nami 4. kolejka
W najbliższą niedzielę (14 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrana zostanie 4. ko-
lejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10:00. Najciekawiej 
zapowiada się spotkanie zaplanowane na godzinę 13:00, w którym o 3. miejsce w ligowej ta-
beli zagrają Krzywice i Wyszomierz. 

Rywalizację siatkarzy o godzi-
nie 10:00 rozpoczną reprezen-
tanci Żabowa i Gwiazdy Osina. 
Goście z gminy Nowogard do tej 
pory wygrali dwa spotkania i zaj-
mują 5. miejsc w tabeli. Młodzi 
siatkarze z ZSP w Osinie, zajmują 
7. miejsce, z jednym zwycięstwem 
na koncie. W kolejnym meczu za-
grają Kikorze, które póki co jesz-
cze nie wygrały oraz siatkarze z 
Dąbrowy, mający na koncie jed-
no zwycięstwo. Być może Kiko-
rze przełamią się i zanotują pierw-
sze zwycięstwo, choć Dąbrowa, z 
pewnością nie zechcę ułatwić tego 
swoim rywalom. W trzecim po-
jedynku kibice obejrzą mecz o 3. 
miejsce w ligowej tabeli. O godzi-
nie 13:00 Krzywice podejmować 
będą Wyszomierz. Obydwa ze-
społy mają na koncie 6 punktów 

za dwa zwycięstwa, Krzywice zaj-
mują obecnie 3. pozycję tylko za 
sprawą lepszego bilansu setów. W 
przypadku tie-breaku i podziału 
punktów, do walki o awans w ta-
beli może włączyć się Żabowo. W 
przed ostatnim meczu wicelider, 
zespół Węgorza, zagra z jak do-
tąd najsłabszą drużyną ligi, czyli 
Bodzęcinem. Wszystkie znaki na 
niebie wskazują na to, że Węgorza 
zainkasują kolejne trzy punkty. Na 
koniec, o godzinie 16:00, gospo-
darze z Osiny zagrają z Wojcieszy-
nem. Faworytem są liderzy z Woj-
cieszyna, którzy jeszcze nie straci-
li choćby jednego seta. Niestety w 
3. kolejce Wojcieszyn przez kon-
tuzje stracił swojego najlepszego 
zawodnika, zatem ciekawe jak ci 
siatkarze poradzą sobie bez swo-
jego lidera? 

Zapraszamy wszystkich kibi-
ców siatkówki w niedzielę do hali 
ZSP w Osinie. Relacja z 4. kolej-
ki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
jak zwykle ukaże się w piątkowym 
wydaniu DN. Przy artykule pre-
zentujemy komplet par w 4. ko-
lejce. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka (14 lutego):
Żabowo – Gwiazda Osina
 (10:00)
Kikorze – Dąbrowa
  (11:30)
Wyszomierz – Krzywice 

(13:00)
Węgorza – Bodzęcin
  (14:30)
Osina – Wojcieszyn
  (16:00)

Nowogardzka kolarska liga Przełajowa i M.T.B. - V edycja

Jakub Dec wraca na szczyt
W minioną niedzielę (7 lutego), rozegrana została V edycja Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i M.T.B. Po opuszczeniu jednej serii i spadku na 
pozycję wicelidera, w niedzielę goleniowianin Jakub Dec wystartował notując kolejne zwycięstwo i powrót na szczyt klasyfikacji generalnej. 

Naszą relację z ligi, która odby-
wa się w formie treningów, trady-
cyjnie rozpoczynamy od zmagań 
najmłodszych. W kategorii Mło-
dzik wystartowało pięciu kola-
rzy. Najszybszy był Damian Teo-
dorczyk, który tym samym wy-
walczył 5 punktów. Zaraz za nim 
linię mety przekroczył Mateusz 
Gliwka, który zdobył 3 punkty. Na 
trzecim miejscu swój start ukoń-
czył Hubert Grygowski i dopisuje 
sobie 2 punkty. Jeden punkt za za-
jęcie 4. miejsca wywalczyła Nikola 
Wielowska. Bez punktów pozostał 
Jacek Fecak, który zajął 5. pozycję.  

W kategorii Open tym razem 
we wspólnym treningu udział 
wzięło 16 kolarzy i każdy z nich 
ukończył wyścig. Najszybszy nie 
po raz pierwszy był mieszkaniec 
Goleniowa- Jakub Dec, który tym 
razem trasę wytyczoną w „Sarnim 
Lesie” pokonał z czasem 00:40:25. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Jakub Wielowski z LKK Nowo-
gard, który tylko jedną edycję cie-
szył się z pozycji lidera w „gene-
ralce”. Podium uzupełnił Robert 

Podgórski z LKK Nowogard. Na 
4. pozycji trening ukończył miesz-
kaniec Goleniowa- Michał Szate-
wicz, z kolei 6 punktów za zaję-
cie 5. miejsca, do swojego dotych-
czasowego dorobku dopisał Ar-
kadiusz Pietruszewski z LKK No-
wogard. W pierwszej dziesiąt-
ce znaleźli się jeszcze: Łukasz Ja-
nic (LKK Nowogard), Marek Miś-
kiewicz (LKK Nowogard), Piotr 
Gołąb (Dobra), Adam Wielowski 
(LKK Nowogard), Janusz Pietru-
szewski (LKK Nowogard). Pośród 
kobiet najszybsza była Małgorzata 
Howis z STC Stargard, która wy-

walczyła 5 punktów. Druga z re-
prezentantek płci pięknej- Anna 
Kłos z LKK Nowogard, wywalczy-
ła tym razem 3 punkty. 

Po pięciu edycjach w kategorii 
Młodzik, na czele klasyfikacji ge-
neralnej znajduje się Damian Teo-
dorczyk z 18 punktami na koncie. 
Na drugiej pozycji plasuje się Ma-
teusz Gliwka, który uzbierał do tej 
pory 14 punktów. Pomiędzy tymi 
kolarzami, a pozostałą stawką jest 
już duża przepaść, gdyż trzeci w 

klasyfikacji Hubert Grygowski 
ma na koncie 5 punktów. W kate-
gorii Open na 1. miejsce powró-
cił zwycięzca V edycji Jakub Dec 
z Goleniowa, który ma na koncie 
42 punkty. Jakub Dec o dwa oczka 
wyprzedza Jakuba Wielowskiego 
reprezentującego LKK Nowogard. 
Na trzecim stopniu podium z licz-
bą 33 punktów plasuje się Łu-
kasz Janic z LKK Nowogard. Po-
śród Kobiet Małgorzata Howis ze 
Stargardu, o 6 punktów wyprzeda 
Annę Kłos. Przy artykule prezen-
tujemy klasyfikację ligi po V edy-
cjach. 

KR

Klasyfikacja generalna po 5 seriach
Kategoria Open:
1. Jakub Dec (Goleniów)     42 pkt.
2. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   40 pkt.
3. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    33 pkt.
4. Michał Szatewicz (Goleniów)    30 pkt.
5. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  22 pkt.
6. Robert Podgórski (LKK Nowogard)   19 pkt.
7. Adam Salamon (LKK Nowogard)   15 pkt.
8. Franciszek Harbacewicz (Goleniów)   14 pkt.
9. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   13 pkt.
10. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   10 pkt.
Kobiety:
1.Małgorzata Howis (STC Stargard)   20 pkt.
2. Anna Kłos (LKK Nowogard)    14 pkt.

Kategoria Młodzik:
1. Damian Teodorczyk (LKK Nowogard)   18 pkt.
2. Mateusz Gliwka (LKK Nowogard)   14 pkt.
3. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)   5 pkt.
4. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)   3 pkt.
5. Jacek Fecak (LKK Nowogard)    3 pkt.
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reklaMa

kupię dom, mieszkanie 
do 150 tys. do 15 km 
okolice Nowogardu. 

667 772 372

oGŁoSZeNIe oGŁoSZeNIe

oGŁoSZeNIe

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 
w Nowogardzie

Zaprasza w Dniu 21.02.2016 
na walne zebranie sprawozdawcze 

na rok 2015. 
Spotkanie członków Koła 

w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 78 o godz. 10.00
   Zarząd Koła

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła 

że dnia 28.02.16 o godzinie 10.00 
odbędzię się walne zebranie sprawozdawcze 

Zarządu Koła za 2015 rok. 
Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum 

Przedsiębiorczości ul. Woj. Polskiego 3. 
Zapraszamy członków Koła oraz sympatyków. 

  Zarząd Koła Tęczak

Zatrudnię 
kierowcę 
kat. C+E. 

tel 881 060 045

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem 
sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna 
do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 

Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze komu-
kolwiek. To jest już historia, a MY nie 
musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, 
że podobnie jak ja, wielu z Was po-

dziela mój pogląd i jest tego same-
go zdania, myślę, że każdy może się 
w tej sprawie wypowiedzieć. Koszt 
sztandaru to ok. 10 000 zł. Podaję 
poniżej również numer konta Sto-
warzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

W sobotę sparing z Błękitnymi Trzygłów

Filip Plewiński żegna się  
z Pomorzaninem
W sobotę (13 lutego) o godzinie 13:00, na stadionie w Płotach pierwszy zespół Pomorza-
nina rozegra mecz sparingowy z Błękitnymi Trzygłów. Pewnym już jest, że w barwach 
nowogardzkiego klubu nie wystąpi Filip Plewiński, który został sprzedany do Sparty Wę-
gorzyno. 

Sparingowi rywale Pomorza-
nina na co dzień występują w re-
gionalnej okręgówce i spisują się 
w niej lepiej, niż Zootechnik Koł-
bacz, który w Stargardzie pokonał 
Pomorzanin 4:0. Jeśli Fernando 
maia Batista będzie mógł skorzy-
stać z liczniejszej kadry niż ostat-
nio, mecz z Błękitnymi nie musi 
wcale zakończyć się aż tak źle. 
Wiadomo już, że w nowogardz-
kim klubie nie pozostanie Filip 
Plewiński. Wychowanek Sarma-
ty Dobra został sprzedany do wal-
czącej o awans do IV ligi Spar-
ty Węgorzyno. Nie wykluczone, 

że w drużynie zabraknie również 
Dawida Langnera, który chciał-
by wciąż grać dla Arkonii Szcze-
cin (piłkarz powrócił z wypoży-
czenia). Jak poinformował jednak 
redakcję DN prezes Marcin Skór-

niewski, Arkonia póki co nie chcę 
zapłacić za Langnera przynaj-
mniej tyle, co Sparta za Plewiń-
skiego, zatem na tą chwilę transfer 
nie wchodzi w grę. Poza tymi pił-
karzami nikt więcej nie odejdzie, 
pytanie tylko, czy aby na pewno 
wszyscy będą chcieli grać w Po-
morzaninie? Dużym plusem bę-
dzie powrót po kontuzji Macie-
ja Gołdyna, który grał nie wiele w 
rundzie jesiennej. 

O wyniku sparingowego meczu 
z Błękitnymi Trzygłów poinfor-
mujemy na łamach DN. 

KR
Filip Plewiński w rundzie rewanżowej będzie już bronić barw Sparty Węgorzyno
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

  MIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ!
Nowogard- 45,6 m2,parter cena 136 000 zł

Nowogard- 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł

Nowogard- 74,3 m2, nowoczesny desing,cena: 245 000 zł

Nowogard- 90 m2,do remontu cena: 145 000 zł

Nowogard- 67m2, niski czynsz cena: 250 000 zł

Nowogard- kawalerka 28,57 m2,parter cena: 100 000 zł

Nowogard/okolice 38,9 m2 po kapitalnym remoncie cena: 57 000 zł

NIerUCHoMoŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprzeda 

mieszkania w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie osiedle radosław w bar-
dzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), za-
gospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404 

• Sprzedam dzialkę budowlaną Karsk. Tel. 
735 957 563 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 602 
267 382 

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 
517 357 653 

• Sprzedam dom bliźniak do wykończenia, 
ul. Kościuszki. 504 064 884 

• Sprzedam dom nowy Długołęka 95 m2. 515 
079 103 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Osowie. 38,90m2. 502 – 642- 029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie surowym za-
mkniętym w Nowogardzie sprzedam. 
605 548 164

• Lokal do wynajęcia 40 m2, ul. Wojska Pol-
skiego 78. Tel.511 926 600

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, cen-
trum. Tel. 600 782 741 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. atrakcyjna cena. 
kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

• Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

•	 Sprzedam 1,90 hektara w wiosce Długo-
łęka nadaję się na działki budowlane. 
Tel. 668 989 393 

•	 Wynajmę dom nad jeziorem na Prome-
nadzie, 150m2. Tel. 668 989 393 \

• Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej umeblo-
wana. Tel. 508 070 311

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 20 65 56 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia. 787 409 
106 

• Sprzedam mieszkanie parter pow. 70m2  w 
Nowogardzie. 721 909 348

• Poszukuje ziemi do wydzierżawienia. 608 
647 119 

• Sprzedam kawalerkę własnościową ume-
blowaną 28m2, I piętro ul. Leśna, wspól-
nota, stan idealny, widan kuchnia. Cena 87 
000 zł. Tel. 575 066 093

• Działka budowlana o pow. 2900 m² w Krzy-
wicach – sprzedam, 609987345

• Sprzedam góre domu dwurodzinnego 
100m2 + garaż, podwórko. 603 079 044 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokoje ul. Wiejska. 
Tel. 530 118 199

• Do wynajęcia pomieszczenie – 16 m na ga-
raż lub magazyn ul. 700 lecia 13. Tel. 501 
549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy sta-
dionie. 695 400 600

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Asnyka. Tel. 884 000 435

MoTorYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-MaX, rocznik 
2004 grudzień, poj. 2000 cm3, TDCI 136 
kM, stan techniczny dobry. komplekso-
we wyposażenie. Ubezpieczenie i prze-
gląd do 02.06.2016r. Cena 11 500 zł do 
negocjacji. Tel. 603 079 260 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 737 
447 702

• Sprzedam auto : „Matiz” Cena 2300. 693 
263 439 (w godzinach 18-19.00)

• Sprzedam Daewoo Tico rok 1999 w bardzo 
dobrym stanie. 91 39 22 147 

rolNICTWo
•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 696 

751 

• Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 782 036 
086 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 235 
756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 Sprzedam prosięta: 60 sztuk. Tel. 725 
806 787 

•	 orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 tygo-
dni, pełen program szczepień, sprzedaż 
od 29.03, Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

USŁUGI
•	 MoNTaŻ MeBlI, fachowość i doświadcze-

nie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrMa USŁUGoWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-

dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-MaGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI MeBloWeJ Sa-
MoCHoDoWeJ/ SkÓrZaNeJ MaTerIa-
ŁoWeJ / PoŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNo-
lINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Glazurnik, fachowo i solidnie. 721 988 735

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? Po-
życzka bez zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa domów 
od postaw, dachy, więźby dachowe, docie-
plenia,stropodocieplenia, adaptacja pod-
daszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vaillant 
tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow gazo-
wych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia mieszkań – wyko-
nam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933

• Docieplenie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 608 847 
784

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 

643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac 

• wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 
602 15 90 15

• aMBerCare24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 533 848 005 lub 535 340 311

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie do-
świadczenie. 602 690 897

•	 Firma zatrudni pracownika  do biura ze 
znajomością j. angielskiego lub j. 

•	 niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 
735 966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie trawy, tel, 
607 585 561

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana zna-
jomość obsługi komputera. 91 39 21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na stanowi-
sko tokarz i frezer. Tel. 604 171 040 

• Szukam mechanika w Nowogardzie. 731 
517 928 

• Przyjmę do dociepleń na umowę o prace. 
785 931 513 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy do 
produkcji mebli kuchennych.696 034 712 

•	 Zlecę spawanie 24 balustrad balkono-
wych. 785 931 513 

• Poszukujemy osoby do pracy w sklepie 
spożywczym Promyk. Wymagana umie-
jętność obsługi kasy fiskalnej. 91 39 22 797

• Zlece położenie dachówki i  polbruku. 608 
817 214 

• Przyjmę do pracy cieśla-zbrojarz. Tel. 785 
500 103 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 605 
522 340

• Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 691 792 
825

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szafkę noc-
ną- całość od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z Nie-
miec dwufunkcyjne cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie cena 900zl gwarancja 
serwisowa, fachowy montaz cena do uzg. 
tel 691 686 772

•   Podgrzewacze wody 130 -160 stojace na 
gaz vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. stoja-
ce zeliwne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam segent pokojowy: 2 witryny, 
szafa 2 i 1 drzwiowa, szafka pod telewizor 
+stolik. Cena do uzgodnienia. 784 255 268

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 500 zł. 691 
201 974 

• Styropian fasadowy grubość 5 cm, 4m3, 
cena za całość 200 zł, tel. 502 385 935

• Oddam szczeniaki Labradora, dwumie-
sięczne. 731 262 635

• Sprzedam spalarkę elektrodową Bester 380 
V. Tel. 519 081 717 

• Sprzedam betoniarkę 150 l na 230 V. 519 
081 717 

• Sprzedam przecinarkę do metalu wraz ze 
stołem i imadłem tarcza 300 mm, 380V. Tel. 
519 081 717 

• Przyjmę gruz. 608 647 119 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

A11.4.ś-czb.d/o

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika KUPon  10
PIoNoWo:
1. rzeka Kurpiów
2. w mitologii asyryjskiej córka boga burzy
3. poganin
4. akt woli organu państwowego
5. amerykański urząd do spraw wywiadu
6. miasto włoskie
7. kraina historyczna w Szwecji
8. krawędź, brzeg
9. opływowa osłona samolotu
10. przegroda spiętrzająca wodę na rzece
11. harcerski lub jeniecki
12. Andrzej, polski bokser
13. norweski grosz
14. pies z młodzieżowego serialu
15. serial z Lubiczami
16. konny pododdział kozaków
17. wlew, klizma
18. nadworni kozacy
19. mieszkanie kobiet w dawnej Grecji
20. imitacja marmuru
21. Gojawiczyńska, autorka powieści 
„Dziewczęta z Nowolipek”
22. rodzaj placka
23. kastrowany baran
24. tytułowy bohater komedii A. Fredry
25. miasto w Arabii Saudyjskiej
26. chroni oko
27. biedaczyna
28. skwar, żar
29. główna rzeka zach. Europy
30. stan z Salt Lake City (USA)
31. kształtuje świadomość
32. spinaczowa
33. wśród kaw
34. miasto w pd. zach. Nigerii, 
35. środek odurzający
36. miasto położone na izraelskich teryto-
riach okupowanych
37. postać biblijna
38. prosty lub ostry
39. jasny ślad na malowidle
40. basior
41. duża, gadająca papuga
42. po szachu
43. ptak wodny, doskonały nurek
44. matka Heliosa
PoZIoMo:
45. tygodnik Urbana
46. bucior
47. hinduski asceta
48. pilastry
49. potrafi przezwyciężyć strach
50. dawne Turku
51. film Akiry Kurosawy
52. brykanie
53. małe czoło
54. siostra Aresa
55. sprawy finansowe
56. układ koloidowy
57. drewniany żaglowiec z XIV w.
58. Stojan, bułgarski grafik i malarz
59. mieszanie kart przed grą
60. rufa okrętu
61. mieszkaniec Bilbao
62. wychodźca
63. Jędryka, znana aktorka
64. cukier palony
65. miasto portowe we Włoszech
66. lokal z dużym ekranem
67. prezydent filaretów
68. najmniejszy z kondorów
69. element zawieszenia pojazdu
70. numer identyfikacji podatnika
71. człowiek porywczy dawniej
72. „... - floresy”
73. dwudziesta trzecia litera grecka
74. kananejska bogini płodności
75. brak skrępowania
76. koralowa po wodą
77. owad z rodziny osowatych
78. japońskie wyspy
79. srebrzysty metal
80. George, przyjaciółka Szopena
81. wągier
82. ważna ruda tytanu
83. spękany lód
84. dokument ślubu
85. bezprawie
86. domki pszczół
87. Rush, piłkarz Walii
88. artystka filmowa
PoDPoWIeDŹ: aBHa, arIHa, eSY, 
INar, olBIa, UrUBU. 

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Smutek to najgorsza pora 
dnia 

Pelagia Feliksiak, Aneta Tamborska, Maria Machocka, Andrzej Lesz-
czyński, Krsytyna Gęglawa, Marek Kozioł, Władysława Huget, Michał 
Furmańczyk, Alicja Wypych, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barba-
ra Bartosik, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Stanisława Pokorska

Zwycięzcy: Aneta Tamborska, Wiesław Borowik. Władysława Huget
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 

Boh. Warszawy 7

Nadia Grenda, Natalka Rekus, Lena Skryplonek, Julia Furmańczyk, 
Oliwia Feliksiak, Wiktoria Woźniak

Dla naszych najmłodszych 
Zwycięzca:  Julia Furmańczyk
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI kro BU So Wa SeroCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ oSÓB - ro MaN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GolCZeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W NOWOGARDZ IE

PROWADZI REKRUTACJĘ
 NA SEMESTR WIOSENNY 2015/2016

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: 13 lutego 2016 r.  godz. 8:00
Informacje i zapisy: ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

PRYWATNE PUBLICZNE 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DLA DOROSŁYCH  ( bezpłatne ! )

www.zielona.mojaszkola.netwww.zielona.mojaszkola.net

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Pomorzanin 
w rozsypce!

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Czytaj s. 3

K S E R O
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Podróż w 
czasie – 
kierunek PRL

Osina 

Nowe  
twarze  
w OSP    
         4

Chleb co 
się pokroić 
nie dał  
      5

Kolejny 
przetarg na 
posiłki
 6

Skandal z podziałem środków na sport!

Knaga odmówi 
przyjęcia 
dofinansowania?

41-latka 
potrącona  
na pasach 

s. 5

Kulisy 
instalacji farmy 
wiatraków...
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

08.02.2016 r.
Godz. 11.30
Przy ul. 3 Maja Policjanci 

Ogniwa Patrolowo Interwencyj-
nego (OPI) zatrzymali kierujące-
go pojazdem marki Ford, Dawi-
da S. znajdującego się pod wpły-
wem środków psychoaktywnych.  

Godz. 21.20 
W miejscowości Czermnica, 

Policjanci Ogniwa Patrolowo In-
terwencyjnego ujawnili, że kieru-
jący samochodem marki Nissan, 
Łukasz W. znajduje się pod wpły-
wem środków odurzających. Po-
nadto posiadał przy sobie środki 
psychoaktywne. 

09.02.2016 r. 
Godz. 21.30
W miejscowości Wierzbięcin, 

Marcin F. kierował samochodem 
marki VW Transporter znajdując 
się w stanie nietrzeźwości, z wy-
nikiem 0,62 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

10.02.2016 r. 
Godz. 01.10
Ulica 3 Maja. Jowita L. kiero-

wała samochodem marki VW 
Polo znajdując się pod działa-
niem środków odurzających w 
postaci marihuany.

11.02.2016 r. 
Godz. 09.30 
W miejscowości Czermnica, 

Piotr M. kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości   
z wynikiem 0,64 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.15
Na drodze pomiędzy miejsco-

wościami Kikorze – Olchowo 
doszło do kolizji drogowej, gdzie 
zderzeniu uległy pojazdy Opel 
oraz Skoda. 

Godz. 17.50
W sklepie przy ul. 700 Lecia 

dokonano kradzieży biżuterii 
oraz pieniędzy. 

12.02.2016 r. 
Godz. 07.50
Wypadek przy pracy na fermie 

norek w miejscowości Słajsino. 
Godz. 12.30
Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością dowodu 
osobistego, karty bankomatowej 
oraz legitymacji studenckiej w 
busie firmy przewozowej na tra-
sie Szczecin – Nowogard. 

13.02.2016 r. 
Godz. 12.50 
Przy ul. 3 Maja, podczas kon-

troli drogowej samochodu marki 
Seat Toledo, Policjanci OPI ujaw-
nili, że kierujący Dariusz D. nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi. 

14.02.2016 r. 
Godz. 12.15
Ul. Boh. Warszawy,  Przemy-

sław Ś. kierował samochodem 
marki BMW znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości, z wynikiem 
0,88 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 12.20 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów w trakcie kon-
troli drogowej kierującego pojaz-
dem marki Mercedes ujawnili, że 
Piotr K.  znajduje się w stanie po 
użyciu alkoholu, 0,46 promila al-
koholu w wdychanym powietrzu. 

 
    
   

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia 
Gieryń 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Śniegowski Stanisław, 81 lat, zmarł 11.02.2016r., pogrzeb odbył się 

13.02.2016r., w Nowogardzie.
Proskurnicki Wacław, 90 lat, zmarł 11.02.2016r., pogrzeb odbył się 

13.02.2016r., w Nowogardzie. 
Tracz Bazyli, 74 lat, zmarł 12.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

17.02.2016r., o godzinie 13:00 w Kościele w Orzechowie.
Witkowski Zbigniew, 60 lat, zmarł 14.02.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 16.02.2016r., o godzinie 12:00 w Nowogardzie.
Sachajdak Apolonia, 96 lat, zmarł 13.02.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 16.02.2016r., o godzinie 14:00 w Nowogardzie.
Januszkiewicz Aniela, 88 lat, zmarła 14.02.2016r.,pogrzeb odbędzie 

się 18.02.2016r., o godzinie 13:00 w  Świerczewie.
Dąbrowski Krzysztof, 43 lat, zmarł 15.02.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 17.02.2016r., o godzinie 14:00 w Nowogardzie. 
informacje przekazał Zakład Pogrzebowy Furmańczyk 

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Brata 
koledze Jarkowi Dąbrowskiemu 

składają 
Wydawca i redakcja Dziennika Nowogardzkiego

 oraz pracownicy Domu Judy

W ubiegłym tygodniu DN ujawnił, że dwóch wysokich rangą urzędników miejskich (Mar-
cin Marchewka, skarbnik gminy i Krzysztof Kolibski, zastępca burmistrza) otrzymali 
nagrody pieniężne „za szczególne osiągnięcia w pracy” – łącznie na ponad 10 tys. zł. W 
związku z tym, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu: czy ich zdaniem urzędnicy powin-
ni dostawać takie nagrody?

Pan Bazyl z córką Zuzią - Uważam, że urzędnicy nie po-
winni dostawać takich nagród. Ja, niestety nie zarabiam na-
wet takiej kwoty miesięcznie i muszę jakoś żyć. W moim od-
czuciu pracujący w ratuszu urzędnicy robią wszystko „pod 
siebie” i my, jako normalni obywatele nie mamy tu za wiele 
do gadania na ten temat. Jestem niemal przekonany, że te na-
grody zostały przyznane niesprawiedliwie.  

Pan Michał - Trudno jest mi to jedno znacznie stwierdzić, bo 
nie znam zasad i obowiązującego regulaminu przyznawania na-
gród. Ale wydaje mi się, że o przyznawaniu tak wysokich nagród 
pieniężnych powinna decydować rada miasta. 

 Pan Sławomir –Jestem przekonany, że jeżeli otrzymali 
te nagrody to obywatele powinni o tym wiedzieć, bo są to 
pieniądze publiczne. Dlatego tak nie może być, że trzyma 
się to w tajemnicy. Sprawa przyznawania nagród powinna 
być w zupełności jawna.  

Jacek Balasiński – Ile pan mówi? Ponad 5 i 4 tysiące- 

to jakiś chyba żart! Dlatego pytam czy któryś z tych 
urzędników zasłużył na tą nagrodę? Uważam, że na 
tyle dobrze zarabiają ci urzędnicy, że te nagrody po-
winni przeznaczyć lub chociaż niewielką część na ja-
kieś dobre cele. Dlatego nie mogę tym urzędnikom po-
gratulować i zgodzić się, że słusznie odebrali swoje na-
grody. 

Danuta Janczak – Chyba nie powinni dostawać, prze-
cież osoby na takich stanowiskach raczej nie powinny na-
rzekać na poziom swoich dochodów. Jeśli już dostali tak 
wysokie premie, to powinni przeznaczyć je na jakiś szla-
chetny cel, choćby pomoc dla ubogich. 

Pan Mieczysław – Panie, ja uważam, że to dobrze iż 
dostali te nagrody. Panowie zasłużenie pracują to dlacze-
go mieli nie dostać? Pracują, papierki wertują w gminie i 
są eleganccy - to chyba wystarczy, by ich nagrodzić? Szko-
da, że w tym wszystkim zapomina się o nas, zwykłych lu-
dziach, którzy często nie mają pracy. To musi się zmienić, 
bo inaczej nigdy nie będzie dobrze.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wszystkim przyjaciołom, zna-
jomym, sąsiadom i rodzinie skła-
dam serdeczne podziękowanie za 
udział w ostatniej drodze mojej 

mamy 

Franciszki Majdzińskiej 

Halina Wojnowska

Skandal z podziałem środków na sport! 

Knaga odmówi przyjęcia dofinansowania?
W piątek (12 lutego) zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, zajmujące się promocją sportu na 
terenie gminy Nowogard. Tym razem burmistrz zdecydował obciąć pulę dofinansowania aż o 70 tys. 500 zł! Najbardziej ucierpiał na tej decyzji Klub Że-
glarski „Knaga”, który dostał piętnaście razy mniejszą kwotę, niż ta, o którą wnioskował.  Powody do narzekań może mieć również Pomorzanin Nowo-
gard, któremu burmistrz przyznał o 15 tys. zł mniej w porównaniu do 2015 roku. Cieszyć się mogą za to LZS-y - „oczko w głowie” burmistrza, które na 
swoje działania otrzymały ponownie aż 45 tys. zł – pytanie tylko za co i na co?

Tego nie spodziewał się chyba 
nikt. Ci, którzy pracowali na do-
tychczasowy dorobek Klubu Że-
glarskiego „Knaga” mogą czuć 
się przez burmistrza ośmiesze-
ni. Włodarz miasta żeglarzom 
tym razem przekazał jedynie ty-
siąc złotych na całoroczną dzia-
łalność! W tym są nie tylko rega-
ty, ale i stałe szkolenia dla żeglar-
skich adeptów. Żeby uświadomić, 
że to kpina, wystarczy przypo-
mnieć, że na realizację pierwszej 
edycji zawodów triathlonowych, 
stowarzyszenie Jutrzenka z Dłu-
gołęki, którego prezesem jest Ja-
cek Jankowski, otrzymało prawie 
8 tys. dofinansowania! 

Jan Smolira od nas dowiedział 
się w jaki sposób burmistrz doce-
nił działalność Knagi. 

- Na tą chwilę wypowiem się 
tylko na temat dotacji na prowa-
dzenie zajęć dla dzieci i młodzie-
ży, z której chcieliśmy zorganizo-
wać Przegląd Piosenki Żeglarskiej 
„Szuwary”, gdyż od pana dowia-
duje się o tym, że zostały już przy-
znane środki na sport – mówi Jan 
Smolira, Komandor Klubu Że-
glarskiego „Knaga”. Jeśli potwier-
dzi się pana informacje, podej-
rzewam, że tak jak w przypadku 
tego pierwszego konkursu, zbierze 
się Zarząd i podejmiemy decyzję o 
nieprzyjmowaniu tych pieniędzy, 
ponieważ one nie zabezpieczają 
środków niezbędnych do zreali-
zowania tego projektu. Dodam, 
że będziemy próbowali „Szuwa-
ry” zorganizować ze środków wła-
snych – dodaje J. Smolira. 

Wycena oferty Knagi oburza 
tym bardziej, że Komisja Konkur-
sowa oceniła wniosek klubu po-
zytywnie. Przyznał to członek tej 
komisji, Mieczysław Cedro (szef 
Nowogardzkiego Forum Organi-
zacji Pozarządowych). Knaga sta-
rała się w drugim konkursie o 15 
tys. zł, czyli 15 razy większe środ-
ki niż to co przyznał burmistrz. 

- W pierwszym wniosku zada-
nie zostało wycenione na 11 500 
zł, z czego dotacja miała wynosić 
7 000 zł, w drugim zadaniu czyli 
upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu, wniosek złożyliśmy na 
kwotę całkowitego kosztu przed-
sięwzięcie, czyli 25 800 zł, z czego 
15 400 zł to miała być dotacja, a 
resztę kosztów pokryłby Klub Że-
glarski – mówi Jan Smolira. 

W tym miejscu należy przypo-
mnieć walkę burmistrza z Knagą 
o silnik, który ostatecznie został 

klubowi odebrany i obecnie nisz-
czeje gdzieś w gminnym magazy-
nie. Trudno nie łączyć tego zda-
rzenia, z ograniczeniem przez R. 
Czaplę niemalże do zera gminne-
go dofinansowania dla Klubu. 

Z podziału środków na sport, 
nie może też być do końca zado-
wolony prezes Pomorzanina No-
wogard- Marcin Skórniewski. 
Klub ten w tym roku otrzymał 15 
tysięcy zł mniej na swoją działal-
ność, w sumie 205 tys. zł. Co to 
w praktyce oznacza dla Pomorza-
nina?

- Za 15 tysięcy złotych opłaci-
libyśmy całą sekcję kulturystyki i 
fitness, lub jeden cały zespół mło-
dzieżowy – informuje Marcin 
Skórniewski. 

Więcej na swoją działalność 
otrzymał również Klub Motoro-
wy „Cisy”, którego wniosek tym 
razem został wyceniony na 32 
tys. zł (w 2015 roku 22 tys. zł).

Ponownie zadowolony może 
być kolejny partyjny kolega bur-
mistrza- Jan Tandecki – wielo-
letni prezes Ludowych Zespo-
łów Sportowych. LZS ponownie 
otrzymały 45 tys. zł, co plasuje tę 
organizację na drugim miejscu 
pod względem wysokości przy-
znanych środków, po Pomorza-
ninie.  Jest to największe dofinan-
sowanie po Pomorzaninie. Nie 
było by w tym nic kontrowersyj-
nego, gdyby nie to, że LZS może 
pochwalić się organizacją kil-
ku spartakiad, oraz co tygodnio-
wych spotkań siatkarzy i piłkarzy, 
którzy rywalizują sami ze sobą. 
Rozgrywki te jednak ani trochę 
nie mogą się równać choćby z or-
ganizowaną w sąsiedniej gminie, 
osińską ligą siatkarską (dodajmy, 
że tamtejszy LZS może poma-
rzyć o takim dofinansowaniu z 
gminnej kasy). Ponadto, pomimo 
tego, że LZS-y w Nowogardzie od 
lat otrzymują ogromne pienią-
dze, trudno przypomnieć sobie 
choćby jedno nazwisko sportow-
ca, którego „wychowały” Ludowe 
Zespoły Sportowe... 

Na pocieszenie, o 8 tys. zł wię-
cej niż przed rokiem otrzyma-
li kolarze i choć klub starał się o 
większe dofinansowanie, to jed-
nak przyznane 38 tys. zł to pozy-
tywna zmiana. 

W sumie, w tegorocznym po-
dziale środków gmina na sport 
przyznała kwotę 414 500 zł, to o 
70 500 zł mniej, niż w 2015 roku. 
Wygląda na to, że burmistrz po-

stanowił systematycznie osłabiać 
pozycję nowogardzkiego sportu 
na arenach w regionie oraz ogól-
nopolskich. 

Podział to jedno,  
skład komisji drugie…

Sprawa podziału środków, to 
jedno. Innym zagadnieniem jest 
skład osobowy komisji, która to 
oceniała wnioski o dofinansowa-
nie działań, jakie złożyły orga-
nizacje pozarządowe. Co cieka-
we, Komisja Konkursowa skła-
dała się z 7 członków, z czego aż 
czterech to przedstawiciele Urzę-
du! Są to: Jarosław Soborski, za-
stępca kierownika Wydziału Roz-
woju Lokalnego, Funduszy, Kul-
tury i Sport (przewodniczący ko-
misji konkursowej) oraz Urszula 
Berezowska i Szymon Pilipczuk, 
prawnicy tego wydziału, a tak-
że Barbara Sroka z Referatu Edu-
kacji. Ponadto w Komisji zasiedli 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych: Mieczysław Cedro 
i Cezary Komisarz. Znalazł się 
tam, tylko nie wiadomo dlacze-

go,  także – Tadeusz Hołubowski, 
były Komandor Knagi, który po-
dał się do dymisji po tym jak zo-
stał skrytykowany przez Zarząd 
za próbę upolitycznienia Klubu i 
poparcia przed wyborami obec-
nego burmistrza Roberta Czaplę. 
Jakie stowarzyszenie reprezento-
wał T. Hołubowski w czasie oce-
ny ofert złożonych przez stowa-
rzyszenia? Okazuje się, że na to 
pytanie odpowiedzi nie znali na-
wet członkowie komisji konkur-
sowej, z którymi rozmawialiśmy. 
Wiadomo tylko, że pierwotnie w 
Komisji miał zasiąść Jacek Rafiń-
ski z LZS. Jak twierdzą nasi infor-
matorzy, to na wyraźnie żądanie 
burmistrza jego miejsce zajął Ta-
deusz Hołubowski- od lat zwią-
zany z nowogardzką lewicą. Od-
powiedź na pytanie o to z ramie-
nia jakiej organizacji w Komisji 
znalazł się T. Hołubowski, pró-
bowaliśmy uzyskać od Jarosła-
wa Soborskiego, jednak do mo-
mentu złożenia tego wydania 
DN, urzędnik nie odebrał tele-

fonu. Całej sprawy nie chcę rów-
nież komentować obecny Ko-
mandor Knagi. - Nie wiem kogo 
reprezentował Tadeusz Hołubow-
ski, ponieważ skład Komisji z ra-
mienia Nowogardzkich Organiza-
cji Pozarządowych był jasny: byli 
to przedstawiciele powołani przez 
Zarząd, natomiast pan Hołubow-
ski nie wiem kogo reprezentował i 
z jakiego powodu znalazł się w tej 
Komisji, dlatego nie będę tego ko-
mentował – kończy Jan Smolira. 

Pozostaje tylko ubolewać nad 
tym, że włodarz miasta, na-
wet kwestię podziału pieniędzy 
dla społeczników, wykorzystał 
do politycznych „rozliczeń”. Na 
szczęście świat nie kończy się na 
ratuszu…Znani z dużej determi-
nacji lokalni działacze sportowi i 
w tych niełatwych czasach dadzą 
sobie z pewnością radę. W koń-
cu siedzi w nich sportowy „duch 
walki”. 

KR 

Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowogard:
2016 rok 2015 rok

Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard 205 000 zł 220 000 zł
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 45 000 zł 45 000 zł
LKK Chrabąszcze Nowogard 38 000 zł 30 000 zł
Klub Motorowy „Cisy” Nowogard 32 000 zł 22 000 zł
LUKS Top Wierzbięcin 25 000 zł 25 000 zł
Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ 15 000 zł 15 000 zł
Klub Motorowy „Cisy” Nowogard 10 000 zł ---------------
LOK KSS Tarcza Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie 9 000 zł 10 000 zł
Stowarzyszenie „Jutrzenka” 7 000 zł 3 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” 5 500 zł 6 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Trójka 5 000 zł 5 000 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siatkarz 5 000 zł 5 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy Czwórka 4 500 zł 5 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy Dwójka 4 000 zł 4 000 zł
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4 x 4 Offroad Factory 3 500 zł 3 500 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Knaga 1 000 zł 10 000 zł
Suma 414 500 zł 485 000 zł

PODZIĘKOWANIA
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Sonda z Osiny
Wczoraj zakończyły się ferie zimowe. Uczniowie wrócili do 
klas, aby rozpocząć pracę w drugim semestrze roku szkol-
nego 2015/2016. Postanowiliśmy zapytać gimnazjalistów z 
ZSP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, jak spędzi-
li minione ferie?  

Małgorzata Wantusiak – Ferie zi-
mowe spędziłam u mojej koleżanki, w 
Goleniowie. Mogłyśmy sobie porozma-
wiać i pojeździć na lodowisku, a gdy po-
zwolił czas udałyśmy się do sklepów w 
Goleniowie. Ale, to nie oznacza, że tylko 
odpoczywałyśmy, bo w wolnych chwi-
lach, gdy byłyśmy w domu to robiłyśmy 
wspólnie plakaty do szkoły. 

Konrad Kozak – Minione fe-
rie zimowe spędziłem w domu. 
Nie było śniegu to zamiast jeź-
dzić na nartach czy sankach, jeź-
dziłem sobie rowerem, co z pew-
nością dobrze wpłynie na moją 
kondycję. Koniec ferii, a właści-
we ostatni dzień spędziłem z ro-
dzicami w pizzerii.  Ferie minę-
ły mi bardzo spokojnie, w takiej domowej atmosferze. Znalazłem nawet 
chwilę czasu, aby zajrzeć do podręczników. 

Michał Fiłoc – Tak się złożyło, że 
miałem pojechać w góry, ale niestety 
stało się inaczej, bo w to  miejsce po-
jechała moja kuzynka. Ja, zostałem 
w swoim rodzinnym domu, na czym 
najbardziej skorzystały zwierzęta mo-
jej kuzynki, które musiałem doglądać 
i dokarmiać podczas jej nieobecności. 
Dlatego czas ferii spędziłem bardzo 

pożytecznie, ale w przyszłym roku teraz to ja z pewnością pojadę w góry, bo 
obiecała mi to moja ciocia. Ferie miały jeszcze jeden miły akcent, a mianowicie 
były 66 urodziny mojej babci, której oczywiście złożyłem życzenia. 

Łukasz Pabiś  – Zimowe ferie 
spędziłem w domu i miałem oka-
zję pomóc trochę w różnych pracach 
mojemu tacie. Ale, by ferie nie mi-
nęły tylko na pracy to udało mi się 
wyjechać do Szczecina i odwiedzić 
tam kilka miejsc. Maiłem też okazję 
w wolnym czasie obejrzeć parę fil-
mów na dvd. 

Weronika Rzepińska  – Zapew-
ne to będzie dla pana zaskoczeniem, 
ale trenuję piłkę nożną i przez okres 
całych ferii chodziłam na treningi 
do klubu Pomorzanin w Nowogar-
dzie. Tam jak najbardziej trenowa-
łam swoje umiejętności piłkarskie 

ćwicząc bieganie czy też różne elementy treningowe z piłką. W treningu rów-
nież nie mogło zabraknąć ćwiczenia na ogólną sprawność fizyczną. Dlatego fe-
rie spędziałalm bardzo aktywne, ale nie zapomniałam również o nauce i szli-
fowaniu języka angielskiego. 

Paweł Wareńczuk  – Ferie spę-
dziłem w górach, a konkretnie w 
miejscowości Szklarska Poręba. 
Będąc tam oczywiście zjeżdżałem 
na snowbordzie, co łączyło się z 
dużą aktywnością fizyczną i szli-
fowaniem moich umiejętności. W Szklarskiej Porębie byłem tydzień. Dla-
tego miałem wiele czasu, by jeszcze pochodzić po górach czy też tamtej-
szych sklepikach. Może to niektórych zaskoczy, ale miałem też okazję spo-
tkać tam turystów z Osiny, którzy również przyjechali tam na odpoczynek. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Groźne zdarzenie przy ul. 700 -lecia 

41-latka potrącona na pasach 
Do potrącenia pieszej przechodzącej przez pasy doszło wczoraj, tj. poniedziałek 15 lute-
go, przy ulic 700 - lecia.  Na szczęście 41-letniej kobiecie nic poważnego się nie stało- in-
formuje policja. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
9.30, dokładnie na przejściu dla 
pieszych, w pobliżu skrzyżowa-
nia ulicy 700 -lecia z Bankową. 

- Kierująca samochodem mar-

ki Renault, 57-letnia mieszkan-
ka Nowogardu, nie zachowała 
ostrożności w obrębie przejścia 
dla pieszych i potrąciła przecho-
dzącą przez to przejście 41-letnią 

mieszkankę Nowogardu – infor-
muje asp. Julita Filipczuk, rzecz-
nik policji. 

Na miejsce zdarzenia wezwano 
pogotowie ratunkowe. Na szczę-
ście potrąconej kobiecie nic nie 
stało, dlatego też policja zakwa-
lifikowała zdarzenie  jako wy-
kroczenie. Dla kierującej ozna-
cza to, że sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie, do którego poli-
cjanci złożą wniosek o ukara-
nie. Dodatkowo kobiecie za nie-
rozważną jazdę naliczone zosta-
nie sześć punktów karnych. Obie 
panie uczestniczące w zdarzeniu 
były trzeźwe.  

MS, JB

Spotkanie członkowskie strażaków w Osinie 

Nowe twarze w OSP 
W piątek (12 lutego) o godzinie 18:00 w remizie strażackiej w Osinie odbyło się spotkanie 
podsumowujące działalność tamtejszego OSP za rok 2015. W trakcie spotkania odbyło się 
uroczyste pasowanie czterech nowych druhów. 

W tym roku do załogi stra-
żaków dołączyli: Szymon Kar-
czewski, Michał Majchrzak, Ma-
ciej Księżuk i Wiktor Wiśniew-
ski. Młodzi mężczyźni już od 
dłuższego czasu angażowali się w 
działalność strażacką. 

Zdecydowałem się należeć do 
OSP, ponieważ jest to bardzo szla-
chetny zawód, chciałabym poma-
gać i ratować ludzi w niebezpie-
czeństwie. Aktualnie nie jestem 
w stanie powiedzieć, czy będę za-
wodowym strażakiem, czy też 
nie? Chce się po prostu sprawdzić.  

Chce również dodać, że zwłaszcza 
małe miejscowości powinny posia-
dać w OSP młodych i aktywnych 
strażaków. Poza tym strażacy nie 
tylko zajmują się ratowaniem lu-
dzi, czy wyciąganiem ich z rozbi-
tych samochodów. Strażacy zaj-
mują się również obstawianie róż-
nych imprez. Chciałbym podkre-
ślić, że organizowane są również 
u nas spotkania, a także szkole-
nia ,na których można się wie-
le nauczyć. Do pierwszego wyjaz-
du, w którym będę brał udział jest  
jeszcze sporo czasu, nauki i ćwi-

czeń ale dopiero zaczynam swoją 
przygodę ze strażą i czas pokażę 
co z tego wyniknie – mówi Michał 
Majchrzak, jeden z przyjętych do 
strażackiej drużyny. 

W piątkowej uroczystości poza 
strażakami OSP i władzami gmi-
ny, wzięli także udział przedsta-
wiciele ścisłego kierownictwa 
Straży tj.: zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Goleniowie 
– Arkadiusz Skrzypczak oraz do-
wódca JRG KP PSP Goleniów – 
Dariusz Tapperen.

Klaudia Stefańska 
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Nam robią wodę z mózgu, a sami tłuką interes stulecia 

Kulisy instalacji fermy wiatraków w gminie Nowogard 
Pod jednym adresem w Szczecinie 18 firm powiązanych personalnie i kapitałowo. Wśród nich Megawatt Nowogard Spółka z o. o. -  Firma ubiegająca się 
o zgodę na lokalizację fermy wiatrowej z kilkudziesięcioma wiatrakami w pasie Żabowo – Wierzbięcin. W tych dniach to właśnie Megawatt Nowogard 
zaprosił naszych radnych gminnych do „siebie” na wycieczkę i obiad. My zaś przyjrzeliśmy się kto stoi za nowogardzkim projektem wiatrakowym i kto 
na nim zarobi. 

 Może by tak przy obiadku ….
Wczoraj jeden z nowogardz-

kich radnych przesłał nam zapro-
szenie jakie otrzymał za pośred-
nictwem biura Rady od reprezen-
tanta firmy zabiegającej o zgodę 
Rady Miejskiej na lokalizację kil-
kudziesięciu wiatraków w pasie 
Żabowo - Wierzbięcin (pisaliśmy 
o sprawie w styczniu). Oto treść 
zaproszenia:

Szanowni Państwo !
W dniu 16.02.2016 r. organizu-

jemy dla Państwa wyjazd na na-
szą Farmę Wiatrową Kukinia w 
gminie Dygowo (powiat Kołobrzeg 
– ok 80 km od Nowogardu). Poni-
żej przedstawiam plan wyjazdu:

8.40-9.00 Zbiórka pod Strażą 
Pożarną Nowogard. Tam będzie 
podstawiony autokar.

9.00 Wyjazd.
10.00 – 10.15 przejazd w oko-

licach Farmy Wiatrowej Kukinia.
10.15 Postój pod GPZ, (stacja 

elektroenergetyczna) - omówienie 
zagadnień, odpowiedzi na pyta-
nia.

10.50 Postój pod turbiną wiatro-
wą w okolicach miejscowości Pysz-

ka - omówienie zagadnień, odpo-
wiedzi na pytania.

11.45-12.45 Obiad.
14.00 Przyjazd do Nowogardu.
W razie pytań proszę o kontakt.  

Z poważaniem - Marcin Woźnica 
- Kierownik Projektu

Megawatt Nowogard Sp. z o.o., 
Al. Wojska Polskiego 70, 70-479 
Szczecin. 

 
 Jak się dowiedzieliśmy niektó-

rzy radni (m. in. Radny Marcin 
Nieradka i radny Piotr Słomski) 
zrezygnowali z wyjazdu, uważa-
jąc że to jest próba wywierania 
swoistej presji na radnych przed 
podjęciem decyzji. 

- Taki wyjazd nic nie wnosi – 
mówi radny M. Nieradka - nie 
jest to przecież inwestycja gminy, 
aby była konieczność zapoznawa-
nia się z przykładami już zrealizo-
wanymi - kończy radny. 

- Argumentację inwestora po-
znawaliśmy podczas sesji Rady po-
święconej temu tematowi - dodaje 
radny P. Słomski - taki nieformal-
ny wyjazd i spotkanie z obiadkiem 
to zły standard załatwiania spraw, 

gdy chodzi o rzeczy publiczne.
 Ale gdy chodzi o duże pienią-

dze, to dla niektórych standar-
dy przestają istnieć. A tutaj cho-
dzi o naprawdę duże pieniądze – 
oczywiście tylko dla inwestorów 
i właściciela ziemi, czyli znanego 
w Polsce developera, który kilka 
lat temu nabył nowogardzkie nie-
ruchomości i na których ma po-
wstać ferma wiatrowa.  Kto jest 
zatem tym inwestorem, czyli poza 
właścicielem ziemi?  

Kapitał hiszpański i nie tylko
Vis a vis siedziby słynnej fun-

dacji Jacka Piechoty „Talent Pro-
mocja Postęp” (przypomnijmy jej 
oddziałem w Nowogardzie kie-
ruje J. Jabłoński - szef powiatowy 
SLD ) przy ulicy Wojska Polskiego 
70 w Szczecinie ma swoją siedzibę 
18 firm powiązanych kapitałowo i 
personalnie. Wśród nich jest też 
Megawat Nowogard.  Oto lista 
pozostałych firm: MEGAWATT 
NW SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, MEGAWATT NL SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ,  AEOLUS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,  
„MEGAWATT S.C.” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ,  AWK 2 SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, AEOLUS 
GENERAL PARTNER SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, „AGRO-
WIND KOŃCZEWO” SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ,  AWK SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ,  „MEGA-
WATT BALTICA” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIE-

DZIALNOŚCIĄ,  MEGAWATT 
NACMIERZ SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ,  MEGAWATT PAŁO-
WO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
„MEGAWATT POLSKA” SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ,  „ MEGA-
WATT SERVICES” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, „MEGAWIND  
POLSKA „ Spółka z o.o. ,  RP 
GLOBAL POLAND” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ,  „WIATROWA 
BALTICA” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ ,  „WINDPOL” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ.

Kluczowe znaczenie w tym „wia-
nuszku” ma „Aeolus” Spółka z o.o., 
w której wspólnicy czyli Margueri-
te Wind Poland oraz Global Wind 
Poland wskazują, że mamy tutaj do 
czynienia z kapitałem hiszpańskim 
i austriackim.  Warto przy tym do-
dać, że np. w samej Austrii inwe-
stycje polegające na budowie farm 
wiatrowych wzbudzają ogromne 
opory mieszkańców i obrońców 
środowiska również ze względu na 
zagrożenie dla walorów krajobra-
zowych.  Dlatego też austriacki ka-
pitał zaangażowany w te intratne 
inwestycje wspomagane fundusza-
mi europejskimi szuka nowych te-
rytorium ekspansji- najlepiej tam 
gdzie się o dobra narodowe nie 
dba.  Wymienione wyżej firmy łą-
czą też personalia.  Zarząd Mega-
watt Nowogard czyli Matzinger 
Gerhard - Austriak, Garfias Diego- 
Hiszpan, Tomasz Jan Zelek- Polak 
to zarazem zarząd większości z po-
zostałych firm. 

Kto zarobi, kto straci ?
Warto podkreślić, że jedynym 

lokalnym beneficjentem instala-
cji elektrowni wiatrowych może 
być w jakimś zakresie tylko gmina 
Nowogard, która uzyska pewne 
wpływy podatkowe z tego tytu-
łu. Jednak po nowelizacji pewien 
czas temu ustawy, która pozwa-
la naliczać teraz podatek od wia-
traków tylko tak jak od urządzeń 
technicznych nie będą to wpływy 
wielkie. Przykładem może być tu-
taj gmina Kamień, na której te-
renie od kilku lata funkcjonują 
duże fermy i mimo to wpływy z 
tego tytułu nie uchroniły gminy 
od poważnych kłopotów finan-
sowych. Po prostu wielkość tych 
wpływów w skali gminy nie jest 
na tyle istotna, aby mogła realnie 
zmienić sytuacje finansów gmin-
nych.  Nikt lokalnie nie zarobi 
też na konserwacji i eksploatacji 
urządzeń, bowiem wykonywane 
jest to przez specjalistyczne fir-
my. Nawet do naszego, śmieszne-
go samotnego wiatraka na „Smo-
czaku” przyjeżdża do konserwacji 
i napraw firma… z Austrii.  Za-
rabiać będą tylko inwestorzy na 
sprzedaży dotowanej przez Pań-
stwo (czyli nasze podatki) ener-
gii, a także ten kto wydzierżawi 
ziemię pod te inwestycje i będzie 
pobierał czynsz dzierżawny.  Jak 
wiemy, z planu lokalizacji wiatra-
ków, nie będą to lokalni rolnicy i 
właściciele ziemscy. Lokalnym i 
właścicielom i mieszkańcom pra-
wie połowy terenu gminy, pozo-
stanie znosić negatywne skutki 
lokalizacji ferm wiatrowych. Ja-
kie one są to powszechnie wia-
domo, więc nie będziemy się tu-
taj powtarzać.  

sm

Inwestycje w wiatraki nie wygenerują także miejsc pracy

Sygnały Czytelników 

Chleb co się pokroić nie dał   
Jeden z naszych Czytelników, mieszkaniec osiedla Bema, z  chlebem nabytym w pobliskim 
sklepie czekał przed redakcja DN już od rana. 

- Proszę zobaczyć- mówi zde-
nerwowany do dziennikarza- ku-
piłem chleb pokrojony i chciałem 
zrobić sobie kanapkę. Niestety po-
szczególnej kromki nawet nie da 
się wyciągnąć z bochenka ponie-
waż rozpadają się one na drobne 
kawałki.  Zamiast kromek chle-
ba mam okruchy chleba – kończy 
zniechęcony Czytelnik. 

 Rzeczywiście, jak widać na za-
łączonym zdjęciu, chleb razo-
wy nabyty przez naszego Czytel-
nika nadaje się tylko do spoży-
cia w formie ułomków.   Ponie-
waż chleb pochodził z jednej z 
piekarń, której oznaczenie znaj-
dowało się na bochenku skon-
taktowaliśmy się z właścicielem 
i zarazem kierownikiem piekar-

ni.  Przedsiębiorca odwiedził nasz 
ostatecznie w redakcji.  Przyznał, 
że chleb jest jego produkcji i że 
niestety w pewnych sytuacjach 
może się zdarzyć taki rozpad po-
szczególnych kromek. 

Ten chleb był krojony w skle-
pie na życzenie klienta- wyjaśnia 
właściciel piekarni- Jeśli w trak-
cie krojenia chleba jest jeszcze cie-

pły, to niektóre jego gatunki nieste-
ty rozpadają się . Dlatego i w tym 
sklepie gdzie był sprzedawany na 
pewno wisi stosowna, zamieszczo-

na tam przez nas, informacja, że 
nie bierzemy odpowiedzialności za 
stan zespolenia chleba krojonego 
w sklepie na życzenie klienta. Do-
dam że jeśli chleb jest już dobrze 
wystudzony takie zjawisko rozpa-
du kromki nie występuje.  

Mamy nadzieję, że wyjaśnienie 
kierownika i właściciela piekar-
ni pozwoli na przyszłość uniknąć 
podobnych sytuacji, jak ta któ-
ra spotkała naszego Czytelnika.  
Swoją drogą warto aby, poza in-
formacją na wywieszce także per-
sonel sklepu ostrzegał klientów 
pragnących pokroić chleb w skle-
pie kiedy mogą to uczynić, bez 
efektu rozpadu kromek chleba. 

Redakcja 
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Kolejny przetarg na posiłki

Wpłynęła jedna oferta 
Tym razem tylko firma gastronomiczna p. Ewy Kasprzyk 
przystąpiła do przetargu na gotowanie i wydawanie posił-
ków z OPS. Gmina Nowogard ogłosiła przetarg po raz dru-
gi, po tym jak wypowiedziała umowę na to zadaniem firmie 
z Koszalina. 

Otwarcie ofert odbyło się wczo-
raj, tj. w poniedziałek, 15 lutego, o 
godz. 8.15. PPFHU „Ewa” w No-
wogardzie, należąca do p. E. Ka-
sprzyk, wyceniła, że może  goto-
wać obiady opłacane przez OPS za 
kwotę 378 tys. 397 zł brutto. Gmi-
na planowała na ten cel wydać jed-
nak mniej, bo 345 tys. 570 zł. Teraz 
będzie trzeba zwiększyć tę pulę, 
lub ogłosić kolejny, trzeci już prze-
targ. 

- Rozwiązania są dwa: zamawia-
jący (burmistrz – dop. red.) unie-
ważni przetarg i ogłosi nowy lub 
zwiększy środki na to zadanie, do 
kwoty jaką zaoferował wykonawca 
zainteresowany obsługą tego zlece-
nia – mówi Agnieszka Biegańska-
-Sawicka, sekretarz gminy. 

Wcześniej jednak komisja prze-
targowa oceni złożoną przez firmę 
„Ewa” ofertę pod względem for-
malnym. Należy jednak się spo-
dziewać, że doświadczony przed-
siębiorca w tej branży raczej złożył 
komplet dokumentów.  

Przypomnijmy, że był to dru-
gi przetarg na gotowanie posiłków 
finansowych wspólnie przez pań-
stwo i gminę dla osób potrzebu-
jących, z którego głównie korzy-
stają dzieci z rodzin objętych po-
mocą społeczną. Pierwszy odbył 
się na początku grudnia, zeszłe-
go roku. Wówczas, zdaniem gmi-
ny, najkorzystniejszą ofertę złożyła 
spółka Tess z Koszalina, oferując, 
że ugotuje, dowiezie i wyda dwu-

daniowy obiad za 3,93 zł. Szybko 
okazało się, że za niską ceną po-
szła też słaba jakość dań. Do tego 
obiady były zimne, nie mówiąc już 
o ich wyglądzie. Gmina zmuszona 
była więc wypowiedzieć umowę 
koszalińskiej spółce, wskazując, że 
ta nienależycie wykonuje zleconą 
przez miasto umowę. Urząd Ogło-
sił drugi przetarg, tym razem za-
ostrzając kryteria przetargu. 

Do czasu zakończenia procedu-
ry przetargowej, gmina zleciła go-
towanie i wydawania posiłków fir-
mie E. Kasprzyk. 

Marcin Simiński

Wybierają szefowe pielęgniarek w szpitalu

Na wewnętrznym większość 
nie chce zmian
Na razie rozstrzygnięto tylko jeden z ośmiu ogłoszonych konkursów na stanowiska pielę-
gniarek oddziałowych, w tym również pielęgniarki naczelnej w naszym szpitalu. Trzeba 
było ogłosić je jeszcze raz, bo nie zgłosiła się wymagana liczba chętnych. Konkurs wywo-
łuje sporo emocji wśród białego personelu. Pielęgniarki z oddziału wewnętrznego napi-
sały nawet petycję w obronie swojej przełożonej. 

Konkurs został ogłoszony 
jeszcze w październiku 2015 r. 
Z końcem zeszłego roku mija-
ła bowiem pięcioletnia kaden-
cja pionu kierowniczego pie-
lęgniarek w naszym szpitalu. 
Konkurs ogłoszono łącznie na 
osiem stanowisk tj. pielęgniar-
ki naczelnej oraz pielęgniarek 
oddziałowych na oddziałach: 
chirurgii, bloku operacyjnym, 
pediatrii, internistycznym 
(wewnętrznym),  położniczo-
-ginekologicznym, neonatolo-
gicznym oraz izbie przyjęć.

Zgodnie z przepisami, aby 
konkurs ogłoszony w pierw-
szym terminie mógł być roz-
strzygnięty, na każde ze stano-
wisk muszą wpłynąć przynaj-
mniej dwie oferty od poten-
cjalnych kandydatek. Tymcza-
sem tylko w przypadku kon-
kursu na oddziałową gine-
kologii i położnictwa swoje 
aplikacje złożyły dwie osoby. 
Ostatecznie, komisja konkur-
sowa, powierzyła obowiązki 
szefowej pielęgniarek na tym 
oddziale, p. Charlotcie Troko-
wicz-Sędłak, która pełniła tę 
funkcję wcześniej. 

- Pozostałe konkursy musie-
liśmy ogłosić raz jeszcze, po-
nieważ w pierwszym termi-
nie wpłynęło do nas po jednej 
ofercie na każde ze stanowisk – 

mówi Kazimierz Lembas, dy-
rektor szpitala w Nowogar-
dzie. 

Konkursy zostaną przepro-
wadzone w tym tygodniu. W 
najbliższą środę odbędzie się 
konkurs na pielęgniarki od-
działowe, a w piątek na pielę-
gniarkę naczelną. Tym razem 
zasada „dwóch ofert” już nie 
obowiązuje tzn. konkursy zo-
staną rozstrzygnięte nawet je-
śli na dane stanowisko przy-
padnie jedna kandydatka. 

CV kandydatów będzie oce-
niała specjalna komisja kon-
kursowa, w skład której wcho-
dzić będą m. in. przedstawi-
ciele dyrekcji szpitala i „izby 
pielęgniarek”. Jednym z naj-
ważniejszych wymogów, jakie 
muszą spełniać kandydaci, to 
oczywiście odpowiednie wy-
kształcenie. Czym niższy staż 
w zawodzie, tym wyższe wy-
magania w tym zakresie. Naj-
wyższe w tym zakresie stawia 
się przed kandydatami na pie-
lęgniarkę naczelną. 

Okazuje się, że konkursy 
wywołują sporo emocji wśród 
personelu szpitala. DN dotarł 
do apelu, jakie w obronie od-
działowej oddziału wewnętrz-
nego do komisji konkurso-
wej wystosowały pielęgniar-
ki i opiekunki zatrudnione na 

tym oddziale. W petycji biały 
personel prosi o poparcie kan-
dydatury dotychczasowej od-
działowej, p. Ewy Radel, wska-
zując na duże doświadcze-
nie zawodowe oraz zdolności 
organizacyjne swojej „szefo-
wej”. Pod apelem podpisało się 
12 osób. Od strony formalnej 
dokument ten nie jest jednak 
wiążący dla komisji konkur-
sowej. Niemniej daje wiedzę 
na temat atmosfery panującej 
wśród personelu oddziału, co 
w zależności od dokonanego 
wyboru może mieć wpływ na 
jego funkcjonowanie w przy-
szłości. Dlatego też, K. Lem-
bas postanowił dokument 
przedłożyć członkom komisji.

SiMin 

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, 
  pralki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego 
   Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe 
   dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe:
   segment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, 
    krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny 
   tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół  tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia
   i spania – 517 636932

Pomóżny sobie



16-18.02.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W zawiązku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i związaną
z tym potrzebą wydłużenia godzin pracy salonu

FRYZJERKĘ / FRYZJERA
Zapewniamy – umowa na stałe, - zarobki : stała pencja + procent
 od obrotu + premia – szkolenia w kraju i za granicą – dowolnie
dobrane godziny pracy – praca w komfortowych warunkach i 

miłej koleżeńskiej atmosferze.
Wymagania: - minimum 5-letni staż pracy w zawodzie – chęć
pracy w wymarzonym zawodzie
 Zapraszamy do skladania podań na piśmie
 Salon BLASK, Ul. Pocztowa 43/1, Goleniów

Zabijają nudę i samotność

Pięciolecie istnienia UTW w Nowogardzie
W czwartek 11 lutego, o godzinie 16:00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody z okazji pięciolecia istnienia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Nowogardzie. Całemu spotkaniu towarzyszyła piękna oprawa muzyczna oraz występy dzieci z NDK. 

Uroczystość rozpoczęto od-
śpiewaniem Hymnu Narodowe-
go. Następnie głos zabrała pani 
Wanda Obrębska - prezes UTW 
w Nowogardzie, która przywita-
ła zaproszonych gości i słuchaczy 
UTW.

Po wystąpieniu prezes UTW na 
scenie NDK wystąpiła Kapela Ry-
cha. Następnie, przy użyciu spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanej 
prezentacji, przybliżono 5-letnią 

historię Uniwersytetu dla Senio-
rów.  Wszystko zaczęło się 11 lu-
tego 2011r., kiedy to z inicjatywy  
stowarzyszenia AWIS, które wcze-
śniej zrealizowało kilka działań 
dla seniorów,  odbyło się zebranie 
założycielskie Nowogardzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. W zebraniu tym uczestni-
czyło 25 członków.  Tego same-
go dnia uchwalono statut i wy-
brano pierwsze organy statutowe 

NUTW. W skład zarządu weszli : 
Ryszard Zagórski, Jadwiga Cichec-
ka, Danuta Dawidowska, Tadeusz 
Dziedziela, Mirosława Przybyłek, 
Teresa Kornicka oraz Tobiasz Lub-
czyński. 15 lutego 2011 roku za-
rząd wybrał na prezesa UTW w 
Nowogardzie,  Ryszarda Zagór-
skiego. Po zarejestrowaniu w KRS 
Stowarzyszenia NUTW rozpoczę-
ły się zajęcia w ramach semestru  
zerowego , luty-czerwiec 2011 r. Z 
biegiem czasu stanowisko prezesa 
UTW w Nowogardzie przejął pan 
Tadeusz Dziedziela. Tak wspomi-
nał ten czas. 

- W 2013 roku nastąpiła zmiana 
funkcji prezesa UTW. Od tego cza-
su ja pełnie funkcję prezesa...Przez 
te cztery lata, w których ja i pan 
Ryszard prezesowaliśmy, a teraz od 
roku  nasza wspaniała koleżanka 
Wandzia, udaje nam się realizować 
i kontynuować  przyjęty przez nas 
w 2011 r. 11 lutego program i jego 
założenia. Nie ukrywam, że jeste-
śmy dumni, że potrafimy zrobić to 
przy pomocy naszych słuchaczy...- 
dodaje Tadeusz Dziedziela.

Głos zabrała również Jadwi-

ga Cichecka – obecna wiceprezes 
UTW. - Wiadomo, że przez cały 
czas oprócz wykładów odbywały 
się różnego rodzaju warsztaty,  za-
bawy i tańce. Nie tylko samą na-
uką się żyje. Było organizowanych 
dużo wyjazdów, zwiedzaliśmy róż-
ne zakątki miast Polski i miast Eu-
ropy. Byliśmy w Pradze, byliśmy w 
Berlinie w Poczdamie , zwiedzili-
śmy przy udziale innej grupy Chor-
wację. Myślę, że mamy tak wiele  

wspomnień, że nie sposób wszyst-
kie spamiętać – powiedziała J. Ci-
checka. 

 Na zakończanie uroczystości 
swój występ artystyczny zaprezen-
towali studenci z UTW w Gole-
niowie oraz dzieci z NDK. Wcze-
śniej na ręce prezes UTW, Wan-
dy Obrębskiej, zaproszeni  goście 
złożyli stos kwiatów i listów gra-
tulacyjnych. 

Klaudia Stefańska 

Dlaczego warto zapisać się do UTW?
Stefania Sawicka, Irena Dzikowska-studentki UTW w Nowogardzie -War-

to dołączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby przede wszystkim nie czuć się 
samotnym. Należy wyjść do ludzi otworzyć się na świat. UTW w Nowogardzie 
gwarantuje wiele ciekawych zajęć dokształcających - zajęcia komputerowe, ję-
zyki obce. Oprócz tego mamy różnego rodzaju  wyjazdy za granice i tu w obrę-
bie naszego kraju.  W  poniedziałek akurat  mamy gimnastykę głowy i języka, na-
prawdę polecamy te zajęcia, bo są bardzo ciekawe . Każdy znajdzie coś dla siebie.

Gratulacje składa przewodniczący rady powiatu K. Zięba na zdjęciu także prezes 
UTW- W. Obrębska

Ostatki w Kościuszkach

Podróż w czasie – kierunek PRL
W ostatnią sobotę karnawału, a dokładnie 6 lutego o godzinie 20:00 świetlicy wiejskiej w 
Kościuszkach odbyły się ostatki w stylu PRL-u. Uczestnicy zabawy karnawałowej przenie-
śli się w czasy gdzie towar kupowano na kartki,  a wolny czas spędzano w barach mlecz-
nych.

Dancing w stylu PRL-u to 
pierwsza taka impreza w Ko-
ściuszkach, która cieszyła się 
tak ogromnym uznaniem wśród 
mieszkańców wsi. Przepiękny 
wystrój sali oraz wspaniałe atrak-

cje wyzwoliły w uczestnikach za-
bawy wiele pozytywnych emocji. 

- Sala była udekorowana na lata 
70-te, na stole leżała gazeta z tam-
tych czasów. Nie zabrakło rów-
nież oranżady w butelkach i  deko-

racji z  goździków. Uczestnicy za-
bawy karnawałowej byli przebra-
ni w stroje, które królowały w tam-
tych czasach. Była to jedna z faj-
niejszych imprez,które miały do-
tąd u nas miejsce. W trakcie za-
bawy zorganizowane zostały róż-
nego rodzaju konkurencje, za któ-
re zwycięzcy otrzymali w nagro-
dę rolkę papieru toaletowego. Do-
datkowo na sali została  puszcza-
na muzykę z tamtych lat. Bardzo 
dziękuje wszystkim tym, którzy 
przyszli, by się dobrze bawić. Za-
praszam na kolejne imprezy i do-
brą zabawę  -opowiada sołtys wsi, 
Katarzyna Wąsik. 

Organizatorzy spotkania za-
dbali o każdy detal, aby uczest-
nicy imprezy mogli się przenieść 
w czasy lat 70-tych. Ta wyjątko-
wa zabawa na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców Kościu-
szek. 

Klaudia Stefańska 

OGŁOSZENIE
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Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Międzyzdroje

„Pomorzanki” drugie w „Fala Cup”
W niedzielę (14 lutego), w Międzyzdrojach rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet „Fala Cup”. W rozgrywkach udział wzięły piłkarki Po-
morzanina Nowogard, które po nie udanym starcie, efektownie finiszowały wywalczając 2. miejsce. Na pochwały zasługuje również gra Katarzyny Pio-
trowskiej, która przez trenerów została wybrana najlepszą piłkarką turnieju. 

Piłkarki z Nowogardu do Mię-
dzyzdrojów pojechały liczną kadrą. 
W turnieju wystąpiło w sumie 10 
zespołów. Oprócz Pomorzanina za-
grały dwie drużyny Fali Międzyz-
droje, a także: Vielgovia Szczecin, 
Victoria Sianów, Olimp Gościno, 
Kotwica Kołobrzeg, Hattrick Koło-
brzeg, Błękitni Stargard, Zalew Step-
nica. Piłkarki rywalizowały w sys-
temie „każdy z każdym”, a spotka-
nia trwały po 9 minut. Na początek 
„Pomorzanką” przyszło zmierzyć się 
z faworytkami turnieju, zawodnicz-
kami Olimpu Gościno. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka szybko wyszły 
na prowadzenie po bramce Patry-
cji Kozioł. Faworytki odrobiły stra-
ty, a gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się podziałem punktów, na 
kilka sekund przed końcem rywal-
ki skorzystały z nieuwagi nowo-
gardzianek i zdobyły zwycięskiego 
gola. W drugim meczu zawodniczki 
z Nowogardu bezbramkowo zremi-

sowały z pierwszym zespołem Fali 
Międzyzdroje. Po tych dwóch me-
czach rozpoczął się koncert „Pomo-
rzanek”. Zawodniczki z Nowogar-
du wygrały wszystkie swoje kolejne 
spotkania, nie tracąc choćby jedne-
go gola oraz nie pozostawiając złu-
dzeń kto jest lepszy. Najpierw Fala 
II uległa nowogardzianką 2:0, na-
stępnie Pomorzanin pokonał Ko-
twicę Kołobrzeg 3:0. Pierwszoligo-
wa Victoria Sianów przegrała z pod-
opiecznymi Pawła Błaszczyka 2:0. 
Następnie rozgromiony został Hat-
trick Kołobrzeg 4:0, a w pozosta-
łych trzech meczach „Pomorzan-
ki” wygrały jeszcze odpowiednio z 
Vielgovią Szczecin (2:0), Błękitny-
mi Stargard (1:0), Zalewem Stepnica 
(3:0). Dzięki świetnej postawie za-
wodniczki z Nowogardu wywalczy-
ły 2. miejsce podczas Fala Cup 2016, 
ustępując na podium jedynie Olim-
powi Gościno. Na trzecim miejscu 
uplasowały się piłkarki Fali I Mię-

dzyzdroje. Wobec świetnej gry no-
wogardzianek, nie dziwi to, że tre-
nerzy jako piłkarkę turnieju nagro-
dzili Katarzynę Piotrowską z Pomo-
rzanina. Ponadto, w klasyfikacji naj-
lepszych strzelczyń, Patrycja Kozioł 
miała na koncie 6 goli, tak jak jej ry-
walka z Fali I, a ze względu, że or-
ganizatorzy przewidzieli tylko jed-
ną nagrodę, piłkarki walczyły o nią 
w rzutach karnych. Do wyłonienia 
która z pań wygra puchar, potrzeb-
ne były trzy serię, wówczas spudło-
wała zawodniczka Pomorzanina, a 
reprezentantka gospodyń pokona-
ła bramkarkę, wygrywając tym sa-
mym trofeum dla najlepszej strzel-
czyni. Podsumowując, „Pomorzan-
ki” w 9 spotkaniach zanotowały 7 
zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę, strze-
lając przy tym 18 goli i tracąc jedy-
nie 2 bramki. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz kla-
syfikację końcową. 

KR

Fala Cup 2016
Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno  1:2
Pomorzanin Nowogard – Fala I Międzyzdroje 0:0
Pomorzanin Nowogard – Fala II Międzyzdroje 2:0
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 3:0
Pomorzanin Nowogard – Victoria Sianów  2:0
Pomorzanin Nowogard – Hattrick Kołobrzeg 4:0
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 2:0
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard  1:0
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica  3:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Olimp Gościno
2. Pomorzanin Nowogard 
3. Fala I Międzyzdroje
4. Zalew Stepnica
5. Vielgovia Szczecin 
6. Victoria Sianów
7. Fala II Międzyzdroje
8. Kotwica Kołobrzeg
9. Błękitne Stargard
10. Hattrick Kołobrzeg

Wyróżnienia:
Najlepsza piłkarka turnieju - Katarzyna Piotrowska (Pomorzanin 

Nowogard) 
Król strzelców – Patrycja Kozioł (Pomorzanin Nowogard) – 6 goli 

(wraz z piłkarką Fali)
Drużyna Pomorzanina Nowogard rywalizująca podczas Fala Cup 2016

Pierwsza od lewej- Katarzyna Piotrowska, która przez trenerów została wybrana 
najlepszą piłkarką turnieju

W Osinie uruchomiono Kryzysowy Telefon Zaufania

Porady psychologiczne 
dla potrzebujących 
Na stronie Urzędu Gminy Osina pojawiła się informacja dotycząca uruchomienia Kryzy-
sowego Telefonu Zaufania 116 123 przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Numer telefonu jest bezpłatny.

Uruchomienie bezpłatnego nume-
ru telefonu 116 123 ma za zadanie po-
móc wszystkim tym, którzy zmagają 
się z kryzysem emocjonalnym, są sa-
motni, cierpiący z powodu depre-
sji, potrzebujący wsparcia. Kryzyso-
wy Telefon Zaufania powstał przede 
wszystkim z zmyślą o osobach, któ-
re z różnych przyczyn nie mogą skon-

taktować się osobiście z psycholo-
giem. Osoby potrzebujące pomocy 
psychologa mogą skontaktować się z 
nim w sprawie porad w godzinach od 
14:00 do 22:00, codziennie. - Nie każ-
dy z nas ma odwagę spotkać się ze spe-
cjalistą twarzą w twarz i porozmawiać 
z nim o swoich problemach. Korzysta-
nie z numeru 116 123 jest świetnym 

rozwiązaniem dla osób, które chcą po-
zostać anonimowe. Naprawdę nie ma 
się czego bać, należy działać i to jak 
najszybciej.  Im szybciej uporamy się 
ze swoimi problemami, tym szybciej 
zaczniemy żyć na nowo. - dodaje Mar-
cin Płusa, Kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Osinie.

Klaudia Stefańska
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OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Piłkarze nie jadą na sparing,  
w Zarządzie rezygnacje

Pomorzanin w rozsypce!
Do kolejnych skandali dochodzi w Pomorzaninie Nowogard. Tym razem piłkarze nie po-
jechali do Płot na zaplanowany sobotni mecz sparingowy. Powodem była frekwencja, na 
mecz stawiło się jedynie 8 piłkarzy... W Zarządzie klubu również następują kolejne przeta-
sowania, po Marcinie Syfercie i Robercie Króliku, z członkostwa zrezygnowali Maciej Do-
browolski i Dawid Kurek. Czy to początek wielkiej burzy?

Z dnia na dzień sytuacja w no-
wogardzkim klubie zdaje się być 
coraz bardziej tragiczna. W so-
botę o godzinie 13:00, na stadio-
nie w Płotach, Pomorzanin No-
wogard miał rozegrać mecz spa-
ringowy z Błękitnymi Trzygłów. 
Rywale przyjechali, nowogardzki 
klub opłacił boisko, sędziów oraz 
zorganizował transport, a tym-
czasem na miejscu zbiórki poja-
wiło się … 8 piłkarzy Pomorza-
nina! Na zbiórkę stawili się: Mi-
chał Piątkowski, Tomasz Wąsik, 

Karol Osakiewicz, Krzysztof Do-
manowski, Adam Mańka, Marek 
Kowalski, Michał Teodorczyk, 
Fernando maia Batista.  Jak po-
informował redakcję prezes Mar-
cin Skórniewski, w sobotę Zarząd 
planuje się spotkać z piłkarzami 
i porozmawiać o tej niedopusz-
czalnej sytuacji. - Zawodnicy, któ-
rzy lekceważą nasze barwy, swoich 
kolegów i kibiców- muszą odejść. 
Zostaną ci, dla których Pomorza-
nin jest ważny – zapowiada Mar-
cin Skórniewski. 

Problemy z frekwencją to 
nie jedyne kłopoty Zarządu 
nowogardzkiego klubu. Jakiś 
czas temu z członkostwa w Za-
rządzie zrezygnowali Marcin 
Syfert i Robert Królik. Prezes 
potwierdził również doniesie-
nia o tym, że rezygnacje złożyli 
kolejni dwaj członkowie- Maciej 
Dobrowolski oraz Dawid Kurek. 
Niebawem zostaną podjęte de-
cyzje kto zastąpi tą dwójkę. Jak-
by mało było problemów kadro-
wych, pewnym już jest, że klub 
opuści Rafał Mendyk. Pomoc-
nik Pomorzanina wróci do Hut-
nika Szczecin, w którym grał 
już w minionych latach. Powo-
dem jest fakt, że Rafał Mendyk 
na co dzień mieszka i pracuje 
w Szczecinie, fizycznie nie był-
by w stanie trenować w Nowo-
gardzie i swoją sportową formę 
chcę szlifować w Szczecinie. Ra-
fałowi pozostaje życzyć jak naj-
lepszych występów w czwartoli-
gowym Hutniku. Jeśli chodzi o 
zespół Pomorzanina, poinfor-
mujemy naszych czytelników o 
tym, co przyniosły zaplanowa-
ne na najbliższą sobotę rozmo-
wy na linii klub – piłkarze. Cza-
su do startu rozgrywek ligowych 
coraz mniej, a i perspektywy co-
raz bardziej ponure...

KR

Jeśli tak dalej pójdzie, to wiosną nie tylko trybuny będą puste, ale i na murawie 
zabraknie osób, które będą chciały biegać za piłką dla Pomorzanina
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Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 
w Nowogardzie

Zaprasza w Dniu 21.02.2016 
na walne zebranie sprawozdawcze na rok 2015. 

Spotkanie członków Koła 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 78 o godz. 10.00
     Zarząd Koła

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana 
Redakcja "WBREW": Klaudia Dru-
ciarek, Sandra Kodź, Aleksandra  
Lisowska, Monika Rasowska, Angeli-
ka Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Ucz się razem z nami!
Określ swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów

1. Zaznacz: P – prawda;  
F – fałsz 

Kiedy palisz wyglądasz jak 
gwiazda filmowa.......

Palenie jest zmysłowe......
Palenie sprawia, że przedwcze-

śnie się starzejesz......
Dzięki paleniu jesteś bardziej 

atrakcyjny.......
Kiedy palisz, wyglądasz jak Ty 

z papierosem w ustach.....
Niepalący są bogatsi, zdrowsi i 

mają mniej zmarszczek......
Palenie zabija zmysłowość. Nie 

wierzysz nam? Pocałuj popiel-
niczkę.......

Palenie e – papierosów jest 
szkodliwe dla zdrowia.......

Metanol zawarty w dymie ty-
toniowym jest składnikiem pali-
wa.......

2.  Które z poniższych sub-
stancji znajdują się w środku pa-
pierosa? (podkreśl):

a) nikotyna, 
b)aceton, 
c)amoniak,
d) arsen, 
e)butan
f)fenole,
g) kadm,
h) metanol, 
i)polon, 
j)substancje smoliste, 
k) tlenek węgla.

3. Składniki, które wypalasz w 
papierosie zawarte są również w 
(podkreśl):

a)nylonie, 
b)płynie do balsamowania 

zwłok,
c) słodyczach, 
d) rozpuszczalniku, 
e)środku chwastobójczym,
f) lustrze, 
g)plastiku.

4. Ile toksycznych związków 
chemicznych, oprócz nikotyny, 
znajduje się 

w papierosie? (podkreśl) 
ponad:  
a)400,  
b) 500,    
c)700,   
d)900.

5. Ile substancji o działaniu 
rakotwórczym jest w papiero-
sie? (podkreśl)

około: 
a) 30,  
b)50,  
c)70, 
d) 90.

6. Toksyczna, silnie uzależ-
niająca substancja, działająca 
obkurczająco na ściany naczyń 
krwionośnych to..........................
......... 

7. W którym wieku do Europy 
dotarła nikotyna?...........

8. Kiedy obchodzi-
my Dzień Bez Papiero-
sa?...................................................

9.Okazyjne palenie papiero-
sów w młodym wieku może pro-
wadzić do uzależnienia od niko-
tyny: 

nie, bo działanie nikotyny jest 
krótkotrwałe,

nie, bo nie zaciągając się, nie 
wchłaniamy nikotyny,

tak, bo organizm w fazie wzro-
stu jest bardziej podatny na dzia-
łanie substancji uzależniających i 
toksycznych.

10. Czy palenie e – papierosów 
jest szkodliwe dla zdrowia?

nie, ponieważ nie zaciągamy się 
dymem tytoniowym,

tak, ponieważ w e-papierosach 
znajduje się nikotyna, tak samo 
jak 

w zwyczajnych papierosach,
być może, ponieważ e-papiero-

sy nie zostały jeszcze gruntownie 
przebadane.

Opracowała: pedagog szkolny 
Regina Ewa Krzak 

Poprawne odpowiedzi:
1) F,F,P,F,P,F,P,P,P 2) wszystkie 

3) wszystkie oprócz słodyczy 4) 
700  5) 70   

6) nikotyna   7) XV   8) 31 
maja   9) c  10) b

Bardzo proszę o pomoc  
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną  
w postaci 1% podatku

KRS: 0000083356
Dopisek: PLIR JOANNA KAWCZYŃSKA

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Oddam pieska 
2-miesiące

506 396 494

Kupię dom, mieszkanie 
do 150 tys. do 15 km 
okolice Nowogardu. 

667 772 372

REKLAMY 
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że sprzeda mieszkania w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo dobrym 
stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam dzialkę budowlaną 
Karsk. Tel. 735 957 563 

•	 Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar. 602 267 382 

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

•	 Sprzedam dom bliźniak do wy-
kończenia, ul. Kościuszki. 504 
064 884 

•	 Sprzedam dom nowy Długołęka 
95 m2. 515 079 103 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe w Osowie. 38,90m2. 502 
– 642- 029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie su-
rowym zamkniętym w Nowo-
gardzie sprzedam. 605 548 164

•	 Lokal do wynajęcia 40 m2, ul. 
Wojska Polskiego 78. Tel.511 926 
600

•	 Sprzedam kawalerkę 24m2, III 
piętro, centrum. Tel. 600 782 741 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produk-
cyjna, stajnia) w Boninie gm. 
Łobez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam 1,90 hektara w wio-
sce Długołęka nadaję się na 
działki budowlane. Tel. 668 989 
393 

•	 Wynajmę dom nad jeziorem 
na Promenadzie, 150m2. Tel. 
668 989 393 \

•	 Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej 
umeblowana. Tel. 508 070 311

•	 Do wynajęcia mieszkanie. 793 
20 65 56 

•	 Poszukuje pokoju do wynajęcia. 
787 409 106 

•	 Sprzedam mieszkanie parter 
pow. 70m2  w Nowogardzie. 721 
909 348

•	 Poszukuje ziemi do wydzierża-
wienia. 608 647 119 

•	 Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą umeblowaną 28m2, I piętro 
ul. Leśna, wspólnota, stan ideal-
ny, widan kuchnia. Cena 87 000 
zł. Tel. 575 066 093

•	 Działka budowlana o pow. 2900 
m² w Krzywicach – sprzedam, 
609987345

•	 Sprzedam góre domu dwuro-
dzinnego 100m2 + garaż, po-
dwórko. 603 079 044 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje 
ul. Wiejska. Tel. 530 118 199

•	 Do wynajęcia pomieszczenie – 
16 m na garaż lub magazyn ul. 
700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Asnyka. Tel. 884 000 435

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 
725

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3ary 
ul. Ogrodowa. Tel. 693 694 747 

•	 Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie trzypokojowe przy ul. Zam-
kowej.Tel. 506 152 414

•	 Sprzedam mieszkanie z podwór-
kiem 60m2,, umeblowane. Cena 
229 tys. Tel. 609 630 095 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we w Nowogardzie tel 785-921-
868

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-MAX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 
2000 cm3, TDCI 136 KM, stan 
techniczny dobry. Komplekso-
we wyposażenie. Ubezpiecze-
nie i przegląd do 02.06.2016r. 
Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

•	 Toyotę corollę lub avensis kupię. 
Tel. 737 447 702

•	 Sprzedam auto : „Matiz” Cena 
2300. 693 263 439 (w godzinach 
18-19.00)

•	 Sprzedam Daewoo Tico rok 1999 
w bardzo dobrym stanie. 91 39 
22 147 

•	 Sprzedam Qada 110 rok prod. 
2011. 667 354 001

ROLNICTWO
•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 

511 696 751 
•	 Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 

782 036 086 
•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 

036 086 
•	 Sprzedam jaja z wolnego wybie-

gu. 693 235 756, 667 480 721
•	 Sprzedam gęsi skubane. 796 759 

414

•	 Sprzedam prosięta: 60 sztuk. 
Tel. 725 806 787 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 Kurki nioski odhowane, powy-
żej 7 tygodni, pełen program 
szczepień, sprzedaż od 29.03, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

•	 Sprzedam cielaka – jałóweczke. 
781 744 340 

•	 Wykonam usługi oranie, sianie. 
781 744 340

USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 

doświadczenie, tel. 608 317 548,
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 
39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

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

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 Regulacja, naprawa, konserwa-

cja okien i drzwi. 695 181 070
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Glazurnik, fachowo i solidnie. 
721 988 735

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, 

Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

•	 Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 POTRZEBNA GOTÓW-
KA OD ZARAZ? Pożyczka 
bez zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

•	 Spawanie MIG MAG TIG. 782 
827 867 

•	 Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, dachy, 
więźby dachowe, docieplenia-
,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 
654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na 
uzywane vaillant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do 
piecow gazowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 TORTY. 600 151 353 
•	 Remonty i wykończenia miesz-

kań – wykonam. 608 364 330 
•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 

933
•	 Docieplenie budynków, malowa-

nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Docieplenie budynków, podbit-
ki. 608 847 784

•	 Wykonam tarasy, poldbruk, ka-
fle. Tel. 91 39 21 454 

PRACA
•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków. 606 824 461
•	 Zatrudnię pracowników budow-

lanych. Tel. 695 264 594
•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 
•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 

z doświadczeniem. 782 860 130
•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 

stała legalna praca 530555015
•	 Firma ogólnobudowlana 

“PTASZYŃSKI” zatrudni pra-
cowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 533 848 005 lub 535 340 
311

•	 Zaopiekuję się dzieckiem, wie-
loletnie doświadczenie. 602 690 
897

•	 Firma zatrudni pracowni-
ka   do biura ze znajomo-
ścią j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

•	 Mężczyzna poszukuje pracy do-
rywczej. 735 966 788 

•	 Zlecę przycinanie drzewek sosny, 
tel. 607 585 561

•	 Zatrudnię ogrodnika, koszenie 
trawy, tel, 607 585 561

•	 Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

•	 Przyjmę pracownika od zaraz na 
stanowisko tokarz i frezer. Tel. 
604 171 040 

•	 Szukam mechanika w Nowogar-
dzie. 731 517 928 

•	 Przyjmę do dociepleń na umowę 
o prace. 785 931 513 

•	 Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy do produkcji mebli kuchen-
nych.696 034 712 

•	 Zlecę spawanie 24 balustrad 
balkonowych. 785 931 513 

•	 Poszukujemy osoby do pracy w 
sklepie spożywczym Promyk. 
Wymagana umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej. 91 39 22 797

•	 Zlece położenie dachówki i  po-
lbruku. 608 817 214 

•	 Przyjmę do pracy cieśla-zbrojarz. 
Tel. 785 500 103 

•	 Zatrudnimy kucharza z do-
świadczeniem. 507 951 313, 507 
953 705 

•	 Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty rynek 
pracy) do dozorowana i prac po-
rządkowych. Tel. 91 39 25 275

•	 Firma zatrudni  osobę do sprzą-
tania biura z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 
25 275

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

•	 przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 
104 578

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 
691 792 825

•	 sprzedam stelaz do łozka (z ma-
teracem lub bez), komodę (ko-
lor jasny), szafkę nocną- całość 
od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant uzy-
wane z Niemiec dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl oraz tylko ogrze-
wanie cena 900zl gwarancja ser-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

wisowa, fachowy montaz cena 
do uzg. tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace zeliw-
ne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Sprzedam segent pokojowy: 2 
witryny, szafa 2 i 1 drzwiowa, 
szafka pod telewizor +stolik. 
Cena do uzgodnienia. 784 255 
268

•	 Sprzedam tapczan + fotel, cena 
500 zł. 691 201 974 

•	 Styropian fasadowy grubość 5 
cm, 4m3, cena za całość 200 zł, 
tel. 502 385 935

•	 Oddam szczeniaki Labradora, 
dwumiesięczne. 731 262 635

•	 Sprzedam spawarkę elektrodo-
wą Bester 380 V. Tel. 519 081 717 

•	 Sprzedam betoniarkę 150 l na 
230 V. 519 081 717 

•	 Sprzedam przecinarkę do me-
talu wraz ze stołem i imadłem 
tarcza 300 mm, 380V. Tel. 519 
081 717 

•	 Przyjmę gruz. 608 647 119 
•	 Znalazłam rower. 733 794 989 
•	 Sprzedam drewno opa-

łowe brzoza, pocię-
te w klocki. 514 740 538 

PROSZĘ, POMÓŻ MI WYGRAĆ Z 
KALECTWEM !!!

Nazywam się PAULINA SKRZYNIARZ, mam 29 LAT
   Mieszkam od niedawna w Nowogardzie a byłam mieszkanką Dobrej w 

woj. zachodniopomorskim.  Dnia 28 sierpnia 2008 r. nagle zachorowałam na 
poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego  z porażeniem czterokończyno-
wym z zaburzeniami oddychania. Mojej choroby nie można wyleczyć farma-
kologicznie,  jedyną pomocą i nadzieją w moim leczeniu była i w dalszym cią-
gu jest intensywna rehabilitacja. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, (bar-
dzo pragnę żyć choć lekarze nie dawali żadnych szans) zaczęłam samodziel-
nie oddychać, siedzę na wózku, zaczęłam poruszać lewą ręką, jestem dumna 
że mogę sama zjeść i nawet napisać kilka słów.

   Pomimo minimalnej poprawy w dalszym ciągu nie jestem zdolna do sa-
modzielnej egzystencji, potrzebuję całodobowej pomocy osób trzecich oraz 
intensywnej rehabilitacji.

  Opłaty za lekarstwa, środki pielęgnacyjne, ciągła rehabilitacja domowa 
oraz pobyty w profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych przewyższają 
możliwości finansowe moich rodziców.

Proszę pomóżcie mi w tej walce dokonując dobrowolnej wpłaty, liczy się każdy grosz, a przy rozliczaniu się za rok 
2015 proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego.

   Za ofiarność i bezinteresowną pomoc płynącą z serca, osób takich jak Państwo będę mogła skorzystać z dalszego 
leczenia i rehabilitacji oraz walczyć o odzyskanie częściowej sprawności fizycznej.

Z podziękowaniem Paulina Skrzyniarz

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2015 R.WPISUJĄC W DRUK PIT
Nr KRS 0000120774  z dopiskiem  „Dla Pauliny Skrzyniarz”

Dobrowolnej wpłaty można dokonać na konto  Paulina Skrzyniarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
Mój blog:  www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Sprzedam
 atrakcyjnie położony budynek 250 m2 z działką 1500 
m2. Możliwość zorganizowania np.przychodni zdro-

wia,apteki,żłobka,przedszkola itp. Nowogard, 
 ul.3 Maja 22. 

Tel.799498944

14 lutego 1942 roku 
powstała  
Armia Krajowa 

  
W niedzielę obchodziliśmy 

rocznicę powstania Armii Kra-
jowej.

Najpierw w warunkach oku-
pacji hitlerowskiej, potem wo-
bec stalinowskiego i peerelow-
skiego terroru- Żołnierze i żoł-
nierki z armii Najjaśniejszej  
Rzeczpospolitej dali nieprze-
mijające,  w swoim heroizmie,  
świadectwo  Miłości Boga i  Oj-
czyzny  oraz    Honoru,  którego 
blask nigdy nie zblednie 

red
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 



Piątek 
19 lutego 2016 r. 
Nr 14 (2444)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 4

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Grecja,
Maroko, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  2

Wybrali
 nowego 
dyrektora

Chcą obniżyć pensję 

burmistrza

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• bezbolesna depilacja laserowa
• likwidowanie plam skórnych
• leczenie trądziku - zniżki dla młodzieży

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

Błotno: 
ktoś dziurawi 
opony 
w szkolnym 
autobusie

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

reklama

kompleksowe 
wyposażenie 

łazienek 
Tanie płytki  

dostępne od ręki. 

Hurtpol 
– Nordsanit.

 mlynarska 1a 
Nowogard 6

ależ wymyśli(ł)li  

Rowerem  
po trocinach...

Przeprowadzka jeszcze w tym miesiącu

Nowy oddział 
pediatryczny  
gotowy na przyjęcie 
pacjentów

Czytaj s. 3 Czytaj s. 3
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W skrócie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu 

gminnego - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Od kilku miesięcy, trwa remont budynku Nadleśnictwa Nowogard, przy 
ul. Radosława w Nowogardzie. Prace mają na celu m.in. utworzenie no-
wych pomieszczeń biurowych dla pracowników. Ponadto, sam budynek 
zwiększy swoją powierzchnię użytkową. JB 

Zakończyła się z powodzeniem rewitalizacja garaży w pobliżu osiedla 
spółdzielczego Gardno w Nowogardzie. - Potwierdzam, że garaże przeszły 
dość przyjemną dla oka odnowę, czego efektem są pomalowane drzwi gara-
ży i wyłożony niewielki pasek kostki polbruku przy wejściu. Prace remonto-
we wykonała nowogardzka firma GRZEŚ - BUD Usługi Budowlane Grze-
gorz Skowroński. - poinformował redakcję prezes SM Gardno, Jan Smolira. 
Prace zostały sfinansowane z własnych środków Spółdzielni „Gardno”. JB 

Diecezjalna grupa CARI-
TAS, zorganizowała akcję pn. 
Torba Charytatywna w para-
fiach. Inspiracją do tego były 
słowa papieża Franciszka, w 
których nawołuje chrześci-
jan i wszystkich ludzi dobrej 
woli do konkretnych czynów 
miłosierdzia. Od kilku dni 
taka szara torba jest także w 
Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, gdzie 
wierni mogą wspomóc tę ak-
cję, poprzez zakup artykułów 
spożywczych takich jak: ma-
karon, cukier, mąka itp. oraz 
środki czystości. Torby są zło-
żone w kościele przy klęczni-
ku do św. Jana Pawła II. JB 

Szokująca sprawa w Błotnie!

Ktoś dziurawi opony  
w szkolnym autobusie 
Trudno sobie wyobrazić, jak niewielką wyobraźnię, by nie powiedzieć dosadniej, może 
mieć ktoś, kto od pewnego czasu robi dziury w oponach autobusu, którym do szkoły w Błot-
nie, z pobliskich wsi, dowożone są dzieci.  

W minioną środę, do redak-
cji DN, zgłosiła się pani Korne-
lia Jemilianowicz z Błotna. Pani 
Kornelia pracuje w PKS Gryfice, 
jako kierowca autobusu. Od lata 
zeszłego roku, dowozi dzieci do 
szkoły w Błotnie. Po zakończeniu 
pracy, parkuje autobus koło szko-
ły, by rano nie nadrabiać niepo-
trzebnych kilometrów. Od pew-
nego czasu, ktoś pozbawiony zu-
pełnie wyobraźni, przebija opo-
ny w autobusie, narażając tym 
samym podróżujące autokarem 
dzieci na śmierć.  

-Stawiam autobus w miejscu do-
zwolonym, zresztą za zgodą dyrek-
tora miejscowej szkoły. Od jakie-
goś czasu, ktoś dziurawi mi opony. 
Musi to robić nocą. Najpierw zda-
rzało się to sporadycznie, w jednej 
oponie. Dzisiaj były trzy. Nie mu-
szę mówić, jakie to stwarza nie-
bezpieczeństwo dla dzieci, i dla 
mnie samej, które wożę. Jeśli opona 
strzeli w czasie jazdy, może dojść 
do tragedii. Autobus to ciężki po-
jazd i w razie problemów z ogu-
mieniem, kierowca ma małe szan-
se na bezpieczne wyjście z sytuacji 
– mówi p. Kornelia. - Odkąd to się 
zdarza, codziennie dokładnie oglą-
dam opony, ale nie jest to łatwe nie 
tylko ze względu na wielkość kół 
w autobusie, ale i to, że te dziury 
trudno dostrzec – dodaje przera-
żona. 

Kobieta podejrzewa, kto może 
stać za tak nieodpowiedzialnym 
działaniem. 

-W zeszłym roku, przed święta-
mi, cofając uderzyłam niechcący 
lekko w bramę jednej z posesji i po-
tłukłam szybę w samochodzie. Od 
tamtego czasu, zaczęły się dziać 
dziwne rzeczy, a to z moim samo-
chodem, a to z autobusem. Niko-
go za rękę nie złapałam, ale mam 

przeczucie, że to może mieć zwią-
zek z tą kolizją – mówi pani K. Je-
milianowicz. 

Pani Kornelia zgłosiła przypad-
ki niszczenia opon w autobusie na 
policję. Pozostaje mieć nadzieję, 
że ta szybko ustali sprawcę i usły-
szy on stosowne zarzuty. Do tego 
czasu pozostaje wierzyć, że oso-
bie, której przychodzą do głowy 
tak głupie pomysły, przejdzie na 
to ochota po naszej publikacji. 

MS

Groźne zdarzenie na drodze do Błotna

Najpierw poślizg,  
później dachowanie 
Dużo szczęścia w nieszczęściu miały dwie mieszkanki Stargardu, które podróżując Oplem, 
wpadły w poślizg. Mimo iż samochód dachował, kobietom nic groźnego się nie stało. 

Do zdarzenia doszło w miniony 
wtorek 16 lutego, ok. godz. 8.45,  
na drodze pomiędzy Nowogar-
dem a Błotnem. 

- Kierująca samochodem marki 
Opel Corsa, nie dostosowała pręd-
kości do panujących warunków na 
drodze, na łuku drogi wpadła w 
poślizg i dachowała. Kierująca, lat 
36, zam. Stargard (trzeźwa), jecha-
ła wraz z pasażerką, lat 39, także 
ze Stargardu. Obie  z tego zdarze-
nia drogowego wyszły  bez obra-
żeń. Kierująca została pouczona 
– informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Policja apeluje za naszym po-
średnictwem o bardzo ostrożną 
jazdę. W ostatnich dniach pogor-

szyła się pogoda. Przypomniała o 
sobie zima. Wróciły przymrozki i 
przelotne opady śniegu i marzną-

cego deszczu. Na drogach jest nie-
bezpiecznie, szczególnie w nocy i 
nad ranem. JB                                                                                                   
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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TABLETY
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TEL. 792-22-88-96
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Przeprowadzka jeszcze w tym miesiącu

Nowy oddział pediatryczny  
gotowy na przyjęcie pacjentów 
Do końca miesiąca, oddział pediatryczny zostanie przeniesiony do wyremontowanych pomiesz-
czeń w starej bryle szpitala, gdzie wcześniej funkcjonował oddział ginekologiczno-położniczy. 

Obecnie najmłodsi pacjenci le-
czeni są w starym, poniemiec-
kim budynku znajdującym się na 
przeciwko szpitala. W 2014 roku 
zapadła decyzja o adaptacji po-
mieszczeń, gdzie przed przepro-
wadzką szpitala do nowego bu-
dynku, funkcjonował oddział gi-
nekologiczno-położniczy. 

Nowy oddział ma 450 m kw. 
powierzchni, a więc dwa razy wię-
cej niż dotychczas mieli do dys-
pozycji mali pacjenci. To wpły-
nie na komfort leczenia, mówi 
Kazimierz Lembas, dyrektor 
nowogardzkiego szpitala. 

- Liczba łóżek się nie zmieni. Bę-
dziemy mogli przyjąć 15 pacjen-
tów naraz, czyli tyle, co w starym 

budynku. Polepszyliśmy jednak 
znacznie komfort pobytu pacjen-
tów, poprzez ograniczenie liczy łó-
żek w salach. Większość z nich, bo 
aż siedem, to pokoje, w których bę-
dzie łóżko dla dzieci i miejsce do 
spania dla rodzica. Ponadto mamy 
jedną salę czteroosobową dla dzie-
ci starszych i izolatki – mówi dy-
rektor szpitala Kazimierz Lembas. 

Oprócz tego na oddziale znaj-
duje się świetlica dla dzieci i kuch-
nia, z której będą mogli korzystać 
rodzice pacjentów. Są też, rzecz 
jasna, sale przeznaczone do pra-

cy personelu oddziału tj. gabine-
ty lekarskie, pielęgniarskie, zabie-
gowe, gospodarcze. Przygotowa-
no też osobne łazienki dla chłop-
ców i dziewcząt. W „indywidual-
ne” sanitariaty i prysznice wypo-
sażono też część sal dla chorych. 

Ciekawostką jest fakt, że po-
mieszczenie przeznaczone pod 
świetlicę może być w każdej chwi-
li zamienione na salę dla chorych 
na wypadek konieczności przyję-
cia większej ilości pacjentów na-
raz. 

Przygotowano też jedną salę, w 
której będą umieszczani pacjen-
ci trafiający do szpitala pod wpły-
wem środków odurzających. Oka-
zuje się, że takie historie zdarza-

ją się przynajmniej kilka razy do 
roku na oddziale pediatrycznym. 
Oczywiście dotyczy to głównie 
młodzieży. 

Dodatkowo, na holu przed wej-
ściem na oddział, powstaje już bu-
fet. Zainstalowano także bawial-
nię dla dzieci. 

Koszy adaptacji pomieszczeń 
na potrzeby oddziału pediatrycz-
nego to ok. 260 tys. zł., nie licząc 
robocizny wykonanej przez pra-
cowników socjalnych i bezrobot-
nych, skierowanych przez Urząd 
Miejski. 200 tys. zł pochodzi od 

prywatnych darczyńców, a 60 tys. 
zł dołożyła Rada Miejska. Koszt 
bawialni, w kwocie 20 tys. zł., po-
krył również prywatny sponsor. 

Jak zapowiada dyrektor K. 
Lembas, przeprowadzka oddzia-
łu pediatrycznego do nowych po-
mieszczeń ma nastąpić jeszcze w 
tym miesiącu. 

W budynku, gdzie jeszcze przez 
kilkanaście dni będzie znajdował 
się oddział pediatryczny planowa-
ne jest w przyszłości uruchomie-
nie dziennego hospicjum. Na ra-
zie jednak NFZ nie przewiduje fi-
nansowania tego typu usług dla 
szpitali. 

Marcin Simiński

 
ależ wymyśli(ł)li  

Rowerem po trocinach...
Nietypową metodę wyrównania nawierzchni odkrył ostatnio Urząd Miejski. Fragment 
ścieżki biegnącej wzdłuż jeziora pokryto... ścinkami z drzewa.  

Jeden z mieszkańców miasta, w 
czasie rowerowej przejażdżki nad 
jeziorem, gdzieś na wysokości ul. 
Kilińskiego, natknął się na gru-
pę pracowników wykonujących 
dość oryginalne prace. Mężczyźni 
ubrani w kamizelki z logiem UM 
Nowogard, wysypali na ścieżce  
po której  mieszkańcy często jeż-
dżą rowerami, drewniane zrębki. 

- Problem w tym - twierdzi ro-
werzysta, – że po nowej nawierzch-
ni nie tylko nie dało się jechać, ale 
nawet iść prowadząc rower. Cie-
kaw jestem, jaką zatem funkcję 
mają spełniać wysypane na ścieżce 
trociny? - pyta nasz czytelnik. 

My na to pytanie odpowiedzi 
nie znamy. Być może to jakiś eks-
peryment z zakresu wykorzystania 
drewnianych odpadów do wyrów-
nywania i utwardzania nawierzch-

ni. Jeśli tak, to jego  nowatorstwo  
daleko wybiega w przyszłość sytu-
ując się poza możliwością  zrozu-
mienia u współczesnych, zapewne 
dopiero  za lata  odkryjemy  prze-
nikliwość myśli odkrywcy tej  me-
tody.   A może chodzi zupełnie o 
coś innego? Np. o udowodnie-
nie, że teraz rowerem jeździć wo-
kół jeziora się nie da (rzeczywi-
ście po trocinach się nie da), więc  
niezbędna jest autostradowa na-

wierzchnia i pieniądze od Rady na 
jej  wykonanie? W Nowogardzie  
przecież  urzeczywistnianie racji  
burmistrza nie zna już od dawna 
sensownej ceny.  Czy tak, czy ina-
czej   chętnie dowiemy się, o co  tu-
taj  chodzi i dlatego oczekujemy aż 
UM wyjaśni tę sprawę. Do tego 
czasu nie polecamy jazdy rowe-
rem w tym miejscu... Można za to 
organizować wycieczki piesze  w 
te okolice niczem do prawdziwego 
parku pełnego osobliwości. 

MS
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klub WN złożył projekt uchwały 

Czy radni obniżą  burmistrzowi pensję? 
Radni Wspólnego Nowogardu złożyli projekt uchwały w sprawie obniżenia pensji burmistrza Nowogardu, Roberta Czapli. Chcą, aby włodarz miasta zara-
biał o połowę mniej niż teraz, bo działa na szkodę gminy i nie ma żadnej wizji na rozwój miasta, poza promowaniem własnej osoby za publiczne pieniądze. 

Wypłata pobierana przez nasze-
go burmistrza do małych nie na-
leży. W tej chwili R. Czapla otrzy-
muje, co miesiąc za swoją pra-
cę ok. 10 tys. 400 zł, a więc ponad 
12 tys. zł brutto (nie licząc telefo-
nu służbowego i delegacji). Rocz-
nie daje to kwotę ok. 150 tys. zł., to 
stawia burmistrza Nowogardu na 
czele samorządowców w regionie, 
pod względem wysokości otrzy-
mywanego uposażenia. Takie za-
robki włodarz miasta otrzymuje 
od października 2011 roku. Wte-
dy to, po niespełna 10 miesiącach 
od wyborów na burmistrza, o 2 
tys. podwyżki dla Roberta Cza-
pli upomniał się ówczesny prze-
wodniczący RM, Antonii Bielida. 
Większość w radzie, którą wtedy 
stanowili radni SLD i PSL, zgodzi-
ła się, aby włodarz miasta otrzy-
mywał wyższe wynagrodzenie. Na 
nic zdały się protesty opozycji, a 
także opinia społeczeństwa. 

Temat wynagrodzenia burmi-
strza wraca po ponad 4 latach. 
Radni z Klubu WN złożyli w ra-
tuszu projekt uchwały zakłada-
jącej obniżenie prawię o połowę 
uposażenia, jakie pobiera aktual-
nie R. Czapla. Zdaniem radnych, 

kiedy podnoszono pensję burmi-
strza, uzasadniano to ciężką pra-
cą, jaką włodarz miasta musi wło-
żyć w rozwój gminy, a szczególnie 
ściąganie inwestorów i pozyski-
wanie środków unijnych. 

„Dzisiaj przyszedł czas na pod-
sumowanie tego okresu pracy 
burmistrza, jego osiągnięć oraz 
zasadności pobierania tak wyso-
kich, jak na możliwości finanso-
we gminy poborów” – czytamy w 
uzasadnieniu do uchwały autor-
stwa WN. 

Zdaniem radnych podsumowa-
nie to wypada dla R. Czapli dość 
blado.  

„Zaangażowanie w prace na 
rzecz gminy – przerodziło się w 
narcystyczną promocję jednost-
ki. Pieniądze wydawane są na 
propagandowe pokazywanie wy-
imaginowanych sukcesów bur-
mistrza. Osiągnięcia – skłócanie 
Rady Miejskiej, personalne ataki 
na swoich przeciwników politycz-
nych za pomocą gminnej stro-
ny internetowej i Wiadomości sa-
morządowych. Efekty – przepro-
wadzony przez burmistrza, sa-
modzielnie bez żadnych konsul-
tacji, a wręcz sprzeciwie radnych 

przetarg na wodę. W konsekwen-
cji gmina ponosi straty finansowe 
i jest narażona na wielomilionowe 
straty” – wymieniają „dokonania” 
burmistrza Nowogardu, radni z 
WN, uzasadniając swoją uchwa-
łę o obniżeniu pensji burmistrza.

Projekt uchwały autorstwa rad-
nych WN został dopisany do po-
rządku obrad sesji Rady Miasta, 
która odbędzie się w przyszłą śro-
dę tj. 24 lutego. Potwierdził to wi-
ceprzewodniczący rady Michał 
Krata. Jaki będzie jej los? Przynaj-
mniej w klubie radnych PSL, dys-
cypliny w tej sprawie nie będzie. 

-Uchwałą zajmiemy się na naj-
bliższej sesji. Ponieważ dotyczy 
ona wynagrodzenia za pracę, to 
prawdopodobnie nie będzie w tej 
sprawie wspólnego stanowiska na-
szego klubu, czyli PSL. Każdy rad-
ny zagłosuje zgodnie ze swoim su-
mieniem. Jeśli chodzi o moją osobę, 
to uważam, że burmistrz sam sobie 
zapracował na treść tej uchwały – 
przyznaje radny M. Krata. 

O wyniku głosowania nad 
uchwałą WN oczywiście poinfor-
mujemy. 

Marcin Simiński

konkursy na oddziałowe rozstrzygnięte

Zmiana warty na wewnętrznym 
W minioną środę, odbyła się kolejna tura konkursów na pielęgniarki oddziałowe w nowogardzkim szpitalu. Prawie na wszystkich oddziałach, szefowymi 
pielęgniarek będą nadal te same osoby. Zmiana nastąpiła tylko na oddziale wewnętrznym, gdzie po kilkunastu latach wybrano nową oddziałową. Stało się 
tak, mimo sprzeciwu większości białego personelu pracującego na oddziale. 

Przypomnijmy, że to już kolejne 
podejście do konkursów. Wcze-
śniej, o czym informowaliśmy w 
zeszły wtorek, z powodów proce-
duralnych nie udało się ich prze-
prowadzić. Zgodnie z przepisami, 
aby konkurs ogłoszony w pierw-
szym terminie mógł być rozstrzy-
gnięty, na każde ze stanowisk mu-
szą wpłynąć przynajmniej dwie 
oferty od potencjalnych kandy-
datek. Tymczasem tylko w przy-
padku konkursu na oddziałową 
ginekologii i położnictwa, swo-
je aplikacje złożyły dwie osoby. 
Ostatecznie, komisja konkurso-
wa powierzyła obowiązki szefo-
wej pielęgniarek na tym oddziale, 
p. Charlotcie Trokowicz-Sędłak, 
która pełniła tę funkcję wcześniej. 

Zmiana na wewnętrznym…
W minioną środę, przeprowa-

dzono konkursy na oddziałowe 
sześciu pozostałych oddziałów 
szpitalnych tj. chirurgia, blok ope-
racyjny, pediatria, wewnętrzny 
(internistyczny), neonatologicz-
nym (noworodkowy) oraz izba 

przyjęć. Na każdy konkurs zgłosi-
ło się po jednej kandydatce, toteż 
żadna z nich nie miała praktycz-
nie żadnej konkurencji. Tym sa-
mym oddziałowymi nadal będą: 
Monika Bielej-Nouri – izba przy-
jęć, Anna Karluk-pediatria, Elż-
bieta Bas- chirurgia, Irena Sza-
lińska - blok operacyjny, Marze-
na Tracz- oddział noworodkowy 
(neonatologiczny). 

Wyjątek stanowi konkurs na 
oddziałową oddziału wewnętrz-
nego, do którego przystąpiły dwie 
kandydatki tj. dotychczasowa sze-
fowa pielęgniarek na tym oddziale 
Ewa Radel oraz niedawno zatrud-
niona na oddziale, Dorota Milew-
ska- pielęgniarka z Gryfic, pracu-
jąca wcześniej w tamtejszym szpi-
talu. Mimo apelu, jaki do komisji 
konkursowej i dyrekcji szpitala, w 
obronie E. Radel wystosowały pie-
lęgniarki z oddziału (pisaliśmy o 
tym w zeszłym numerze), to wła-
śnie D. Milewska została nową 
oddziałową wewnętrznego. Nie-
oficjalnie wiadomo, że za zmianą 

na tym stanowisku był m.in. To-
masz Rokicki – ordynator oddzia-
łu internistycznego. A to właśnie 
opinie ordynatorów, którzy biorą 
udział w konkursach, mają duży 
wpływ na wybór szefowej pielę-
gniarek na danym oddziale. 

Do rozstrzygnięcia pozostał 
jeszcze tylko konkurs na pielę-
gniarkę naczelną. W tym przy-
padku żadnych niespodzianek 
również nie będzie. Do konkursu 
zgłosiła się, bowiem tylko jedna 
kandydatka - Halina Szawan, do-
tychczas pełniąca tę funkcję. 

Doktor Dziennika nie lubi…
Wyboru kandydatek na oddzia-

łowe dokonuje zgodnie z usta-
wą komisja konkursowa, w skład, 
której poza przedstawicielami dy-
rekcji, a także ordynatorów po-
szczególnych oddziałów w szpita-
lu wchodzą również reprezentanci 
Izby Pielęgniarek i Położnych oraz 
Izby Lekarskiej ze Szczecina. 

Na zdjęciu komisja, w trak-
cie obrad w sprawie wyboru od-
działowej chirurgii. Zgody na 
prezentację swojego wizerun-
ku nie wyraził Marek Kowal-
czyk, ordynator oddziału chirur-

gii i wicedyrektor ds. medycz-
nych nowogardzkiego szpitala. 
Lekarz zasłonił swoją twarz białą 
kopertą, bo jak stwierdził: „nie lu-
bię Dziennika Nowogardzkiego”. 
Redakcja oświadcza, że nie od-
wzajemnia uczuć pana Doktora i 
jest nam przykro, że pan M. Ko-
walczyk nas nie lubi. Doceniamy, 
mimo wszystko, szczerość pana 
Ordynatora. 

Dodajmy tylko, że poza dok-
torem Kowalczykiem pozostali 
członkowie komisji konkursowej 
uznali, że „do prasy nic nie mają”. 

Marcin Simiński 

Komisja konkursowa, drugi od lewej dr. Kowalczyk - a czegosz  on się tak wstydzi?
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Zaskakujące wyniki konkursu  

Aneta Wysoszyńska nowym dyrektorem Biblioteki 
Nowym dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie została niespodziewanie Aneta Wysoszyńska – nauczycielka niemieckiego i marketingu w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Pokonała w konkursie m. in. wieloletniego pracownika tej instytucji Wiesławę Parzybut, która wydawała się 
najmocniejszym kandydatem. Oficjalne wyniki konkursu Urząd Miejski podał w miniony wtorek. 

Przypomnijmy, że w konkur-
sie na stanowisko dyrektora no-
wogardzkiej biblioteki wystarto-
wały trzy osoby: Wiesława Parzy-
but, wieloletni pracownik biblio-
teki, Joanna Zielińska zatrudnio-
na w Urzędzie Pracy w Nowogar-
dzie oraz Aneta Wysoszyńska, na-

uczycielka w ZSP w Nowogardzie. 
Wydawało się, że najmocniejszą 

kandydatką jest W. Parzybut, któ-
ra od wielu lat pracuje w wypo-
życzalni książek dla dzieci i mło-
dzieży w nowogardzkiej Biblio-
tece. Nie było też żadną tajemni-
cą, że to właśnie ta kandydatka 
była nieoficjalnie popierana przez 
większość pracowników tej insty-
tucji. 

Komisja konkursowa, na czele 
z burmistrzem Nowogardu, zde-
cydowała jednak, że postawi na 
osobę, która nie pracowała nigdy 
w Bibliotece. W miniony wtorek 
(16.02), po południu, na BIP opu-
blikowano oficjalne wyniki kon-
kursu. Okazało się, że wygrała go 
Aneta Wysoszyńska. Następnego 
dnia w tej sprawie UM w Nowo-
gardzie wydał krótki komunikat. 

„Kandydatką wybraną na stano-

wisko dyrektora Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, została pani Ane-
ta Wysoszyńska, która w najlepszy 
sposób przedstawiła swoje pomysły 
na rozwój biblioteki”- brzmi frag-
ment tego komunikatu. 

Jakie to pomysły? Aneta Wy-
soszyńska w rozmowie z redak-
cją DN zapowiada, że jej głównym 
celem będzie zwiększenie liczby 
czytelników korzystających z za-
sobów naszej Biblioteki. 

-Zamierzam konsekwentnie re-
alizować koncepcję rozwoju MBP 
przedstawioną na konkursie, za-
akceptowaną przez pana Burmi-
strza. Moim priorytetem jest m.in. 
zwiększenie liczby odwiedzających, 
kontynuacja organizacji wystaw, 
prelekcji, wszelkiego rodzaju spo-
tkań, zajęć dla dzieci, remont bu-
dynku, renowacja otoczenia MBP 
(ogrodzenie, ogród), Izba Pamię-

ci, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Nowogardzkiej, oraz inne przed-
sięwzięcia. Uważam, że Biblioteka 
ma być miejscem przyjaznym dla 
każdego – mówi A. Wysoszyńska.  

Nowa dyrektor Biblioteki 
mieszka w Wierzbięcinie, ma 43 
lata, jest mężatką, ma dwoje dzie-
ci. Obecnie pracuje, jako nauczy-
ciel języka niemieckiego i marke-
tingu w ZSP Nowogard. Posiada 
wykształcenie wyższe, m.in. z so-
cjologii, marketingu i filologii ger-
mańskiej. Obecnie studiuje psy-
chologię zarządzania. Interesuje 
się literaturą piękną, psychologią i 
egzotycznymi podróżami. Cieka-
wostką jest fakt, że pełniła funk-
cję radnej w niemieckim mieście 
Gummersbach.

Warto dodać, że nowa pani dy-
rektor, prywatnie jest córką Kazi-
miery Fecak, pracującej od wie-

lu lat w bibliotece, w czytelni dla 
dorosłych. Natomiast jej teściowa, 
Krystyna Wysoszyńska, pracuje w 
filii bibliotecznej w Wierzbięcinie, 
była też radną miejską kilku ka-
dencji (ostatni raz w latach 2006-
2010).  

Przypomnijmy, że konkurs na 
dyrektora Biblioteki ogłoszono 
po tym, jak burmistrz Nowogar-
du, Robert Czapla, zwolnił z tego 
stanowiska, bez podania żadnych 
przyczyn, panią Zofię Pilarz. Była 
dyrektor nie chciała komentować 
wyników konkursu. Powiedzia-
ła jedynie, że życzy nowej szefo-
wej instytucji samych sukcesów i 
liczy, że biblioteka w kolejnych la-
tach utrzyma się w czołówce naj-
lepszych bibliotek w wojewódz-
twie.

Marcin Simiński

Dąbrowa Nowogardzka 

Bibliotekarka jak matka - podziękowali pani Marysi
W poniedziałek, 15 lutego, o godzinie 17: 00, w Dąbrowie Nowogardzkiej, odbyło się kameralne spotkanie, na którym mieszkańcy wsi dziękowali Marii 
Stępień za długoletnią pracę w ich bibliotece. Pani Maria, przez 34 lata prowadziła z ogromnym zaangażowaniem wiejską bibliotekę w Dąbrowie. 

Mieszkańcy Dąbrowy Nowo-
gardzkiej z wdzięczności za dłu-
goletnią pracę, zaangażowanie 
i poświęcenie, zorganizowali w 
dniu 15 lutego spotkanie, na któ-
rym podziękowali pani Marii za 
34 lata pracy w ich bibliotece. - 
Serdecznie witam wszystkim pań-
stwa na naszym spotkaniu, zebra-
liśmy się tutaj po to, by podzięko-
wać pani Marysi za długoletnią 
pracę i prowadzenie biblioteki w 
naszej miejscowości. Odkąd pa-
miętam, jako mały chłopiec, przy-
chodziłem do pani Marysi do bi-
blioteki, aby coś wypożyczyć, po-
malować kredkami, czy polepić 
z plasteliny. Myślę, że gdyby nie 
pasja pani Marysi i chęć trzyma-
nia tych książek m.in. u siebie, to 
prawdopodobnie w Dąbrowie, bi-
blioteki by już dawno nie było. 
Muszę podkreślić, że jesteśmy jed-
ną z niewielu wiosek, gdzie do tej 
pory biblioteka jest. Chcielibyśmy, 
pani Marysiu, przez to spotkanie, 
bardzo pani podziękować i oka-
zać pani ogromną wdzięczności za 
to, że przez ten cały czas, z wiel-
kim zaangażowaniem prowadzi-
ła pani, tu w Dąbrowie, bibliotekę. 
Poświęciła pani swój czas, i miej-
sce we własnym domu, aby biblio-
teka mogła nadal istnieć. Pani Ma-
rysiu, w imieniu całej wioski życzę 
pani dużo zdrowia.  Jeszcze raz 

bardzo dziękujemy - dodał Zbi-
gniew Florkowski, sołtys Dąbro-
wy.

 Po wzruszającym wystąpie-
niu sołtysa, złożono na ręce pani 
Marii piękny bukiet kwiatów oraz 
upominek, a przybyłych gości za-
proszono na słodki poczęstunek. 

W trakcie spotkania udało nam 
się porozmawiać z panią Marią, i 
jej siostrzeńcem Krzysztofem To-
mickim, o początkach działalno-
ści biblioteki.

- Przed 1982 rokiem, bibliotekę w 
Dąbrowie prowadziła siostra cioci 
Marysi. Od 1982r., ciocia już pro-
wadziła bibliotekę samodzielnie. 
Od dziecka pamiętam, że jako pię-

ciolatek wypożyczałem już książ-
ki, bo potrafiłem czytać. Początki 

pracy w bibliotece nie były wcale 
łatwe. Kiedyś główną siedzibą bi-
blioteki była biblioteka w Błotnie. 
Książki przywożono z Błotna tu 
do Dąbrowy, wymieniano je tak, 
aby powstał urozmaicony księgo-
zbiór w naszej bibliotece. W tam-
tych czasach były ogromne proble-
my komunikacyjne. Książki z jed-
nego miejsca do drugiego przewo-
żono wozami, czy nawet rowerem. 
Miłość i pasja do książek pozwoliła 
na przełamanie wszelkich proble-
mów i prowadzenie placówki wła-
śnie tutaj – mówił Krzysztof To-
micki, siostrzeniec pani Marii.

- Od 1985 do 1995 prowadziłam 
bibliotekę u państwa Wdowczy-
ków. Z czasem bibliotekę przenio-
słam do swojego domu i prowadzi-

łam ją do 2015 roku. Na szczęście 
bez żadnego problemu udało mi się 
pomieścić wszystkie książki - doda-
je pani Maria. 

- Wspominam ten okres z ogrom-
nym sentymentem. W miejscu, 
gdzie stało moje dziecinne łóżecz-
ko, postawiono regał z książkami.- 
dopowiada pan Krzysztof.

W trakcie rozmowy, siostrze-
niec pani Marii powiedział bar-
dzo ważną rzecz. 

 - Dobrze, że ludzie chcą czytać 
książki, bo gdyby nie to, to bibliote-
ki już dawno by tutaj nie było… A 
tak, mamy wspaniały księgozbiór, 
który znajduje się teraz w nowej 
bibliotece.

Na zakończenie spotkania sio-
strzeniec pani Marii przekazał 
list, w którym pani Maria dziękuje 
mieszkańcom wsi za współpracę i 
życzliwość, którą była obdarowy-
wana przez te wszystkie lata. 

 Kończąc prowadzenie bibliote-
ki w naszej miejscowości, pragnę 
podziękować wszystkim za miłą 
współpracę, życzliwość i nawet po-
moc. Miłość do książek pozwalała 
na poświęcenie się tej pracy. Życzę 
wszystkim, żeby zawsze był swo-
bodny dostęp do książek, od któ-
rych teraz w dobie Internetu ludzie 
powoli odchodzą. Dziękuję. Maria 
Stępień 

Klaudia Stefańska

Pani Maria Stępień otrzymuje kwiaty z rąk sołtysa Z. Florkowskiego

Mieszkańcy Dąbrowy podczas uroczystości
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W góry serca!
Nie ten dużo umie, kto długo żyje, ale ten, kto wiele podróżuje, 
więc grupa młodzieży z ZSO II w Nowogardzie postanowi-
ła dobrze spożytkować czas ferii zimowych. 31 stycznia, pod 
opieką ks. Krystiana Dylewskiego, wsiedliśmy do pociągu byle 
jakiego, nie dbając o bagaż ani o bilet. Rano obudziliśmy się 
w Zakopanem, czyli tętniącej życiem, zimowej stolicy Polski.

Przed wejściem na szczyt, trzeba 
wpierw oswoić się z pagórkami, to-
też na pierwszą wędrówkę nasza 
8-osobowa drużyna wybrała ła-
twy szlak- Drogę do Brata Alber-
ta. Był to franciszkanin, który po-
święcił życie pomagając biednym 
i bezdomnym. W 1901 r. wybu-
dował klasztor na Kalatówkach, 
będący naszym przystankiem. 
Zresztą nie tylko naszym; gościł 
tam także m.in. Jan Paweł II, czy 
też Stefan Żeromski, który umie-
ścił w tym miejscu akcję swojej 
powieści. Po Mszy św. w kaplicy 
św. Krzyża dotarliśmy do malut-
kiego i niepozornego schroniska, 
skąd można podziwiać zapiera-
jącą dech w piersiach panoramę. 
Patrząc na Czerwone Wierchy, 
Kasprowy Wierch, Giewont i pi-
jąc pyszną gorącą czekoladę, mie-
liśmy poczucie, że nic więcej nam 
nie potrzeba...

Prawdziwi podróżnicy to Ci, któ-
rzy podróżują! Następnego ranka 
udaliśmy się na dłuższą wędrów-
kę, której celem była Hala Ornak. 
Ruszyliśmy przez skutą lodem 
Dolinę Chochołowską, by móc 
nacieszyć się śniegiem po kola-
na dopiero na Iwaniackiej Przełę-
czy na wys. 1459m n.p.m. Powrót 
przez Dolinę Kościeliską, mimo 
licznych upadków (lub dzięki 
nim) był równie wesoły. Wresz-
cie lekko obolali, ale jakże szczę-
śliwi dotarliśmy do wyczekiwane-
go schroniska, gdzie zawsze moż-
na liczyć na ciepły posiłek.

Wycieczka w Tatry zimą to 
niesamowita, jak i niebezpiecz-
na przygoda. Cały czas byliśmy 
rozważni, ale mieliśmy też dużo 
szczęścia. Niestety, nie można po-
wiedzieć tego o zmarłych wspina-
czach oraz ratownikach TOPR, 
których nazwiska widnieją na pa-
miątkowych tablicach ku pamięci 
oraz przestrodze. Znajdują się one 
przy wyjątkowym Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Tatr, gdzie 
uczestniczyliśmy we Mszy św.. 
Powstało ono na szlaku w miejscu 
objawienia się Maryi. Tuż obok 

rozpościera się Rusinowa Polana, 
która oczaruje każdego! Kto rano 
wstaje, temu Pan Bóg daje… cu-
downy widok na Rysy i Gerlach! 
Oczywiście odwiedziliśmy także 
Morskie Oko-zachwycające i za-
skakujące o każdej porze roku. 

4 lutego w tłusty czwartek, o po-
ranku śnieg trochę nas zaskoczył, 
ale kto zważa na każdą chmurkę, 
ten nigdy nie wybierze się w po-
dróż. Zabraliśmy czapki, pącz-
ki, dużo pozytywnej energii i ru-
szyliśmy do malowniczej Doliny 
Strążyskiej, by stamtąd wdrapać 
się na Sarnią Skałę na wys. 1377m 
n.p.m. Po ostatniej, ale bardzo 
udanej wycieczce ks. Krystian po-
zwolił nam leniuchować, zabiera-
jąc nas na Termy Szaflary.

Komu w drogę temu czas! W 
piątek opuściliśmy Zakopane, lecz 
po drodze do domu zdążyliśmy 
jeszcze zwiedzić Miasto Królów 
oraz ich zamek na Wawelu. Spa-
cerując, podziwialiśmy okolice, 
gdzie grasował Smok Wawelski, 
aż w końcu dotarliśmy do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach. Zależa-
ło nam, by je odwiedzić, ze wzglę-
du na trwający obecnie Rok Boże-
go Miłosierdzia.

Myślę, że żaden z uczestników 
długo nie zapomni tej wspania-
łej tatrzańskiej przygody. Mówią, 
że podróże kształcą. Wróciliśmy 
z pewnością z dodatkowym baga-
żem doświadczeń, ale także prze-
konaniem, że wszędzie dobrze, ale 
w górach najlepiej!

Julia Drobińska

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Łk 9,28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, 

Jana i Jakuba i wyszedł na górę, 
aby się modlić. Gdy się mo-
dlił, wygląd Jego twarzy się od-
mienił, a Jego odzienie stało się 
lśniąco białe. A oto dwóch mę-
żów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni 
w chwale i mówili o Jego odej-
ściu, którego miał dokonać w 
Jerozolimie. Tymczasem Piotr 
i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrze-
li Jego chwałę i obydwóch mę-
żów, stojących przy Nim. Gdy 
oni odchodzili od Niego, Piotr 
rzekł do Jezusa: Mistrzu, do-
brze, że tu jesteśmy. Postawi-
my trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza. Nie wiedział bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, zjawił się obłok i osłonił 
ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli 
w obłok. A z obłoku odezwał się 
głos: To jest Syn mój, Wybra-
ny, Jego słuchajcie! W chwili, 
gdy odezwał się ten głos, Jezus 
znalazł się sam. A oni zachowa-
li milczenie i w owym czasie ni-
komu nic nie oznajmili o tym, 
co widzieli.

Może nas dzisiaj zaskoczyło 
to, że w okresie Wielkiego Po-
stu czytamy fragment z ewan-
gelii według św. Łukasza mó-
wiący o przemienieniu Jezu-
sa na Górze Tabor. Ten tekst 
jednak jest bardzo wymowny 
i spójrzmy na okres świętego 

postu w perspektywie przemia-
ny. Łukasz ukazuje nam Jezu-
sa, który zabiera na górę trzech 
uczniów by w ich obecności 
oddać się modlitwie. Modli-
twa jest darem. Jesteśmy w sta-
nie nauczyć się odmawiać pa-
cierz, ale nie nauczymy się w 
taki sam sposób modlitwy. Jest 
bardzo wyraźna różnica po-
między pacierzem, a modlitwą. 
Pacierz ja mówię, natomiast 
modlitwa jest czasem przema-
wiania Boga do mnie. Jezus za-
biera ze sobą trzech uczniów, 
to znaczy, że dziewięciu pozo-
stało gdzieś na dole. Mamy być 
w stałej sposobności do tego by 
nasze serca były gotowe na za-
proszenie do modlitwy. Może 
właśnie dziś Jezus zaprasza 
Ciebie byś był w gronie tych 
trzech uczniów i modlił się ra-
zem z nimi. Weszli oni na górę. 
Wejść na górę to znaczy ode-
rwać się od przyziemnych rze-
czy. My także chcąc się modlić 
musimy wejść na górę. Musimy 
oderwać się od przyziemno-
ści. Jakże często nie wychodzi-
my na górę. Nie poświęcamy 
odpowiednio czasu by wejść 
w czas modlitwy. Po pierwsze 
to może być tak, że nigdy się 
nie modlitwy, a tylko odma-
wiamy pacierz. Pacierz ma być 
wejściem w modlitwę. Trudno 
jednak wejść w modlitwę je-
śli czynię to „w biegu”, między 
różnymi zadaniami by spełnić 
chrześcijański obowiązek. Tak 
nigdy nie wejdę w ducha mo-
dlitwy. Wchodząc w czas mo-
dlitwy muszę oderwać się od 
przyziemnych rzeczy. Muszę 
powyłączać wszystko: radio, 
telewizor, Internet. Wyłączyć 
wszystko co może powodować 
we mnie rozproszenie. Muszę 
się wyciszyć, przysiąść, uklęk-
nąć i pozwolić moim myślom 
by wyhamowały. Jakże często 
zapominamy o odpowiednim 

przygotowaniu do modlitwy. 
Nie wyciszamy się i mamy brak 
cierpliwości, bo widzimy, że 
gonitwa myśli z nami wygry-
wa. Nie jesteśmy na tyle cier-
pliwi by odczekać aż to wszyst-
ko się uspokoi. Łukasz podaje, 
że gdy Jezus się modlił to wy-
gląd Jego twarzy się odmienił. 
To jest owoc modlitwy! Ona 
ma moc przemienić. Ma moc 
przemienić nasze serce. Ma 
moc przemienić nawet nasze 
twarze! Z pochmurnej w rado-
sną. Ze zmęczonej w pogodną. 
Co Jezus robił na modlitwie? 
Nie odmawiał różańca, bo go 
nie było. Nie odmawiał litanii 
do Serca Jezusowego, bo prze-
cież jej także nie było, a po dru-
gie głupio by było modlić się do 
siebie samego. Jezus modlił się, 
czyli wchodził w czas słuchania 
Boga Ojca. Z nieba dało się sły-
szeć głos: To jest Syn, mój, Wy-
brany, Jego słuchajcie! Do tego 
jesteśmy zaproszeni w sposób 
szczególny w okresie Wielkiego 
Postu. Do słuchania. Post jest 
czasem doskonalenia naszej 
modlitwy. Mamy być słucha-
czami Jezusa. Bóg Ojciec pod-
kreśla, że mamy słuchać Jezu-
sa. To znaczy, że można też słu-
chać „świata” i tego co on nie-
sie. Pan przemawia do każde-
go z nas. W tej kwestii nikt nie 
jest wyróżniony. Bóg przema-
wia do każdego, lecz nie każdy 
potrafi usłyszeć Jego głos. Prze-
szkód może być wiele. Najczę-
ściej przeszkodą jestem ja sam. 
Spróbujmy w najbliższym cza-
sie zastanowić się nad tym co 
mi przeszkadza w mojej modli-
twie oraz w jaki sposób te prze-
szkody mogę usunąć. Św. Jan 
Paweł II powiedział: Modlić 
się znaczy dać trochę swojego 
czasu Chrystusowi, zawierzyć 
Mu, pozostawać w milczącym 
słuchaniu Jego słowa, pozwalać 
mu odbić się echem w sercu. 
Niech twoja modlitwa staje 
się właśnie taką o której mówi 
papież: daj trochę swojego 
czasu, zaufaj Jezusowi, słuchaj 
Jego słów i niech one w Tobie 
pracują przemieniając Cię. 

Ks. Krystian Dylewski 

Janina Jawtoszuk: lat 78, zmarła 15.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 
19.02.2016r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Świerczewie.

Grzegorz Jutkiewicz: lat 55, zmarł 18.02.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 20.02.2016r., o godz. 13: 00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Serdeczne podziękowania  
za wyrazy współczucia  
i troskliwą opiekę nad 

naszym Tatusiem 
Wacławem Proskurnickim 

doktorowi Ireneuszowi 
Zdanowskiemu oraz 
całemu personelowi 

Oddziału Wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

składają 
żona i córki z rodzinami

Serdeczne podziękowania 
dla księdza proboszcza Kazimierza 

Łukjaniuka oraz dla księdza Krystiana 
za odprawienie Mszy Św. pogrzebowej 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze 
śp. Wacława Proskurnickiego 

składają żona i córki z rodzinami

PoDZiękoWaNia PoDZiękoWaNia

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Odpowiedzialność za upadek na 
chodniku

„W styczniu, po opadach śniegu 
przewróciłam się na chodniku do-
znając ogólnych potłuczeń, a tak-
że złamania ręki. Czy mam pra-
wo do jakiegokolwiek odszkodo-
wania?”

Pora zimowa służy wypadkom 
jakim ulegają piesi na oblodzo-
nych chodnikach i parkingach, 
przy czym osoby takie nie są po-
zbawione możliwości dochodzenia 
ewentualnych roszczeń odszkodo-
wawczych, pod warunkiem jed-
nakże spełnienia kilku warunków. 

W pierwszej kolejności koniecz-
nym jest ustalenie, właściwego za-
rządcy dla odcinka drogi, na któ-
rym doszło do powstania szko-
dy. Należyte utrzymanie dróg za-
leży między innymi od kategorii 
drogi – i tak Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad od-
powiada za właściwe utrzymanie 
dróg krajowych i autostrad, za-
rząd województwa za drogi woje-
wódzkie, zarząd powiatu za drogi 
powiatowe, natomiast wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta za dro-
gi gminne. Zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 3 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, co do zasady utrzy-
manie czystości i porządku w gmi-
nach należy do zadań własnych 
gminy, na której ciąży obowiązek 
zbierania i pozbywania się bło-
ta, śniegu, lodu oraz innych zanie-
czyszczeń uprzątniętych z chodni-
ków przez właścicieli nieruchomo-
ści. Poza ustawą – na terenie każ-
dej gminy – obowiązują akty pra-
wa miejscowego regulujące zasa-
dy utrzymania porządku na tere-
nie gminy. Należy przy tym wska-
zać, iż ustawa przewiduje sytu-
acje w których odpowiedzialność 
gminy jest wyłączona, a obowią-
zek utrzymania czystości spoczy-
wa na właścicielach nieruchomo-

ści. Na właścicielu nieruchomości 
ciąży bowiem obowiązek uprząt-
nięcia błota, śniegu i lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicz-
nej, służącą dla ruchu pieszego po-
łożoną bezpośrednio przy grani-
cy nieruchomości (odpowiedzial-
ność ta nie rozciąga się zatem na 
właścicieli nieruchomości, których 
granica nieruchomości oddzielo-
na jest od chodnika pasem ziele-
ni). Pod pojęciem zobowiązane-
go właściciela nieruchomości na-
leży rozumieć także współwłaści-
cieli, użytkowników wieczystych, 
a także osoby posiadające nieru-
chomość w zarządzie lub użytko-
waniu, a także podmioty faktycz-
nie władające nieruchomością. W 
sytuacji, w której nieruchomość 
zabudowana jest budynkami wie-
lolokalowymi, w których ustano-
wiono odrębną własność lokali, 
obowiązki te obciążają osoby spra-
wujące zarząd nieruchomością 
wspólną. Jeżeli do zdarzenia doj-
dzie na parkingu samochodowym, 
odpowiedzialnością można obar-
czyć jego właściciela bądź podmiot 
nim administrujący. 

Podstawą odpowiedzialności za-
rządcy drogi za zaistniałe zdarze-
nie jest art. 415 kodeksu cywilne-
go, zgodnie z którym, kto z winy 
swej wyrządził drugiemu szko-
dę, obowiązany jest do jej napra-
wienia. Znajduje to także odzwier-
ciedlenie w aktualnej linii orzecz-
niczej Sądu Najwyższego, który w 
wyroku z dnia 10 czerwca 2005 
r., sygn. akt II CK 719/04 wska-
zał, że jeżeli z winy zarządcy dro-
gi publicznej doszło na niej do nie-
bezpiecznego wypadku, to ponosi 
on odpowiedzialność na zasadzie 
winy. W praktyce oznacza to, że 
obowiązek naprawienia powstałej 
szkody powstaje jedynie w przy-
padku takiego działania lub za-
niechania, które noszą znamiona 
winy. Poszkodowany zobowiązany 
jest zatem wykazać, iż do powsta-
nia szkody doszło na skutek okre-
ślonych zaniedbań ze strony pod-
miotu zobowiązanego – poprzez 
wykazanie np. (za pomocą zeznań 
świadków czy też dokumentacji 
fotograficznej), iż w momencie za-
istnienia zdarzenia powodujące-

go szkodę określona część chod-
nika/parkingu nie została posypa-
na piaskiem bądź solą, czy też nie 
została odśnieżona.  W przypad-
ku szkody powstałej w okresie zi-
mowym należy mieć także na uwa-
dze, czy do zaistnienia oblodzenia 
doszło np. na skutek gwałtownych 
opadów śniegu, marznącego desz-
czu bądź innych okoliczności, któ-
re uniemożliwiły zarządcy drogi 
podjęcie odpowiednich czynno-
ści. Takie sytuacje są każdorazowo 
rozpatrywane przez Sąd i to od de-
cyzji Sądu zależeć będzie czy okre-
ślonemu zarządcy drogi w określo-
nych okolicznościach można przy-
pisać odpowiedzialność za szkodę. 

Należy także pamiętać, iż klu-
czowym elementem dochodzenia 
ewentualnych roszczeń odszko-
dowawczych jest zebranie odpo-
wiednich dowodów potwierdza-
jących okoliczności zdarzenia, a 
także umożliwiających przypisa-
nie winy określonemu podmioto-
wi. Dowodami tymi mogą być – 
co wskazano powyżej – dokumen-
tacja zdjęciowa miejsca zdarzenia, 
a także zeznania świadków, ewen-
tualnie ich pisemne oświadczenia 
dotyczące okoliczności zdarzenia, 
a także stanu nawierzchni. Pomoc-
nym może być także notatka Poli-
cji bądź ratowników medycznych 
udzielających pomocy.  

Reasumując, każdorazowo w 
przypadku zdarzenia powodu-
jącego szkodę na skutek upad-
ku, koniecznym będzie ocena czy 
do upadku doszło na skutek za-
niedbań ze strony zarządcy dro-
gi (właściciela nieruchomości), a 
także wykazanie rozmiaru dozna-
nej szkody. Zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego poszkodowany 
uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania za straty majątko-
we – uszkodzona odzież, poniesio-
ne koszty leczenia, koszty dojaz-
dów, wizyt u lekarzy koszty rehabi-
litacji, jak również zadośćuczynie-
nia za doznany ból i cierpienie, na 
który składać się będzie zarówno 
doznany uszczerbek na zdrowiu, 
jak również wszelkie niedogod-
ności doznane w związku z tymże 
uszczerbkiem (niemożność swo-
bodnego poruszania się, koniecz-
ność korzystania z pomocy osób 
trzecich itp.)

Agnieszka Warian

W ubiegłym roku, prezentowaliśmy państwu sylwetki sołtysów z gminy 
Nowogard, tym razem prezentujemy państwu sołtysów, i ich działalność, 
z gminy Osina.  Pierwszym naszym rozmówcą jest pan Ryszard Kubeczko, 
68 letni mieszkaniec Węgorzy, który funkcję sołtysa pełni po raz pierwszy. 

Dlaczego zdecydował się pan 
kandydować na sołtysa wsi Węgo-
rza?

Wszystko zaczęło się od tego, że 
wziąłem udział w spotkaniu wiej-
skim, na którym mieliśmy wybrać soł-
tysa. Tego dnia nie było akurat oso-
by, która byłaby chętna na to stanowi-
sko. Mieszkańcy Węgorzy, po naradzie, 
wskazali na moją osobę. Byłem na-
prawdę zdziwiony tą decyzją. Zapyta-
li mnie, czy zgodzę się zostać sołtysem 
wsi. Powiedzieli, że to nie jest aż taka 
ciężka praca i że zawsze mi pomogą w 
wykonywaniu większych zadań. Spoj-
rzałem na żonę i nie wiedziałem, co 
powiedzieć. Żona nie chciała, abym 
podjął się tej funkcji, ale ja stwier-
dziłem, że zawsze można spróbować. 
I tak to wszystko właśnie się zaczęło. 
Bardzo się cieszę, że moi poprzednicy 
– byli sołtysi, pomagają mi obecnie w 
wykonywaniu różnego rodzaju zadań. 
Jestem im za to bardzo wdzięczny.

Co zatem należy do zadań i obo-
wiązków sołtysa?

Przede wszystkim należy dbać o 
zbiorowe potrzeby mieszkańców wio-
ski. Dlatego zachęcam wszystkich 
mieszkańców do udziału w spotka-
niach wiejskich, na których omawia-
ne są wszystkie sprawy. Wszystkich 
wysłucham i w miarę możliwości po-
staram się zadowolić. Zależy mi na 
tym, aby poprawiły się warunki ży-
ciowe w naszej wiosce. Współpraca 
jest bardzo ważna, dzięki niej moż-
na wiele osiągnąć. Dlatego apeluję do 
młodych, aby również interesowali się 
sprawami Węgorzy, w końcu są przy-
szłością tej wioski. Ja organizował-
bym częściej zebrania, ale dość mało 
ludzi przychodzi na nie, a młodzieży 
praktycznie w ogólne nie widać.

Z jakimi problemami aktualnie 
zmaga się wieś?

Stan dróg w naszej wiosce pozo-
stawia wiele do życzenia. Wójt obie-
cał mi, że załatwi wywrotkę tłucz-
nia, a my mieszkańcy już drogę ulep-
szymy. Koło sklepu i skrzynek poczto-
wych są straszne dziury. Drogę na Ko-
lonię również trzeba zrobić, bo miesz-
kańcy narzekają, że są straszne doły. 
W naszej miejscowości brakuje rów-
nież chodnika, a tak naprawdę, to bar-
dzo by się przydał. Zawsze byłoby bez-
pieczniej, gdyby pieszy szedł chodni-

kiem, a nie drogą. Niestety smutnym 
faktem jest to, że w naszej wiosce do-
chodzi do kradzieży i dewastacji. Posa-
dziliśmy jakiś czas temu jabłonki koło 
świetlicy wiejskiej, które ufundował 
dla naszej wioski pan Daniel Grze-
la, ale drzewka zostały połamane, nie 
wszystkie, ale część tak. Były też takie 
sytuacje, że posadziliśmy kwiaty, a na 
drugi dzień już ich nie było, myślę, że 
ktoś to robi specjalnie.   

Na co zostały przeznaczone środ-
ki z funduszu sołeckiego w 2015 
roku?

Fundusze sołeckie zostały wyda-
ne na różnego rodzaju zabawy, takie 
jak: dzień dziecka, dożynki, dzień se-
niora, dzień babci i dziadka itp. Z fun-
duszu sołeckiego zrobiliśmy, specjalnie 
dla dzieci, plac zabaw, aby miały gdzie 
spędzić wolny czas. Zakupiliśmy też 
kwiaty. Tak było tych różnych rzeczy 
dość sporo, dlatego nie jestem w stanie 
ich sobie teraz przypomnieć.

A na co zostaną przeznaczone 
środki z fundusz sołeckiego w tym 
roku?

Planujemy przeznaczyć te pieniążki 
na budowę, w naszej miejscowości, si-
łowni napowietrznej.  

Siłownia będzie wyposażona w spe-
cjalistyczny do ćwiczeń sprzęt, któ-
ry tak na dobrą sprawę wcale nie jest 
tani. Myślę, że do m-ca maja uda nam 
się zrealizować to zadanie. Ponadto, 
większą sumę pieniędzy przeznaczy-
liśmy w tym roku na zakup ciągnika. 
Reszta pieniędzy zostanie przeznaczo-
na na różnego rodzaju imprezy oraz 
na estetykę wioski.

Jak wyobraża sobie pan Węgorza 
za 10-15 lat?

Ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo 
jak będzie wyglądać wioska za 10-15 
lat, to w większej mierze zależeć bę-
dzie od współpracy mieszkańców 
Węgorzy. Tak, poza tym, to mam na-
dzieję, że drogi zostaną wyremonto-
wane, oraz powstanie ten upragnio-
ny przez wszystkich chodnik. Chciał-
bym też, aby było więcej zieleni – 
kwiatów, drzew. Chciałbym również, 
aby młode pokolenie także intereso-
wało się sprawami wsi. Niech przyjdą, 
pomogą, zainteresują się, będzie wte-
dy znaczenie lepiej. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Z cyklu: “Przedstawiamy sołtysów GMINY 
OSINA” - rozmowa  

z Ryszardem Kubeczko, sołtysem Węgorzy
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNoZiem, 
PoSPÓŁka 

 ŻWiroWNia 
DŁUGoŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DoWoZem 
Do klieNTa

A/0

W dniu Twych urodzin, w dniu pełnym radości
Życzymy Aby uśmiech zawsze na Twej twarzy gościł!

Niech się spełni rychło każde Twe marzenie,
A smutek i cierpienie idą w zapomnienie!

Z okazji 60-TyCh URoDZIN
Kochanemu synowi i bratu

Kazimierzowi Puszcz
najlepsze życzenia

składają mama, siostry i bracia wraz z rodzinami

Sprzedam
 atrakcyjnie położony budynek 250 m2 z działką 1500 
m2. Możliwość zorganizowania np.przychodni zdro-

wia,apteki,żłobka,przedszkola itp. Nowogard, 
 ul.3 Maja 22. 

Tel.799498944

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

ŻYCZeNia

Nikola córka Diany i 
Edwarda ur. 10-02-2016 z 
Żabowa

Marcelina córka Anity i 
Pawła Walus ur. 10-02-
2016 z Reska

Maja córka Natalii Jarzą-
bek ur. 11-02-2016 z Go-
leniowa

Maciej syn Teresy Baran 
ur. 13-02-2016 z Dobrej

Maciej syn Karoliny i Pio-
tra Łokaj ur. 11-02-2016 z 
Nowogardu

Lucynka córka Anny Wie-
czorkowskiej ur. 12-02-
2016 z Goleniowa

Lena córka Patrycji i Bar-
tosza ur. 10-02-2016 z Ra-
dowa Małego

Karolinka córka Ewy Paw-
lik ur. 14-02-2016 z Nasta-
zina

Kacper syn Roksany Mali-
nowskiej ur. 15-02-2016 z 
Dobieszewa

Jakub syn Kamili i Pawła 
Augustyniak ur. 15-02-
2016 z Radzanka

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
23 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie, podczas którego 
poezję ks. Jana Twardowskiego 

przy współudziale młodych wykonawców ze Szkoły Mu-
zycznej 

w Nowogardzie przedstawi 
pani Józefa Szukalska

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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Nasi przedsiębiorcy: Biura Rachunkowe „ Banuch” i  „Buchalter”

Co jest kosztem, a co nie?
Biuro Podatkowe rodziny Jerzego i Bogumiły Banuch oraz córki Hanny, działa na rynku usług księgowych i doradztwa podatkowego na terenie gminy No-
wogard, już od 1995 roku. Od początku swojej działalności biuro obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa. W kolejnym odcinku z cyklu „Nasi Przedsię-
biorcy”, rozmawiamy z państwem Hanną i Jerzym Banuch o ich działalności.

 Dziennik Nowogardzki: Nim 
rozpoczniemy naszą rozmowę o 
państwa zawodzie i pracy to pro-
szę powiedzieć, dlaczego zde-
cydowaliście się państwo zostać 
przedsiębiorcami, tu w Nowo-
gardzie. Wasze Biuro Rachunko-
we to jedno z chyba siedmiu biur 
rachunkowych w naszym mie-
ście? 

Jerzy Banuch: Zgadzam się z 
panem, w Nowogardzie jest kilka 
biur, w tym i nasze.

Nie jest mi wcale łatwo odpowie-
dzieć na to pytanie, bo wpływ na tę 
decyzję miało wiele czynników. Za-
nim otworzyłem własne biuro, naj-
pierw w latach 90, sam pracowa-
łem w firmie na tzw. etacie. W wy-
niku przemian społeczno-ekono-
micznych musiałem odejść ze swo-
jego zakładu macierzystego i za-
stanowić się szybko, co mam zrobić 
dalej? Miałem na szczęście ukoń-
czone studia w kierunku ekono-
micznym, oraz praktykę w prowa-
dzeniu księgowości, toteż chciałem 
kontynuować zawód księgowego. 
Ponadto, nie chciałem też już mieć 
nad sobą żadnego szefa. Dlatego 
postanowiłem, że otworzę własną 
działalność, a mianowicie biuro ra-
chunkowe, tu w Nowogardzie, któ-
re funkcjonuje od 20 lat i zatrudnia 
trzech pracowników na stałe umo-
wy o pracę. Wyznaję zasadę, że za-
rabiajmy godnie, płaćmy małe po-
datki i śpijmy wtedy spokojnie, to 
wszystko będzie dobrze.

Hanna Banuch: Tutaj nie mogę 
inaczej powiedzieć jak tylko to, że 
jesteśmy rodziną, która podtrzy-
muje tradycję związaną z naszym 
zawodem, który dotyczy właśnie 
podatków i ich rozliczania. Ja, rów-
nież jak moi rodzice, skończyłam 
studia ekonomiczne i dołączyłam 
do zespołu rodziców, ale prowadzę 
także indywidualne biuro, którego 
nazwa brzmi „Buchalter”, specjal-
nością biura jest obsługa w zakre-
sie podatków, jak również wszech-
stronna obsługa księgowa.

JB: Chciałbym jeszcze dodać, że 
ten biznes narodził się też z trady-
cji zawodowych mojej małżonki 
Bogumiły. Mianowicie, ojciec żony 
był głównym księgowym w kombi-
nacie rolniczym w Osinie. Ta pro-
fesja ma charakter ściele rodzin-
ny i przechodzi z pokolenia na po-
kolenie. Paradoksem jest to, że z 
wykształcenia jestem inż. Mecha-
nizacji Rolnictwa, ale w wyuczo-
nej dziedzinie nie czułem tego tzw. 
bakcyla. Widziałem się bardziej w 
roli księgowego.

HB: Moja droga zawodowa była 
bardzo mocno przemyślana już od 
samego początku. Dlatego wiedzia-
łam, że zostanę w przyszłości wła-
śnie specjalistą od rachunkowości. 
Wiedziałam, że gdy skończę naj-
pierw szkołę średnią, a później stu-
dia w tym kierunku, to dołączę do 

swoich rodziców, a tym samym do 
pracy w ich firmie.

Jakie usługi państwo proponu-
jecie klientom i czego one doty-
czą?

 JB: Nasze biuro rachunkowe 
funkcjonuje już od 20 lat. Od tego 
czasu prowadzimy kompleksowe 
usługi księgowe dla firm z Nowo-
gardu i okolic. Przy tym posiada-
my Świadectwo Kwalifikacyjne Mi-
nisterstwa Finansów, co czyni nas 
bardziej wiarygodnym i rzetelnym 
dla klienta. Oferujemy usługi księ-
gowe w szerokim zakresie, w tym 
m.in.: prowadzenie pełnej księ-
gowości, w tym księgi handlowe, 
książek przychodów i rozchodów, 
ewidencji przychodów, rejestrów 
VAT, tabel amortyzacyjnych oraz 
rocznych rozliczeń podatku docho-
dowego i sprawozdań finansowych. 
Dlatego, jak pan się zorientował, 
zakres naszych usług jest szeroki.

HB: Do wypowiedzi taty do-
dałabym jeszcze, że proponujemy 
usługi, które do minimum zmniej-
szą zaangażowanie klienta w pro-
wadzenie księgowości w firmie. 
Po dostarczeniu do nas dokumen-
tów, nasze biuro rachunkowe ob-
licza podatki, sporządza stosow-
ne deklaracje i dostarcza je do od-
powiednich urzędów, jak np. ZUS. 
Dlatego staramy się, by były to 
usługi kompletne. Co do konkret-
nych firm to nie możemy ich wy-
mieniać, gdyż obowiązuje nas ta-
jemnica handlowa, którą musimy 
dochować i jest ona bardzo ważna 
w tego typu działalności.

Kim są pana typowi klienci? 
Kto stanowi państwa grupę do-
celową? 

JB: Zdecydowanie tę grupę two-
rzą drobni przedsiębiorcy, najczę-
ściej z gminy Nowogard. Ale zda-
rzają się też przedsiębiorcy z in-
nych miejscowości. Ale w większo-
ści, w 90%, są to przedsiębiorcy z 
Nowogardu. Dlatego za pośred-
nictwem gazety Dziennik Nowo-
gardzki, pragniemy złożyć wszyst-
kim klientom naszego biura podat-
kowego serdeczne podziękowania 
za współpracę. Zapraszamy rów-
nież osoby, które myślą o prowa-
dzeniu własnej działalności.

HB: Dodałabym jeszcze to, że w 
bardzo ogólnym kryterium podzia-
łu jest istotna wielkość podmiotów 
gospodarczych. W praktyce można 

spotkać się z podziałem na małe, 
średnie i duże jednostki gospodar-
cze. Najczęściej podstawą takiej 
klasyfikacji jest liczba zatrudnio-
nych osób. Również może świad-
czyć o tym wielkość ich produkcji 
lub obroty, wartość środków pro-
dukcji, którymi jednostki te dys-
ponują, wysokość osiągniętych zy-
sków. My najczęściej obsługujemy 
te niewielkie, z przewagą jednooso-
bową, ale zdarzają się też te więk-
sze firmy.

Wiem, że wybranie dobrego 
biura rachunkowego do obsługi 
firmy to spore wyzwanie dla po-
datnika. Czy ewentualny błąd w 
takich rozliczeniach może mieć 
poważne konsekwencje? 

JB: To, dość skomplikowane py-
tanie. Ale, tutaj najważniejszą 
sprawą jest to, że wybierając biuro 
rachunkowe do obsługi firmy, na-
leży wziąć pod uwagę pewne kry-
teria. Najistotniejszą kwestią dla 
podatnika będzie to, by zoriento-
wał się, czy biuro ma Świadectwo 
Kwalifikacyjne Ministra Finansów. 
Ja takie posiadam, dlatego klient, 
który decyduje się na współpracę z 
nami, ma dodatkową pewność, że 
jest wszystko tak, jak być powin-
no. Niemniej, w ostatnim czasie ta-
kie uprawnienia przestały być wy-
magane i zostały zniesione. Ale po-
siadanie takiego uprawnienia daje 
dodatkowy prestiż i gwarancję 
uczciwość.

HB: Jednym z warunków dzia-
łalności w zakresie usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
czyli prowadzenia biura rachunko-
wego, jest posiadanie ubezpiecze-
nia OC. Bowiem suma gwarancyj-
na ubezpieczenia zależy od rodza-
ju wykonywanych czynności. Dla-
tego też nie bójmy się, jako klienci, 
zapytać o takie ubezpieczenie. 

Proszę państwa, teraz pytanie 
trochę luźniejsze; czy nadal pod-
stawowe narzędzie, którym księ-
gowi czy księgowe posługują się 
w swojej pracy, to kalkulator? 

hB: Zgadza się. Mimo, że są już 
komputery i specjalne programy, 
które ułatwiają nam pracę. To wła-
śnie kalkulator jest tym nieodzow-
nym urządzeniem, które powinno, 
mimo wszystko, być na biurku księ-
gowego.

 
Może następne pytanie pań-

stwa nieco zaskoczy, więc, jakie 

znaczenie ma etyka w państwa 
„matematycznym” zawodzie? 

HB: Tutaj postawiłabym zdecy-
dowanie na uczciwość oraz świa-
domości pracy z powołania. Jako 
młoda, dynamiczna osoba chcia-
łabym powiedzieć, iż współczesna 
rachunkowość staje w obliczu wie-
lu wyzwań. Bowiem świat biznesu 
z dnia na dzień staje się coraz bar-
dziej wymagający dla naszego za-
wodu. Osoby pracujące w działach 
rachunkowych są szczególnie na-
rażone na dość duży stres, bowiem 
przecież chodzi tu o prawidłowe 
rozliczenie podatków, czy też ksiąg 
przychodów, rozchodów, które po-
wierza nam podatnik, dlatego rze-
telność zawodowa u nas równa się 
uczciwość.

JB: Do bardzo konkretnej wy-
powiedzi córki, dodałbym jeszcze 
jedną rzecz, a mianowicie chodzi o 
wykształcenie, które musi cały czas 
być uzupełniane poprzez uczęsz-
czanie na różnego rodzaju bran-
żowe szkolenia oraz wyjazdy na 
spotkania, na których poszerzamy 
swoją wiedzę z zakresu rachunko-
wości. Hania jeździ na takie spo-
tkania i tę wiedzę naprawdę przy-
swaja, co dostrzegam w jej umie-
jętnościach zawodowych, tu w biu-
rze. Prowadzi ona księgowość du-
żych spółek rolniczych, a to nie jest 
naprawdę prosta sprawa. Tutaj li-
czą się już konkretne umiejętności. 
Jest to zawód bardzo trudny, obcią-
żony niewątpliwie dużą odpowie-
dzialnością. W tym zawodzie jest 
jeszcze jedna cecha bardzo istot-
na, otóż wiarygodność i pewność 
w podejmowaniu decyzji. Niemniej 
wątpliwości są także, bo np. przepi-
sy są bardzo nie jasne i często mało 
precyzyjne w polskim prawie po-
datkowym.

Czyli to nie jest bezpodstaw-
ne, jeśli wielu twierdzi, że pol-
skie prawo podatkowe jest nie-
przejrzyste, niestabilne, a nie-
rzadko też chyba dość mocno 
absurdalne? 

JB: Właśnie tak jest, jak pan 
mówi w pytaniu. Uważam, jako 
wieloletni człowiek tej branży, że 
częste zmiany ustawy np. VAT nie 
przekładają się na poprawę jej, ja-
kości i przejrzystości. Co więcej, 
ustawa jest przeładowana absur-
dami prawnymi, których logika po-
zostawia wiele do życzenia? Prawo 
Podatkowe w Polsce jest niespój-
nie, niejasne i bardzo skom-

Bogumiła i Jerzy Banuch wraz z córką Hanią, mają swoje biura przy ul.  Mikołaja 
Reja 9 w NowogardziE
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plikowane. Podatki w Polsce 
rozliczane są w okresach mie-

sięcznych, co jest bardzo sporym 
utrudnieniem dla niewielkich firm. 
Uważam, że lepszym sposobem by-
łoby wprowadzenie systemu nie-
mieckiego, tam przedsiębiorca roz-
licza się w systemie zaliczkowym.

 
HB: Niestety z podatkami jest 

już tak, że jeżeli Państwo ma dać 
coś swojemu obywatelowi, to naj-
pierw obywatel musi włożyć tą 
przysłowiową daninę do ogólnego 
budżetu Państwa, by później było 
można się czym dzielić.

Kończąc naszą rozmowę zapy-
tam, dowiedziałem się z facho-
wej prasy, że toczy się w środo-
wisku ekonomistów debata na 
temat zastąpienia podatku do-
chodowego podatkiem obroto-
wym. Czy byłby on rzeczywiście 
lepszym od tego obecnego, do-
chodowego?

JB: Uważam, że wprowadzenie 
tego podatku byłoby zdecydowa-
nie lepsze, bowiem wyparłby on 
takie wieloznaczne pojęcie, jak po-
jęcie „kosztu”. Zwolennicy podatku 

obrotowego argumentują to w taki 
sposób, że ze względu na łatwość 
jego naliczania, jego wprowadze-
nie znacznie ułatwiłoby funkcjo-
nowanie małych i średnich przed-
siębiorstw. Niemniej jednak, jest tu 
też mały problem, bo każda bran-
ża jest inna, dlatego tutaj to, co w 
jednym miejscu jest dobre w innym 
już niekoniecznie 

I jeszcze jedno pytanie: kto 
ponosi odpowiedzialność za nie 
złożenie deklaracji podatko-
wych w terminie, przedsiębior-
ca, księgowa, czy biuro podat-
kowe, które np. tego nie dopil-
nowało? 

JB: Tutaj odpowiedź może być 
jednoznaczna. Względem takich 
instytucji, jak np. ZUS czy Urząd 
Skarbowy, odpowiedzialność za-
wsze ponosi płatnik składek, czyli 
przedsiębiorca. Dlatego podejmu-
jąc z nami współpracę, w później-
szych czynnościach podatkowych, 
właściciel firmy nie powinien mieć 
przed nami tajemnic i bardzo rze-
telnie omówić stan finansowy swo-
jej firmy przed podpisaniem umo-
wy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Nasi przedsiębiorcy: 

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa, Niko.   

Niko, dość długo błąkał się bez-
pańsko, prosząc mieszkańców o 
odrobinę dobroci- bezskutecznie... 
W końcu chudy, wymęczony i z 
matową sierścią, trafił do schroni-
ska. Dopiero dochodzi do siebie. 
Niko, pokazał się u nas z tej naj-
lepszej strony. Wszyscy go uwiel-
biają! Spacer z nim to sama przy-
jemność, prowadzi się, jak najlep-
sze auto. Zawsze wraca na zawo-
łanie. Daje nam się czesać na spa-
cerkach, więc stan sierści się popra-
wia, jest coraz piękniejszy. Mimo 

nie młodego wieku, Niko jest bar-
dzo sprawny fizycznie, biega, hula, 
ciężko uwierzyć, że to pan emeryt. 
Wiemy, że lubi dzieci, choć inne 
pieski też są fajne. Niko, jest dla ro-
dziny, która pragnie zdobyć stabil-
nego przyjaciela zrównoważone-
go i takiego, z którym można ko-
nie kraść. Niko, mieszka w Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Sosnowicach. Kontakt w sprawie 
adopcji Niko: pani Marta- tel. 504 
249 530.

red.

Adoptuj, nie kupuj 

robienie wody z mózgu 

E-życie czyli  nierzeczywisty 
świat za rzeczywiste pieniądze  
„Nasz serwis jest europejsko zorientowany. Zakłada łączenie w społeczność ludzi wyznają-
cych podobne wartości-  brzmiało hasło  jednego z  tzw.  startup-ów  , który po otrzymaniu 
dotacji w kwocie kilkuset tysięcy złotych nawet nie wystartował  ze swoim „nowatorskim 
pomysłem”.  Jak wygląda ten  mechanizm  prania pieniędzy  w  realnej  maszynce   wirtual-
nego świata ? – o tym  nasz raport.

Raport dotyczy losów   projek-
tów  tzw.  startup-ów , które zgło-
szono do dofinansowania w ra-
mach   działania 8.1 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka.  Sporządziliśmy go na 
podstawie danych zgromadzo-
nych przez jeden ze specjalistycz-

nych serwisów ekonomicznych.   
Dofinansowania  w ramach pro-
gramu przyznano na początku 
obecnej dekady.  Po latach oka-
zało się ,że ponad 90 procent tych 
„innowacyjnych” projektów  któ-
re razem łyknęły prawie 200 mln 
złotych albo zniknęły albo  tylko 

„wegetują”  w  tzw.  e- świecie  czy-
li w internecie. 

Oto tabela zawierająca  zesta-
wienie  losów  tylko  niektórych   
projektów  z I naboru „Innowa-
cyjnej Gospodarki”

 

Jedynie kilkanaście z ponad  
200 – stu dotowanych  pomysłów  
przetrwało ,  a zaledwie kilka  
można   uznać  za   udane  w tym 
np. takie jak  Freshmail czy  Mo-
bileMS- dotacja  w kwocie  468 
tys. zł a także  Axence, które zo-
stało zrealizowane ze wsparciem 
na poziomie 680 tys. zł.

 Świat więc który miały tworzyć  
wymienione   w załączonej   „ta-
beli sukcesu” startup-y okazał  się 
nie tylko  tajemniczo wirtualny 
ale rzeczywiście zupełnie   banal-

nie fikcyjny. Równie fikcyjne są w 
konsekwencji  miejsca pracy które 
taka „innowacyjna gospodarka”  
tworzy.  Natomiast zupełnie real-
ne są za to pieniądze które ta go-
spodarka  i modne startup-y  po-
żerają.  Pieniądze  wypracowane 
w codziennym pocie przez   fra-
jerów od realnej roboty czyli pie-
karzy, stolarzy, murarzy itp. nud-
ne, nieciekawe,  niepostępowe za-
wody  

Gdzież  więc  te nudne i niecie-
kawe zawody mogą się umywać 

do:  naszego internetowego  serwi-
su -  europejsko zorientowanego, 
który zakłada łączenie w społecz-
ność ludzi wyznających podobne 
wartości- jak pisano w agitce wy-
ciągaczy forsy podatników.  My w 
kulturze mediów realnych papie-
rowych a nie wirtualnych interne-
towych wyznajemy zdecydowa-
nie inne wartości zwłaszcza bliska 
nam jest prawda  zwykłego życia,  
a nie fikcja  fantastycznego e-ży-
cia.

Podsumowanie
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Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem 
sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna 
do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 

Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze komu-
kolwiek. To jest już historia, a MY nie 
musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, 
że podobnie jak ja, wielu z Was po-

dziela mój pogląd i jest tego same-
go zdania, myślę, że każdy może się 
w tej sprawie wypowiedzieć. Koszt 
sztandaru to ok. 10 000 zł. Podaję 
poniżej również numer konta Sto-
warzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych – Dębowiec

Nowogardzianin w wyjątkowym gronie
W sobotę (13 lutego), w miejscowości Dębowiec, odbyły się uroczystości mające na celu uczczenie 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych. W związ-
ku z tym, nie zabrakło znamienitych gości. Liczną grupę oficerów oraz byłych żołnierzy i ich bliskich, odwiedził również Minister Obrony Narodowej- An-
toni Macierewicz. Podczas tych obchodów nie zabrakło nowogardzkiego akcentu, gdyż w Dębowcu obecny był również były komandos- Ryszard Horniak. 

Cichociemni byli żołnierza-
mi Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie, którzy zostali przeszko-
leni w Wielkiej Brytanii, podczas 
II wojny światowej i przerzuca-
ni do okupowanego kraju w celu 
prowadzenia walk z Niemcami 
w szeregach ZWZ-AK. Pierwszy 
przerzut Cichociemnych do Pol-
ski miał miejsce w nocy z 15 na 16 
lutego 1941 roku. To właśnie w 75. 
rocznicę tego przerzutu, w minio-
ną sobotę, uczcili goście i zgroma-
dzeni w Dębowcu. Oprócz ofice-
rów wojska polskiego, ich rodzin 
oraz byłych żołnierzy, na obcho-
dach pojawił się również Mini-
ster Obrony Narodowej- Antoni 
Macierewicz, który przywitał się 
z uczestnikami uroczystości oraz 
wygłosił przemówienie. W Dę-
bowcu obecny był Ryszard Hor-
niak, były komandos z Nowogar-
du, a obecnie w-ce prezes Zarzą-

du oraz dyrektor Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy 1. B.Sz. w Dziw-
nowie. 

Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 10:00, w sali gimna-
stycznej Gimnazjum w Dębow-
cu. Wówczas odbyło się otwarcie 
wystawy militarnej, a na niej wy-
stawa zbiorów: Piotra Wybrań-
ca z Muzeum Spadochroniarstwa 
i Wojsk Polskich w Wiśle, Paw-
ła Mosznera z Fundacji Delta im. 
Cichociemnych i Spadochronia-
rzy PSZ, Stowarzyszenia Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, Zbi-
gniewa Powojewskiego, Zbignie-
wa Legierskiego, Henryka Biało-
wąsa, GRH POŁUDNIE – Polscy 
Spadochroniarze Wojskowi. Po-
nadto odbyły się pokazy składa-
nia spadochronów, wystawa bro-
ni Pawła Mosznera oraz Małopol-
skiego Stowarzyszenia Strzelców i 
Kolekcjonerów Militariów.

Pół godziny później, w sali pre-
lekcyjnej SP w Dębowcu, odbyły 
się pokazy multimedialne, nato-

miast dzieci mogły sprawdzić się 
na torze małego komandosa oraz 
na strzelnicy ASG dla dzieci. Ofi-
cjalne rozpoczęcie uroczystości 
rocznicowych miało miejsce przy 
kamieniu w centrum Dębowca, o 
godzinie 13:00. Odbyło się nabo-
żeństwo ekumeniczne, przemó-
wienia m.in. Wójta oraz zapro-
szonych gości, w tym Antoniego 
Macierewicza, następnie składano 
wieńce i kwiaty. 

O godzinie 14:30, odbył się uro-
czysty przemarsz, któremu towa-
rzyszyły skoki spadochronowe, 
a także inscenizacja podjęcia Ci-
chociemnych w wykonaniu Fun-
dacji Delta. Ryszard Horniak z 
Nowogardu opowiedział redak-
cji DN, dlaczego pojawił się w Dę-
bowcu, oraz kogo mógł tam po-
znać. - W Dębowcu pojawiłem się 
wraz z dwoma kolegami, jako de-

legacja Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1. Batalionu Szturmowego 
w Dziwnowie, poza tym, bardzo 
chciałem swoją obecnością uczcić 
pamięć Cichociemnych. Jestem 
bardzo zadowolony z wyjazdu, 
spotkałem tam ciekawych ludzi, 
m.in. generała dywizji- Piotra Pa-
talonga, czyli jak ja to mówię „sze-
fa szefów służb specjalnych”, po-
znałem również dowódcę AGAT-u 
płk. Sławomira Drumowicza oraz 
wielu innych oficerów wojska pol-
skiego. Poza tym, miałem to szczę-
ście, że zostałem ugoszczony przez 
Piotra Wybrańca, kolekcjonera, 
właściciela prywatnego Muzeum 
Spadochroniarstwa i Wojsk Spe-
cjalnych w Wiśle, za co jestem mu 
dozgonnie wdzięczny – opowia-
da Ryszard Horniak. Mieszkaniec 
Nowogardu opowiadał również o 
tym, jak wielkie wrażenie zrobił 
na nim mężczyzna przebrany za 
oficera SS. - Powiem szczerze, że 
choć już nie ma wojny, to widząc 
potężnego mężczyznę w czarnym 
płaszczu SS, zrozumiałem, dlacze-
go tak bardzo ludzie bali się tej for-
macji. Na własne oczy przekona-
łem się, że oficer SS wyglądał, jak 
śmierć i podejrzewam, że podczas 
wojny taki niemiecki żołnierz para-
liżował zwykłych ludzi samym wy-
glądem – wspomina R. Horniak. 

Dodajmy, że organizatorami 
uroczystości był Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Dę-
bowcu, Urząd Gminy w Dębow-
cu, a także Muzeum Spadochro-
niarstwa i Wojsk Specjalnych w 
Wiśle oraz Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie. 

KR

Na zdjęciu w środku wraz z Ryszardem Horniakiem, generał dywizji oraz inspektor 
Wojsk Specjalnych- Piotr Patalong

Ryszard Horniak wraz z delegacją Stowarzyszenia, natomiast w środku dowódca AGAT-u płk. Sławomir Drumowicz
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Xiii Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar komendanta Powiatowego Policji

Martyna Pomykała zawodniczką turnieju
11 i 12 lutego (czwartek i piątek), odbyła się XIII edycja Zimowego Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gole-
niowie. O godzinie 9: 00, w hali Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Goleniowie, przy ul. Niepodległości 1, drużyny chłopców i dziewcząt rozpoczęły 
walkę o zwycięstwo. 

W drugim tygodniu ferii, a do-
kładnie 11 i 12 lutego, uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, wzięli udział w XIII edycji Zi-
mowego Turnieju Halowego Piłki 
Nożnej o Puchar Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie. 

W czwartek 11 stycznia, o go-
dzinie 9: 00, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Osinie, pod opie-
ką pana Sebastiana Kowalika oraz 
pani Renaty Langner rozegra-
li walkę o zwycięstwo z osiemna-
stoma drużynami. Drużyny te zo-
stały podzielone na cztery gru-
py. Uczennice SP w Osinie trafi-
ły do grupy pierwszej, chłopcy zaś 
do grupy czwartej.  Po zaciętej ry-
walizacji, uczniowie z SP zakoń-
czyli walkę w ćwierćfinale. Dru-
żyna dziewcząt zajęła piąte miej-
sce, drużyna chłopców siódme. 
W trakcie turnieju wybrano rów-
nież najlepszego zawodnika zimo-
wego turnieju halowego piłki noż-

nej. Spośród wszystkich drużyn, 
najlepszą zawodniczką okazała się 
Martyna Pomykała. Dziewczynka 
otrzymała statuetkę oraz nagrodę 
indywidualną. 

Następnego dnia tj. 12 lute-
go, udział w zawodach sporto-
wych wzięli uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum w Osinie. Udział 
w zimowym turnieju zgłosiło tego 
dnia szesnaście drużyn. Chłopcy z 
Osiny wrócili do domów z nieco 
lepszym wynikiem, niż uczniowie 
SP. Ostatecznie zajęli oni czwar-

te miejsce. Opiekunem drużyny 
chłopców był pan Michał Janik. - 
Sami uczestnicy uważają, że takie 
turnieje są ciekawe i potrzebne, po-
nieważ chętnie porównują oni swo-
je umiejętności z innymi oraz za-
bijają nudę w deszczowe dni. Gra-
tulujemy zawodnikom zaangażo-
wania i walki w duchu fair-play – 
dodają trenerzy drużyn- Renata 
Langner, Sebastian Kowalik i Mi-
chał Janik.     

Klaudia Stefańska

Halowy Turniej Piłki Nożnej młodzików

Pomorzanin wygrywa „u siebie”
W niedzielę (14 lutego), w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogar-
dzie, odbył się I Turniej Piłki Nożnej rocznika 2003-2004 o puchar burmistrza Nowogar-
du. Gospodarze nie zwiedli i sięgnęli po zwycięstwo, wyprzedzając na podium zespoły Regi 
Trzebiatów oraz Polonii Płoty. 

Był to pierwszy halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Młodzików, or-
ganizowany w Nowogardzie. Do 
rywalizacji w hali ZSO przystą-
piło 6 drużyn, oprócz dwóch ze-
społów Pomorzanina Nowogard, 
wystąpiły również: Sparta Gry-
fice, Rega Trzebiatów, Polonia 
Płoty oraz Ina Goleniów. Młodzi 
podopieczni Błażeja Bajerskie-
go z rocznika 2003-2004 stanę-
li na wysokości zadania i nie mie-
li sobie równych na własnym tere-
nie. Pierwszy zespół Pomorzani-

na zajął 1. miejsce, wyprzedzając 
na podium Regę Trzebiatów oraz 
Polonię Płoty. Na 4. miejscu upla-
sowała się Ina Goleniów, 5. pozy-
cję zajął drugi zespół Pomorzani-
na, natomiast na 6. miejscu rywa-
lizację zakończyli młodzi piłka-
rze Sparty Gryfice. Organizato-
rzy ufundowali również nagrody 
indywidualne. Najlepszym piłka-
rzem turnieju został wybrany Ja-
kub Sznałbel z Pomorzanina I No-
wogard, miano najlepszego bram-
karza trafiło do Szymona Tankie-

luna ze Sparty Gryfice. Najmłod-
szym zawodnikiem turnieju był 
Kuba Paradziński z Pomorzanina 
I Nowogard, natomiast nagroda 
specjalna dla jedynej dziewczyny 
biorącej udział w turnieju, trafiła 
do Malwiny Szcześniak występu-
jącej w pierwszym zespole Pomo-
rzanina. Gratulujemy podopiecz-
nym Błażeja Bajerskiego, świetne-
go występu we własnej hali oraz 
życzymy kolejnych sukcesów. 

KR

Foto. Czarek Mielewczyk.jpg

ii liga mężczyzn w tenisie 
stołowym

Trudny wyjazd LUKS 
Top Wierzbięcin
W najbliższą sobotę (20 lutego), tenisiści stołowi zespołu 
LUKS Top Wierzbięcin, rozegrają dwa wyjazdowe spotka-
nia w ramach 11. i 12. kolejki grupy północnej II Ligi Męż-
czyzn. Szczególnie ciężkim meczem wydaje się pojedynek z 
ATS-em Stargard, który zajmuje 3. miejsce w tabeli. 

Podopieczni Józefa Korko-
sza, po ostatnich zwycięstwach 
przesunęli się na pozycję lide-
ra. W najbliższą sobotę, o godzi-
nie 10:30, zawodnicy z Wierzbię-
cina zagrają w Policach, a rywa-
lami będą tamtejsi tenisiści sto-
łowi UKS-u Champion Police. 
Gospodarze plasują się w środ-
ku tabeli z 8 punktami na kon-
cie. W pierwszym meczu, we wła-
snej hali, LUKS Top pokonał Po-
lice 6:4. Choć nie będzie to łatwy 
mecz, można raczej spodziewać 
się kolejnego zwycięstwa naszych 
reprezentantów. Prawdziwe wy-
zwanie na podopiecznych Józe-
fa Korkosza, będzie czekać o go-
dzinie 15:30. Wówczas LUKS Top 
Wierzbięcin uda się do Stargar-

du, na mecz z tamtejszym ATS-
-em. Rywale zajmują 3. miejsce w 
tabeli, a do liderów z Wierzbięci-
na tracą zaledwie 3 punkty. ATS 
przed tym sezonem został znaczą-
co wzmocniony przez zawodni-
ków Stali Szczecin, która się roz-
padła. W pierwszym meczu teni-
siści z Wierzbięcina pewnie poko-
nali stargardzian 7:3, jednak od 
tamtego spotkania minęło sporo 
czasu, a ATS obecnie seryjnie no-
tuje zwycięstwa. Wierzymy, że w 
najbliższą sobotę podopieczni Jó-
zefa Korkosza, uporają się w tych 
dwóch meczach i będą na najlep-
szej drodze do wygrania ligi. O 
wynikach drużyny LUKS Top po-
informujemy na bieżąco. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ
11. kolejka (20.02.2016):
UKS Champion Police – LUKS Top Wierzbięcin (10:30)
12. kolejka (20.02.2016):
ATS Stargard – LUKS Top Wierzbięcin  (15:30)
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ProSZę, PomÓŻ 
mi WYGraĆ 

Z kaleCTWem
Nazywam się PAULINA 
SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

PrZekaŻ 1% PoDaTkU 
DoCHoDoWeGo  

Za 2015 r. WPiSUJĄC 
W DrUk PiT

Nr krS 0000120774  
z dopiskiem  „Dla 

Pauliny Skrzyniarz”
Dobrowolnej wpłaty można 
dokonać na konto  Paulina 
Skrzyniarz 77 9375 0002 

0000 1247 3000 0010
Mój blog:  

www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: Plir JoaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Prośba o przekazanie 1% 
na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na moje konto,które jest 
prowadzone w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stwardnienie rozsiane.(SM) Tylko 
kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i pozwala mi na samodzielne poru-
szanie się. Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycz-
nym przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środ-
ki na kocie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej, a 
chciałbym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich

Niżej podaję nazwę Fundacji "DOBRO POWRACA" nr Konta 951440 
1440 0000 2133 5400 1001, KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą  Zdzisław Skiba

Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof
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osińska liga Piłki Siatkowej – 4. kolejka

Zapachniało niespodzianką
W minioną niedzielę (14 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrana została 4. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zdecydowanie najbardziej 
emocjonujący pojedynek rozegrali gospodarze z Osiny oraz liderzy z Wojcieszyna. Osina była o krok od sprawienia ogromnej niespodzianki i pokonania 
lidera. Skończyło się jednak na dwóch wygranych setach, dodajmy, że to pierwsze dwie partie, które Wojcieszyn przegrał w lidze. 

Jako pierwsi na parkiet wybie-
gli młodzi siatkarze z ZSP w Osi-
nie oraz zawodnicy z gminy No-
wogard, reprezentujący Żabowo. 
Przed tym pojedynkiem, to go-
ście z Żabowa mieli lepszy bilans i 
większą ilość punktów, zatem byli 
faworytem tego meczu. Pierwszy 
set pokazał jednak, że młodzi siat-
karze z Osiny mają ogromny ape-
tyt na zwycięstwo, gdyż rozgromi-
li rywali do 14. Zawodnicy z Ża-
bowa obudzili się w drugim secie 
i po uważnej grze wygrali 25:21 i 
doprowadzili do remisu w meczu. 
Niezwykle emocjonująca była 
trzecia partia, w której nikt nie 
odpuszczał, a zwycięzcę tego seta 
wyłoniła gra na przewagi. Osta-
tecznie więcej zimnej krwi zacho-
wali podopieczni Michała Jeni-
ka - nauczyciela w-f z ZSP w Osi-
nie i wygrali 26:24. Żabowo pozo-
stało w grze po pewnym zwycię-
stwie w 4 secie do 17, warto do-
dać, że tak jak w drugiej partii wy-

grany set to głównie zasługa bar-
dzo mocnych ataków, a także sku-
tecznej zagrywki Pawła Wojdyło, 
który zdobył większość punktów 
dla gości w tym meczu. W tie-bre-
aku ponownie zaskoczyli gospo-
darze. Gwiazda Osina zaczęła pią-
tą partię od prowadzenia 5:0, na-
stępnie zrobiło się 8:3, kolejne trzy 
punkty z rzędu i na tablicy wyni-
ków było już 11:3! Młodzi siatka-
rze z Osiny nie mogli już przegrać 
tego meczu i po wygranym tie-
-breaku 15:7, dopisali do swojego 
konta kolejne dwa punkty. Tym 
razem w naszej relacji publikuje-
my zdjęcie drużyny LZS Żabowo, 
która w osińskiej lidze rywalizuje 
w następującym składzie: Michał 
Pabisiak, Filip Zieliński, Rafał Fe-
deńczak, Mariusz Głąbecki, Paweł 
Wojdyło, Adam Milewski, Rafał 
Kmita, Marek Niemirski, Adrian 

Kouhan, Marcin Stańczyk, Rado-
sław Kowalczyk, Norbert Kuria-
ta, Krzysztof Stefański, Maciej Ka-
znocha.

Po takiej dawce emocji, w ko-
lejnych trzech spotkaniach, kibi-
ce oglądali już pewne zwycięstwa 
faworytów. Najpierw bez więk-
szych trudności Dąbrowa ogra-
ła w trzech setach Kikorze, któ-
re choć próbowały nawiązać wal-
kę, ostatecznie ponownie mu-
szą obejść się smakiem i pozosta-
ją bez zwycięstwa w tej edycji ligi. 
Dla Dąbrowy zdobyte 3 punkty 
pozwoliły awansować na 4. miej-
sce w tabeli. 

W trzecim pojedynku osłabione 
Krzywice brakiem dwóch graczy, 
próbowały nawiązać walkę z Wy-
szomierzem. Pierwszy set zakoń-
czył się jednak zwycięstwem Wy-
szomierza do 20, w drugim secie 
Krzywice zostały dosłownie zmie-
cione z parkietu po wygranej ry-
wali 25:12, natomiast trzeci set to 

była formalność i zwycięstwo Wy-
szomierza do 18. Warto dodać, że 
w zespole z Krzywic bardzo ład-
nie zagrały przedstawicielki płci 
pięknej: Aleksandra Zehner (ka-
pitan zespołu) oraz Kamila i Emi-
lia Barszczak (Emilia na co dzień 
jest zawodniczką UKS Barnim 
Goleniów). Dziewczyny za swo-
je akcje wielokrotnie otrzymywa-
ły gromkie brawa kibiców. Krzy-
wice po tej porażce spadły z 3. na 
5. miejsce. 

W czwartym meczu wciąż nie-
pokonane Węgorza, podejmo-
wały jak dotąd najsłabszy zespół 
ligi- Bodzęcin. Jak można było się 
spodziewać, było to jednostron-
ne widowisko, choć chwilami za-
cięte. Bodzęcin jednak ostatecz-
nie nie był w stanie zdobyć w jed-
nym z setów choćby 20 punktów 
i przegrał w meczu 3:0. Węgorza 

tym samym wraz z Wojcieszynem 
pozostają jedyną drużyną bez po-
rażki. 

Na koniec, o godzinie 16:00, 
rozpoczęło się spotkanie pomię-
dzy Osiną, a Wojcieszynem, któ-
ry do tego pojedynku nie stra-
cił nawet seta. Był to najlepszy 
mecz dnia, a wszystko za spra-
wą dobrej gry obu zespołów, spo-
rej grupy kibiców gości i gospoda-
rzy, a przede wszystkim za spra-
wą wielkich emocji. Wojcieszyn, 
jak już informowaliśmy w po-
przedniej relacji, do meczu przy-
stąpił poważnie osłabiony, utratą 
najlepszego zawodnika. W pierw-
szym secie niespodziewanie try-
umfowała Osina, która na kon-
cie miała jedno zwycięstwo. Wy-
nik 25:22 dla gospodarzy ozna-
czał, że Wojcieszyn stracił pierw-
szego seta w lidze. To podrażni-
ło liderów, którzy w drugiej par-
tii pewnie wygrali do 20. Gospo-
darze jednak ani myśleli ułatwiać 
zadanie rywalom i w trzecim se-
cie ponownie wspięli się na wy-
żyny swoich umiejętności i pew-
nie pokonali liderów do 19. Zde-
cydowanie najważniejszy okazał 
się 4 set, w którym niejednokrot-
nie zawodnikom puszczały nerwy 
po nieudanych zagraniach. Jeden 
z zawodników LZS Osina otrzy-
mał żółtą kartkę, za niesporto-
we zachowanie, co ostudziło jego 
emocje. A tych nie brakowało do 
samego końca! Osina była o włos 
od sprawienia ogromnej niespo-
dzianki, jednak przy stanie 24:24, 
rywale byli dokładniejsi i dopro-
wadzili do tie-breaka wygrywając 
na przewagi. W 5 secie Osina po-
nownie była bliższa zwycięstwa, 
ta decydująca partia przebiegała 
punkt za punkt, jednak gospoda-
rze zdołali uciec rywalom i objąć 
trzypunktowe prowadzenie 12:9. 

Wojcieszyn szybko odrobił stra-
ty i doprowadził do remisu 12:12. 
Wówczas zespół z Osiny poprosił 
o czas, to jednak nie na wiele po-
mogło, bo kolejny punkt zdoby-
li liderzy. Następnie skutecznym 
atakiem popisuje się Sebastian 
Zaremba i na tablicy wyników 
ponownie widnieje remis- 13:13. 
Kolejny punkt zdobywają siatka-
rze z Wojcieszyna, a mecz kończy 
się po błędzie w przyjęciu zespołu 
z Osiny, który skutkował nieprzy-
gotowanym atakiem i skutecznym 
blokiem rywali. W takich okolicz-
nościach Wojcieszyn wygrywa 3:2 
i wciąż pozostaje na 1. miejscu w 
ligowej tabeli. 

W najbliższą niedzielę (21 lute-
go), rozegrana zostanie 5. kolejka. 

Na początek bardzo ciekawy mecz 
pomiędzy zespołem z Węgorzy (2. 
miejsce) i Dąbrową  (4. miejsce). 
Następnie Krzywice podejmo-
wać będą Kikorze, które czekają 
na pierwsze zwycięstwo. W trze-
cim meczu kolejny hit, czyli poje-
dynek liderów z Wojcieszyna oraz 
trzeciej drużyny w tabeli- Wyszo-
mierza. Następnie Bodzęcin w po-
szukiwaniu pierwszego zwycię-
stwa zagra z Żabowem, a na za-
kończenie kibice obejrzą derby 
Osiny. Zapraszamy wszystkich fa-
nów siatkówki w niedzielę (21 lu-
tego), do hali ZSP w Osinie. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników, aktualną tabelę oraz ze-
staw par w 5. kolejce. 

KR

osińska Liga Piłki Siatkowej 
4. kolejka:
Żabowo – Gwiazda Osina 2:3 (14:25, 25:21, 24:26, 25:17, 7:15)
Kikorze – Dąbrowa 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)
Wyszomierz – Krzywice 3:0 (25:20, 25:12, 25:18)
Węgorza – Bodzęcin 3:0 (25:13, 25:19, 25:19)
Osina – Wojcieszyn 2:3 (25:22, 20:25, 25:19, 24:26, 13:15)

m m Z P Sety +/-   małe pkt. P
1 Wojcieszyn 4 4 0 12 / 2 332 – 275 11
2 Węgorza 4 4 0 12 / 5 387 – 343 10
3 Wyszomierz 4 3 1 11 / 5 350 – 331 9
4 Dąbrowa 4 2 2 10 / 6 363 – 308 8
5 Krzywice 4 2 2 7 / 7 309 – 321 6
6 Żabowo 4 2 2 8 / 9 345 – 363 6
7 Gwiazda Osina 4 2 2 8 / 10 379 – 375 5
8 Osina 4 1 3 5 / 11 327 – 357 3
9 Kikorze 4 0 4 3 / 12 307 – 352 1
10 Bodzęcin 4 0 4 3 / 12 289 – 363 1

5. kolejka (21 lutego):
Dąbrowa – Węgorza  (10:00)
Krzywice – Kikorze  (11:30)
Wojcieszyn – Wyszomierz (13:00)
Bodzęcin – Żabowo  (14:30)
Gwiazda Osina – Osina  (16:00)

Na zdjęciu drużyna LZS Żabowo.jpg
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 36 
w Nowogardzie

Zaprasza w Dniu 21.02.2016 
na walne zebranie sprawozdawcze 

na rok 2015. 
Spotkanie członków Koła 

w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie 

ul. Boh. Warszawy 78 o godz. 10.00
   Zarząd Koła

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła 

że dnia 28.02.16 o godzinie 10.00 
odbędzię się walne zebranie sprawozdawcze 

Zarządu Koła za 2015 rok. 
Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum 

Przedsiębiorczości ul. Woj. Polskiego 3. 
Zapraszamy członków Koła oraz sympatyków. 

  Zarząd Koła Tęczak

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia w Nowogardzie  
ul. Zamkowa 7 B

zaprasza do składania ofert  
na wykonanie następujących prac:

Pokrycia dachu hali produkcyjnej blachą.
Termin wykonania prac do 31.08.2016r.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie prac na okres 24 m-cy.
Przedmiot zamówienia można oglądać w dni robocze po uprzed-

nim umówieniu się w godz. 7.00 – 15.00
Oferty należy składać pisemnie do dnia 31 marca 2016 r. w siedzi-

bie przedsiębiorstwa.
Kryterium wyboru oferty – cena 100%
Wszystkich informacji udziela Pan Leszek Śliwa tel. 91 39 25 570 , 

e-mail: biuro@ppgardia.pl

Dziękuje wszystkim pracownikom PUWIS  
w szczególności Panu Bartoszowi Krawczak 

oraz Pani Augustynek, którzy pomogli mi 
i współprawcowali otwarcie w sprawie przyłącza 

wody na mojej posesji. 

Pomoc dotyczyła: dokończenia i przejęcia 
wszelkich prac, które zobowiązany był wykonać 

wykonawca, który nie posiadał uprawnień 
do tego typu prac, pomoc podczas procedur 

wypełniania i składania odpowiednich 
dokumentów oraz za przychylność, otwartość  

i wyrozumiałość w mojej sytuacji. 
Serdecznie 

Dziękuje Andrzej Głownia

Zatrudnię 
kierowcę 

kategorii C+E. 
881 060 045

W zawiązku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i związaną
z tym potrzebą wydłużenia godzin pracy salonu

FRYZJERKĘ / FRYZJERA
Zapewniamy – umowa na stałe, - zarobki: stała pensja + procent
 od obrotu + premia – szkolenia w kraju i za granicą – dowolnie
dobrane godziny pracy – praca w komfortowych warunkach  

i miłej koleżeńskiej atmosferze.
Wymagania: - minimum 5-letni staż pracy w zawodzie – chęć
pracy w wymarzonym zawodzie
 Zapraszamy do skladania podań na piśmie
 Salon BLASK, Ul. Pocztowa 43/1, Goleniów

Halowy Turniej Piłki Nożnej  
ochotniczych Straży Pożarnych

Zwycięstwo OSP z Wyszomierza
W sobotę (13 lutego), o godzinie 9:00, w hali sportowej ZSO w Nowogardzie, rozpoczął się 
IV już Halowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o puchar burmistrza 
Nowogardu. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, spośród których najlepsi byli piłkarze 
OSP Wyszomierz. 

Podczas turnieju rywalizowa-
ło 6 zespołów: OSP Wyszomierz, 
OSP Ostrzyca, OSP Orzechowo, 
OSP Błotno, OSP Osowo oraz go-
ścinnie OSP Dobra. Rywalizacja 
rozpoczęła się o godzinie 9:00 i 
trwała przez pięć godzin. Turniej 

poprowadził Artur Konior, na-
tomiast Jerzy Kusiak wcielił się 
w rolę sędziego. Warto dodać, 
że była to już IV edycja turnieju 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Tym razem bezkonkurencyjni 
byli piłkarze reprezentujący OSP 

z Wyszomierza, którzy na podium 
wyprzedzili OSP z Ostrzycy oraz 
druhów z Orzechowa. Gratulu-
jemy zwycięzcom oraz życzymy 
jeszcze lepszych wyników w ko-
lejnych edycjach turnieju. 

KR 

Foto - UM Nowogard

reklama PoDZiękoWaNia

opiekunka osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerima meD. 
Telefon 91 506 55 55
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oGŁo SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

  mieSZkaNia Na SPrZeDaŻ!
Nowogard- 45,6 m2,parter cena 136 000 zł

Nowogard- 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł

Nowogard- 74,3 m2, nowoczesny desing,cena: 245 000 zł

Nowogard- 90 m2,do remontu cena: 145 000 zł

Nowogard- 67m2, niski czynsz cena: 250 000 zł

Nowogard- kawalerka 28,57 m2,parter cena: 100 000 zł

Nowogard/okolice 38,9 m2 po kapitalnym remoncie cena: 57 000 zł

NierUCHomoŚCi

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprzeda 
mieszkania  w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), za-
gospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 602 
267 382 

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

• Sprzedam dom bliźniak do wykończenia, ul. 
Kościuszki. 504 064 884 

• Sprzedam dom nowy Długołęka 95 m2. 515 
079 103 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Oso-
wie. 38,90m2. 502 – 642- 029 

•	 Dom nad jeziorem w stanie surowym za-
mkniętym w Nowogardzie sprzedam. 605 
548 164

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce (dom, 
hala produkcyjna, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kontakt: agata780220@
gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia. 787 409 106 

• Sprzedam mieszkanie parter pow. 70m2  w 
Nowogardzie. 721 909 348

• Poszukuje ziemi do wydzierżawienia. 608 647 
119 

• Sprzedam kawalerkę własnościową umeblo-
waną 28m2, I piętro ul. Leśna, wspólnota, stan 
idealny, widan kuchnia. Cena 87 000 zł. Tel. 
575 066 093

• Działka budowlana o pow. 2900 m² w Krzywi-
cach – sprzedam, 609987345

• Sprzedam góre domu dwurodzinnego 100m2 
+ garaż, podwórko. 603 079 044 

• Do wynajęcia pomieszczenie – 16 m na garaż 
lub magazyn ul. 700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy stadio-
nie. 695 400 600

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Asnyka. 
Tel. 884 000 435

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowalska 2, IV 
piętro. 606 269 725

• Sprzedam działkę ogrodową 3ary ul. Ogrodo-
wa. Tel. 693 694 747 

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe przy ul. Zamkowej.Tel. 506 152 414

• Sprzedam mieszkanie z podwórkiem 60m2,, 
umeblowane. Cena 229 tys. Tel. 609 630 095 

• Sprzedam dom stan surowy na działce 1,5 ha, 
oraz działki budowlane w Olchowie. 602 139 
837, 723 025 325 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 785 921 868 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 790 795 050 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 508 948 
888

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, cen-
trum. 600 782 741 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Sprzedam ziemie ogrodową Nowogard. 607 
962 483 

moTorYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-maX, rocznik 2004 
grudzień, poj. 2000 cm3, TDCi 136 km, 
stan techniczny dobry. kompleksowe wy-
posażenie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 737 447 
702

• Sprzedam Quada 110 rok produkcji 2011 . 
667 354 001 

• Kupię fiata 126p. 793 836 238 

•	 Sprzedam komplet kół na felgach alumi-
niowych do Skody octavii 2 16/205/55. 
letnie. Bierznik 7mm. Cena za komplet 
550 zł. Tel. 508 105 333

rolNiCTWo

• Kupię byczki i jałówki do 200 kg. 782 036 086 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086 

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 235 
756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 tygo-
dni, pełen program szczepień, sprzedaż 
od 29.03, Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Sprzedam cielaka – jałóweczke. 781 744 340 

• Wykonam usługi oranie, sianie. 781 744 340

• Sprzedam siewnik do zboża Poznaniak do na-
wozu motyle i zgrabiarkę do siana. 781 932 
918 

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto jare. 691 140 
322 

• Sprzedam prosiaki – 20 sztuk. 725 806 787 

• Pług obrotowy czteroskibowy sprzedam. 91 
39 107 14 

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 144 

USŁUGi

•	 moNTaŻ meBli, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-

wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DYWaNÓW, WY-
kŁaDZiN, TaPiCerki meBloWeJ Samo-
CHoDoWeJ/ SkÓrZaNeJ maTeriaŁo-
WeJ / PoŚCieli WeŁNiaNeJ / laNoliNĄ/
SPrZĄTaNie: CZYSZCZeNie FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 503 
153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 73 
69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? Po-
życzka bez zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa domów 
od postaw, dachy, więźby dachowe, docie-
plenia,stropodocieplenia, adaptacja podda-
szy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /miesz-
kanie,domek / na uzywane vaillant tel.   691 
686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow gazo-
wych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia mieszkań – wyko-
nam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933

• Docieplenie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 608 847 
784

• Wykonam tarasy, poldbruk, kafle. Tel. 91 39 
21 454 

• Postawię dom w stawie surowym i pod klucz. 
692 743 082 

•	 Usługi budowlano-remontowe. Budowa 
domów. regipsy, ocieplenia i malowanie. 
504 595 424 

•	 izolacje natryskowe – pianą PUr. 504 595 
424 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 
602 15 90 15

• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 533 848 005 
lub 535 340 311

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie do-
świadczenie. 602 690 897

•	 Firma zatrudni pracownika   do biu-
ra ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 735 
966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie trawy, tel, 607 
585 561

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana znajo-
mość obsługi komputera. 91 39 21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na stanowisko 
tokarz i frezer. Tel. 604 171 040 

• Przyjmę do dociepleń na umowę o prace. 785 
931 513 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy do pro-
dukcji mebli kuchennych.696 034 712 

• Poszukujemy osoby do pracy w sklepie spo-
żywczym Promyk. Wymagana umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej. 91 39 22 797

• Zlece położenie dachówki i  polbruku. 608 
817 214 

•	 Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem. 
507 951 313, 507 953 705 

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i prac porządko-
wych. Tel. 91 39 25 275

• Firma zatrudni   osobę do sprzątania biura z 
aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 25 275

• Podejmę praca jako szpachlarz, malarz itp. 
Chętnie w Niemczech, tylko legalnie. 669 432 
236

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia domu 
i opieki nad chorą osobą w miejscowości 
Węgorzyce. mile widziana jest pani samot-
na, jest możliwość zamieszkania. 91 39 22 
308, 606 271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 144  
 

iNNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 605 
522 340

• Sprzedam zagęszczacz do tlenu. 691 792 825

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem lub 
bez), komodę (kolor jasny), szafkę nocną- ca-
łość od jednego kompletu cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z Niemiec 
dwufunkcyjne cena od 1.000zl oraz tylko 
ogrzewanie cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 691 686 772

•  

• Podgrzewacze wody 130 -160 stojace na gaz 
vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. stojace ze-
liwne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 500 zł. 691 
201 974 

• Styropian fasadowy grubość 5 cm, 4m3, cena 
za całość 200 zł, tel. 502 385 935

• Oddam szczeniaki Labradora, dwumiesięcz-
ne. 731 262 635

• Sprzedam spawarkę elektrodową Bester 380 
V. Tel. 519 081 717 

• Sprzedam betoniarkę 150 l na 230 V. 519 081 
717 

• Sprzedam przecinarkę do metalu wraz ze sto-
łem i imadłem tarcza 300 mm, 380V. Tel. 519 
081 717 

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Znalazłam rower. 733 794 989 

• Sprzedam drewno opałowe brzoza, pocięte 
w klocki. 514 740 538

• Blachę dachową, membranę, deski kupię. Tel 
600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe brzoza pocięte w 
klocki. 514 740 538 

• Sprzedam drewno mieszane, liściaste.880 
690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, panele 
ogrodzeniowe, najniższe ceny w Zachodnio-
pomorskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – Sthil, Hu-
sqvarna. Cena 100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 
721 668 245 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

A11.4.ś-czb.d/o

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika KUPon  14
Pionowo:
1. lilaki
2. dźwięk „E” z krzyżykiem
3. marka ciągnika
4. miasto w Indiach,
5. duże opakowanie
6. ludy Ghany
7. imię Stwosza
8. mieszkanka stolicy Włoch
9. chroni państwo
10. orli na twarzy
11. nowela Władysława Stanisława Reymonta 
12. obwódka czapki
13. do krycia dachów
14. nieprzemakalna tkanina używana na płasz-
cze, kurtki
15. szara ..., czyli podziemie gospodarcze
16. skrót na recepcie
17. miasto w USA w stanie Oklahoma
18. zapętlona cyfra
19. Sebastian ..., brytyjski lekkoatleta
20. cios boksera
21. biblijny syn Abrahama i Sary
22. drogowy ugniatacz
23. dawne narty
24. średniowieczna mobilizacja
25. gatunek kawy brazylijskiej
26. japońska forma poetycka
27. środek do odkażania jelit
28. składnik powietrza
29. grupa wysp w archipelagu Kardiny
30. wywiad lekarski
31. krzyżówkowe ptaki
32. dopływ Dunaju
33. garbate bydło z Azji
34. żeglarz hiszpański
35. Lasse, biegacz fiński, olimpijczyk
36. gatunek sardyny
37. pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z 
gliny lub kamionki
38. miś z kreskówki
39. robi surówkę z dużą zawartością żelaza
40. drzewa liściaste o szarej, gładkiej korze
41. gatunek sardyny
42. miasto i port nad Dunajem w Bułgarii
43. dawna cywilna milicja
44. bije nawet asa
45. statek Jazona

Poziomo:
46. kwitnący w maju krzew
47. ptak z rodziny głuszców
48. badacz pisma starogermańskiego
49. bulwa na piure
50. ze zwierzakami
51. Midori ..., japońska łyżwiarka
52. promowe miasto w Szwecji
53. skrzynia na czcionki
54. litera alfabetu greckiego, igrek
55. zaborca, kolonista
56. akcent metryczny w wierszu iloczasowym
57. pustynia żwirowa
58. składa się z paciorków
59. miasto we Francji
60. pasożyt jelita
61. wybitny solista
62. zabawa odbywająca się w plenerze
63. słynny z prawości król Eginy
64. czeka na swoją Dostojewską?
65. wieńczy świątynię indyjską
66. ciężarówka z Czech
67. do miasta dorasta
68. plecenie głupstw
69. wiecznie zielone drzewo afryk.
70. rzeka we Francji, dopływ Rodanu
71. autor sztuki „Kościuszko pod Racławicami”
72. pieśń błagalna
73. dodatek do żołdu za służbę w zimie
74. Tadeusz Żeleński
75. drewniana zatyczka osi koła
76. król Argos
77. najmniejszy z kondorów
78. dowodził Wikingami
79. przedstawicielstwo, biuro pośrednictwa
80. próg w dolinie rzecznej
81. francuski arystokrata
82. ruiny w Turcji
83. marka aparatów fotograficznych
84. miasto w Kraju Nadmorskim (Rosja)

PODPOWIEDŹ: AIN, COSA, INDUR, ITO, URUBU, 
ZEBU. 

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Łzy są kroplami duszy
Marianna Machocka, Andrzej Leszczyński, Marek Kozioł, Alicja Wy-

pych, Barbara Bartosik, Christiana Syfert, Maria Kloch, Natalia Fur-
mańczyk, Wiesława Kaczmarek, Sławomir Jakubik, Władysława Hu-
get, Teresa Januszonek, Krystyna Gęglawa, Wiesław Borowik, Halina 
Szwal, Renata Dumańska, Pelagia Feliksiak, Malwina Bryndza, Stani-
sława Pokorska

Zwycięzcy:Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek
GAZETy dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 

Boh. Warszawy 7

Oliwia Feliksiak, Wiktoria Skrajda, Nadia Grenda, Kacper Skowroń-
ski, Lena Skryplonek, Liliana Feliksiak, Daria Feliksiak

Dla naszych najmłodszych 
Zwycięzca: Wiktoria Skrajda
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi kro BU So Wa SeroCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GolCZeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

iNFormaTor lokalNY - NoWoGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

reklamareklama reklama

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Czytaj s. 3

k S e r O
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165

s. 7

Wystąpiła Grupa 
moCarta 

mieszkańcy (czyżby?) proszą burmistrza o 
likwidację szkoły

Koniec podstawówki  
w Żabowie?

a ja wam wjazd 
zagrodzę…

Świetny występ 
młodych piłkarzy

Tydzień 
Pomocy 
Pokrzywdzonym

s. 3

Cmentarz 
(nadal) bez 
toalet...

s. 5

s. 6

Na kogo 
donosił 
Wałęsa w 
latach 70-tych 

LUKS Top 
Wierzbięcin 
gromi 
rywali



Nr 15 (2445)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Nasza sonda kronika 
policyjna

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Czy pensja burmistrza Roberta Czapli, powinna iść pod nóż? Tak przynajmniej uważają 
radni Wspólnego Nowogardu, którzy złożyli projekt uchwały w sprawie obniżenia wyna-
grodzenia dla włodarza naszej gminy. Chcą, aby burmistrz zarabiał o połowę mniej niż te-
raz – zamiast ok. 12 tys. zł., to ok. 6 tys. zł. brutto. A co na ten temat myślą mieszkańcy na-
szego miasta? Kilkoro z nich zapytaliśmy o to wczoraj na ulicach Nowogardu.  

Pani Krystyna - Uważam, że powinno się panu burmi-
strzowi trochę tę pensję zmniejszyć. A dlaczego zmniejszyć, 
bo w Nowogardzie jest niestety coraz bardziej widoczna bie-
da, nie na ulicy, ale wśród ludzi. Takie kwoty powinni otrzy-
mywać renciści czy też emeryci, którzy mają bardzo niskie 
dochody. Pan wie, te 1000 zł., czy 1600 wystarczy na życie? 

Artur Lewańczuk - Wydaje mi się, że obecna pensja pana bur-
mistrza  jest zdecydowanie za duża. Zarobki  powinny odzwier-
ciedlać w jakimś stopniu finanse gminy, a z tego co się orientuję, 
nasza gmina do najzamożniejszych w Polsce nie należy. Na pew-
no są inne ważniejsze cele, gdzie te pieniądze można lepiej wy-
korzystać. 

Piotr Szymański – Moje zdanie na temat obniże-
nia pensji dla burmistrza jest takie, że generalnie nie je-
stem za tym, by obniżać wypracowane wynagrodzenia 
dla pracownika. W przypadku burmistrza, jest to stano-
wisko społeczne, bardzo poważnego statusu zawodowego- 
w naszym mieście. Dlatego uważam, że to wynagrodzenie 
powinno, być na takim samym poziomie, bowiem jest to 
szczególna służba dla społeczeństwa? Pewnym dysonan-
sem jest fakt, że ludzie dziś zarabiają sumy dużo mniej-
sze, no cóż, i też muszą sobie jakoś radzić żyć. Dlatego tu-
taj przy tych wydatkach miasta, jest to sprawa, nad któ-
rą powinien zastanowić się pan burmistrz oraz radni gmi-
ny Nowogard. 

Tadeusz Falfura – Uważam, że burmistrz zara-
bia zdecydowanie za dużo. Niemniej jej suma powin-
na być uzależniona od pracy, którą burmistrz wyko-
nuje. Owszem miasto jest czyste i zadbane, ale nie ma 
w nim żadnych miejsc pracy. Dlatego tutaj ta reduk-
cja powinna być do 8 tyś zł. Ale ostateczną decyzję 
i tak podejmą radni, którzy ten projekt uchwały po-
winni bardzo solidnie przedyskutować. Kończąc, uwa-
żam, że pan burmistrz powinien z taką kwotą pomy-
śleć o potrzebujących i przeznaczać, jakąś niewielką 
jej część, na cele charytatywne. 

Pani Mirosława – Panie, jak będę chciała po tej wypo-
wiedzi coś u niego załatwić, to już chyba nie załatwię? Ale 
co tam, jest przecież wolność słowa. Dlatego wydaje mi się, 
że pan burmistrz zarabia troszeczkę za dużo. Ludzie teraz 
zarabiają dużo mniej i też muszą żyć. Więc dlaczego bur-
mistrz zarabia aż tyle? Faktem jest, że nasz Burmistrz obo-
wiązków ma bardzo dużo i pewnie też tyle samo i trosk. 
Niemniej jego zarobki, tak jak powiedziałam, są trosze-
czeczkę za duże i powinny być nieco pomniejszone. 

Pan Jan – Ta kwota jest bardzo duża. Dlatego sugeru-
ję nieco więcej pokory, a w szczególności tej finansowej, i 
tutaj owszem mam na myśli pana burmistrza, ale rów-
nież naszych nowogardzkich radnych. Ja takiej sumy nie 
uzbieram przez cały rok, dlatego tutaj wydaje mi się, że 
te 5 tyś. gdyby dostał, to byłoby bardzo dobrze. Ta kwota, 
uważam, że byłaby wystarczająca. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

15.02.2016 r.
Godz. 08.50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Gryfitów, pomiędzy pojazda-
mi BMW oraz Opel. 

Godz. 17.50
W sklepie Wiktoria na ul. Bat. 

Chłopskich, Damian W. dokonał 
kradzieży alkoholu. 

16.02.2016 r. 
Godz. 19.40 
Na ul. 700 Lecia zatrzymano 

Mateusza M., który posiadał przy 
sobie środki odurzające oraz psy-
chotropowe.

17.02.2016 r. 
Godz. 19.00 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Kościuszki z udziałem samo-
chodu marki Audi A3. 

Godz. 19.00
Zgłoszenie uszkodzenia ogro-

dzenia w miejscowości Redło, 
przez kierującego samochodem 
marki VW Golf. 

Godz. 20.20
Zgłoszenie kradzieży telefonu 

marki Sony Xperia M4 Aqua. 
Godz. 20.30 
W miejscowości Żabowo, do-

szło do kolizji drogowej pomię-
dzy pojazdami marki Citroen 
oraz Audi. 

Godz. 20.50 
Na ul. Osiedlowej, Adrian N. 

kierował samochodem marki 
VW Golf znajdując się pod wpły-
wem marihuany oraz amfetami-
ny. 

18.02.2016 r. 
Godz. 15.20 
Na parkingu sklepu Biedron-

ka, przy ul. Boh. Warszawy, do-
szło do kolizji drogowej pomię-
dzy pojazdami Golf 4 i Ford Fo-
cus. 

20.02.2016 r. 
Godz. 08.10 
Powiadomienie o włamaniu do 

stacji kontroli pojazdów przy ul. 
Górnej.

Godz. 11.30 
Pracownik ochrony sklepu In-

termarche powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

Godz. 12.50 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie wyposażenia ła-
zienki za pośrednictwem strony 
internetowej. 

21.02.2016 r. 
Godz. 10.30
W salonie gier przy ul. War-

szawskiej, dokonano kradzieży 
pieniędzy. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń

Komunikat Policji !
Informujemy, że w dniu 07 lutego 2016 r., w pobliżu restau-

racji Neptun, znaleziono telefon marki Samsung Galaxy J1 
ace. Właściciel zguby proszony jest o kontakt pod nr telefonu 
91-57-92-341 (311) lub o zgłoszenie się do Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie. 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Franciszek Pietrzak: lat 60, zmarł 19.02.2016r., pogrzeb odbył 
się 22.02.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Dorota Kopciuch: lat 61, zmarła 19.02.2016r., pogrzeb odbył się 
22.02.2016r., na cmentarzu w Łęgnie. 

Olga Dębińska: lat 93, zmarła 20.02.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 23.02.2016r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Danuta Proskurnicka: lat 89, zmarła 20.02.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 23.02.2016r., o godz. 12: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Borkowska: lat 89, zmarła 21.02.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 24.02.2016r., o godz. 12: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Bernard Skryplonek: lat 67, zmarł 21.02.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 24.02.2016r., o godz. 13: 00 na cmentarzu w Wolinie.

Józef Olejnik: lat 56, zmarł 22.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 
24.02.2016r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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mieszkańcy (czyżby?) proszą burmistrza o likwidację szkoły

Koniec podstawówki w Żabowie?
Likwidacja szkół wiejskich to postępujący w ostatnich latach w Polsce proces, który budzi wiele emocji i na ogół gwałtowne protesty lokalnych społecz-
ności wiejskich, zwłaszcza rodziców dzieci uczęszczających do likwidowanych szkół.  Inaczej jest w naszym Żabowie, tutaj rodzice z obwodu obecnej SP 
sami chcą częściowego wygaszania szkoły – przynajmniej tak twierdzi burmistrz Nowogardu, na dowód okazując otrzymany list w tej sprawie, podobno 
podpisany przez 109 mieszkańców. W związku z tym na najbliższej sesji Rady, w środę, będzie głosowany projekt „wygaszania” szkoły, co w praktyce jest 
zapewne początkiem jej likwidacji.

Obecnie do Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie uczęszcza-
ją uczniowie zamieszkali w Ża-
bowie, Żabówku, Boguszycach, 
Brzozowie i Maszkowie. Szkoła 
prowadzi wszystkie oddziały od 
I do VI, a także oddział przed-
szkolny. Na najbliższą środową 
sesję Rady Miejskiej, burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla wno-
si projekt uchwały przewidu-
jący z dniem 31 sierpnia 2016 
roku, przekształcenia polegają-
ce na: włączeniu SP w Żabowie 
w strukturę SP nr 4 w Nowogar-
dzie, z jednoczesnym przeniesie-
niem oddziałów IV-VI do SP nr 
4 na ulicy Bema w Nowogardzie. 
Projekt ten, jak pisze w uzasad-
nieniu burmistrz Czapla, przed-
stawia radzie i prosi o przyjęcie: 
w związku z wnioskiem rodziców 
i mieszkańców sołectw Żabowo, 
Żabówko, Boguszyce, Brzozowo 
i Maszkowo. A oto treść pisma 
zwanego przez burmistrza wnio-
skiem mieszkańców. 

Szanowny Pan
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Rodzice uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie, w trosce o edu-
kację swoich dzieci zwracają się z 
prośbą do Pana Burmistrza, doty-
czącą reorganizacji pracy szkoły i 
przekształcenia naszej placówki.

W związku z małą ilością 
uczniów w Szkole Podstawowej w 
Żabowie, prosimy o pozostawienie 
szkoły z oddziałami O-III i stop-
niowym wygaszaniu kl. IV-VI w 
kolejnych latach.

Naszą prośbę motywujemy tym, 
że dzieci w wieku do 10 lat mia-
łyby możliwość ukończenia pierw-
szego etapu edukacji (O-III) w ma-
cierzystym środowisku, gdzie będą 
miały zapewnione większe bezpie-
czeństwo i fachową opiekę.

Ponadto czas przejazdu z domu 
do szkoły i ze szkoły do domu nie 
trwa długo i nie jest męczący dla 
dzieci, ponieważ SP w Żabowie 
położona jest w niewielkiej od-

ległości od miejsc zamieszkania 
uczniów.

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom młodych rodziców do nasze-
go oddziału „0” przyjmowane są 
również młodsze dzieci np. w wie-
ku od 3 lat.

Takie działania dają wszystkim 
dzieciom szansę lepszego startu, 
rozwoju i prawidłowego przebie-
gu edukacji.

Propozycję wygaszania kl. IV-VI 
pozostawienie szkoły z oddziała-
mi 0-III obrazuje następująca ta-
belka:

Za możliwością ukończenia II 
etapu kształcenia (kl. IV-VI) w 
macierzystej placówce przemawia-
ją następujące argumenty:

-szkoły korzystają z różnych 
podręczników a tym samym z in-
nych programów nauczania w 
związku, z czym mogą nastąpić 
różnice w realizacji treści naucza-
nia na określonych poziomach 
edukacyjnych,

- możliwość ukończenia II etapu 
edukacyjnego w macierzystej szko-
le uchroni nasze dzieci przed stre-
sem związanym z nagłą zmianą 
środowiska, nauczycieli i grupy ró-
wieśniczej,

- przeniesienie do nowej i dużej 
szkoły zachwieje poczucie bezpie-
czeństwa i może negatywnie wpły-
nąć na dojrzałość emocjonalną 

dzieci oraz ich wyniki w nauce.

Uważamy, że takie rozwiązanie 
będzie najmniej krzywdzące dla 
naszych dzieci.

Ponadto szkoła jest swego ro-
dzaju łącznikiem wszystkich po-
koleń mieszkających w Żabowie i 
okolicy. Stanowi nieodłączny ele-
ment życia społecznego i kultural-
nego mieszkańców.

Mamy nadzieję, że takie rozwią-
zanie zadowoli rodziców, nauczy-
cieli i organ prowadzący.

Lista rodziców i mieszkańców 

popierających powyższe rozwiąza-
nie znajduje się na załączniku nr l 
dołączonym do pisma. 

Żabowo, dn. 10.07.2015r
Pismo powyższe zostało podob-

no podpisane przez 109 miesz-
kańców wiosek, stanowiących ak-
tualny obwód szkoły podstawo-
wej w Żabowie. Podobno, ponie-
waż w tej sprawie, w obszernych, 
w tym punkcie, materiałach na 
sesję, jest tylko liczbowa informa-
cja nie ma natomiast ksera wspo-
mnianej listy z podpisami, a wie-
le osób mieszkających w Żabo-
wie twierdzi, że nie pamięta, aby 
ktoś zbierał podpisy pod taką tre-
ścią pisma. Konstrukcja projektu 
uchwały przedstawionej Radzie 
przez burmistrza Roberta Cza-
plę zadziwia nie tylko kierunkiem 

proponowanych przekształceń SP 
w Żabowie, ale także innymi ele-
mentami. Otóż z treści uchwa-
ły wynika, że to nie burmistrz, a 
właśnie Rada zobowiązuje i upo-
ważnia burmistrza do dokonania 
czynności niezbędnych do do-
konania przekształceń SP w Ża-
bowie, więcej Rada ma obowią-
zek: o zamiarze przekształcenia, 
o którym mowa w pkt. 1 powia-
domić burmistrza. Tak, więc w hi-
storii pisanej dla naiwnych miało-
by zostać to tak: Rada na wnio-
sek mieszkańców dokonała prze-
kształceń (nie da się ukryć, że w 
istocie to początek likwidacji) 
Szkoły Podstawowej w Żabowie, a 
burmistrz zmuszony wolą miesz-
kańców i decyzją Rady z rozpaczą 
w oczach wykonuje nakaz, który 
po pierwszym etapie, gdy zosta-
ną na chwilę jeszcze oddziały I-
-III w filii w Żabowie, zaskutku-
je zapewne w najbliższych latach 
całkowitą likwidacją także tych 
ostatków.  

Oprócz wątpliwości, co do 
słuszności kierunku i trybu wdra-
żania, niewątpliwie proponowa-
nych nie, przez kogo innego tyl-
ko przez burmistrza Nowogardu, 
przekształceń SP w Żabowie, po-
jawiają się także czysto procedu-
ralne zastrzeżenia. Według naszej 
wiedzy, zgodnie z ostatnią nowe-
lizacją przepisów, jest już za póź-
no na dokonanie przekształceń 
ze skutkiem na dzień 31 sierp-
nia 2016 roku. Ale UM w Nowo-
gardzie od dawna nie jest bynaj-
mniej ostoją przestrzegania pra-
wa i strażnikiem obywatelskich 
wolności – Urząd ten służy re-
alizacji wizji burmistrza, a z nie-
go przecież wizjoner prawdziwy 

 Rok szkolny    Klasy zostające w SP 
Żabowo  

 Klasy przech. 
 do szkoły miejskiej

2015/2016 0-VI -
2016/2017 0-III, V-VI                                               

IV
2017/2018 0-111, VI                                               

IV
2018/2019 i kolejne lata 0-III IV

jest, zwłaszcza, gdy wenę twór-
czą sobie zadawkuje i cały pod 
jej wpływem się znajdzie... 

sm 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem
W dniu 22 lutego 2016 r., obchodzony będzie w Polsce, już 
po raz trzynasty, Dzień Ofiar Przestępstw. Rozpocznie on 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
który obchodzony będzie do dnia 27 lutego 2016 r. 

Głównym celem tej inicjatywy 
jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na uprawnienia pokrzywdzonych 
przestępstwem. W tych dniach w 
Prokuraturze Okręgowej w Szcze-
cinie, przy ul. Stoisława 6 oraz 
prokuraturach rejonowych okrę-
gu szczecińskiego, prokurato-

rzy będą pełnili dyżury w trak-
cie, których pokrzywdzeni będą 
mogli uzyskać informacje na te-
mat przysługujących im praw.

Poniżej podajemy terminy i 
godziny dyżurów w prokuratu-
rze w Goleniowie. 

Opr. MS

Terminy dyżurów w PR w Goleniowie:

22 lutego 2016 r.
09.00-15.00 – prok. Małgorzata Gruszecka
23 lutego 2016 r.
09.00-15.00 – prok. Dorota Pietras-Salitra
24 lutego 2016 r.
09.00-15.00 – prok. Emilia Smolińska-Zając
25 lutego 2016 r.
09.00-15.00 - prok. Izabela Tańska
26 lutego 2016 r.
09.00-15.00 – prok. Beata Belcarska
27 lutego 2016 r.
09.00-13.00 – prok. Mikołaj Rydz
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Sonda z Osiny
Trwa Wielki Post. To czas przygotowania do świąt Wiel-
kiej Nocy. Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie w 
gminie Osina, zapytaliśmy naszych respondentów, czy w 
tym czasie podjęli jakieś postanowienia?

Pan Bogdan – Oczywiście, że 
mam postanowienia. Po pierw-
sze, to mniej spożywać alkoholu, 
a najlepiej go nie spożywać już 
nigdy więcej, bo bywało, że cza-
sem było go za dużo. Z papiero-
sami może być ciężko i tutaj ra-
czej ich nie rzucę. Kolejnym po-
stanowieniem mogłoby być to, by 

w domu rodzinnym był większy szacunek do siebie. Dlatego będę nad 
tym pracował, ale co z tego wyjedzie, nie wiem? Wszystkiego nie można 
zmienić, ale może coś mi się jednak jeszcze uda zmienić w moim życiu? 

Pan Bogumił - Tutaj pana za-
skoczę, bo ja nie poszczę, a jeżeli 
już to robię to, gdy mój organizm 
napotka na jakieś kłopoty. Ale, 
post to czas zadumy i przygoto-
wania do świat Wielkiej Nocy, 
dlatego zachęcam do modlitwy i 
weryfikacji własnego sumienia. 

Pani Anna - Tradycję poszcze-
nia wyniosłam z domu, od mo-
ich rodziców, dlatego jak najbar-
dziej ją teraz w tym okresie pod-
trzymuję w mojej rodzinie. Zachę-
cam, więc wszystkich do tego sa-
mego. To jest tradycja chrześcijań-
ska i trzeba ją cały czas przekazy-
wać z pokolenia na pokolenie. W 
tym okresie też niewiele spożywam 
wędlin i mięsa. 

Pan Kazimierz – Panie, ja po-
szczę jak nie mam jedzenia w lo-
dówce. Ale, jeżeli mam jedzenie, 
to nie poszczę i jem sobie do woli. 
Ogólnie na post nie mam posta-
nowień, choć, gdy byłem dziec-
kiem, to rodzice przekazali mi 
tradycję przygotowań do Wiel-
kiej Nocy i nakazywali, by wła-
śnie pościć, bo byli bardzo religijni. 

Pan Jacek – No pewnie, że sta-
ram się pościć. A polega to na 
tym, że ograniczam się z jedze-
niem np. wędlin, spożywaniem 
alkoholu i więcej dbam o swo-
je zdrowie. Wydaje mi się, że też 
powinniśmy nie zapominać o Ko-
ściele i w okresie postu zachodzić 
tam i uczestniczyć we Mszach 
świętych. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

masz problem, lub byłeś świadkiem  
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Przetarg na posiłki odbędzie się raz jeszcze 

Jednak do obiadów nie dołoży 
 Burmistrz Nowogardu nie planuje zwiększenia w budżecie puli środków na wykup 
obiadów dla najuboższych, w tym głównie dzieci. Tak można wnioskować po de-
cyzji, jaką podjął ogłaszając kolejny przetarg na posiłki z OPS, wyraźnie licząc na 
oszczędności z tego tytułu. 

Do ostatniego przetargu, któ-
ry odbył się 15 lutego, stanę-
ła tylko jedna firma- PPFHU 
„Ewa” w Nowogardzie, należą-
ca do p. E. Kasprzyk. Firma wy-
ceniła, że może gotować obia-
dy opłacane przez OPS za kwo-
tę 378 tys. 397 zł brutto. Gmina 
planowała na ten cel wydać jed-
nak mniej, bo 345 tys. 570 zł. W 
tej sytuacji, zgodnie z prawem za-
mawiający, czyli Burmistrz, mógł 
zwiększyć pulę pieniędzy na to 
zadanie, bądź ogłosić przetarg raz 
jeszcze. Wydawało się, że po do-
tychczasowych doświadczeniach, 
z jakością tanich obiadów przy-
wożonych z Koszalina, a przede 
wszystkim przez wzgląd na dobro 
dzieci, burmistrz wybierze pierw-
szy scenariusz. Ponadto przetarg 
ten ogłoszono pod hasłem „osta-
teczny”. Mimo to, Robert Czapla 
zdecydował się jednak na dru-
gie rozwiązanie, a więc ogłosze-
nie kolejnego przetargu. Ten z 15 
lutego, więc unieważniono i ogło-
szono nowy termin przyjmowa-
nia ofert. Tym razem mija on 26 
lutego. 

Przypominamy, że gmina zde-
cydowała się szukać innej firmy 
gastronomicznej, która gotowała-
by posiłki dla osób uprawnionych 
przez OPS, po tym, jak wypowie-
dziano na to zadanie umowę fir-
mie z Koszalina. Obiady dostar-
czane przez tego wykonawcę nie 
spełniały wymogów określonych 
przez gminę.  

Do czasu rozstrzygnięcia ogło-
szonego po raz kolejny przetargu, 
obiady na stołówki gotuje i do-
starcza firma E. Kasprzyk, za cenę 
ustaloną indywidualnie z firmą. 
Nieoficjalnie wiadomo, że jest to 
ok. 6 zł za dwudaniowy obiad z 
napojem i owocem. 

MS

Nasz komentarz
Nikt nie kwestionuje, że burmistrz mógł ogłosić kolejny przetarg, 

w przypadku, gdy oferta firmy przekraczała pulę, jaką gmina ma na 
ten cel zarezerwowaną. Pytanie tylko, czy musiał to zrobić? Oczywi-
ście, że nie. Mógł po prostu zwiększyć budżet na to zadanie, tym bar-
dziej, że w tym przypadku chodziło zaledwie o 33 tys. zł. Poza tym, 
nikt oprócz p. Ewy Kasprzyk, nie był zainteresowany, by to zadaniem 
wykonywać i podpisać z gminą umowę. Nie mówiąc już o tym, że jest 
to nasza rodzima firma, która specjalizuje się w masowym gotowaniu 
posiłków. Wszystko wskazuje więc na to, że gmina za wszelką cenę 
chce na obiadach dla potrzebujących, w tym głównie dzieci, po pro-
stu jak najwięcej oszczędzić. Robi tak, mimo iż gros środków na ten 
cel dostaje z budżetu Województwa, a więc sama w niedużym stopniu 
finansuje to zadanie. W tym aspekcie, przedłużania przez burmistrza 
procesu wyłonienia nowego wykonawcy, wydaje się po prostu „nie-
smaczne”... No, ale cóż, ktoś musi się w końcu złożyć na tłuste nagro-
dy dla urzędników i pokaźne wynagrodzenie dla burmistrza. I jak to 
zazwyczaj bywa - zrobią to ci najbiedniejsi obywatele. 

Red. 

Odbyła się pierwsza rozprawa

Czy przetarg na wodę zostanie 
unieważniony?
Ruszyła rozprawa przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, o unieważnienie „przetargu na 
wodę” w gminie Nowogard. Na rozprawę nie przybył nikt z kierownictwa gminy Nowogard. 

To jedna z najważniejszych od-
słon w całej, kilkuletniej już ba-
talii o nowogardzkie wodociągi. 
Pozew o unieważnienie przetargu 
złożyło Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych.  Zda-
niem PUWiS, gmina Nowogard 
popełniła szereg nieprawidłowo-
ści przy wyborze nowego partne-
ra mającego świadczyć usługi w 
zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę (spółka należąca do 

niemieckiego koncernu Remon-
dis-przyp. red.). Pierwsza rozpra-
wa odbyła się tydzień temu, we 
wtorek (16 lutego). Na sali roz-
praw stawili się przedstawicie-
le nowogardzkiego przedsiębior-
stwa. Gminę Nowogard repre-
zentowała kancelaria prawna z 
Poznania. Co ciekawe, prawni-
cy przyjechali do sądu, mimo, iż 
rada miejska nie przyznała kolej-
nych pieniędzy na ich honoraria. 
Wcześniej wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski, twierdził, że decyzja 
rady sprawi, iż gmina nie będzie 
mogła dalej kontynuować współ-
pracy z poznańskimi prawnikami 
w tym zakresie. Na sali nie sta-
wił się za to żaden z pracowników 
naszego urzędu, w tym także bur-
mistrz R. Czapla, który to ogła-
szał przetarg na wodę, budzący 
dziś tak wiele kontrowersji. Nie 

było też wspomnianego wicebur-
mistrza, który to z polecenia swo-
jego szefa oficjalnie zajmuje się 
sprawą „przetargu”. 

Obie strony podtrzymały swo-
je stanowiska. Złożono też dodat-
kowe dowody. Było to konieczne 
ze względu na to, że od momentu 
złożenia pozwu, do czasu pierw-
szej rozprawy, pojawiły się nowe 
okoliczności w sprawie, mogące 
mieć znaczenie dla decyzji, jaką 
podejmie sąd. Teraz sąd musi się 
zapoznać z nowymi dowodami. 
W związku z tym rozprawę odro-
czono do 19 kwietnia. 

O dalszym przebiegu, istotne-
go z punktu widzenia interesu 
mieszkańców, procesu będziemy 
oczywiście informować na bie-
żąco. 
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Cmentarz (nadal) bez toalet...
Jak poinformowała nas czytelniczka, toaleta na cmentarzu wciąż jest zamknięta. To już nie 
pierwszy raz, gdy dochodzi do takiej sytuacji, kilkukrotnie już pisaliśmy o tym na łamach 
DN. Niestety temat ten wciąż powraca, a osoby odwiedzające groby swoich bliskich nie mogą 
liczyć na dostęp do toalety...

O zamkniętych toaletach na-
szą redakcję poinformowała w 
czwartek (18 lutego), mieszkan-
ka Nowogardu, która w środę bra-
ła udział w ceremonii pogrzebo-
wej. - Proszę, aby państwo po raz 

kolejny opisali głupotę władz, jaką 
jest zamykanie toalet na cmen-
tarzu. Wczoraj (tj. w środę), by-
łam na pogrzebie, i widziałam jak 
dzieci załatwiały swoje potrzeby 
w krzakach, do takiej sytuacji ni-
gdy by nie doszło, gdyby obecny 
zarządca cmentarza otwierał toa-
lety! Ja rozumiem, że jest ona za-
mknięty podczas dużych mrozów, 
ale te przecież minęły na począt-
ku roku. Jestem zbulwersowana tą 
sytuacją, pamiętam, że dawny za-
rządca, czyli pan Furmańczyk, ni-
gdy nie dopuszczał do takich sytu-
acji – mówi nasza rozmówczyni. 

O zamkniętych toaletach pisa-
liśmy już wielokrotnie. Pod ko-
niec 2015 roku otrzymaliśmy na-
stępującą odpowiedź od zarządcy 
cmentarza: - Ubikacje są zamknię-
te i niestety będą zamknięte aż do 
wiosny, jest to decyzja uzgodnio-
na w porozumieniu z Gminą, która 
jest właścicielem cmentarza. Pro-
blem zamkniętych ubikacji oraz 

braku wody związany jest z prze-
starzałą infrastrukturą połączeń 
rur, przez które płynie woda. Są 
one zbyt płytko położone w ziemi, 
co może w okresie zimowym spo-
wodować ich pękniecie z powodu 
mrozów… Ubikacje ponownie zo-
staną uruchomione z chwilą nadej-
ścia pierwszych dni wiosny, gdzieś 
na przełomie końca marca lub po-
czątku kwietnia - mówi w rozmo-
wie telefonicznej z DN, przedsta-
wiciel ZUK, Dariusz Czekała. 

Gdzie zatem w XXI wieku 
mieszkańcy sporej gminy mają za-
łatwiać swoje potrzeby podczas 
wizyty na cmentarzu? To pyta-
nie, po raz kolejny, stawiamy wło-
darzom gminy... Wierzymy, że za-
rządca nowogardzkiego cmenta-
rza wyciągnie wnioski z sygna-
łów mieszkańców i udostępni to-
alety na cmentarzu, lub wspólnie z 
gminą zadba o dostarczenie choć-
by ubikacji toi-toi. 

KR

 Halo redakcja 

Jak widać na zdjęciu, do toalet na 
cmentarzu wciąż nie można wchodzić. 
Dobrze, że przynajmniej można wcho-
dzić na cmentarz...

Czy tak się traktuje przedsiębiorców?

A ja wam wjazd zagrodzę…
Kolejny raz burmistrz Nowogardu funduje nam sceny, jak z komedii Barei. Tyle tylko, że 
poza R. Czaplą nikomu nie jest do śmiechu. Tym razem gmina zagrodziła wjazd, z którego 
korzystali m.in. klienci gabinetu weterynaryjnego i restauracji Kamena. Dlaczego podję-
to taką decyzję? Na to pytanie Urząd Miejski nie odpowiada. Trudno jednak nie mieć wra-
żenia, że ma to polityczny aspekt. Z kim zatem, tym razem walczy burmistrz Nowogardu?

Wszystko zaczęło się, kiedy wy-
burzono budynek byłego przed-
szkola i szykowano działkę pod 
sprzedaż. Wtedy urzędnicy zo-
rientowali się, że teren posesji 
jest o kilka metrów kwadrato-
wych większy, niż wskazywało na 
to ogrodzenie terenu otaczające-
go zburzoną ruinę. Zgodnie z ma-
pami niewielki kawałek działki 
wchodzi w wyjazd, z którego ko-
rzystali zarówno klienci gabinetu 
weterynaryjnego Animal Vet, jak 
i Restauracji Kamena. Wydawało 
się, że gmina zaproponuje właści-
cielom obiektów, w których funk-
cjonują wymienione firmy, roz-
wiązanie tematu. Tym bardziej, 
że kawałek ziemi, która należy do 
gminy, chciał od razu kupić Adam 
Fedeńczak, właściciel budynku, w 
którym znajduje się restauracja i 
hotel Kameny. Gmina jednak, za-
nim podjęła jakiekolwiek rozmo-
wy, postanowiła najpierw roze-
brać kawałek starego ogrodzenia 
przedszkola i zaznaczyć swój te-
ren, stawiając na wjeździe prowi-
zoryczne ogrodzenie, tym samym 
grodząc możliwość przejazdu. 

-Ze swojej strony zrobiłem, jako 
właściciel nieruchomości, wszyst-
ko. Zaproponowałem gminie, że 
odkupię ten skrawek ziemi. Odbyły 
się w tej sprawie rozmowy z przed-
stawicielami gminy. Na tym się 
skończyło. Wiem tylko od geodety, 
że dostał zlecenie UM na wydzie-
lenie tej działki pomiarów w celu 
wyodrębnienia tej części działki i 
w niedługim czasie zostanie ona 
wystawiona na przetarg – mówi 
Adam Fedeńczak. Przedsiębior-
ca pytany o to, jak ocenia fakt, 
że gmina zagrodziła wjazd, przy-
znał, że w ten sposób nie powin-
no się traktować lokalnych praco-

dawców. 
-Trudno pochwalić gminę za ta-

kie działania. Nie dość, że ogro-
dzenie znacznie utrudnia przed-
siębiorcom i ich klientom życie, to 
jest zwyczajnie szkaradne – mówi 
A. Fedeńczak. 

O tym, jakie to utrudnienia 
przekonuje się na własnej skórze 
Magdalena Smól, lek. weteryna-
rii, prowadząca popularny gabi-
net Animal Vet, przy ul. Zielonej 
2, mieszczący się w budynku po-
między restauracją Przystań i Ka-
mena. 

-Właściciel budynku, w którym 
prowadzę gabinet, musiał wybić 
część przęsła z ogrodzenia, żeby w 
ogóle można było dojść do leczni-
cy. Natomiast nasi dostawcy, czy 
odbiorcy zwierzęcych zwłok, nie 
mogą w ogóle podjechać. Korzysta-
my z parkingu restauracji Kamena 
– mówi M. Smól. 

Właścicielka lecznicy nie ukry-
wa, że ma duży żal do władz gmi-
ny. 

-Największym zaskoczeniem 
było to, że zagrodzono to bez żad-
nego uprzedzenia. Nie mieliśmy 
nawet czasu by zareagować. Po 
prostu przyszli panowie i zagro-
dzili wjazd. Niestety mam duży 
żal do władz gminy, że postawio-
no nas w takiej sytuacji. Jeśli już 
gmina musiała to zagrodzić, mo-
gła nas wcześniej uprzedzić. Zresz-
tą postawiono płot, a przecież na 
tej działce nic się nie dzieje – do-
daje M. Smól. 

Dlatego też pani Magdalena 
wspólnie z właścicielami restau-
racji Kamena (Michałem Kratą i 
Dawidem Kozłowskim), wystoso-
wała do burmistrza apel, żądając 
demontażu ogrodzenia. 

- „Niepokoi nas obecna sytuacja, 

która w dużym stopniu utrudnia 
nam prowadzenie naszych działal-
ności, tak restauracji, jak i gabine-
tu weterynarii. Nasi klienci często 
dopytują, dlaczego taka sytuacja 
nastąpiła, co jest powodem takiego 
stanu decyzji? Nie potrafimy zna-
leźć racjonalnego wytłumaczenia 
na powyższe pytania. Jednocześnie 
zastanawia nas fakt, w jakim celu 
takowe ogrodzenie działki powsta-
ło, w jakim celu zlikwidowano do-
tychczasowe ogrodzenie, które ist-
niało od ponad 20 lat”– czytamy 
we fragmencie petycji do burmi-
strza R. Czapli.

 Sprawa polityczna...
Kawałek ziemi, który gmina 

potraktowała jak wyjątkowo stra-
tegiczny obszar, praktycznie ani 
nie zwiększa ani nie zmniejsza 
atrakcyjności działki po przed-
szkolu, którą Urząd chce w naj-
bliższym czasie sprzedać. Trudno, 
zatem zrozumieć, dlaczego bur-
mistrz nakazał ogrodzić nieru-

chomość, tym samym doprowa-
dzając do sporu z przedsiębior-
cami. Nie chodzi też o pieniądze. 
Wszak jak już napisaliśmy, Adam 
Fedeńczak, zaoferował gminie, że 
może z miejsca odkupić fragment 
ziemi. W taki razie, o co cho-
dzi? Trudno się nie domyślać, że 
cała sprawa ma podłoże politycz-
ne. Nie jest żadną tajemnicą, że 
współwłaścicielem Kameny jest 
Michał Krata, wiceprzewodniczą-
cy RM, który jak wiadomo, nie 
jest wielkim entuzjastą poczynań 
burmistrza. 

- Ja potrafię oddzielić politykę od 
biznesu. To, że jestem radnym, nie 
daje burmistrzowi prawa do tego, 

aby traktował mnie gorzej niż in-
nych przedsiębiorców. Jest mi nie-
zręcznie o tym mówić, ale tak wła-
śnie niestety jest – mówi Krata. 

Zapytaliśmy burmistrza, dla-
czego zdecydował się ogrodzić 
działkę i czy to jest polityczna ze-
msta na radnym M. Kracie? Nie-
stety do dnia zamknięcia tego nu-
meru odpowiedzi nie uzyskali-
śmy. Burmistrz nie odpowiedział 
też, jak zamierza tę sytuację roz-
wiązać. Widocznie włodarz mia-
sta uznał, że nie musi się miesz-
kańcom gminy tłumaczyć… już 
chyba z żadnych swoich działań. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Trudno nie mieć wrażenia, że burmistrz całą sprawę z powierzch-

nią działki po byłym przedszkolu wykorzystał do celów politycznych. 
Zdaje się, że mamy tutaj znów do czynienia z chęcią pokazania, – kto 
tu tak naprawdę rządzi. Przecież nie ma racjonalnego wytłumaczenia 
do grodzenia terenu w tym miejscu. Nawet, gdyby ktoś był zaintere-
sowany kupnem działki, wystarczyło mu kredą zaznaczyć, że jest ona 
nieco większa niż wskazuje na to ogrodzenie. Zresztą wcale nie mu-
siało do tego dojść. W normalnych warunkach włodarz miasta wi-
nien zaprosić na spotkanie sąsiadów działki i zaproponować jej sprze-
daż, najlepiej w przetargu ograniczonym. Przemawia za tym nie tylko 
zdrowy rozsądek, ale i ekonomia – wszak przecież do gminy za mały 
skrawek ziemi wpłynęłyby jakieś pieniądze. 

Niestety, Robert Czapla zamiast szukać dobrych rozwiązań, wybrał 
inną drogę – drogę walki. Zrobił tak zresztą nie po raz pierwszy. Pyta-
nie, jak długo mieszkańcy będą pozwalali na taki styl kierowania gmi-
ną i traktowania ludzi, zwłaszcza tych, od których w dużym stopniu 
zależy nasz byt, czyli przedsiębiorców. 
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli

 w ostatniej drodze 
mojego Męża

 i naszego Taty 
śp. 

Grzegorza
 Jutkiewicza 

składa pogrążona 
w smutku żona z synami

Serdeczne
 podziękowania 

dla 
doktora Wiktora, 

pielęgniarkom 
pani 

Anecie i Małgosi 
z hospicjum domowego 

w Nowogardzie 
za troskliwą i serdeczną 

opiekę przy moim mężu 
składa Małgorzata Jutkiewicz

Serdeczne podziękowania 
dla 

Pani doktor Doroty Tomasiak 
i Pani doktor Marzeny Drobińskiej 

oraz pielęgniarkom i personelowi 
z Praxis 2 w Nowogardzie 

za profesjonalną pomoc i opiekę oraz za wsparcie 
w trudnych chwilach dla rodziny 

składa pogrążona
 w smutku Małgorzata Jutkiewicz

Na kogo donosił Wałęsa 
w latach 70-tych 

Media i politycy mają używa-
nie. Trudne tematy codziennego 
życia można dzisiaj bezkarnie po-
rzucić i zająć się z lubością czym 
innym, czyli czystością sumienia 
i rąk np. takiego Lecha Wałęsy. A 
od czystości sumień innych ludzi, 
a nie swoich sumień, to u nas spe-
cjalistów, co nie miara, a w kon-
sekwencji także, co nie miara sę-
dziów czynów bliźnich. Odkąd 
pamiętam nie brakowało ich ni-
gdy. Tak się złożyło, że mniej wię-
cej od 20 roku życia jestem prawie 
zupełnym abstynentem alkoholo-
wym, jedynie to, co kilka razy w 
roku mi się zdarzy, to wypić małą 
lampkę wina. Kto pamięta cza-
sy komuny ten wie, co to znaczy-
ło kiedyś być abstynentem, gdy na 
każdej imprezie, oprócz kobiet, 
prawie wszyscy się upijali, niektó-
rzy w tzw. „umór”.  Jednak para-
doksalnie moja wstrzemięźliwość 
alkoholowa rozwinęła u mnie za-
miast purytańskiej postawy na-
piętnowania pijących daleko po-
suniętą wyrozumiałość dla tej po-
wszechnej wady bliźnich.  Nieste-
ty i tutaj w takiej postawie wyro-
zumiałości bywałem na ogół osa-
motniony i często musiałem wy-
słuchiwać jak ci sami, co alkoho-
lu za kołnierz nie wylewają jedno-
cześnie łatwo łżą innych: słuchaj 
to pijak i … itd. itp. Nie mogę się 
oprzeć wrażeniu, że w temacie bo-
haterskiej postawy reprezentowa-
nej za komuny jakoby powszech-
nej, tak jak powszechnie wylewa-
na była wówczas wódka za koł-
nierz, moi rodacy mają podobną 
odchyłkę. Otóż na ogół ci, co się 
złamać nie dali, rozumieją tamte 
czasy i łatwo wyroków nie ferują. 
Ale tacy stanowią nie tylko mniej-
szość, ale zdecydowaną mniej-
szość.  Stanowią mniejszość cho-
ciażby dlatego, że komuna proble-
my ze złamaniem to miała tylko w 
policzalnej ilości przypadków na-
wet, jeśli byłoby tego tysiące. Setki 
tysięcy, a nawet miliony to jedyne, 
czemu powinni byli się oprzeć, to 
namowom do wstąpienia do par-
tii, połączonym z takim czy innym 

dobrem materialnym czy uzna-
niem władzy. Niestety tutaj bo-
haterów masowych to już brakło.  
Należę do tych, którzy takim na-
ciskom błahym w istocie się opar-
li. Całe szczęście, jak miliony Po-
laków nie musiałem być podda-
ny znacznie poważniejszej próbie, 
czyli procesowi wyrafinowanego 
i brutalnego łamania przez służ-
by esbeckie głębokiego PRL-u. Jak 
bym się zachował? – nie wiem. To, 
co mnie spotkało, jako opozycjo-
nistę z Solidarności w tym zakre-
sie już u schyłku PRL w stanie wo-
jennym i tuż po jego zakończeniu 
i czemu się nie dałem, było niepo-
równywalnie łatwiejsze do odpar-
cia aniżeli to, czemu musiał zostać 
poddany Lech Wałęsa i inni kilka-
naście lat wcześniej. Nagonka na 
L. Wałęsę, wałęsa się od począt-
ku w oparach absurdu. I nie tyl-
ko chodzi o to, że tzw. dokumen-
ty budzą wątpliwości zarówno, co 
do ich autentyczności, jak i wagi 
złożonych deklaracji, a tym bar-
dziej zaistnienia faktycznych skut-
ków politycznych, a zwłaszcza po-
wodowania zawinionej krzywdy 
innych osób. Chodzi także o to, 
że ci, którzy prowadzą i inspirują 
tę nagonkę sami są niewiarygod-
ni. Niewiarygodni jak oskarżają-
cy cynicznie i nie na miejscu pre-
zydent Duda, czy minister, Mora-
wiecki-junior, ponieważ obaj nie 
mają do tego ani tytułu moralnego 
ani merytorycznego, nie byli ani 
świadkami zdarzeń ani nie są spe-
cjalistami w dziedzinie. Niewiary-
godni jak tysiące innych oskarży-
cieli, ponieważ logika, jaką się po-
sługują jest zupełnie nieracjonal-
na.  Można, bowiem odnieść wra-
żenie także po skali, temperatu-
rze i tonie wypowiedzi, że w latach 
70-cych to cały naród szlachetnie 
spiskował, a nie, np. w ponad 90% 
procentach kłaniał się komuchom 
na marszach 1-majowych, a na ten 
spiskujący naród donosił L. Wałę-
sa. Co naród wtedy robił to naród 
wie, wiedzą również ci, co najgło-
śniej dzisiaj wrzeszczą, – ale naj-
trudniej się przyznać, dlatego po-
nownie potrzebują Wałęsy, aby coś 
dla nich znowu zrobił, czyli aby się 
za nich przyznał, aby się poświę-
cił, aby był taki jak my (cytat z Mo-
rawieckiego –seniora).  Koniecz-
nie trzeba go ściągnąć z tego pie-
destału, bo przecież, czym się on 
ode mnie różni - taki prostak, buc, 
a miałby być bohaterem?

Marek Słomski

Nasz felieton W środę sesja 

Pensja burmistrza i zmiany  
w budżecie
Zapowiada się burzliwa sesja Rady Miasta. W najbliższą środę, 24 lutego, radni będą m.in. 
głosować nad projektami: reorganizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz wynagrodze-
nia dla burmistrza Nowogardu. 

Jak już informowali-
śmy, radni klubu Wspólne-
go Nowogardu złożyli pro-
jekt uchwały w sprawie obni-
żenia pensji, jaką pobiera Ro-
bert Czapla. Według tego pro-
jektu, od 1 marca uposażenie 
burmistrza miałoby wynosić 
ok. 6 tys. zł, a nie jak dzisiaj 
prawie 12 tys. zł. 

Kolejną uchwałą, w przy-
padku której zapewne wy-
niknie spora dyskusja, jest 
uchwała w sprawie przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej w 
Żabowie, w filię Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie. 
O sprawie piszemy szerzej na 
stronie 3 dzisiejszego numeru. 

Ponadto radni będą głoso-
wać aż nad sześcioma projek-
tami zmian w budżecie gmi-
ny na ten rok. Jeden z nich 
to powrót do sprawy pienię-
dzy na sterylizator. Burmistrz 
ponownie zwraca się do rady 
o pieniądze na zakup sprzętu 
dla szpitala, tym razem kosz-
tem ograniczenia rezerw ce-
lowych na wkład własny nie-
zbędny do pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Ponad-
to, R. Czapla chce, aby rad-
ni zarezerwowali prawie 1, 6 
miliona złotych na budowę 
drogi do strefy przemysłowej 
w Wojcieszynie. W ramach 
tego, Czapla proponuje zre-

zygnować z ponad 20 zapla-
nowanych inwestycji, w tym 
m.in. budowy świetlicy w Wy-
szomierzu, budowy placu na 
osiedlu Radosław, remontów 
kilku dróg, chodników, w tym 
wielu na obszarach wiejskich 
oraz zagospodarowania tere-
nu sportowo-rekreacyjnego 
przy ulicy Warszawskiej. 

W porządku obrad znalazło 
się również uchwalenie pro-
gramu gospodarowania zaso-
bami mieszkaniowymi gminy 
oraz ustalenie stawek zwro-
tów kosztów podróży służbo-
wych radnych. Radni zajmą 
się też kolejną skargą na bur-
mistrza Nowogardu.

Obok tekstu publikujemy 
pełen program środowej sesji. 
Przypominamy, że obradom 
sesji może przyglądać się każ-
dy obywatel, bez prawa do za-
bierania głosu. 

O decyzjach, jakie w wyni-
ku głosowań podejmie Rada 
Miejska, tradycyjnie będzie-
my informowali w kolejnych 
wydaniach DN. 

MS

          Nowogard, dnia 18.02.2016 r.            

           BR.0002.XXIV.2016

                          

                         Pani/ Pan

                        ...................................................  

                                                                     ...................................................

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXIV sesję Rady Miejskiej
w  Nowogardzie. Początek obrad: 

                24 lutego   2016 roku (środa) o godzinie 12  00  

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 stycznia 2016 roku.

4. Informacje Przewodniczącego Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.           

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

            a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żabowie w filię Szkoły Podstawowej

                 nr 4 w Nowogardzie,

b) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok,

c) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok,

d) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok, 

e) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok,

f) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok,

g) zmian budżetu gminy Nowogard na 2016 rok,

h)  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2016 rok”,

i) uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Nowogard na
lata 2016-2020,

j) ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego,

k) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu,

l) wynagrodzenia burmistrza Nowogardu.

       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady               

                                      Michał Krata

kONDOleNCje

kONDOleNCje
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego 

 w Nowogardzie
z a p r a s z a

23 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie, podczas którego 
poezję ks. Jana Twardowskiego 

przy współudziale młodych wykonaw-
ców ze Szkoły Muzycznej 
w Nowogardzie przedstawi 

pani Józefa Szukalska

Bisowali cztery razy

Wystąpiła Grupa MoCarta 
W minioną sobotę, 20 lutego, w sali kinowej NDK, wystąpił kwartet Grupa MoCarta. Ten 
jeden z najpopularniejszych zespołów kabaretowych wystąpił przy komplecie publiczności. 

Inteligentny żart, zaskaku-
jące przygody i energia muzy-
ki klasycznej – w minioną so-
botę, 20.02.2016r., gościliśmy 
w Nowogardzkim Domu Kul-
tury Grupę MoCarta – czytamy 
na stronie NDK. Podczas wy-
stępu kwartetu, uczestnicy wy-
darzenia wzięli udział w czado-

wej podróży - byli w Chinach, 
Francji, czy Republice Czeskiej. 

Wszystkich widzów zauroczyli 
również wirtualni goście specjal-
ni m.in. polski kompozytor, pia-
nista, aranżer, dyrygent Włodzi-
mierz Korcz oraz Zbigniew Wo-
decki, muzyk, wokalista. 

Muzycy bisowali aż cztery razy 
dla nowogardzkiej publiczno-
ści, która ich występ nagrodziła 

oklaskami na stojąco. Bilety na 
występ sprzedawano po 60 zł. 

Grupa MoCarta to kwartet 
smyczkowy o ambicjach kaba-
retu muzycznego. Zespół tworzy 
czterech absolwentów Akademii 
Muzycznej w Warszawie i Łodzi. 
Filip Jaślar, Michał Sikorski, Pa-
weł Kowaluk i Bolek Błaszczyk. 
Wspólną działalność w nieco 
innym składzie muzycy rozpo-
częli w 1995. Wtedy to z Gru-
pą MoCarta występował tragicz-
nie zmarły w 2000 roku, wiolon-
czelista Artur Renion. Począt-
kowo współpracowali z telewi-
zją Canal + prezentując krótkie 
2 - 3 minutowe żarty muzyczne. 
Zespół po raz pierwszy wystą-
pił przed publicznością na XIII 
Przeglądzie Kabaretów „PaKa 
97”. Dziś jest w czołówce kabare-
towych grup. Występuje na naj-
większych festiwalach w Polsce. 
Daje koncerty również za grani-
cą. To jedyna grupa, która zami-
łowanie do muzyki poważnej i 
umiejętności gry na instrumen-

tach smyczkowych połączyła z 
kabaretową formą. 

A już za kilkanaście dni, a do-
kładnie 8 marca, na miłośników 
kabaretu czeka kolejna gratka. 
W NDK wystąpi kabaret Hra-
bi, z fantastyczną Joanną Kołacz-
kowską na czele (niegdyś grającą 

w kabarecie Potem), występującą 
również w projekcie Spadkobier-
cy. Bilety na koncert rozeszły się 
błyskawicznie. W tej chwili nie 
ma już wolnych miejsc. 

MS
foto. Martyna Kawa (www.ndk.pl)

Społecznik 20 

Głosuj na Czermnicę 
Wraz z nowym rokiem ruszyły różne konkursy i granty, w ramach których organizacje pozarządowe i 
lokalne społeczności mogą ubiegać się o sfinansowanie swojego projektu. Nauczeni sukcesem z ubiegłe-
go roku, gdzie udało nam się zdobyć 14 tys. złotych na budowę Placu Zabaw wiemy, że wystarczy odro-
bina inicjatywy, zgrana ekipa i trochę determinacji, by skutecznie brać udział w takich konkursach.

Aktualnie trwa IV edycja konkur-
su Spółdzielnia Pomysłów (www.
spolecznik20.pl), w której bierze-
my udział, a nasz projekt dotyczy 
wsparcia organizacji Aktywnych 
Wakacji Czermnica 2016.

Tym, którzy nie znają naszej akcji 
Aktywne Wakacje wspomnę, że jest 

ona kierowana do dzieci, które swoje 
wakacje będą spędzać w Czermnicy. 
Nie oznacza to jednak, że ogranicza-
my się tylko do naszej społeczności. 
Zajęcia, jakie będziemy prowadzić, 
będą otwarte dla wszystkich dzieci.

Duża popularność ubiegłorocznej 
akcji skłania nas, byśmy już teraz 

zaczęli szukać źródeł finansowania. 
Udział w tym konkursie może przy-
nieść nam aż 10 tys. zł. Korzystając z 
okazji zachęcam do Głosowania!

Więcej informacji na www.spo-
lecznik20.pl lub na profilu facebo-
ok’owym Czermnica-Rothenfier.

Jan Artemiuk 
Sołtys wsi

można składać wnioski 

Stypendia dla młodych muzyków 
Ruszył nabór na stypendia dla młodych muzyków, w ramach programu „Janko Muzykant”.

 Stypendium może być przyzna-
ne dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym, tzn. pomiędzy pierw-
szą klasą szkoły podstawowej a kla-
są maturalną. Kwota pomocy może 
wynieść jednorazowo nawet 5 tysię-
cy złotych. Pieniądze mogą być wy-
korzystane na zakup instrumentu 
muzycznego, bądź udział w warsz-

tatach muzycznych i mistrzowskich 
kursach wykonawczych. 

Program „Janko Muzykant” jest 
skierowany dla dzieci, które są uzdol-
nione muzycznie, ale pochodzą z ro-
dzin o trudnej sytuacji finansowej, 
bądź są sierotami. Wnioski o stypen-
dium mogą składać sami zaintereso-
wani, jak też przedstawiciele szkół ar-
tystycznych lub środowisk twórczych. 

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 
br. Na realizację tego zadania planu-
je się przeznaczyć z budżetu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, na 
rok 2016, środki finansowe w wyso-
kości 40.000 zł. 

Stosowne formularze można zna-
leźć na stronie www.kultura.wzp.pl. 

MS
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Sprzedam
 atrakcyjnie położony budynek 250 m2 z działką 1500 
m2. Możliwość zorganizowania np.przychodni zdro-

wia,apteki,żłobka,przedszkola itp. Nowogard, 
 ul.3 Maja 22. 

Tel.799498944
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II liga mężczyzn gr. Północ 2015/2016

LUKS Top Wierzbięcin gromi rywali
W sobotę (20 lutego), w ramach 11. i 12. kolejki grupy północnej II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym, LUKS Top Wierzbięcin rozgrywał swoje wyjazdowe 
spotkania w Policach oraz Stargardzie. Podopieczni Józefa Korkosza w pięknym stylu uporali się z rywalami,  w dwóch meczach tracąc jedynie dwa punk-
ty! Do końca rundy zasadniczej pozostały dwa spotkania i wszystko wskazuje na to, że rozpędzeni tenisiści z Wierzbięcina, do barażów o I Ligę przystą-
pią z pozycji lidera.  

Na rozkładzie tenisistów sto-
łowych z Wierzbięcina najpierw 
widniała wizyta w Policach. O go-
dzinie 10:30, rozpoczął się mecz 
pomiędzy LUKS Top a Champio-
nem Police. Choć rywale plasujący 
się w środku tabeli robili co mogli, 
by przeciwstawić się gościom, to 
nie byli w stanie ani przez chwi-
lę zagrozić podopiecznym Józefa 
Korkosza. Reprezentanci Wierz-

bięcina pewnie wygrali w Policach 
2:8 i mogli już myśleć o kolejnej- 
teoretycznie trudniejszej prze-
szkodzie, gdyż o 15:30 czekał ich 
pojedynek z trzecim zespołem w 
tabeli ATS-em Stargard. Gospoda-
rze zostali poważnie wzmocnieni 
przez zawodników Stali Szczecin, 
która się rozpadła przed startem 
rozgrywek. Stargardzianie przed 
tym meczem tracili do lidera z 

Wierzbięcina 4 punkty i notowa-
li seryjne zwycięstwa. Podopieczni 
Józefa Korkosza, pokazali jednak, 
że są najmocniejszym zespołem w 
tym sezonie. W hali ATS-u teni-
siści LUKS Top dosłownie rozbili 
gospodarzy, nie oddając im zwy-
cięstwa w żadnym z dziesięciu po-
jedynków! Wynik 0:10 mówi sam 
za siebie i jest jasnym sygnałem w 
kierunku potencjalnych rywali w 
barażach o I Ligę Mężczyzn, że ze-
spół ten ma chrapkę na opuszcze-
nie II Ligi. Warto dodać, że Bar-
tosz Jemilianowicz i Bartosz Do-
browolański w II Rundzie nie za-
znali jeszcze porażek w swoich po-
jedynkach odpowiednio na pierw-
szym i drugim stole. 

Do końca rundy zasadniczej po-
zostały dwie kolejki, podczas któ-
rych LUKS Top najpierw zagra w  
Ostrorogu, z tamtejszym UKS-
-em Nałęcz Majster, który zajmu-
je trzecie miejsce w ligowej ta-
beli. Następnie tenisistów z We-
rzbięcina czekać będzie wyjazd do 
Szczecinka i pojedynek z najsłab-
szym zespołem. Na własnym te-
renie LUKS Top wygrał z wymie-
nionymi rywalami, zatem można 
spodziewać się kolejnych punk-
tów za zwycięstwa i utrzymanie 

1. miejsca na koniec rundy zasad-
niczej. Mało tego, jeśli LUKS Top 
Wierzbięcin w ostatnich dwóch 
meczach wygra równie wysoko, 
to ma ogromne szanse do tego, 
aby organizować finał barażowy 
o  Ligę Mężczyzn! Wszystko to za 
sprawą tego, że podopieczni Józefa 
Korkosza mają obecnie najlepszy 

bilans w całej lidze zachodniopo-
morsko-wielkopolskiej (w bara-
żach Wierzbięcin zagra z ostatnią 
kwalifikującą się drużyną z wiel-
kopolski). 

Przy artykule prezentujemy 
komplet sobotnich wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ
11. kolejka (20.02.2016):
UKS Czarni Pieszcz – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 8:2
Darz Bór Karnieszewice – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7:3
UKS Champion Police – LUKS Top Wierzbięcin  2:8
ATS Stargard – UKS  Chrobry Międzyzdroje  0:10

12. kolejka (20.02.2016):
UKS Czarni Pieszcz – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  3:7
Darz Bór Karnieszewice – KS Dent Wielim Szczecinek 8:2
UKS Champion Police – UKS Chrobry Międzyzdroje 8:2
ATS Stargard – LUKS Top Wierzbięcin   0:10

M M Małe pkt. P
1 LUKS Top Wierzbięcin 12 90 – 30 22
2 Darz Bór Karnieszewice 12 86 – 34 21
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 12 72 – 48 15
4 ATS Stargard 12 64 – 56 15
5 UKS Champion Police 12 51 – 69 10
6 UKS Czarni Pieszcz 12 40 – 80 6
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 12 42 – 78 5
8 KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 12 35 – 85 2

Bartosz Dobrowolański z lewej i Bartosz Jemilianowicz z prawej, jeszcze muszą po-
czekać na świętowanie 1. miejsca po rundzie zasadniczej w II Lidze Mężczyzn

Turniej maluchów - „Unia Dolice Cup”

Świetny występ młodych nowogardzian
W niedzielę (31 stycznia), w Dolicach rozgrywany był turniej maluchów pod nazwą „Unia Dolice Cup”. Do rywalizacji przystąpili najmłodsi podopiecz-
ni Roberto Mendesa, ze szkółki piłkarskiej Brazil da Bola, działającej przy Pomorzaninie Nowogard, dla których był to pierwszy tak poważny turniej. 
Chłopcy z Nowogardu stanęli na wysokości zadania i w pięknym stylu nie zaznając porażki sięgnęli po 1. miejsce. 

W niedzielnym turnieju „Unia 
Dolice Cup” rywalizowało w su-
mie 8 drużyn, które rozgrywały 
swoje mecze w jednej grupie, w 
systemie „każdy z każdym”. Zwy-
cięzcą turnieju została druży-
na z największą liczbą punktów. 
Oprócz najmłodszych podopiecz-
nych Roberto Mendesa ze szkół-
ki Brazil Da Bola działającej przy 
Pomorzaninie Nowogard, zapre-
zentowały się jeszcze dwa zespoły 
Unii Dolice, dwa zespoły Błękit-
nych Stargard, dwa zespoły Smy-
ków Stargard oraz adepci star-
gardzkiej szkółki Brazil da Bola. 
Młodzi piłkarze z Nowogardu na 
początek rozegrali niezwykle wy-
równany mecz z pierwszą dru-
żyną Błękitnych. Pojedynek za-
kończył się sprawiedliwym remi-
sem 1:1, w dalszej części turnie-
ju było już tylko lepiej. Fakt, że to 

pierwszy poważny turniej chłop-
ców z Nowogardu, nie usztyw-
nił młodych nowogardzian, któ-
rzy zachwycali swoimi wynikami. 
W drugim meczu Pomorzanin 
pokonał pierwszy zespół Smy-
ków Stargard 2:0. Później nowo-
gardzianie rozgromili drugi skład 
Unii Dolice 4:0. Czwarty mecz był 
również zacięty, rywalami byli go-
spodarze z Dolic, którzy za wszel-
ką cenę chcieli odnieść zwycię-
stwo nad gośćmi z Nowogardu. 
Podopieczni Roberto Mendesa 
zagrali jednak bardzo dobrze w 
defensywie oraz skutecznie w ata-
ku, przez co dopisali sobie kolej-
ne 3 punkty po wygranej 1:0. W 
kolejnym spotkaniu Pomorzanin 
rozgromił drugi zespół Błękit-
nych aż 5:1. W ostatnich meczach 
szkółka BDB Nowogard pokona-
ła rówieśników ze stargardzkiej 

szkółki BDB 0:1 oraz pewnie wy-
grała z drugim zespołem Smyków 
Stargard 3:0. 

Podsumowując, młodzi pił-
karze z Nowogardu odnotowa-
li 6 zwycięstw i 1 remis, strzelając 
przy tym 17 bramek i tracąc jedy-
nie 2 gole! Choć był to pierwszy 
taki turniej maluchów z Nowo-
gardu, to ich zwycięstwo było w 
pełni zasłużone. Dodajmy, że na 
2. miejscu uplasowali się Błękit-
ni Stargard I, natomiast podium 
uzupełnili reprezentanci gospo-
darzy- Unia Dolice I. 

Gratulujemy młodym pod-
opiecznym Roberto Mendesa 
oraz życzymy im dalszego rozwo-
ju i kolejnych wygranych turnie-
jów. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników. 

KR

Unia Dolice Cup 2016, Wyniki:
BDB Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard I  1:1
BDB Pomorzanin Nowogard – Smyki Stargard I  2:0
BDB Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice II  4:0
BDB Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice I  1:0
BDB Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard II  5:1
BDB Pomorzanin Nowogard – Brazil Da Bola Stargard 1:0
BDB Pomorzanin Nowogard – Smyki Stargard II  3:0
Klasyfikacja Końcowa:
1. BDB Pomorzanin Nowogard 
2. Błękitni Stargard I
3. Unia Dolice I
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Nowogardzka kolarska liga Przełajowa i m.T.B

Pech Jakuba Deca, Jakub Wielowski nowym liderem
W niedzielę (21 lutego), w nowogardzkim „Sarnim Lesie”, została przeprowadzana VI edycja Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i M.T.B. O wiel-
kim pechu może mówić lider klasyfikacji generalnej, mieszkaniec Goleniowa- Jakub Dec, który stracił pozycję lidera po tym, jak przytrafił mu się defekt 
roweru i nie wywalczył żadnych punktów. Nowym liderem po zwycięstwie w VI edycji został reprezentujący LKK Nowogard- Jakub Wielowski.  

Tym razem w roli sędziego wy-
stąpiła Małgorzata Wielowska. 
Rywalizację tradycyjnie rozpo-
częli najmłodsi. W kategorii Mło-
dzik na linii startu stanęło 4 za-
wodników. Ponownie najszyb-
szy był Damian Teodorczyk, któ-
ry dopisał sobie kolejne 5 punk-
tów za zwycięstwo. Jako drugi ko-
larz, metę przekroczył Mateusz 
Gliwka, który wywalczył 3 punk-
ty. Dwa punkty trafiły do jedynej 
przedstawicielce płci pięknej po-
śród Młodzików- Nikoli Wielow-
skiej, która zajęła 3. miejsce. Je-
den punkt za zajęcie 4. pozycji 
dopisał sobie Jacek Fecak. 

W kategorii Open wystarto-
wało w sumie 11 kolarzy, a tyl-
ko jeden nie ukończył wyścigu- 
był nim dotychczasowy lider kla-
syfikacji generalnej- Jakub Dec. 
Mieszkaniec Goleniowa nie zdo-
był żadnego punktu przez defekt 
roweru. Wobec tego, wicelider 

Jakub Wielowski zrobił wszyst-
ko, aby zdobyć komplet 11 punk-
tów i jako pierwszy ukończył tre-
ningowy wyścig, uzyskując czas 
20:35:00. Sporo do Jakuba Deca 
odrobił również inny goleniowia-
nin- Michał Szatewicz, który za-
jął 2. miejsce i wywalczył 9 punk-
tów. Na trzeciej pozycji uplasował 
się kolarz LKK Nowogard- Janusz 
Pietruszewski, tym samym dopi-
sując sobie do swojego dorobku 8 
punktów. Kolejne punkty wywal-
czył Norbert Jarochowicz z No-
wogardu, który tym razem zajął 4. 

miejsce i zdobył 7 punktów. Przy-
zwoicie zaprezentował się rów-
nież podopieczny Ryszarda Po-
sackiego z Chrabąszczy Nowo-
gard- Adam Salamon, który zajął 
5. miejsce i wywalczył 6 punktów. 
Tym razem w wyścigu zabrakło 
Łukasza Janica, który przez swoją 
absencję stracił 3. miejsce w kla-
syfikacji generalnej. W kategorii 
Kobiet wystartowały dwie zawod-
niczki. Ponownie najszybsza była 
Małgorzata Howis z STC Star-
gard, która wyprzedziła na mecie 
Annę Kłos z LKK Nowogard.

Po sześciu edycjach Nowo-
gardzkiej Kolarskiej Ligi Przeła-
jowej i M.T.B., która rozgrywana 
jest w formie treningów, nowym 
liderem został Jakub Wielow-
ski, który na koncie zgromadził 
51 punktów. Jakub Dec na skutek 
defektu i rezygnacji z udziału w 
ostatnim wyścigu, spadł na drugą 
pozycję i traci do lidera 9 punk-
tów. Na 3. miejscu plasuje się Mi-
chał Szatewicz z Goleniowa, któ-
ry do tej pory wywalczył 39 punk-
tów. Na kolejnych miejscach od 4. 
do 9. sklasyfikowani są reprezen-
tanci Nowogardu, odpowiednio: 
Łukasz Janic, Arkadiusz Pietru-
szewski, Adam Salamon, Norbert 
Jarochowicz, Robert Podgórski i 
Adam Wielowski. Pierwszą dzie-

siątkę zamyka Franciszek Harba-
cewicz z Goleniowa. Pośród ko-
biet nie topnieje przewaga Małgo-
rzaty Howis, która zgromadziła, 
jak dotąd, 25 punktów, a druga w 
klasyfikacji Anna Kłos na swoim 
koncie posiada 17 punktów. 

Pośród Młodzików wciąż trwa 
hegemonia Damiana Teodorczy-
ka, który drugiego w klasyfikacji 
generalnej Mateusza Gliwkę wy-
przedza już o 7 punktów. Awans 
na 3. miejsce zanotowała Niko-
la Wielowska, która zrównała się 
punktami z Hubertem Grygow-
skim oraz Jackiem Fecakiem. 

Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację w poszczególnych ka-
tegoriach po VI edycjach. 

KR

Nowogardzka Kolarska Liga Przełajowa i M.T.B
Klasyfikacja po VI edycjach:

Open
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)  51 pkt.
2. Jakub Dec (Goleniów)    42 pkt.
3. Michał Szatewicz (Goleniów)   39 pkt.
4. Łukasz Janic (LKK Nowogard)   33 pkt.
5. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard) 30 pkt.
6. Adam Salamon (LKK Nowogard)  21 pkt.
7. Norbert Jarochowicz (Nowogard)  20 pkt.
8. Robert Podgórski (LKK Nowogard)  19 pkt.
9. Adam Wielowski (LKK Nowogard)  15 pkt.
10. Franciszek Harbacewicz (Goleniów)  14 pkt.

Kobiety
1. Małgorzata Howis (STC Stargard)  25 pkt.
2. Anna Kłos (LKK Nowogard)   17 pkt.

Młodzik
1. Damian Teodorczyk (LKK Nowogard)  23 pkt. 
2. Mateusz Gliwka (LKK Nowogard)   16 pkt.
3. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)   5 pkt.
4. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)   5 pkt.
5. Jacek Fecak (LKK Nowogard)    4 pkt.

Jakub Wielowski zbliżający się do mety

Podium w VI edycji kategoria Open, od lewej- Michał Szatewicz, Jakub Wielowski i 
Arkadiusz Pietruszewski

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Na zdjęciu uczestnicy VI edycji treningowego wyścigu przed swoim startem
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 12 marzec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja

 i szczegółowe informacje  
u Lidii Bogus tel.505393636 

po godz 14-ej
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej
Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

kącik kolekcjonera

Moneta „75. rocznica pierwszego 
zrzutu Cichociemnych”
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, w najbliższą niedzielę, planuje or-
ganizację giełdy kolekcjonerskiej. Jednym z nowych eksponatów, które Koło nabyło, jest 
okolicznościowa moneta o nominale 10 zł., upamiętniająca 75. rocznicę pierwszego zrzu-
tu Cichociemnych. 

 - Pierwsza grupa Cichociem-
nych żołnierzy Polskich Sił Zbroj-
nych, przeszkolonych w Wielkiej 
Brytanii i przerzucanych na tery-
torium okupowanej Polski, jako 
wsparcie kadry Związku Walki 
Zbrojnej, późniejszej Armii Kra-
jowej, ląduje na terytorium oku-
powanej Polski w nocy z 15 na 16 
lutego 1941 roku. Jest to jednocze-
śnie pierwszy przerzut skoczków 
spadochronowych z Wielkiej Bry-
tanii na kontynent. Operacja nosi 
kryptonim „Adolphus” i ma cha-
rakter eksperymentalny – chodzi o 
wypracowanie maksymalnej sku-
teczności przy jednoczesnym zmi-
nimalizowaniu strat. Zrzut zostaje 
wyznaczony na placówkę położo-
ną 7,5 km na południe od Włosz-
czowej. Wskutek pomyłki, samo-
lot zrzuca spadochroniarzy w oko-
licę Cieszyna, pod Dębowcem koło 
Skoczowa, na teren włączony do 
Rzeszy. Wśród skoczków jest mjr 
Stanisław Krzymowski „Kostka”, 
rtm Józef Zabielski „Żbik” oraz 
kurier do Delegata Rządu na kraj 
bombardier Czesław Raczkowski 
„Orkan”. Dwaj pierwsi z nich na 
własną rękę docierają do Warsza-
wy, jednak cały sprzęt i szyfry do-
stają się w ręce wroga. Trzeci „Or-
kan” zostaje zatrzymany przez 
Niemców przy przekraczaniu gra-
nicy z Generalnym Gubernator-

stwem. Zostaje jednak wzięty za 
zwykłego przemytnika i odsiadu-
je w więzieniu w Wadowicach je-
dynie trzy miesiące. Ten pionier-
ski lot, mimo zaistniałych trudno-
ści, udowadnia, że operacje prze-
rzutowe do krajów okupowanych 
są możliwe i skuteczne. Do grud-
nia 1944 roku, udaje się przerzucić 
do Polski 316 Cichociemnych i 28 
kurierów. Przeszkoleni w sabota-
żu i dywersji kierowani  są do or-
ganizacji „Wachlarz”, Związku od-
wetu oraz Kedywu, a także walczą 
w oddziałach partyzanckich. Inni 
pracują w wywiadzie, legalizacji 
dokumentów i łączności. Ponad 
dziewięćdziesięciu bierze udział w 
powstaniu warszawskim. Na każ-
dym odcinku walki wyróżniają się 
doskonałym wyszkoleniem, bojo-
wą postawą i profesjonalizmem. 
Od 1995 roku Jednostka Wojsko-
wa GROM dziedziczy i kontynu-
uje tradycje Cichociemnych – tak 
na temat pierwszego zrzutu Ci-
chociemnych, w broszurze in-
formacyjnej Narodowego Ban-
ku Polskiego pisze płk Piotr Gą-
stał- dowódca elitarnej jednostki 
GROM. 

Narodowy Bank Polski mone-
tę do obiegu wprowadził w dniu 
rocznicy zrzutu, czyli 16 lutego.  
Srebrna moneta o nominale 10 
zł została wyprodukowane z me-
talu Ag 925/1000, przy wykorzy-
staniu stempla lustrzanego. Pro-
jektantem jest Urszula Walerzak, 
a jej nakład przewidziano jedynie 
do 15 000 sztuk. Emitentem jest 
narodowy Bank Polski i na jego 
zlecenie monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Na awersie monety znajdu-
je się skoczek podczas opadania 
na spadochronie desantowym. 
Łuki wokół zewnętrznej krawę-
dzi monety symbolizują otwar-

tą czaszę spadochronu, a pro-
mieniście schodzące w kierun-
ku środka tarczy linie symbolizu-
ją linki otwartego spadochronu. 
Na rewersie centralną część mo-
nety zajmuje znak spadochrono-
wy z wieńcem i symbolem Polski 
Walczącej. Tło wypełnia 316 pta-
ków symbolizujących 316 Cicho-
ciemnych. Na otoku monety wy-
odrębnione są trzy ptaki symbo-
lizujące trzech skoczków biorą-
cych udział w pierwszym przeżu-
cie Cichociemnych. 

Moneta ze względu na nie-
wielki nakład jest jednym 
z cenniejszych eksponatów 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego. Prezes Koła- Tadeusz 
Łukaszewicz, zaznacza jednak, że 
wobec zainteresowania nabyciem 
monety przez  mieszkańców gmi-
ny, Koło będzie się starało pozy-
skać kolejne monety upamięt-
niające 75. rocznicę pierwszego 
zrzutu Cichociemnych. 

KR

Moneta okolicznościowa upamiętnia-
jąca 75. rocznicę pierwszego zrzutu 
Cichociemnych - awers

Moneta okolicznościowa upamiętnia-
jąca 75. rocznicę pierwszego zrzutu 
Cichociemnych - rewers
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra  
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

,,Czytaj książki i lektury, 
będziesz mógł przenosić góry” 
17 lutego w ZSP odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze hasło promujące biblio-
tekę szkolną i czytelnictwo. 

Na począku roku szkolnego 
wszystkie klasy pierwsze - tech-
niczne,  jak i zawodowe wzięły 
udział w konkursie na najlepsze 
hasło. Konkurs miał na celu pro-
mowanie biblioteki szkolnej oraz 
zachęcenie uczniów do czyta-
nia książek. Uczniowie ZSP mo-
gli wykazać się kreatywnością 
i pomysłowością - w konkur-
sie popisali się twórczym myśle-
niem i wymyślili wspaniałe ha-
sła. Wszystkie pomysły uczniów 
oceniali nauczyciele: Pani Ali-
cja Jaklińska, Pani Małgorzata 
Łuka, Pani Ewa Regina Krzak, 
Pani Ewelina Fedak, Pani Ewa 
Staszak, Pan Rafał Wsyluk, Pani 
Patrycja Sierżant i Pani Grażyna 
Wawrzyniak. Jury po głosowa-
niu podjęło decyzję (przyznało 
I i II miejsce oraz dwa III miej-
sca):

I miejsce zajął MICHAŁ 

TOMCZAK z kl. I M - jego ha-
sło:  ,,Czytaj książki i lektury, 
będziesz, mógł przenosić góry.” 

II miejsce zajął MARCEL ŻU-
KOWSKI z kl. I TŻ - jego hasło: 
,,Książki fajne, książki super, 
książki lepsze niż komputer.”

III miejsce zajął ADRIAN 
POPIELARCZYK z kl. I TE 
- jego hasło: ,,Czytam, bo 
umiem.”

III miejsce zajęła KORNELIA 
ROSA z kl. I TŻ - jej hasło: ,,Lu-
bimy czytać, bo to fajna spra-
wa, czytajcie książki, bo to do-
bra zabawa.”

Zwycięzcy konkursu otrzyma-
li dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Serdecznie gratulujemy 
laureatom oraz zachęcamy do 
odwiedzania biblioteki i czy-
tania książek. Organizatorem 
konkursu była Pani Katarzyna 
Kijana - nauczyciel bibliotekarz 

z ZSP. Poniżej prezentujemy wy-
brane hasła innych uczestników 
konkursu: 

,,Czytając – marzysz”  Klaudia 
Druciarek kl. I TE

,,Książkę czytasz – głowę na-
pełniasz” Katarzyna Trościanko i 
Angelika Sikorska   kl. I TE

,,Książka – najprostsza droga 
do wiedzy (telewizor w głowie)” 
Kornelia Wróbel kl. I TŻ

,,Czytaj książki – będziesz faj-
ny” Krystian Włodarczyk kl. I TE 

,,Czytaj, czytaj albo znikaj” 
Jakub Mazur kl. I TŻ

,,Czytam książki i gazety, nie 
uważam, że to bzdety” Weroni-
ka Laskowska kl. I TŻ

,,Czytanie jest sexy” Kinga Pa-
nek kl. I TOH 

,,Możesz sprawdzić w karto-
tece, że jestem często w biblio-
tece” Dominik Grudzień kl. I TI 

Angelika Sikorska kl. I TE

Spotkanie  
w ,,Fantazji” 
 „Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powo-
du dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważ-
ne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”  -                                                                                                                   
św. Jan Paweł II 

Dnia 30 stycznia 2016 r. w 
pizzerii „ Fantazja” odbyła się 
impreza, która była nagro-
dą dla uczniów naszej szko-
ły i  I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie za bezin-
teresowną pomoc przy zbiórce 
żywności dla osób potrzebują-
cych, która została zorganizo-
wana przez Parafialny Zespół 
Caritas działający przy parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Nowogardzie 
wraz z pomocą Księdza Rober-
ta Dąbrowskiego, który zachę-
cił uczniów do tak pięknego i 
pożytecznego przedsięwzię-

cia. Zabawa była wyśmienita 
– towarzyszyła jej miła i przy-
jacielska atmosfera. Wszyscy 
mogli ze sobą porozmawiać  
i wspólnie spędzić miło czas. 
Pomimo, iż uczniowie w rze-
czywistości nie otrzymali żad-
nych korzyści materialnych, to 
zyskali bardzo wiele: satysfak-
cję, poczucie sensu w tym co 
robią dla drugiego człowieka, 
ale i uzyskanie nowych znajo-
mych i przyjaciół.

Monika Rasowska kl. I TE

Kornelia Rosa (III miejsce) 

Marcel Żukowski (II miejsce) 

Michał Tomczak (I miejsce) z klasą 

Ksiądz Robert z uczniami

Adrian Popielarczyk (III miejsce) z klasą i wychowawczynią 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar. 602 267 382 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

•	 Dom nad jeziorem w stanie su-
rowym zamkniętym w Nowo-
gardzie sprzedam. 605 548 164

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie parter 
pow. 70m2  w Nowogardzie. 721 
909 348

• Poszukuje ziemi do wydzierża-
wienia. 608 647 119 

• Działka budowlana o pow. 2900 
m² w Krzywicach – sprzedam, 
609987345

• Sprzedam góre domu dwuro-
dzinnego 100m2 + garaż, po-
dwórko. 603 079 044 

• Do wynajęcia pomieszczenie – 
16 m na garaż lub magazyn ul. 
700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 
725

• Sprzedam działkę ogrodową 
3ary ul. Ogrodowa. Tel. 693 694 
747 

• Sprzedam dom stan surowy na 
działce 1,5 ha, oraz działki bu-
dowlane w Olchowie. 602 139 
837, 723 025 325 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
790 795 050 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 
508 948 888

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III 
piętro, centrum. 600 782 741 

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam ziemie ogrodową No-
wogard. 607 962 483 

• Sprzedam kawalerkę 33m2, I pię-
tro Nowogard. 693 584 630

•	 Wynajmę garaż 20-40 m2, ul. 
Bohaterów Warszawy 21.  Tel. 
91 39 20 307

mOTOrYZaCja

• Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-maX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 
2000 cm3, TDCI 136 km, stan 
techniczny dobry. komplekso-
we wyposażenie. Ubezpiecze-
nie i przegląd do 02.06.2016r. 
Cena 11 500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 079 260 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. 
Tel. 737 447 702

• Sprzedam Quada 110 rok pro-
dukcji 2011 . 667 354 001 

• Kupię fiata 126p. 793 836 238 

•	 Sprzedam komplet kół na fel-
gach aluminiowych do Scody 
Octavi 2 16/205/55 letnie. Bież-
nik 7mm. Cena 550 zł. 508 105 
333

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 
036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wybie-
gu. 693 235 756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powy-
żej 7 tygodni, pełen program 
szczepień, sprzedaż od 29.03, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Sprzedam cielaka – jałóweczke. 
781 744 340 

• Wykonam usługi oranie, sianie. 
781 744 340

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto 
jare. 691 140 322 

• Sprzedam prosiaki – 20 sztuk. 
725 806 787 

• Pług obrotowy czteroskibowy 
sprzedam. 91 39 107 14 

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 
977 144 

•	 Sprzedaż świeżych jaj kurzych 
ul. Bohaterów Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307 

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWej SamOCHO-
DOWej/ SkÓrZaNej maTe-
rIaŁOWej / POŚCIelI WeŁNIa-
Nej / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZA-
RAZ? Pożyczka bez zbędnych for-
malności. Zadzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 
867 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 
654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na 
uzywane vaillant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do pie-
cow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia miesz-
kań – wykonam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933

• Docieplenie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 
608 847 784

•	 Usługi budowlano-remontowe. 
Budowa domów. regipsy, ocie-
plenia i malowanie. 504 595 
424 

•	 Izolacje natryskowe – pianą 
PUr. 504 595 424

•	  Tłumacz – przysięgły języ-
ka angielskiego. 502 376 932, 
www.tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samocho-
dy o ładowności 6,5 tony i 1,3 
tony. Tel. 731 882 257

PraCa

• Poszukuję odpowiedzialnej i dys-
pozycyjnej Pani do opieki nad 
małym dzieckiem tel. 661 933 965

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel. 696 443 643

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 533 848 005 
lub 535 340 311

• Zaopiekuję się dzieckiem, wie-
loletnie doświadczenie. 602 690 
897

•	 Firma zatrudni pracowni-
ka   do biura ze znajomo-
ścią j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy do-
rywczej. 735 966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie 
trawy, tel, 607 585 561

• Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na 
stanowisko tokarz i frezer. Tel. 604 
171 040 

• Przyjmę do dociepleń na umowę 
o prace. 785 931 513 

• Zatrudnię doświadczonych sto-
larzy do produkcji mebli kuchen-
nych.696 034 712 

•	 Zatrudnimy kucharza z do-
świadczeniem. 507 951 313, 
507 953 705 

• Firma zatrudni  pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (otwarty rynek 
pracy) do dozorowana i prac po-
rządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Firma zatrudni   osobę do sprzą-
tania biura z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 
25 275

•	 Poszukuje osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad cho-
rą osobą w miejscowości Węgo-
rzyce. mile widziana jest pani 
samotna, jest możliwość za-
mieszkania. 91 39 22 308, 606 
271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 
977 144 

• Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej z chorobą Alzheimera. 
Tel. 731 882 257

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 
104 578

• Sprzedam pralkę BOSCH, używa-
ną, tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z ma-
teracem lub bez), komodę (ko-
lor jasny), szafkę nocną- całość 
od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywa-
ne z Niemiec dwufunkcyjne cena 
od 1.000zl oraz tylko ogrzewanie 
cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 
691 686 772

•  

• Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace zeliwne 
c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 
500 zł. 691 201 974 

• Styropian fasadowy grubość 5 
cm, 4m3, cena za całość 200 zł, 
tel. 502 385 935

• Oddam szczeniaki Labradora, 
dwumiesięczne. 731 262 635

• Sprzedam spawarkę elektrodową 
Bester 380 V. Tel. 519 081 717 

• Przyjmę gruz. 608 647 119 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD jaZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

• Sprzedam drewno opałowe 
brzoza, pocięte w klocki. 514 740 
538

• Sprzedam drewno opałowe 
brzoza pocięte w klocki. 514 740 
538 

• Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LE-
ŚNA, panele ogrodzeniowe, naj-
niższe ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 

100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 721 
668 245 

• Bloczki betonowe kupię. 600 182 
682 

• Sprzedam suporex. Tel. 668 316 
103 

•  
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Bardzo proszę o pomoc  
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną  
w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: PlIr jOaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

PIELGRZYMKI 
w 2016 roku

Fatima - 16 dni, Meksyk - 16 dni
Włochy - 9 dni, Medjugorie - 9 dni 

Lourdes i La Salet - 9 dni, Izrael - 8 dni

A2.2.P.d/o

s. 9

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

Nasi przedsiębiorcy: 
NEO-NET

Ile będzie kosztował 

u nas program 500+?

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

rEklama

rEklama

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s. 10, 11

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• likwidowanie plam skórnych • leczenie trądziku

• depilację laserową z wiosenną PROMOCJĄ
ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard

www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

Błotno: 
ktoś dziurawi 
opony 
w szkolnym 
autobusie

kompleksowe 
wyposażenie 

łazienek 
Tanie płytki  

dostępne od ręki. 

Hurtpol 
– Nordsanit.

 mlynarska 1a 
Nowogard

Czytaj s. 3

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22

Zamiast wynagrodzenia ministra, wypłata kierownika 

Radni obcięli  
burmistrzowi  
pensję

Radni, zdecydowaną 
większością głosów (14 
za), obniżyli o połowę 
pensję burmistrza 
Nowogardu. Roberta 
Czapli zarabiać teraz 
będzie 6267 zł brutto. 
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W skrócie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu 

gminnego - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

W dniu 24.2.2016, w Nowogardzie przy ul. 3 Maja, zaraz przy budyn-
ku OPS, miała miejsce awaria elementów sieci burzowej.  Prace naprawcze 
wykonywała nowogardzka firma AZBUD. JB

To już tradycja, że po deszczu na drodze stanowiącej łącznik ulicy 700-le-
cia z Dworcową, tworzy się ogromna kałuża. Ta widoczna na zdjęciu, po-
wstała kilka dni temu. Słynny już łącznik, od lat nie przynosi chluby nasze-
mu miasta. Jest nadzieja, że wkrótce to się zmieni. Droga ma zostać wyre-
montowana przez gminę, a prywatni przedsiębiorcy już planują tutaj swo-
je budowlane inwestycje.  JB 

W Osinie, na przystanku PKP, nie ma gdzie usiąść. Jacyś wandale wyła-
mali ławkę, która znajdowała się pod wiatą na peronie. Teraz pewno sami 
nie mają gdzie usiąść…Warto przypomnieć przy okazji, że peron w Osi-
nie przeszedł przed dwoma laty gruntowaną modernizację. W tym samym 
czasie zbudowano też przystanek w Żabowie.  JB

 

konkurs Instytutu Polonistyki  
i kulturoznawstwa

Mistrzynie Słowa z II LO
Zakończyła się druga edycja konkursu ogłoszonego przez Instytut Polonistyki i Kulturo-
znawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego. 

Temat konkursowy brzmiał 
„Mój język ojczysty, czyli najważ-
niejsze jest słowo”. Decyzją jury 
składającego się z językoznawców, 
literaturoznawców, teoretyków li-
teratury i pracowników uniwersy-
tetu, nagrodzone zostały aż cztery 
prace uczennic z II LO w Nowo-
gardzie. Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 20 lutego 2016 
roku, w auli uniwersyteckiej, wrę-
czone zostały nagrody i wyróżnie-
nia dla: Dominikińskiej – III na-
groda za pracę - Znajomość ze sło-
wem, Czury– wyróżnienie za pra-
cę - Czesławowi Miłoszowi w od-
powiedzi, Drobińskiej– wyróż-
nienie za pracę -  Słowo w Słowo, 
Pietrzykowskiej– wyróżnienie za 
pracę - Czy słowa potrafią…Na-
grodzone prace zostały opubliko-
wane w wydawnictwie US. 

Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego po-
kazały nie tylko zainteresowa-
nie młodych ludzi językiem oj-
czystym, ale szczególną wrażli-
wość na moc, znaczenie i piękno 
słów. Przecież te odpowiednio do-

brane potrafią stworzyć całyświat.
Gratulacje dla młodych mistrzów 
słowa! Poniżej publikujemy pracę 
Dominiki Rasińskiej, która otrzy-
mała trzecią nagrodę.

Inf. własna
Zwycięski tekst na stronie 7

Na zdjęciu uczennice II LO w Nowogardzie, które zostały nagrodzone w konkursie

O zagrożeniach wspólnie z policją 
We wtorek 23 lutego, o godzinie 17: 00, w wiejskiej świetlicy w Osinie, odbyły się konsulta-
cje społeczne dotyczące bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

Nieliczna grupa mieszkańców 
gminy Osina, zebrała się w wiej-
skiej świetlicy, by rozmawiać z 
funkcjonariuszami policji na te-
mat bezpieczeństwa wśród lokal-
nej społeczności.

- Konsultacja ta dotyczyć ma 
przede wszystkim problemu, z 
którymi borykają się mieszkań-
cy gminy Osina. W trakcie spotka-
nia przedstawimy tematy dotyczą-
ce mapy zagrożeń. Mówiąc o ma-
pach zagrożeń mam na myśli za-
grożenia, jakie miały miejsce w da-
nym rejonie, w tym przypadku w 
rejonie osińskim - mówił aspirant 
sztabowy Grzegorz Nowak, Kie-
rownik Ogniwa Patrolu Interwen-
cyjnego.

Na początku spotkania młodszy 
aspirant Piotr Denisiewicz, przed-
stawił ocenę stanu bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie gmi-
ny Osina, porównując ją z inny-
mi gminami z terenu powiatu go-
leniowskiego. - Zrobiliśmy anali-
zę całego powiatu goleniowskiego 
miejsc zagrożonych. Gmina Osina 
jest również w tym obszarze uję-
ta. Stanu bezpieczeństwa w gminie 
Osina, inne gminy mogą pozazdro-
ścić – dodał młodszy aspirant P. 
Denisiewicz. Opracowanie map 
zagrożeń jest istotnym elementem 
procesu zarządzania bezpieczeń-
stwem społecznym. Przy tworze-
niu map brane są przede wszyst-

kim pod uwagę informacje z kon-
sultacji przeprowadzonych w róż-
nych lokalnych społecznościach. 

Osoby biorące udział w spotka-
niu zgłaszały policjantom spo-
strzeżenia na temat zagrożeń, ja-
kie mogły wystąpić na ich terenie 
zamieszkania. 

-„Mieszkam na początku wio-
ski i gdy widzę, z jaką prędkością 
przejeżdżają samochody, to je-
stem przerażona. Nie daj Boże na 
ulicy pojawi się dziecko, to wtedy 
jest murowana śmierć na miejscu. 
Warto, więc może zwiększyć pa-
trole policji na wioskach” - doda-
ła uczestniczka spotkania.

-„ Wydaje mi się, że warto czę-
ściej legitymować małoletnich, któ-
rzy o późnych godzinach nocnych 
przebywają poza domem. Bywa 

często tak, że to właśnie wieczora-
mi dochodzi do dewastacji różne-
go rodzaju mienia. Oczywiście nie 
każdy, kto znajduje się o tej porze 
na dworze, jest sprawcą jakiegoś 
zdarzenia. Ale może osoby, które 
faktycznie dokonały zniszczenia, 
gdy zostaną przez policję wylegi-
tymowani, przestraszą się i pójdą 
do głowy po rozum.” - dodał inny 
uczestnik konsultacji.  

Mówiąc głośno o zagrożeniach, 
które występują na obszarach za-
mieszkania każdego z nas, przy-
czyniamy się do polepszenia sys-
temu bezpieczeństwa społeczno-
ści. 

Podobne konsultacje mają się 
wkrótce odbyć również na terenie 
gminy Osina. 

Klaudia Stefańska 
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O PA Ł
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Zamiast wynagrodzenia ministra, wypłata kierownika 

Radni obcięli burmistrzowi pensję
Radni, zdecydowaną większością głosów (14 za), obniżyli o połowę pensję burmistrza Nowogardu, Roberta Czapli. 

Jak już informowaliśmy, pro-
jekt uchwały w sprawie obniżenia 
wynagrodzenia burmistrza złoży-
li radni Wspólnego Nowogardu. 
W uzasadnieniu do uchwały za-
rzucili burmistrzowi, że ten nie 
wykonuje należycie swoich obo-
wiązków, a wręcz działa na szko-
dę gminy. Wytknęli również wło-
darzowi miasta, publiczne depre-
cjonowanie przez niego radnych 
i zarzucanie im niekompetencji. 
Skrytykowali go także za kryzys 
w gospodarce wodnokanalizacyj-
nej, w jakim znalazła się gmina po 
ogłoszeniu słynnego już „przetar-
gu na wodę”. 

W obronie pensji burmistrza 
stanęli radni SLD-partii, której 
szefem w mieście jest R. Czapla. 
W imieniu tego klubu specjalne 
oświadczenie odczytała radna Jo-
lanta Bednarek. Stwierdziła, że 
autorami uchwały kieruje nic in-
nego, jak tylko chęć odegrania się 
za nieudane próby zawarcia umo-
wy koalicyjnej z burmistrzem i 
obsadzenie ważnych w gminie 

stanowisk swoimi ludźmi. 
Polityczne rewelacje zaprezen-

towane przez J. Bednarek, nie zro-
biły na radnych większego wraże-
nia. Projekt uchwały uzyskał zde-
cydowane poparcie 14 radnych, 
przy 20 na sali (nieobecna była 
radna Anna Wiąz z SLD). Prze-
ciw byli radni z klubu SLD: Jo-
lanta Bednarek, Renata Piwowar-
czyk i Marcin Wolny. Trzech rad-
nych wstrzymało się od głosu: Li-
dia Bogus, Rafał Paśko, Stanisław 
Saniuk. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, od 
1 marca pensja zasadnicza burmi-
strza Nowogardu będzie wynosi-
ła 4, 5 tys. zł., do tego 902 zł do-
datku specjalnego, 10 zł dodatku 
funkcyjnego, plus dodatek za staż 
pracy – razem 6 tys. 267 zł brutto. 
Do tej pory R. Czapa zarabiał pra-
wie 12 tys. zł brutto. Przypomnij-
my tylko, że średnia płaca w Pol-
sce wynosi obecnie ok. 3 tys. 600 
zł brutto. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz:
Burmistrz dotychczas otrzy-

mywał prawie maksymalną 
dopuszczalną ustawowo dla 
tego stanowiska wysokość wy-
nagrodzenia. Ocena: czy za-
sługiwał?, należała do rad-
nych i radni tę ocenę dokonali 
środową decyzją. Warto tutaj 
tylko dodać, że swoistą mia-
rą skuteczności zarządzania 
jest nie aktywność w zakresie 
wydawania budżetowych pie-
niędzy, bo to jak mówi przy-
słowie - każdy głupi potra-
fi, ale umiejętność wydawa-
nia ich sensownie (pisaliśmy 
o tym wielokrotnie), a zwłasz-
cza umiejętność wzbogacania 
kasy gminnej, czyli zarabia-
nia.  Ile zarobić potrafił Ro-
bert Czapla dla siebie, to wie-
my, ale ile potrafił zarobić dla 

gminy, to niech świadczy cho-
ciażby porównanie budżetów 
na inwestycję w 2016 roku, w 
sąsiednim Goleniowie i u nas. 
W Goleniowie mogą zainwe-
stować, (bo wcześniej zarobi-
li) około 50 mln zł, a w nie-
wiele mniejszym Nowogar-
dzie zaledwie 5 mln!  I to przy 
ponoć bardzo prężnym i za-
pracowanym włodarzu (ulu-
biona pieśń bliżej nieujawnio-
nych zwolenników burmistrza 
i jego sesji zdjęciowych)  

Red.   

Radna J. Bednarek ze Strzelewa odczytuje oświadczenie klubu SLD w obronie pensji burmistrza..JPG
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Szantaż i groźby? kulisy reorganizacji szkoły w Żabowie

Rodzice ujawniają szokujące informacje 
Szokujące kulisy prób reorganizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie, przez burmistrza Nowogardu, ujawnili rodzice uczniów tam uczęszczających. Jak 
twierdzą, zbierali podpisy za przekształceniem szkoły, bo zostali zaszantażowani groźbą całkowitej likwidacji placówki. O wszystkim opowiedzieli pod-
czas środowej sesji Rady Miejskiej. 

O szkole w Żabowie rozmawia-
no na sesji, bo w porządku obrad 
znalazł się projekt uchwały reor-
ganizacji placówki. Przypomnij-
my, że chodziło o wygaszenie klas 
IV-VI i przeniesienie ich do Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie. W Żabowie miały zostać tyl-
ko klasy 0-III, a szkoła w praktyce 
miała stać się filią szkoły na Bema. 
W projekcie uchwały postawio-
no tezę, że przeniesienie dzieci do 
Nowogardu będzie dla nich szansą 
na lepszy rozwój edukacyjny. Nie 
ukrywano też, że chodzi o aspekt fi-
nansowy. W Żabowie uczy się nie-
wiele dzieci, toteż gmina musi spo-
ro dokładać do utrzymania szko-
ły.  Poza tym, szkoła na Bema, zda-
niem urzędników, jest lepiej wypo-
sażona, a do tego w mieście dzieci 
mają bliżej do różnego typu rozry-
wek np. zajęć w NDK. 

Z takimi wnioskami urzędni-
ków nie zgadzają się sami nauczy-
ciele szkoły. 

- Występujemy w obronie ma-
łych dzieci, bo one nie mogą same 
o tym mówić. Tym bardziej, że nie 
mieliśmy wglądu do ostatecznej tre-
ści uchwały. W dokumencie tym po-
jawiło się wiele błędnych informa-
cji. Jest napisane się, że dobre dla 
naszych dzieci będzie łączenie klas. 
Naszym zdaniem jest wręcz od-
wrotnie. Nie zgadzamy się na to. Pi-
sze się też, że jak dzieci przejdą do 
miejskiej szkoły, to będą mogły ko-
rzystać z biblioteki. Przecież my też 
mamy bibliotekę. Czujemy się oszu-
kani tym, co się proponuje – powie-
działa Irena Bińczyk-Zielińska, na-
uczycielka z SP w Żabowie. 

Radni również podzielili obawy 
na temat łączenia klas. 

- Do czego zmierza łączenie klas? 
Znamy to z okresu okupacyjnego. 
Czy my chcemy się cofnąć do tych 
czasów? Pan burmistrz chciał dwa 
miliony wydać na ścieżkę dooko-
ła jeziora, a tu się okazuje, że bra-
kuje środków na podstawowe zada-
nia, czyli edukację. Dzisiaj być może 
jest mniej dzieci na wsi, ale my nie 
wiemy, jak będzie za kilka czy kilka-
naście lat. Tylko, że wtedy już nikt 
szkoły nie otworzy – mówił radny 
Marcin Nieradka. 

- Nie ma żadnych dowodów na to, 
że dzieci ucząc się w mieście, nagle 
zwiększają swój intelektualny po-
tencjał i zaczną osiągać lepsze wyni-
ki. To jest mit – mówił radny Piotr 
Słomski. - Ci młodzi ludzie będą 
mieli jeszcze czas, aby przyjść do 
miasta, do większej grupy. Nie od-
bierajmy im jednak w tym momen-
cie komfortu wzrastania w swoim 

macierzystym kręgu kulturowym. 
Na tym etapie uczenia zależy nam 
przede wszystkim na bezpieczeń-
stwie dzieci. Nie jest teraz potrzeb-
na konfrontacja z nowymi okolicz-
nościami, jakie mają miejsce w du-
żych szkłach. 

- Próbuje nam się wmówić, że łą-
czenie klas jest zaletą. Może w Afry-
ce, gdzie dzieci są na różnych pozio-
mach wykształcenia. My chyba żyje-
my w innych już standardach – pytał 
retorycznie radny Dariusz Kielan. 

Słów krytyki wobec zamiaru czę-
ściowej likwidacji szkoły w Żabo-
wie nie szczędzili też obecni na se-
sji przedstawiciele mieszkańców. 

- Rządzenie nie polega na przeci-
naniu 7 wstęg na 700 metrach. To 
nie scena dla celebryty. Pan nie czu-
je tego. Jak będziesz pan miał dzie-
ci, to pan będziesz wysyłał je piętro-
wo, do wielkich szkół. Każdy ojciec, 
czy matka, jako głowa rodziny, o co 
dba? Oto, aby dziecko miało loki, a 
wszy pod spodem, czy żeby było na-
karmione i miało nadzieję na lep-
sze jutro? To ma być to lepsze, pana 
zdaniem? Referendum, referendum 
i jeszcze raz referendum. Do roboty 
mości panowie. To są Ubeckie meto-
dy. Póki jest Polska, szkoła w Żabo-
wie będzie – zwrócił się w ostrych 
słowach do Burmistrza, Andrzej 
Pabisiak, rolnik z Żabowa. 

Dyskusji w sprawie szkoły przy-
słuchiwał się sołtys Żabowa, Jan 
Kozieł, ale nie zdecydował się za-
brać głosu. 

Rodzice opowiedzieli jak było...
Prawdziwe emocje pojawiły się 

jednak dopiero, kiedy na jaw wy-
szły okoliczności, w jakich rodzi-
ce zebrali podpisy pod wnioskiem 
o reorganizację szkoły. Jak już in-
formowaliśmy, zdaniem urzędni-
ków to właśnie na wyraźną proś-
bę rodziców przygotowano pro-
jekt uchwały. I wszystko byłoby w 
porządku, gdyby nie to, że rodzice 
zdecydowali się ujawnić kulisy ich 
rzekomej aktywności, jaką się rze-
komo z własnej inicjatywy wyka-
zali.

- 11 czerwca, zeszłego roku, na 
zebranie do szkoły przyjechała pani 
Stanisława Jakubczak z ZNP w No-
wogardzie. Powiedziała, że repre-
zentuje pana burmistrza i nakazała 
nam, że albo zostaną klasy 0-3, albo 
szkoła zostanie zamknięta. Ta pani 
już na tym zebraniu żądała od nas 
podpisania się pod takim pomysłem. 
Usłyszeliśmy, że jak się na to zgodzi-
my, to Żabowo dostanie milion zło-
tych z gminy na remont szkoły. A 
kiedy jedna z obecnych na sali na-
uczycielek powiedziała, że nie zga-
dza się z tym, to pani Jakubczak 
powiedziała do niej, że już może 
się pożegnać z pracą. Byliśmy, więc 

zmuszeni do napisania tego wnio-
sku i dzisiaj bardzo żałujemy, że to 
zrobiliśmy. Jesteśmy jednak zwykły-
mi ludźmi, chcieliśmy uniknąć złe-
go, a wyszło jeszcze gorzej – powie-
działa Joanna Borkowska, prze-
wodnicząca Rady Rodziców w SP 
Żabowo. 

Radni nie kryli zaskoczenia sło-
wami reprezentantki rodziców 
uczniów szkoły w Żabowie.  

- Kluczowe jest dla mnie to, co 
powiedziała pani przewodnicząca 
ZNP do rodziców. Nie tylko nie sta-
je w obronie nauczycieli i uczniów, a 

wręcz odwrotnie, w imieniu burmi-
strza stawia rodzicom i pracowni-
kom szkoły jakieś ultimatum. Szko-
da, że pani Jakubczak tutaj nie ma. 
Padły tu bowiem poważne zarzuty, 
zarzuty zastraszania. Skoro urzęd-
nicy tak często posiłkowali się opinią 
tej pani, to może oni się teraz wypo-
wiedzą za nią? - mówił radny Mi-
chał Wiatr. 

- Nie może być tak, że prezes ZNP 
nie reprezentuje oświaty, tylko jakieś 
inne interesy. Prezes Związku for-
mułuje groźby karalne w kierunku 
nauczycieli? Jak ta Pani może tak się 
zachowywać? Trzeba z tym skończyć 
- powiedział radny M. Nieradka. 

Prezesowa nowogardzkiego 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, Stanisława Jakubczak poja-
wiła się w sali obrad, dosłownie 
minutę przed rozpoczęciem se-
sji. Jednak bardzo szybko opuści-
ła ratusz, zanim jeszcze rozpoczę-
ło się posiedzenie Rady. Odniosła 
się jednak do zarzutów, jakie pa-
dły pod jej adresem, w rozmowie 
telefonicznej z DN. 

- Nic takiego nie miało miejsca. 
Takie słowa nie padły. Nie wiem 
skąd to się wzięło, ale jest mi przy-
kro, że ktoś tak się wyraził. Sprawa 
nadaje się do sądu, dlatego nie za-
mierzam tego więcej komentować - 
powiedziała St. Jakubczak. 

Być może zanim prezesowa 
nowogardzkiego ZNP pójdzie do 
sądu, wcześniej będzie musia-
ła wyjaśnić całą sytuację władzom 
Związku. Radni zamierzają po-
wiadomić wojewódzkie i krajowe 
struktury ZNP, o szokujących do-
niesieniach rodziców na temat wi-
zyty w Żabowie szefowej koła tej 
organizacji. Rozważają również 
złożenie doniesienia do prokura-

tury na St. Jakubczak, w sprawie 
rzekomych gróźb utraty pracy, ja-
kie zdaniem rodziców uczniów SP 
Żabowo, prezesowa Związku Za-
wodowego kierowała publicznie w 
stosunku do jednego z nauczycieli 
zatrudnionego w tej szkole. 

Szkoła zostaje (na razie)
Argumenty, jakie padały w dys-

kusji znalazły swoje odbicie w wy-
niku głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie reorganiza-
cji SP w Żabowie. Na 19 radnych 
obecnych na sali, tylko jeden po-
parł ten pomysł. Czterech rad-
nych się wstrzymało od głosu. Na-
tomiast pozostali (14) zagłosowa-
li przeciw likwidacji szkoły. Tym 
samym, szkoła w Żabowie zostaje, 
przynajmniej na razie. Bo jak wia-
domo, nie była to już pierwsza pró-
ba likwidacji tej szkoły. Przed kil-
koma laty, w ratuszu powstał pro-
jekt połączenie podstawówki i 
gimnazjum na osiedlu Bema w ze-
spół szkół, który miał jednocześnie 
„wchłonąć SP w Żabowie”. Koncep-
cja była trzymana w wielkiej tajem-
nicy. Sprawa wyciekła jednak do 
mediów, i po naszym artykule bur-
mistrz twierdził, że nigdy takiego 
pomysłu nie było. Nie minęło wie-
le czasu, gdy znów szkoła w Żabo-
wie stała się przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania burmi-
strza miasta. Przed dwoma laty na-
mawiał byłą już sołtys Żabowa, by 
zebrała podpisy wśród mieszkań-
ców wsi pod wnioskiem o likwi-
dację szkoły. Sołtysowa odmówi-
ła i temat znów został odsunięty w 
czasie. Powrócił teraz i tym razem 
dotarł z Żabowa do sali obrad. Czy 
była to ostatnia próba? 

Marcin Simiński 

Przewodnicząca Rady Rodziców z SP w Żabowie, p. Joanna Borkowska, ujawnia w jaki sposób zmuszono rodziców do napisa-
nia wniosku o reorganizację szkoły
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Spotkanie z twórczością ks. Twarowskiego w Bibliotece
W dniu 23 lutego, o godz. 16.30, odbyło się spotkanie poetyckie, podczas którego Józefa Szukalska prezentowała poezję ks. Jana Twardowskiego, przy 
współudziale młodych wokalistów i nauczycielki gry na fortepianie Szkoły Muzycznej w Goleniowie, filia Nowogard.  

W tym roku minęła setna rocz-
nica urodzin księdza Jana Twar-
dowskiego. Chociaż księdza-po-
ety nie ma już wśród nas, jego po-
ezja nadal chętnie jest czytana. 
Wspomnienia o księdzu i jego wy-
brane wiersze, prezentowane były 
podczas wtorkowego spotkania 
w nowogardzkiej bibliotece. Z ini-
cjatywą zorganizowania takiego 
wieczoru wyszła emerytowana już 
nauczycielka języka polskiego, Jó-
zefa Szukalska. W prezentacjach 
poezji księdza Jana Twardowskie-
go uczestniczyli także młodzi ar-
tyści ze szkoły muzycznej wraz z 
zaproszonym ks. Robertem Szysz-
ko,  z  Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie.  - Nie tylko 
wrona chodzi zdziwiona.- to tylko 
mała próbka charakterystyczne-
go stylu księdza poety Ksiądz Jan 
Twardowski wierzył, że im czło-
wiek bardziej się dziwi, tym głę-
biej potrafi się zachwycać świa-
tem i wszystkim, co go spotyka. A 
to zadziwienie światem stworzo-
nym to najlepsza droga do Pana 
Boga. Jakie emocje towarzyszy-
ły temu poetyckiemu spotkaniu w 
bibliotece, zapytaliśmy panią Jó-
zefę Szukalską, która była gospo-
darzem tego wieczoru.  -„Na spo-
tkaniu tym dało się odczuć dość 
dużo emocji, ale takich pozytyw-
nych. Dzisiejsze spotkanie poświę-
cone jest twórczości św. pamięci ks. 

Twardowskiego. Ja oparłam je na 
twórczości poświęconej dzieciom, 
dlatego też zaprosiłam na ten wie-
czór głównie dzieci. Ale też osoby 
dorosłe, które mają jakiś związek 
z twórczością lub są jakoś uducho-
wione. Inicjatywa spotkania oczy-
wiście wyszła ze strony pracowni-
ków biblioteki, którzy zapropono-
wali to szczególne spotkanie uwa-
żając, że jestem specjalistką od po-
ezji.  Ks. Twarowski był mi bardzo 
bliski, bo miałam ten zaszczyt i 
szczęście go poznać osobiście, a na-
wet zdobyć od niego osobisty au-
tograf – powiedziała w krótkiej 
rozmowie dla DN, pani Józefa. 
Wśród młodych artystów prezen-
tujących wiersze poety była m.in. 
Oliwia Maciejuniec, uczennica kl. 

V SP i kl. IV Szkoły Muzycznej w 
Nowogardzie. – Bardzo dokładnie 
się przygotowywałam do tego wie-
czoru, poświęconemu twórczości 
ks. Twardowskiego. Dlatego bardzo 
się cieszę, że wszystko, co sobie za-
łożyłam, udało mi się zrealizować, 
tj. zaśpiewać i zagrać najlepiej jak 
tylko potrafię. Bardzo serdecznie 
dziękuję pani Izabeli Kuzia, na-
uczycielce ze szkoły muzycznej, za 
przygotowanie mnie. Występ był o 
tyle dla mnie ważny, że była tu ze 
mną moja mama i siostra, która 
wraz ze mną brała udział w kon-
cercie. Śpiew i muzyka jest moim 
całym życiem, dlatego chcęe się  
rozwijać w tym kierunku, by kiedyś 
zostać znaną piosenkarką. Jeszcze 
raz dziękuję za okazane mi serce, 

ale również za mikrofon, który zo-
stał mi ufundowany przez Zarząd  
Związku Celowego Gmin R-XXI.  

Spotkanie tradycyjnie zakoń-

czyło się wręczeniem kwiatów i 
słodkim poczęstunkiem.  

Jarek Bzowy 

Z okazji 

Urodzin
dla Ewy Plichty
Najlepsze życzonka, dużo 

zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia 
kolorowego i wielkich

wrażeń przy spełnianiu 
marzeń.

Życzą chrześnice Ala i Asia 
wraz z rodzinami

„Człowiek najbardziej 
afirmuje siebie dając siebie”

Serdeczne 
podziękowania 

dla Pani magister 

Jolanty Bąk 
za skuteczną rehabilitację, 

która pomogła mi 
uniknąć operacji 

Jolanta Łyp

ŻycZENIaPOdZIękOWaNIa

Nowogardzki OPS podaje szacunki 

Ile będzie kosztował u nas program 500+? 
Według szacunków nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rządowy program „500+” może w naszej gminie koszto-
wać nawet 15 mln zł. OPS intensywnie przygotowuje się do obsługi programu, który ruszy od 1 kwietnia. 

Według najnowszych danych 
demograficznych, w gminie No-
wogard mieszka 3 270 dzieci w 
wieku od 1 do 18 roku życia. Nie 
oznacza to, że wszystkim będzie 
przyznane rządowe świadczenie. 
Jak wiadomo przysługują one na 
pierwsze lub jedyne dziecko, jeże-
li dochód na członka rodziny nie 
przekracza 800 zł (1200 zł w przy-
padku dziecka niepełnosprawne-
go). Bez względu na osiągane do-
chody, 500 zł przysługuje na dru-
gie i kolejne dziecko. 

-Nie wiemy, jakie będzie zain-
teresowanie programem wśród 
naszych mieszkańców, szczegól-
nie w rodzinach 2+1 (rodzice i 
jedno dziecko – dop. red.), gdzie 
postawiono kryterium dochodo-
we. Jesteśmy jednak gotowi na 
każdy wariant i przygotowujemy 
się intensywnie do obsługi pro-
gramu. Według naszych szacun-
ków, koszt programu tzn. kwota 
świadczeń, jakie rocznie będzie-

my wypłacać może sięgnąć 15 
mln złotych – mówi kierownik 
OPS, Terasa Skibska. 

Budżet na świadczenia to jed-
no. Gmina Nowogard, jak każ-
da w kraju, otrzyma dodatko-
we pieniądze na realizację pro-
gramu od wojewody. W na-
szym przypadku będzie to 250 
tys. zł (2% od 12, 5 mln zł, bo na 
tyle wojewoda wstępnie wyce-
nił budżet potrzebny na wypła-
tę świadczeń w naszej gminie).  
Z pieniędzy tych pokryte zo-
staną m.in. wynagrodzenia pra-
cowników, którzy będą obsłu-
giwać przyjmowanie wniosków 
o świadczenia. Część tych obo-
wiązków spadnie na dotychcza-
sowych pracowników z działu 
świadczeń rodzinnych w Ośrod-
ku. Dodatkowo zostaną zatrud-
nione dwie osoby. Na ten cel 
OPS planuje uzyskać dofinanso-
wanie z Urzędu Pracy. 

- Ze środków przekazanych na 

realizację programu, pokryjemy 
również koszty związane z opro-
gramowaniem komputerowym 
niezbędnych do obsługi wniosków, 
wyposażenie nowych stanowisk 
pracy, wszelkie oprzyrządowanie 
i artykuły niezbędne do pracy. Z 
naszych wyliczeń wynika, że pula, 
jaką mamy otrzymać od wojewo-
dy, będzie wystarczająca – mówi 
T. Skibska. 

Komu i kiedy? 
Świadczenie wychowawcze 

„500+” przysługuje matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, 
albo opiekunowi prawnemu dziec-
ka.  Przysługuje na dziecko do mo-
mentu ukończenia przez nie 18 
roku życia. Pełnoletnie dziecko do 
ukończenia 25 lat liczy się do skła-
du rodziny przy ustalaniu dochodu, 
jeżeli pozostaje na utrzymaniu ro-
dziców. Na drugie i kolejne dziecko 
świadczenie przysługuje bez wzglę-
du na osiągane dochody rodziny. 

Na pierwsze lub jedyne dziecko, jak 
pisaliśmy wyżej, świadczenie przy-
sługuje, jeżeli dochód na członka 
rodziny nie przekracza 800 zł, lub 
1200 zł, gdy w rodzinie jest niepeł-
nosprawne dziecko. 

Wnioski o świadczenie wycho-
wawcze będzie można składać od 
1 kwietnia 2016 r., w OPS, przy ul. 
3 Maja 6. Odpowiednie druki bę-
dzie można pobrać przez Internet, 
na stronie internetowej UM, oraz 
OPS. Zostaną one również udo-
stępnione w postaci papierowej w 
instytucjach publicznych na tere-
nie gminy. 

W pierwszym okresie, świadcze-
nie wychowawcze będzie przyzna-
ne na okres od 1 kwietnia 2016r. 
do 30 września 2017r. W kolejnych 
latach świadczenie będzie przyzna-
wane na 12 miesięcy – od 1 paź-
dziernika do 30 września. Ośrodek 
Pomocy Społecznej będzie miał 
trzy miesiące na wydanie decyzji i 
wypłatę świadczenia.

 Jeżeli wniosek zostanie złożo-
ny w ciągu pierwszych 3 miesię-
cy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca 2016r. rodzice dostaną wyrów-
nanie wstecz – pozwoli to unik-
nąć kolejek i zapewni płynność 
wypłat. Jeżeli wniosek zostanie 
złożony po 30 czerwca 2016r., 
świadczenie zostanie przyzna-
ne od miesiąca jego złożenia bez 
wyrównania za miesiące poprzed-
nie. Np. wniosek złożony w lipcu 
– świadczenie od lipca. 

Świadczenia wychowawcze będą 
wypłacane na konto opiekuna lub 
rodzica lub bezpośrednio w kasie 
OPS. 

Marcin Simiński

Wnioski o przyznanie "500 zł na dziec-
ko", będzie trzeba składać w nowo-
gardzkim OPS.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Stanisław Kraszewski: lat 71, zmarł 22.02.2016r., pogrzeb odbył się 
25.02.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stefan Fedak: lat 64, zmarł 23.02.2016r., pogrzeb odbył się 
25.02.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie. 

Adam Kubicki: lat 55, zmarł 23.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 
26.02.2016r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Tomasz Agaciak: lat 55, zmarł 24.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 
27.02.2016r., o godz. 12: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

(Łk 13,1-9)
W tym czasie przyszli nie-

którzy i donieśli Mu o Gali-
lejczykach, których krew Pi-
łat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, że to 
ucierpieli? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy podobnie zgi-
niecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwali-
ła się wieża w Siloam i zabiła 
ich, było większymi winowaj-
cami niż inni mieszkańcy Je-
rozolimy? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy tak samo zgi-
niecie. I opowiedział im na-
stępującą przypowieść: Pe-
wien człowiek miał drzewo fi-
gowe zasadzone w swojej win-
nicy; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: Oto już trzy 
lata, odkąd przychodzę i szu-
kam owocu na tym drzewie fi-
gowym, a nie znajduję. Wytnij 
je: po co jeszcze ziemię wyjała-
wia? Lecz on mu odpowiedział: 
Panie, jeszcze na ten rok je po-
zostaw; ja okopię je i obłożę na-
wozem; może wyda owoc. A je-
śli nie, w przyszłości możesz je 
wyciąć.

Patrzymy dzisiaj na Jezusa i 
lud, którzy rozprawiają o ka-
tastroficznych wydarzeniach. 
My bardzo często jesteśmy do 
tych ludzi podobni. Szukamy 
sensacji i o sensacjach rozma-
wiamy. My także posługujemy 
się konkretami w opisie wyda-
rzeń. Ile to szczegółów i szcze-
gólików jesteśmy w stanie za-
pamiętać i o nich mówić. Do 
rzadkości jednak należą lu-
dzie, którzy patrząc na jakieś 
zdarzenie dokonują refleksji 
nad swoim własnym życiem 
i dochodzą do różnych wnio-
sków np. o kruchości ludz-
kiego życia. Cierpienie, które-
go tak dużo jest w dzisiejszych 
czasach pod różną postacią, 
przez grzech pierworodny, zo-
stało wpisane w prawa natu-
ralne ludzkości. Cierpienie 
jest kwestią „przypadku”. To 
nie jest żadna kara od Boga. 
My zbyt pochopnie nazywa-
my coś karą Bożą. Już od dzie-
ciństwa można było usłyszeć 
sformułowanie: widzisz, „bo-
zia” cię pokarała. Bóg, w któ-
rego wierzę taki nie jest. Gdy-
by Bóg był Bogiem kary, to 
każdy kto nie przyjdzie na nie-
dzielną Eucharystię, każdy kto 
coś ukradnie, każdy kto żyje w 
związku niesakramentalnym 
powinien zostać przez Boga 
ukarany, a tak przecież nie jest. 
Wielu żyje, według swojego 
mniemania szczęśliwie mimo, 
że żyją bez Boga. Jezus daje 
bardzo pomocną przestrogę, 
którą powtarza aż dwukrot-
nie: jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. 
Tak naprawdę nie powinni-

śmy bać się śmierci, jako mo-
menty przejścia, ale powinni-
śmy bać się śmierci wiecznej, 
bać się potępienia. To nie Bóg 
nas potępia, ale to my skazu-
jemy się na potępienie. To nie 
Bóg zsyła na nas karę, ale to 
my karzemy siebie. Niejedno-
krotnie cierpienie jest konse-
kwencją naszych grzesznych 
wyborów. Ktoś wsiada po spo-
życiu alkoholu za kierownicę i 
po wypadku ląduje na wózku 
inwalidzkim. Jak można mieć 
w tym momencie pretensje do 
Boga? Ten sam człowiek, który 
jedzie samochodem po spoży-
ciu alkoholu i powoduje czyjeś 
kalectwo. Jak można mieć pre-
tensje do Boga? To nie Bóg był 
przecież kierowcą. Popatrzmy 
na zło, które doświadczyliśmy 
w naszym życiu i czy rzeczy-
wiście Bóg jest jego sprawcą? 
Bóg, którego dzisiaj widzimy 
jest Bogiem cierpliwym. Mówi 
nam o tym Jezus w przypo-
wieści. Od trzech lat patrzy 
na drzewo, które nie przynosi 
owocu. Nie jeden rodzic zała-
małby się, stracił cierpliwość, 
gdyby zwrócił na coś dziec-
ku uwagę, a ten przez trzy lata 
dalej by się nie poprawił. Bóg 
jest cierpliwy wobec nas. On 
nie chce naszej zguby, ale nie 
wolno nadużywać Jego cier-
pliwości. Jesteśmy zaprosze-
ni do tego by wchodzić każde-
go dnia na nowo, na drogę na-
wrócenia. Mamy odwrócić się 
od grzechu, a zwrócić się ku 
Bogu. Mamy być jak On cier-
pliwi wobec drugiego czło-
wieka. Bóg dostrzegł, że drze-
wo nie przynosi owocu. Dla 
drzewa owoce są niepotrzeb-
ne. Tak dokładnie zachowują 
się egoiści. Owoce zawsze słu-
żą innym. Bóg przez tę przy-
powieść zaprasza nas byśmy 
przynosili owoce. Byśmy żyli 
dla innych. Byśmy pomagali 
innym. Bądź drzewem, które-
go owoce- dobre czyny- służą 
braciom i siostrom! 

Ks. Krystian Dylewski 

Sprostowanie 
W poprzednim wydaniu DN, w tekście pt. „ Czy tak się traktuje przed-

siębiorców? A ja wam wjazd zagrodzę…” redakcja pomyliła imię pana Ko-
złowskiego, współwłaściciela Restauracji Kamena. Pan Kozłowski ma na 
imię Grzegorz, a nie jak napisaliśmy Dawid. Za pomyłkę przepraszamy. 

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie we współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard  Europejskim Funduszem 
Najbardziej Potrzebującym  oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

dySTryBUcJa ŻyWNOŚcI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard (dla uczestników z roku 2015)
Poniedziałek 7.03.2016     9:00 -15:00    
Wtorek 8.03.2016       9:00 - 15:00        
Środa 9.03.2016       9:00 - 15:00           
Zapraszamy do siedziby  przy 700-lecia 14 w podwórzu ZBk  oso-

by , które otrzymywały od nas żywność w roku 2015 bez konieczności 
nowych skierowań . 

w imieniu Zboru 
pastor Cezary Komisarz

Parafia pw. Wniebowzięcia NmP 
zaprasza 

Msza św. w intencji 
Żołnierzy Wyklętych 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, zaprasza wiernych 
na uroczystą Mszę św., która odbędzie się w dniu 28 lutego (niedzie-
la), o godz. 11.00. Msza św. zostanie odprawiona w intencji Żołnierzy 
Niezłomnych. Po Mszy św. zostaną złożone kwiaty i znicze pod głazem 
upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. 

Proboszcz ks. Grzegorz Legutko 

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki au-

tomatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, 

junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę 
rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 

011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932

Pomóżny sobie

Nowego domu poszukuje Hania. 
Chcielibyśmy aby trafiła na ludzi spokoj-
nych i ciepłych. Hania ma bardzo delikat-
ne usposobienie, więc spokojnie może za-
mieszkać w rodzinie z dziećmi, bo sunia 
bardzo lubi dzieci. Na smyczy spokojna, 
nie ciągnie. Kolejna perełka w skórze bez-
domnego psa. Odmieńmy los Hani, pa-
miętając, że adopcja psa wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością. Nasza Hania ma 
około 5 lat, jest już po zabiegu sterylizacji, zaszczepiona i w pełni zdro-
wa. Kontakt w sprawie adopcji Hani: p. Marta 504 249 530

Adoptuj, nie kupuj 



26-29.02.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Serdeczne podziękowania 
księdzu Krystianowi i Księdzu Bartkowi 

oraz wszystkim sąsiadom i znajomym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Naszej Kochanej Mamusi 

śp. Danuty Proskurnickiej 
składają 

córki z rodzinami

Alimenty z zagranicy
„Jestem po rozwodzie. Wy-

chowuję samotnie trójkę dzieci. 
Mąż pracuje za granicą i uchyla 
się od obowiązku alimentacyjne-
go. Egzekucja prowadzona przez 
Komorników jest nieskuteczna, 
mimo, że wskazałam miejsce za-
mieszkania i adres zakładu pracy 
na terenie innego kraju”

O ile żadnych wątpliwości 
nie budzi sposób egzekwowa-
nia roszczeń alimentacyjnych 
na terenie Polski, o tyle w sytu-
acji, w której dłużnik mieszka i 
pracuje poza granicami kraju, 
egzekwowanie należnych 
alimentów może nastręczać 
pewnych trudności. Należy 
pamiętać przede wszystkim, iż 
komornicy sądowi działający przy 
właściwych Sądach Rejonowych 
nie są organami uprawnionymi 
do prowadzenia czynności poza 
granicami naszego kraju, a co za 
tym idzie, nie mogą skutecznie 
egzekwować roszczeń w sytuacji, 
w której dłużnik zatrudniony jest 
poza granicami kraju. Nie ozna-
cza to jednakże, iż dochodzenie 
takich roszczeń nie jest w ogó-
le możliwe. Sposób dochodzenia 
roszczeń uzależniony jest od kra-
ju, w którym dłużnik przebywa. 
Jeśli chodzi o egzekucję roszczeń 
na terenie państw Unii Europej-
skiej, odbywa się to na mocy Roz-
porządzenia Rady (WE) nr /2009 
w sprawie jurysdykcji, prawa wła-
ściwego, uznawania i wykonywa-
nia orzeczeń oraz współpracy w 
zakresie zobowiązań alimenta-
cyjnych, w pozostałych przypad-
kach zastosowanie znajduje Kon-
wencja Nowojorska, ewentualnie 
międzynarodowe umowy bilate-
ralne. 

W celu dochodzenia alimen-
tów na podstawie Rozporządze-
nia Rady (WE) należy zgromadzić 
dokumenty w postaci: 

- podania wierzyciela do Pre-
zesa właściwego Sądu Okręgowe-
go, zawierające adres zamieszka-
nia wnioskodawcy, numer tele-
fonu kontaktowego, adres poczty 
elektronicznej; 

- wniosku wierzyciela (sporzą-
dzonego na formularzu stanowią-
cym załącznik do rozporządze-
nia), 

- wyciągu z orzeczenia (na for-
mularzu – wypełnia sąd, który 
wydał orzeczenie na wniosek wie-
rzyciela),

- odpisu wyroku zasądzającego 
alimenty zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności i prawomoc-
ności przygotowany do wykorzy-
stania za granicą,

- odpis kserokopii dowodu do-
ręczenia pozwanemu odpisu po-
zwu i wezwania na rozprawę wraz 
z informacją czy pozwany był 
obecny lub reprezentowany pod-
czas toczącego się postępowania,

- zestawienie zaległości alimen-
tacyjnych,

- pełnomocnictwo dla właści-
wego organu w państwie egze-
kwującym,

- zaświadczenie o kontynuowa-
niu nauki

Dokumenty te składa się w 
dwóch egzemplarzach do Preze-
sa Sądu Okręgowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej. Sąd Okręgowy jest 
przy tym organem wysyłającym 
wnioski o egzekucję alimentów, 
czynności egzekucyjne wykony-
wane są bezpośrednio przez or-
gany właściwe dla miejsca poby-
tu dłużnika. Składając dokumen-
ty należy także pamiętać, iż mu-
szą one być przetłumaczone przez 
tłumacza przysięgłego, przy czym 
koszty uprawniony ponosi samo-
dzielnie. Przed złożeniem wnio-
sku można także zwrócić się do 
sądu polskiego o pomoc prawną 
i zwolnienie z kosztów (obejmu-
jących m.in. tłumaczenie przysię-
głe). Wniosek o zwolnienie skła-
dany jest w sądzie okręgowym, 

w wydziale cywilnym wraz z do-
kumentami potwierdzającymi, 
iż wnioskodawca nie ma moż-
liwości pokrycia tychże kosz-
tów bez uszczerbku utrzymania 
siebie i swojej rodziny. W przy-
padku, w którym sąd uwzględni 
taką prośbę, wniosek o egzekucję 
przekazywany jest bezpośrednio 
do właściwego organu na terenie 
państwa UE. 

Jeśli chodzi o egzekwowanie 
roszczeń na podstawie Konwen-
cji o dochodzeniu roszczeń ali-
mentacyjnych za granicą, sporzą-
dzonej w Nowym Jorku w dniu 
20 czerwca 1956 r., jako orga-
ny pośredniczące w przesyłaniu 
korespondencji w sprawach ali-
mentacyjnych także pośredniczą 
sądu okręgowe właściwe dla miej-
sca zamieszkania uprawnionego. 
Uprawniony w celu wszczęcia eg-
zekucji za granicą na podstawie 
ww. Konwencji zobowiązany jest 
do złożenia dokumentów w po-
staci:

- wniosku w sprawie uzyskania 
świadczeń alimentacyjnych,

- pełnomocnictwa upoważnia-
jącego organ zagraniczny do pro-
wadzenia egzekucji świadczeń ali-
mentacyjnych z podpisem nota-
rialnie poświadczonym,

- oryginał zupełnego odpisu 
aktu urodzenia dziecka  

- oryginał skróconego aktu 
małżeństwa

- kserokopię wyroku zasądzają-
cego alimenty

- zaświadczenie o kontynuowa-
niu nauki

- szczegółowy wykaz zaległości 
alimentacyjnych,

- informacja dotycząca konta 
bankowego (nazwę, adres banku, 
numer konta, numery SWIFT - 
BIC i IBAN),

- podpisane fotografie: dłużni-
ka, wierzyciela i dziecka

- podanie wierzyciela o przyję-
cie wniosku

Postępowanie na podstawie 
Konwencji Nowojorskiej zwolnio-
ne jest z opłat, przy czym upraw-
niony zobowiązany jest do ewen-
tualnego poniesienia kosztów 
związanych z tłumaczeniem przy-
sięgłym. 

W przedmiotowej sytuacji za-
tem, w zależności od miejsca po-
bytu byłego małżonka, upraw-
nionym przysługuje dochodze-
nie roszczeń bądź na podstawie 
rozporządzenia Rady (WE) bądź 
na podstawie Konwencji Nowo-
jorskiej, przy czym w przypad-
ku, gdy mąż pracuje na terenie 
Unii Europejskiej możliwym jest 
dochodzenie tychże roszczeń na 
podstawie obu wskazanych aktów 
prawnych.  

Agnieszka Warian

POdZIękOWaNIa

II nagroda w Konkursie literackim

„Znajomość ze słowem”
Siedzę już piątą godzinę nad pra-

cą, której tematem ma być słowo. 
Paradoksem jest to, że ani jedno nie 
ma ochoty przegramolić się przez 
zaporę umysłową, która nagle się 
zatrzasnęła. Nie wiem jak ją otwo-
rzyć. Wielu rzeczy nie wiem, jeszcze 
więcej jest takich, których nie potra-
fię. 

Pamiętam czasy, kiedy nie potra-
fiłam jeszcze sama sobie zrobić ka-
napki, a wzrostem przypominałam 
małego krasnoludka. Wtedy moim 
największym marzeniem było pięk-
ne malowanie. Z zazdrością patrzy-
łam na prace koleżanek z klasy i 
muszę przyznać, że zawsze, na moje 
nieszczęście, były dużo ładniejsze 
od moich.(nie tylko prace, koleżan-
ki też). Bądźmy szczerzy, miałam 
problem nawet z narysowaniem 
kwadratu. Upierałam się wtedy, że 
jeszcze kiedyś będę od nich lepsza, 
że któraś z moich prac zasłuży na 
uznanie i zawiśnie na szkolnym 
„korytarzu chwały”. Mama, lekko 
zmartwiona moim malarskim bez-
talenciem, próbowała mi pomóc z 
całych sił. Kupowała różne specjal-
ne ołówki, modele, pastele, mazaki; 
wysyłała na kółka plastyczne. Po-
święcała mi dużo uwagi. Malowała 
razem ze mną, ale zwykle kończyło 
się to wybuchem histerii, bo jej pra-
ce też były ładniejsze od moich.

Czas upływał bardzo szybko. Z 
małego krasnoludka stałam się, co 
prawda wciąż nie osiągając wzrostu 
koszykarki, nastolatką. W pewnym 
momencie swojego życia porzuci-
łam próby namalowania choćby 
prostej linii. Zaczęłam czytać. Wła-
ściwie to nie robiłam nic więcej. W 
tamtej chwili byłam specyficzną od-
mianą noworodka, zamiast spać 
i jeść, czytałam i…. czytałam. Na 
początku były to krótkie opowia-
dania ze szkolnych podręczników 
do polskiego. Zawsze znałam treść 
już kilku(nastu) historyjek do przo-
du. Nigdy się do tego oczywiście nie 
przyznałam - jeszcze ktoś uznał-
by mnie za kujona. Chociaż właści-
wie i tak byłam nim w oczach ró-
wieśników… Treść podręczników do 
innych przedmiotów też mnie cieka-
wiła i czytałam je bez opamiętania. 
Szczególnie lubiłam podręczniki do 
biologii zawsze upakowane były 
śmiesznymi słowami, których uży-
wanie przyprawiało mnie o dumę. 
Pewnie dlatego teraz jestem uczen-
nicą klasy o profilu biologiczno-che-
micznym. Teraz, kiedy jestem smut-
na, mogę powiedzieć sobie „paren-
chyma” czy „epiderma” i życie od 
razu staje się piękniejsze. 

Moja znajomość ze słowem roz-
poczęła się od słowa „tata”, a kil-
ka miesięcy później już buzia mi się 
nie zamykała. Rodzice często mi to 
wypominają, dziękując jakiejś czu-
wającej nad nimi opatrzności za to, 
że teraz już mówię mniej. Otoczo-
na różnymi słowami próbowałam 
je jakoś posegregować. Zawsze lu-
biłam kolory, więc zwyczajnie, każ-

demu z wyrazów, powoli i starannie 
dobierałam odpowiednią barwę. 
Odtąd z moich ust zamiast dźwię-
ków wydobywały się wiązki o róż-
nych odcieniach. Najbardziej lu-
biłam te zielone, biologiczne oczy-
wiście. Kolor niebieski reprezento-
wały słowa „proszę” i „dziękuję”, 
a pomarańczowy „radość” i „zaba-
wa”. Niedługi czas później pozna-
łam nowy kolor. Czarny. Mama za-
wsze się denerwowała, kiedy sło-
wa z tej kategorii odbijały się echem 
od ścian. Mówiła, że to nieład-
nie, że grzeczne dzieci tak nie mó-
wią. Ja uparcie robiłam swoje, uwa-
żając, że wszystkie słowa są ładne. 
Teraz już może tak nie uważam… 
Ale jednak twierdzę, że wszystkie 
są potrzebne. Nieraz do wyrażania 
emocji zwyczajnie zabraknie mi już 
tych kolorowych słów i z niesma-
kiem sięgam po te czarne. Nie żału-
ję. To ekspresja sama w sobie, oczy-
wiście tylko wtedy, kiedy nie jest 
nadużywana. Cóż to za obraz po-
kryty jedynie czarną farbą?

Treści przeczytanych książek od-
bijały się echem na mojej osobowo-
ści. Szybko sama zapragnęłam być 
kreatorką. Mniej więcej w czwar-
tej klasie podstawówki stworzyłam 
serię książek zatytułowaną „Czer-
wony traktorek”. Wiernym odbior-
cą był mój młodszy brat. Pamię-
tam jak dziś, że długo siedziałam 
pochylona nad kartką, z długopi-
sem w ręku i próbowałam napisać 
coś, co mogłoby zainteresować ma-
łego chłopca, a jednocześnie nie by-
łoby banalną historyjką. Wtedy też 
przekonałam się, że jedne kolory 
nie pasują do innych, a źle dobra-
ne słowa brzmią jak fałsz w naj-
piękniejszej melodii. Nie chciałam 
ranić uszu innych, więc zaczęłam 
uczyć się słów. Ich brzmienia, wy-
glądu, poskręcanych odnóżek i kro-
pek, przecinków i wykrzykników. 
Nic nie sprawiało mi większej ra-
dości jak widok ładnie napisanego 
wyrazu. Wkrótce znaczenia nabra-
ło dla mnie także to, jak jest wypo-
wiadany. Na scenie nie ma miejsca 
dla skrzywdzonych zdań, pojawia-
jące się tam słowa są rozpieszczone 
i w pełni zrozumiane. Teatr jest 
jakby poradnią psychologiczną dla 
niedowartościowanych wyrażeń. 
Każde zostanie tam przygarnięte i 
otoczone opieką. 

Powoli spełniam swoje marze-
nie z dzieciństwa. Zaczynam malo-
wać piękne obrazy, jednak bez uży-
cia farby, pędzla, sztalugi. Potrzeb-
ny mi jedynie długopis i niezapisa-
ny skrawek papieru. I… trzy słowa. 
Tylko trzy. Odpowiednio dobrane, 
potrafią stworzyć cały świat.

A te niewypowiedziane… no cóż, 
pozostają tylko nadgryzioną cząst-
ką emocji.

Imię i nazwisko: Dominika 
Rasińska, Wiek: 17 lat

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Nowogardzie
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Sprzedam
 atrakcyjnie położony budynek 250 m2  

z działką 1500 m2. Możliwość zorganizowania  
np. przychodni zdrowia, apteki, żłobka, przedszkola itp. 

 Nowogard,  ul. 3 Maja 22. 

Tel. 799 498 944

PIaSEk, PIaSEk PrZESIEWaNy, ŻWIr, 
cZarNOZIEm, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa dŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZEm dO klIENTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Marzeń, o które 
warto walczyć,

Radości, którymi 
warto się dzielić,

Przyjaciół z którymi 
warto być,

Nadziei bez której nie da się żyć!

Z okazji 50 urodzin dla 

Wiesława Nowak
wszystkiego najlepszego

życzy żona z dziećmi, Maciek, 
Marcin z Darią i Krzysztof  

z rodzicami

ŻycZENIa

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Gala Sportu w Goleniowie

Wyróżniono mieszkańców Strzelewa
W miniony piątek, 19 lutego, o godzinie 18: 00, w Hotelu JF Duet w Goleniowie, odbyła się Gala Sportu, na którą przybyli zawodnicy goleniowskich klu-
bów sportowych. Sportowcy zostali wyróżnieni za sukcesy i osiągnięcia, które zdobyli w 2015 roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy Strzele-
wa – Wiktoria Gruda i Szymon Piecyk. 

Szymon Piecyk i Wiktoria Gru-
da trenują od kilku lat karate w 
stylu shotokan.

O ich pasji i zamiłowaniu do 
karate pisaliśmy we wcześniej-
szych wydaniach Dziennika 
Nowogardzkiego. Przypomnij-
my, że w 2015 roku, Szymon Pie-
cyk zdobył w Belgii drużyno-
we Mistrzostwo Europy Kadetów 
WUKF, następnie Wiktoria Gru-
da na tych samych zawodach, zo-
stała indywidualną Mistrzynią 
Europy Minikadetów WUKF. 

W dniu 19 lutego, o godzinie 
18: 00, w Goleniowskim Hotelu JF 
Duet, odbyła się Gala Sportu. W 
trakcie uroczystości zostali, więc 
wyróżnieni sportowcy, którzy w 
roku ubiegłym osiągnęli sukce-

sy na poziomie Mistrzostw Wo-
jewództwa, Mistrzostw Makro-
regionu, Mistrzostw Polski, Mi-
strzostw Europy, Igrzysk Olim-
pijskich, Uniwersjady. W trakcie 
gali Starosta Powiatu Goleniow-
skiego - Tomasz Kulinicz, Burmi-
strzowie Gminy Goleniów - Ro-
bert Krupowicz, Tomasz Banach 
i Henryk Zajko, Przewodniczący 
Rady Miasta - Łukasz Mituła, Dy-
rektor Wydziału Edukacji, Kultu-
ry i Sportu - Janina Mucek, Dy-
rektor Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego Marcin 
Kuduk oraz Prezes Zachodniopo-
morskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki - Jan Podleśny dokonali wrę-
czenia statuetek, zawodnikom 
za wybitne osiągnięcia. Statuetki 
otrzymali również trenerzy spor-
towców.

- To był niesamowity dzień, pe-
łen wrażeń. Cieszę się, że mogłam 
wraz z innymi sportowcami świę-
tować swoje zwycięstwo. Organi-
zatorzy gali postarali się, aby ten 
dzień był dla nas tym wyjątko-
wym. Miło mi, że doceniono moje 

starania i wysiłek, który włoży-
łam na Mistrzostwach Europy w 
Belgii. Dobrze, że takie spotkania 
mają miejsce. 19 lutego, w Hotelu 
JF Duet, zostaliśmy wyróżnieni za 
sukcesy i osiągnięcia, które udało 
nam się zdobyć w 2015 roku. Mój 
tata, który był ze mną podczas uro-
czystości, tryskał radością i dumą, 

gdy przyszło mi odebrać statuetkę. 
Kochani rodzice, trenerze, dziękuję 
za wsparcie i motywacje do działa-
nia, dzięki Wam mogłam z najlep-
szymi sportowcami świętować swój 
sukces.- dodaje Wiktoria Gruda.

Szymon Piecyk, również po-
dzielił się z nami swoimi odczu-
ciami związanymi z udziałem na 

tak ważnej, dla każdego chyba 
sportowca, uroczystości. 

-Dzień 19 luty, z pewnością na 
długo pozostanie w mojej pamię-
ci. Emocje, jakie towarzyszyły mi 
w trakcie odbioru statuetki były 
naprawdę ogromne. Ciężką pracą 
zasłużyliśmy na sukces. Wspania-
łym uczuciem jest być docenionym 
przez innych. Cieszę się, że mogłem 
poznać wielu wybitnych sportow-
ców, którzy również tak jak ja ode-
brali tego dnia zasłużoną nagrodę. 
Życzę sobie oraz innym sportow-
com kolejnych sukcesów w tym, co 
robimy. Mam nadzieję, że za rok 
uda nam się ponownie spotkać na 
tej tak niesamowitej uroczystości. 
Chciałbym również podziękować 
moim najbliższym za wiarę we 
mnie.- dodaje Szymon Piecyk

Całemu wydarzeniu towarzy-
szyła piękna oprawa muzyczna w 
wykonaniu Asi Stanuch i jej ze-
społu.

A Wiktorii i Szymonowi, życzy-
my dalszych sukcesów w sporcie 
oraz życiu prywatnym. 

Klaudia Stefańska 
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Tym razem zajrzeliśmy do sklepu NEONET 

Charakterystyczna strefa wiedzy... 
NEONET to jedna z bardzo znanych sieci salonów AGD, RTV, KOMPUTERY, GSM FOTO w Polsce. Dlatego tym razem udaliśmy się na rozmowę do 
nowogardzkiego oddziału firmy, by porozmawiać z kierownikiem panią Jolantą Stępień, na temat sprzedaży produktów oraz, czym jest tzw. Strefa Wiedzy? 

Dziennik Nowogardzki: W tej 
branży internet nie jest jedynym 
kierunkiem rozwoju do tego, 
by trafić do klienta ze sprzętem 
elektronicznym, dlatego placów-
ka NEONET zdecydowała się na 
otworzenie swojego oddziału tu 
w Nowogardzie. Jakie więc były 
jego początki?

Kierownik NEONET w No-
wogardzie, Jolanta Stępień: Fir-
ma Neonet S.A. na lokalnym ryn-
ku jest od 2008 roku, kiedy to zo-
stał przejęty sklep Mars RTV-AGD, 
który był przy ul. 3 Maja. Począt-
ki były różne, a to z takiej racji, że 
w tym okresie w naszym mieście 
było więcej sklepów z asortymen-
tu RTV-AGD. Na tę chwilę na lo-
kalnym rynku jest dużo mniej kon-
kurencji, a Neonet przeniosła swo-
ją siedzibę z ulicy Rzeszowskie-
go na ul. Boh. Warszawy w Nowo-
gardzie.

Pani Jolu, coraz więcej mówi 
się, że klasyczne sklepy z elek-
troniką staną się jedynie salo-
nami wystawowymi, a zaku-
py i tak będą robione w specja-
listycznych sklepach interneto-
wych, gdzie jest bardzo duży wy-
bór sprzętu, który można kupić 
za gotówkę czy na raty? 

Mamy XXI wiek. Dlatego w dzi-
siejszych czasach i dobie internetu, 
kiedy to praktycznie wszystko moż-
na zamówić, kupić w sieci, nie dzi-
wi już nikogo. Czy faktycznie skle-
py stacjonarne staną się salonami 
wystawowymi? Wydaje mi się, że 
nie. Jest szerokie grono klientów, 

którzy mimo wszystko wolą przyjść 
do sklepu stacjonarnego, choćby 
po to, aby porozmawiać z dorad-
cą klienta o sprzęcie,. Chcąc zaku-
pić sprzęt potrzebują, bowiem fa-
chowej obsługi, jak również zoba-
czyć sprzęt na „żywo”, po prostu 
dotknąć go. A tego internet klien-
towi nie gwarantuje. Każdy sprzęt, 
który oferuje nasza firma klientowi 
jest dostępny zarówno za gotówkę, 
jak i na raty. Raty są uzgadniane z 
klientem tak, by były dla niego do-
godne w spłacie.

Ciekawe rozwiązanie sprzeda-

ży dla klientów, zaprezentowała 
firma NEONET. Bowiem w 300 
salonach sieci NEONET, pojawiły 
się punkty sprzedaży usług Oran-
ge, które zaoferowały nietypowe 
bonusy za przedłużenie umów. 
Czy jest to dobre połączenie? 

Moim zdaniem tak. Od pewne-
go czasu Neonet współpracuje z 
Orange. Każdy z nas posiada tele-
fon komórkowy. Placówki sieci tele-
fonii komórkowej oferują swojemu 
klientowi przy podpisaniu umowy, 
z reguły nowy telefon komórkowy. 
Naszym klientom oferujemy bon 
na zakup sprzętu z całego asorty-
mentu, który posiadamy w sprze-
daży. 

Załóżmy, że kupujemy w pro-
mocji telewizor, a w domu oka-
zuje się, że grał on na wystawie 
przez dłuższy czas, wówczas re-
klamujemy go, a tu nic z tego. 
Sklepy do takich sytuacji z klien-
tami mają cały arsenał trików? 

W naszym sklepie nie ma „arse-
nału trików”. Z reguły posiadamy 
po kilka sztuk z każdego 

Modelu sprzętu, lecz zdarza się, 
że klient zakupuje sprzęt z wysta-
wy. W sytuacji, kiedy zostanie za-
kupiony owy sprzęt, nie ważne czy 
z wystawy czy oryginalnie zapa-
kowany, dajemy klientowi 1 dzień 
roboczy na sprawdzenie sprzętu. 
Sprzęt nie jest od razu reklamowa-
ny, staramy się rozwiązać problem, 
klient -sklep. Chyba, że jest on 
przez dłuższy czas używany przez 
klienta lub była styczność z żywno-
ścią (mikser, robot, opiekacz itp.), 
w tym przypadku jest składana re-

klamacja. Proszę pamiętać, iż sieć 
naszych sklepów działa w oparciu 
o przepisy Prawa Konsumenckie-
go, które reguluje tego typu sytu-
acje. Oczywiste jest to, że kiedy wy-
dajemy pieniądze na zakup sprzę-
tu, chcemy, aby służył nam jak naj-
dłużej.

Kupując praktycznie dowolne 
urządzenie, można się spotkać z 
ofertą dodatkowego ubezpiecze-
nia od nieszczęśliwych wypad-
ków. Dowiedziałem się, że we-
dług opinii sprzedawców spra-
wią one, że sprzęt zostanie wy-
mieniony lub naprawiony nie-
zależnie od okoliczności jego 
uszkodzenia. W praktyce jednak 
bywa, że nie wygląda to tak po-
zytywnie?

Panie redaktorze, jeśli chodzi o 
dodatkowe ubezpieczenie sprzę-
tu od nieszczęśliwych wypadków, 
nasza firma posiada również taką 
ofertę. Jak to wygląda w praktyce? 
Mogę się odnieść do naszej firmy, 
naszego sklepu. Wygląda to tak, że 
klient zgłasza szkodę firmie ubez-
pieczeniowej (na skutek nieszczę-
śliwego wypadku, przy podpisa-
niu Polisy, klient otrzymuje Ogól-
ne Warunki Ubezpieczenia), my 
otrzymujemy informację o wymia-
nie sprzętu od ubezpieczyciela, a 
klient nowy sprzęt. W rzeczywisto-
ści jest tak, że mamy wymiany na 
różne sprzęty począwszy od smart-
fonów, tabletów, laptopów, TV, a 
skończywszy na pralkach, lodów-
kach itd.. Ja osobiście, kiedy doko-
nuję zakupu owego sprzętu, rów-
nież wykupuję takowe ubezpiecze-

nie. Co prawda nie zdarzyło mi się 
jeszcze zgłaszać szkodę do ubezpie-
czyciela, lecz moim znajomym ta-
kie sytuacje się zdarzyły i były roz-
wiązane pozytywnie na korzyść 
klienta, który w branży handlo-
wej zawsze powinien być najważ-
niejszy.

Pamiętam, że producenci TV 
robili wszystko, aby ekrany wy-
prostować, dziś celowo je wygi-
nają. Pierwsze zakrzywione te-
lewizory pojawiły się z końcem 
2013 roku, i do tej pory z suk-
cesem podbijają rynek. Jak się 
okazuje, ostatni krzyk mody ze 
świata nowych technologii nie 
tylko unowocześnia design wnę-
trza, ale także pozwala być „bli-
żej” tego, co oglądamy na ekra-
nie? Jak to możliwe?

To wbrew pozorom dość kłopo-
tliwe pytanie, bo tak właśnie było. 
Dlatego postaram się odpowie-
dzieć na nie dość precyzyjnie. Ta-
kie wygięte matryce są efektem 
„wojny” na nowinki producentów 
telewizorów. Niemniej jednak ob-
raz jest bliższy temu, co widzimy 
w realnym świecie. Światło tworzy 
znacznie mniej refleksów, co polep-
sza odbiór np. palety barw, a co za 
tym idzie, komfort oglądanych tre-
ści. Technologia zapewne będzie 
rozwijana, bo jest ciekawą alterna-
tywą. Czy to tylko ciekawostka, jak 
telewizja 3D? Czas pokaże, jak bę-
dzie dalej rozwijać się ta technolo-
gia, która nie ma granic na skoń-
czoność.  

Firma jest obecnie trzecią pod 
względem sprzedaży siecią w 
Polsce, a jednocześnie liderem 
w rynkowym segmencie miast 
poniżej 200 tysięcy mieszkań-
ców. Dlatego zapytam, czy mając 
tu w Nowogardzie poważnego 
konkurenta, jakim jest podobny 
sklep ze zbliżonym asortymen-
tem, sklep jest w stanie sprostać 
konkurencji? 

Jak najbardziej, jesteśmy w sta-
nie sprostać konkurencji.  Ale, nie 
mogę wyjawić wszystkich technik 
handlowych, lecz powiem panu je-
dynie, że mamy szeroki wachlarz 
produktów oraz usług, które po-
winny zainteresować klienta. Je-
stem przekonana, że dla każde-
go jesteśmy w stanie dobrać odpo-
wiedni produkt w atrakcyjnej ce-
nie. Dlatego, by przekonać się, po-
zostaje mi zaprosić wszystkich pań-
stwa tu do naszego sklepu, w któ-
rym jest bardzo szeroki i wszech-
stronny asortyment markowych te-
lewizorów czy użytkowej elek-
troniki. 

Pracownicy sklepu  NEONET w Nowogardzie, są specjalistami w swojej dziedzinie, 
dlatego są otwarci na uwagi i spostrzeżenia klientów.jpg

W nowogardzkim oddziale Neonet, klienci mają bardzo duży wybór towarów AGD, RTV i  wielu innych.jpg
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Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nowogardzkie epizody z historii żołnierzy podziemia
Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy.
My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej,
Polski – polskiej. [...] Tak jak walczyliśmy w lasach
Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy -
Warszawy – z Niemcami, by Świętej Ojczyźnie zerwać
pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić
precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać
na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy
dotąd z lasu, dopóki, choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.

(Fragment ulotki wydanej przez 6 Brygadę Wileńską AK 
Kpt. Władysława Łukasiuka „Młot”) 

1 Marca – nie zapominamy
1 marca obchodzimy począw-

szy od 2011 roku, jako Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Obchody tego 
Dnia, mającego status święta 
państwowego, u nas w Nowo-
gardzie sprowadzają się głów-
nie we wspomnieniach i modli-
twach podczas liturgii kościel-
nej. Ale od kilku lat działa tak-
że grupa młodych ludzi przed-
stawiająca się, jako kibice Po-
morzanina, która nie zapomina 
o bohaterach. W tym roku wzo-
rem lat ubiegłych przygotowu-
je ona okolicznościowy baner, 
który zawiśnie na wiadukcie na 
nowogardzkiej obwodnicy. Jak 
to wyglądało rok temu, poka-
zujemy na załączonym zdjęciu. 
Warto zaznaczyć, że w sierpniu 
2015 roku, na placu przy koście-
le, WNMP, 

zainstalowano pomnik-głaz z 
tablicą poświęconą żołnierzom 
powojennego podziemia nie-
podległościowego. W uroczysto-
ści wziął wtedy udział najsłyn-
niejszy „Wyklęty” na Pomorzu, 
zamieszkujący w okolicy Łob-
za, partyzant Andrzej Kiszka 
ps. Dąb. Nasz magistrat z burmi-
strzem z SLD „ tradycyjnie” nie 
obchodzi tego święta, w ubie-
głym roku nawet nie wywieszo-
no flag państwowych, mimo że 
ustawa zobowiązuje do tego wła-
dze samorządowe w dniach bę-
dących świętami państwowy-
mi. Dziennik Nowogardzki speł-
niając swoją kronikarską powin-
ność stara się odkrywać i ujaw-
niać różne fakty historyczne, któ-
re dokonywały się na terenie na-
szej gminy z udziałem osób kwa-
lifikowanych dzisiaj z perspekty-
wy lat, jako żołnierze podziemia 

niepodległościowego. Wspomi-
naliśmy dotychczas nazwiska i 
krótkie historie 4-rech żołnierzy 
podziemia niepodległościowe-
go więzionych w latach 50-tych w 
nowogardzkim ZK. Najważniej-
szym jednak naszym odkryciem 
była fascynująca historia poszu-
kiwanego w 1951 przez PUBP 
Nowogard, na zlecenie Mini-
sterstwa BP, członka tzw. „ban-
dy »Murata«„ Zdzisława Balce-
rzaka, ukrywającego się w Nowo-
gardzie pod nazwiskiem Wolski 
Jerzy. Jego historię prezentowali-
śmy na łamach DN, w kilku od-
cinkach (znalazły się, bowiem w 
Ostrzycy osoby znające Z. Balce-
rzaka i pomagające mu w brawu-
rowej ucieczce). Przy okazji tego-
rocznych obchodów Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych prezentu-
jemy kolejne interesujące odkry-
cia nowogardzkich wątków w hi-
storii wyklętych. Chodzi o auto-
biograficzny opis sporządzony 
przez Henryka Bacha z jego kil-
kumiesięcznego pobytu w nowo-
gardzkim ZK latach 1952-53.

W nowogardzkim więzieniu- 
wspomnienie H.  Bacha 

Tu duże budynki więzienne, ca-
łość otoczona mokradłami – cięż-
kie warunki bytowe. Wewnątrz 
duże warsztaty obuwnicze, wy-
twarzano różnego rodzaju obu-
wie dla wojska. Po paru dniach 
zabierają nas z celi do pracy. Ja 
przydzielony zostałem do grupy, 
która szyła pantofle skórzane tak 
zwane wywrotki. Męka, ręce i pal-
ce bolą, ale przynajmniej jedzenie 
jest o wiele lepsze niż w Rawiczu. 
Śniadania dobre, a na obiad gro-
chówka z wędzonką. Tutaj pozna-
ję, Antosia Chlebińskiego  z Mał-
kini, który wyciąga mnie z warsz-
tatu, do pracy w biurze. Jest tu nas 
wszystkich może dziesięciu. Dnie 
płyną prędzej. Tutaj dowiaduje-
my się o drugiej amnestii. Zostaje-
my o niej powiadomieni przez na-
czelnika więzienia. I tu dla niektó-
rych więźniów i dla mnie olbrzy-
mie rozczarowanie. Mnie i innych 
amnestia nie obejmuje, bo już ko-
rzystaliśmy z poprzedniej. Trzeba 
kiblować, czyli siedzieć dalej i pra-
cować aż skończy się wyrok.

Siostra moja Ola i tu mnie 
znajduje, przyjeżdża i odwiedza 
mnie.  Tu muszę powiedzieć, że 
odwiedzali mnie też moi bracia, 
bratowa Genia oraz wujek Józek 
Jaworski.

Nadchodzi dzień 20 grudnia 
1952, zbliżają święta Bożego Na-
rodzenia – cieszymy się. Jednak z 
biura wezwano mnie na rozmo-
wę ze specem  U.B., który nakłania 
mnie do donoszenia, co się dzieje 

w biurze i celi. Początkowo udaję, 
że nie wiem, o co chodzi. Rozmo-
wa trwała do godziny 15. Po po-
wrocie do biura i celi nikt się do 
mnie nie odzywa, ani ja nie mó-
wię, o czym była rozmowa ze spe-
cem. To było zabronione, o czym 
mówiliśmy. Drugi dzień taki sam, 
rozmowa trwa osiem godzin.  W 
trzecim dniu na przesłuchanie 
mnie zjawia się jakiś wyższy stop-
niem U.B. –wiec obaj namawiają 
mnie do współpracy z nimi. Kate-
gorycznie i stanowczo odmawiam. 
Na skutek tego oświadczają mi, że 
po pracy pójdę na celę pojedynczą i 
że stamtąd już żywy nie wyjdę. Jest 
zima 22 grudnia, mróz, zdaję so-
bie sprawę, że moja sytuacja stała 
się tragiczna. Jednakże opatrzność 
Boża czuwa nade mną. W biurze 
strażnik oznajmia, że na oddział 
przyjdzie lekarz, może ktoś potrze-
buje jego pomocy. Uważam, że je-
stem zdrowy, ale zgłaszam się do 
niego o godzinie 16 – tej. Idę o tej 
godzinie ze strażnikiem do niego. 
O dziwo, jest nim lekarz – więzień 
z Rawicza – Duber. Popatrzył na 
mnie, dał termometr abym zmie-
rzył temperaturę. Za chwilę odbie-
ra mi termometr i decyzja – Heniu 
zabieram cię na szpital. Zdziwie-
nie moje nie ma granic, ja zdro-
wy człowiek i na szpital. Albo do-
bry Bóg daje mi możność przeży-
cia. Czekam w biurze do godzi-
ny 17-tej /koniec pracy/. Przycho-
dzi strażnik i zabiera mnie na par-
ter budynku. Tu strażnik oznajmia 
mi, że idę na szpital. Zimny pot ob-
lał mnie całego – jestem mokry. To 
chyba cud Boski.  Zamiast na po-
jedynkę skąd nie ma powrotu do 
życia, idę do szpitala. Wchodzę 
do sali, w której jest lekarz Duber, 
który oznajmia mi, że mam wy-
soką temperaturę. Waga pokazuje 
52 – kilogramy. Dłonie to kości po-
wleczone skórą. Decyzja; kładź się 
do łóżka, leczył cię będę tranem, 
bo nie mam niczego lepszego. Na-
zajutrz rano setka tranu, wypijam 
ze smakiem, /mimo że zawiesisty, 
nieoczyszczony/. W sali jeszcze 
dwóch towarzyszy – nawet przy-
jemni ludzie /nie kapusie/.

Zaczynam przybywać na wa-
dze. Prawdopodobnie choruję na 
gruźlicę płuc. Do szpitala w tym 
samym dniu przybywa do pracy 
lekarz z wolności – porucznik /
dotychczas sanitariuszem był tyl-
ko strażnik i lekarz więzień Du-
ber/. Porucznik wspaniały to 
człowiek współczujący więźniom. 
Po zbadaniu mnie stwierdza, że 
choruję na gruźlicę. Jestem zała-
many.  Jednak za dwa dni zała-
manie mija, gdyż mam silną wolę 
powrotu do domu i do rodziny. 
Muszę wrócić do mamy, sióstr, 
braci i reszty bliskich. Wśród nich 
mogę umrzeć. Po paru dniach, le-
karz porucznik angażuje mnie do 
pracy w ambulatorium. Prowa-
dzę książki szpitalne, zużycie le-
karstw i inne. Tu już jest całko-
wite rozluźnienie – pół wolności. 
Jadę skuty na prześwietlenie do 
Szczecina. Diagnoza porucznika 
potwierdza się –to gruźlica płuc. 
Podają mi leki, ale także pracuję 
– oba płuca zajęte. Po trzech mie-
siącach znowu prześwietlenie w 
Szczecinie, ale nie ma poprawy. 
Trzy dni pod rząd lekarz,    „za-
mawia” karetkę, lecz jej nie otrzy-
muje. Dopiero czwartego dnia 
rano 28.06.1953 r., lekarz, /któ-
ry już jest na urlopie/ odprowa-
dza mnie do karetki, żegna i ży-
czy powrotu do zdrowia w szpita-
lu w Szczecinie.

Tu zastała mnie wieść o śmier-
ci Stalina.  Powiadomił mnie o 
tym lekarz  Duber. Nie chciałem 
mu wierzyć, dopiero po przeczy-
taniu gazety, którą mi dostarczył 
– uwierzyłem. Powstała radość 
wśród więźniów, bo czuliśmy, że 
wraz ze śmiercią Stalina musi się 
skończyć ten czarny okres naszego 
życia. Dodam jeszcze, że w Nowo-
gardzie listy od rodziny przekazy-
wał mi ten sam spec, który mnie 
przesłuchiwał i oznajmił mi, że 
po wyjściu ze szpitala i tak mnie 
wykończy. Dzięki Bogu nie udało 
mu się to. Cieszyłem się, że teraz 
skończyły się jego groźby, prze-
kleństwa, a on pozostał w Nowo-
gardzie, ja zadowolony pojecha-
łem do Szczecina.

Henryk Bach – zdjęcie z 1948 roku.jpg
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A więc żegnam Nowogard, a z 
nim razem U.B.- ka, który chciał 
mnie wykończyć, doprowadzić do 
śmierci…

Nie wiemy, kim był ten ubek, 
który przesłuchiwał w Nowogar-
dzie H. Bacha, ale szefem Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa 
w Nowogardzie był w tym okresie 
niejaki Żukowski Michał - ppor. 
Pełnił tę funkcje aż do 31.III. 
1955, kiedy to na funkcji kierow-
nika PUBP zastąpił go por Mo-
stowski Wiktor Józef. Ten ostatni 
był mieszkańcem Nowogardu, aż 
do śmierci, kilka lat temu.

Kim był H. Bach i za co go 
więziono w Nowogardzie 

Henryk Bach urodzony 
4.10.1919 rok w Brzesku. W trak-
cie okupacji niemieckiej praco-
wał przy budowie dwóch zapór, 
które Niemcy budowali na tere-
nie okupowanej Polski, czyli zna 
zaporze w Rożnowie na Dunajcu 
i następnie na kolejna budowę. 
Oto fragment autobiografii: 

W związku z rozpoczęciem bu-
dowy zapory w Czchowie i za-
trudnieniu tam wielu pracowni-
ków, część biura z Rożnowa prze-
niesiono do Czchowa. W Czcho-
wie zostałem zatrudniony, jako 
kierownik całego biura rachunko-
wego i handlowego - zresztą za na-
mową mojego szefa wspomniane-
go wyżej Kajtocha, przeniesiony 
został Marian Kurtyka, do pracy 
w biurze,  Zbyszek Gdowski wraz 
z żoną i teściami oraz Ja. Kierow-
nikiem biura był Niemiec z Gli-
wic,  pan Kajtoch. 

A jak potoczyły się losy H. Ba-
cha po wojnie? O tym kolejne 
fragmenty jego autobiografii: 

   W dniu 17 stycznia 1945 r. 
do Brzeska wkroczyły wojska ra-
dzieckie, oraz w małej ilości woj-
sko polskie. Skończył się czas ła-
panek, aresztowań i uciemiężenia, 
ale na krótko. Znienawidzone Ge-
stapo /tajna policja niemiecka /, 

zastąpiło N.K.W.D., Polska służ-
ba bezpieczeństwa i Milicja Oby-
watelska. Zaczęły się ponowne 
aresztowania byłych żołnierzy Ar-
mii Krajowej, ludzi niezgadzają-
cych się z „ideami” komunistycz-
nymi, z przyniesioną na bagne-
tach „wolnością’. Zapełniły się na 
nowo więzienia. Rosjanie nada-
wali ton wszystkim aresztowa-
niom. Przesłuchiwania aresztowa-
nych były straszne. Biciem wymu-
szano zeznania z winnych i nie-
winnych ludzi.

 W listopadzie 1945 r. dzięki 
p. Małysowej /kasjerki w „Społem“ 
w Składnicy w Brzesku/ otrzyma-
łem w tej firmie pracę. Zatrudnio-
ny byłem w biurze na stanowisku 
sprzedawca/ kalkulacja, sprze-
daż i wypisywanie faktur/. Praca 
była odpowiedzialna, ale też i wy-
nagrodzenie odpowiednie… Tu w 
pracy poznałem między innymi 
Stasia Saka, który w czasie oku-
pacji hitlerowskiej był wraz z trze-
ma braćmi aresztowany przez ge-
stapo za przynależność do A.K.. 
Cudem został ocalony od śmier-
ci, a do wyzwolenia przesiedział 
w obozach koncentracyjnych. 
On też zwerbował mnie w 1946 
r. do nielegalnej wówczas /to jest 
w czasach stalinowskich/ organi-
zacji  „Wolność i Niezawisłość„ /
skrót WiN /,  która nie walczy-
ła z wrogami bronią, ale zbiera-
ła różne ciekawe informacje z pra-
cy U.B. i M.O., oraz przekazywa-
ła społeczeństwu wiadomości o 
zbrodniach tego reżimu – aresz-
towaniach, procesach, wywózkach 
ludzi z zajętych przez Rosjan tere-
nów na Syberię do ciężkich prac, 
gdzie w skutek przemęczenia i gło-
du wymarły setki tysięcy Polaków.

 Aż nadszedł dzień 8 sierp-
nia 1946 r..Wieczór, zostaliśmy 
Ja,   Stasiu Sak  i  Tadziu Stefa-
niak  – też pracownik składni-
cy, podstępnie aresztowani przez 
ubowców w związku z wpad-
ką tej organizacji w Tarnowie. 

Noc spędziliśmy na U.B. w Brze-
sku, a 9 sierpnia rano przewiezio-
no nas na U.B. do Tarnowa i osa-
dzono w piwnicach domu, przy ul. 
Krakowskiej. Zaczęły się dzienne 
i nocne przesłuchania przez Po-
laków i Rosjan. Tu spotkałem też 
aresztowanych znanych mi wcze-
śniej Józia Lulka, leśnika Zabdy-
ra,  Tadeusza Gajdę, Budzika  i 
Orczewskiego… Po dwutygodnio-
wym śledztwie, przewieziono nas 
do więzienia w Tarnowie przy uli-
cy Narutowicza i osadzono w ce-
lach pojedynczych, abyśmy nie 
mogli się porozumiewać i gdzie 
oczekiwaliśmy na rozprawę sądo-
wą.

Warunki tu były okropne: brak 
wody, wszy, więzienie bardzo 
marne. Trzeciego dnia wywołu-
ją nas z cel, i grupa 22 osób zdą-
ża w „nieznane„. Tunelem z wię-
zienia prowadzeni jesteśmy na 
dużą tak zwaną „Czarna salę są-
dową„ – już pełną zaproszonych 
przez U.B. ludzi. Przed nami czar-
ny, długi stół sędziowski. Orien-
tujemy się, że za chwilę rozpocz-
nie się rozprawa sądowa. Stół sę-
dziowski pełen różnorodnej bro-
ni i amunicji (wiadomo nam, że 
nie naszej, bo my broni nie mieli-
śmy). Zajmujemy miejsca na ław-
kach dla oskarżonych. Tu pozna-
ję, oprócz już mi znanych, księdza 
proboszcza J. Wałka z Tropia – 20 
oskarżonych mężczyzn i 2 kobiety. 
Przede mną mój adwokat, p. Got-
tlieb z Krakowa. Na salę wchodzi 
trzech sędziów – wojskowych, pro-
kurator wojskowy oraz sekretarz 
sądu. Jeden z sędziów oznajmia, 
że rozprawa odbędzie się w trybie 
doraźnym (to jest wyroki będą na-
tychmiast prawomocne). Na nas 
oskarżonych i zgromadzoną pu-
bliczność padł blady strach, po 
sali powiało grozą śmierci. Zezna-
ją oskarżeni, świadkowie dowodo-
wi, oskarża prokurator domagając 
się wysokich wyroków. Cała farsa 
trwa trzy dni.  

W dniu 27 września wywoła-
ni zostajemy znowu z cel i już nie 
na sali rozpraw, ale na korytarzu 
więzienia, gdzie oczekuje nas cały 
skład sędziowski, w milczeniu słu-
chamy okrutnych wyroków – sie-
dem wyroków śmierci (Gajda, Bu-
dzik, Orczewski, Sak, Zybdyr, Ba-
nek i milicjant Wal – w tym cztery 
ostatecznie wykonano, trzech uła-
skawił prezydent – dop. red.),  da-
lej dożywocia, 15 lat, dla nas 
trzech to jest Mnie, Lulkowi i Ste-
fanii.

   Następuje grobowa cisza, nikt 
nie krzyczy, nie płacze, – mimo że 
wyroki są straszne – bez prawa do 
apelacji. Skazani mają tylko pra-
wo pisania próśb do prezydenta o 
zmianę tych wyroków i ułaskawie-
nia. Atmosfera jest bardzo ciężka. 
Tyle przed nami straconych mło-
dych lat i współczucie dla skaza-
nych na „K.S.”, dowiadujemy się 
też, że wyroki odczytano nam na 
korytarzu więziennym, gdyż bano 
się, aby jakaś organizacja nie od-
biła nas z sali rozpraw. Następne-
go dnia rano, tj. 28 września, wy-
prowadzają nas na podwórze wię-
zienne, gdzie oczekują na nas trzy 
ciężarowe samochody( ruskie Z.I-
.S. – y), oraz wiele wojska i U.B..

Samochody kierują się na dro-
gę główną wiodącą na Kraków. 
Wjeżdżamy na teren więzienia 
„Montelupich„. Jeden etap z na-
szego ciężkiego życia zakończo-
ny…

I jeszcze jeden ważny i sympto-
matyczny obrazek opisany przez 
H Bacha: 

 Niedaleko naszej celi w „celi 
śmierci”, pojedynczo siedzą Niem-
cy – komendant obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu  Hess, szef 
rządu Generalnego Gubernator-
stwa Buhler i inni.

Poprzez Zakłady Karne w Kra-
kowie, Rawiczu, H. Bach odby-
wając zasądzony w 1946 roku 
wyrok 15-letniego więzienia, tra-
fił na przełomie 1952-53 do ZK w 

Nowogardzie. Po latach tak oce-
nia to, co go spotkało w powojen-
nej rządzonej przez sowietów i 
ich sługusów z PZPR, Polsce:

Oto w skrócie opisane dzieje mo-
jego życia, dzień czarnych i innych 
jasnych, pogodnych i ciepłych dni, 
mojego życia, z którego Polska Lu-
dowa wydarła mi przeszło siedem 
lat mojego młodego życia /od 26 – 
33 roku życia/. Za to, że nie podo-
bał mi się narzucony przez Zwią-
zek Radziecki ustrój socjalistyczno 
– komunistyczny.     

Ustrój przemocy i gwałtu, na 
bezbronnych ludziach, oraz za to, 
że byłem członkiem WiN. Chcie-
liśmy zmiany na lepsze, pragnę-
liśmy wolności słowa religii i in-
nych, oraz zaprzestania prześla-
dowań ze strony ówczesnego apa-
ratu ucisku w Państwie. Wie-
lu takich jak ja za walkę z ustro-
jem przypłaciło życiem, ginąc z 
rąk ówczesnych sądów i prześla-
dowców, przez U.B., wielu stra-
ciło zdrowie w więzieniach. Wie-
lu na skutek chorób odeszło już z 
tego świata.

Dla mnie satysfakcją było i na-
dal jest to, że wyrok mój przez Sąd 
został unieważniony, co oznacza, 
że walczyłem o Słuszną Sprawę 
(unieważnienie wyrokiem sądu 
w Tarnowie z dnia 31 sierpnia 
1992 roku – dop. red.). 

Jeszcze jedno. Do dnia dzisiej-
szego większość naszych gnębi-
cieli nie została ukarana, wszy-
scy sprawcy tych nieszczęść, któ-
rzy wyrządzili krzywdy nam Po-
lakom, dzisiaj chodzą spokojnie 
w niepodległym państwie i mają 
bardzo wysokie emerytury, wie-
lokrotnie wyższe od naszych, któ-
rym wyrządzili wiele szkód i cier-
pień.

Wspomnienia, których frag-
menty wyżej zaprezentowaliśmy 
Henryk Bach spisał w 2005 roku.

Opracował: 
Marek Słomski

NEONET stawia na roz-
wój nowego segmentu: usług do-
datkowych, które oprócz dorad-
ców świadczą instalatorzy, któ-
rzy mogą przyjechać do nasze-
go domu, by zainstalować np., 
nową kuchenkę gazową? 

Chcę powiedzieć panu, że jeste-
śmy firmą, która wychodzi do klien-
ta. W naszej sieci klient jest obsługi-
wany przysłowiowo od A do Z. Nie 
sztuką jest sprzedać i na tym zakoń-
czyć dialog z klientem. Ważne jest 
to, aby po sprzedaży, klient nie czuł 
się pozostawiony sam sobie z zain-
stalowaniem pralki, kuchenki, zmy-
warki, czy montażu TV na ścia-
nie i przystrojeniem TV, jak rów-
nież przygotowanie laptopa do pra-
cy. Usługi wykonywane są w sklepie, 
jak i u klienta w domu. Dodatkową 
zaletą jest to, że instalatorzy instru-
ują klienta, jak prawidłowo korzy-

stać ze sprzętu, bowiem nie umiejęt-
ne podłączenie sprzętu, jak i niepra-
widłowe korzystanie z niego może 
zakończyć się utartą gwarancji.

Takie doradztwo i ekspercka 
pomoc stają się kluczowym ele-
mentem waszej oferty?

Z własnego doświadczenia 
wiem, iż lepiej jest, kiedy sprzęt 
zostanie podłączony przez oso-
bę kompetentną i ze stosownymi 
uprawnieniami, które gwarantu-
ją po zamontowaniu poprawność 
działania urządzenia zakupionego 
w naszym salonie. 

Firma specjalizuje się w sprze-
daży detalicznej i internetowej 
artykułów RTV, AGD, i nowych 
technologii. W związku z roz-
wojem, załoga musi również być 
bardzo profesjonalna, a tym sa-
mym dobrze zorganizowana, 
dlatego proszę powiedzieć, jaka 

jest załoga z Nowogardu, i jaki 
ma zakres obowiązków?

W obecnej chwili zatrudnionych 
jest w oddziale nowogardzkim 8 
pracowników. Każdy z doradców 
zna swoje kompetencje. Wszyscy z 
nich są specjalistami w sprzedaży, 
a także obsłudze sprzętu. Ważną 
informacją jest to, że w ciągu roku 
firma przeprowadza różnego typu 
szkolenia stacjonarne, wyjazdowe, 
e-learningowe, co bardzo wzboga-
ca naszą wiedzę i pozwala na lep-
szą obsługę i profesjonalizm w kon-
takcie z klientem.

Wchodząc do sklepu zaob-
serwowałem, że jest tu specjal-
ne miejsce zwane „Strefą wie-
dzy”. Proszę powiedzieć, co to 
za miejsce i czy rzeczywiście jest 
strefą wiedzy? 

Słusznie pan zauważył, że jest 
takie miejsce i stanowi ono taki 

centralny punkt sklepu, w którym 
są wyeksponowane najbardziej za-
awansowane technologicznie te-
lewizory, smartfony czy odbiorni-
ki, z tzw. „wyższej półki”. Choćby 
właśnie te telewizory z zakrzywio-
nym ekranem, do których może-
my podłączyć smartfon lub tablet. 
Klient może podejść do tej strefy i 
sam lub w asyście doradcy klienta, 
zobaczyć, sprawdzić oraz urucho-
mić różne funkcje w sprzęcie. Dla-
tego ta strefa cieszy się bardzo do-
brą opinią i jest chętnie odwiedza-
na. Jesteśmy dynamicznie rozwija-
jącą się siecią sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej sprzętu RTV i AGD, 
a centrala planuje otworzenie skle-
pów na rynki europejskie. Podsu-
mowując jest 460 sklepów w ca-
łej Polsce, w tym w Nowogardzie. 
Gdzie zatrudnionych jest ponad 
1300 pracowników.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kierownik sklepu pani Jolanta, również 
mówi o dziale smartfonów, gdzie prym 
biorą smartfony firmy SAMSUNG.jpg
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Giełda 
Kolekcjonerska

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie, za-
praszają na kolejną Giełdę Kolek-
cjonerską - „Rozmaitości i osobli-
wości”. Giełda odbędzie się w holu 
nowogardzkiego Domu Kultury, 
w niedzielę (28 lutego), o godzi-
nie 15:00. W programie Giełdy: 
skup, sprzedaż, wymiana - mo-
nety, banknoty, znaczki, karty, li-
teratura oraz inne eksponaty. Po-

nadto informujemy, że zachęcamy 
wszystkich chętnych do wstąpie-
nia w szeregi naszego Koła Numi-
zmatycznego oraz Klubu Kolek-
cjonera. Nowe deklaracje człon-
ka można pobrać w czasie giełdy, 
będą również przyjmowane zapi-
sy oraz opłaty. 

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera Nowogard 

Walne zebranie sprawozdawcze Zarządu koła miejsko – Gminnego PZW

Mizerna frekwencja wędkarzy
W dniu 21 lutego 2016 roku, o godzinie 10:00, w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła Miej-
sko – Gminnego nr 36 w Nowogardzie. Na zebranie przybyli zaproszeni goście - prezes okręgu PZW w Szczecinie, Grzegorz Rogalewicz i członek Zarzą-
du okręgu PZW w Szczecinie, Tadeusz Sokół. 

W zebraniu wzięło udział 41 
członków Koła, na ogólny stan 
Koła wynoszący na koniec 2015 
roku 609 członków. Jak widać z 
podanych danych, frekwencja 
nie była na miarę naszych ocze-
kiwań, dlatego też apelujemy do 
wędkarzy członków naszego Koła 
o czynne uczestnictwo w działal-
ności Koła i sumienne wykonywa-
nie obowiązków wynikających ze 
statutu PZW. W imieniu Zarządu 
sprawozdanie z działalności Koła 
za 2015 rok, przedstawił Prezes 
Koła Edward Paszkiewicz. W dal-
szej kolejności, zgodnie z porząd-
kiem obrad sprawozdania złoży-
li Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Przewodniczący Sądu Ko-
leżeńskiego oraz przedstawiciel 
grupy Społecznej Straży Rybac-

kiej w Nowogardzie. Z przedsta-
wionych sprawozdań wynikało, 
że zaangażowanie członków Za-
rządu Koła, jak również członków 

Komisji pozwalały na sprawne 
zorganizowanie licznych imprez 
sportu wędkarskiego oraz prac 
społecznych związanych z przygo-
towaniem stanowisk wędkarskich 
na łowiskach i prac porządko-
wych przy jeziorach Nowogardz-
kim i Kościuszki. Docenione to 
zostało przez Zarząd okręgu PZW 
w Szczecinie, odznaczając za dzia-
łalność na rzecz PZW Krzysztofa 
Pędziszczaka złotą odznaką PZW, 
Tadeusza Siembidę srebrną od-
znaką PZW oraz medalem za za-
sługi dla wędkarstwa Janusza Za-
marę. Wyróżniony został również 
jako „wędkarz roku” Bogdan Kon-
dratowicz. 

W dalszej części obrad przy-
stąpiono do dyskusji. Wystąpie-
nia poszczególnych członków 

Koła dotyczyły przede wszystkim 
ochrony wód, zarybiania oraz bie-
żącej działalności Koła i były rze-
czowe, a także merytoryczne. Po 
zakończeniu dyskusji przewodni-
czący Komisji uchwał i Wniosków 
przedstawił uchwały i wnioski, 
które w jawnym głosowaniu zo-
stały przez Walne Zgromadzenie 
przyjęte jednogłośnie. W trakcie 
obrad głos zabrał również Prezes 
Zarządu okręgu PZW w Szczeci-
nie. W swoim wystąpieniu przed-
stawił ogólne dane o działalności, 
użytkowaniu, ochronie wód i za-
rybianiu na terenie okręgu PZW 
w Szczecinie. Jak stwierdził, go-
spodarujemy na prawie 6 tysią-
cach hektarów wód, zrzeszamy 
prawie 15 tysięcy członków w 68 

Kołach wędkarskich, zarybiliśmy 
w ostatnim okresie nasze wody 
na kwotę około 1,4 mln zł, w tym 
na około 900 tys. zł z produkcji 
własnej w Ośrodku Hodowlano 
– Zarybieniowym w Goleniowie. 
Zwrócił również uwagę na działal-
ność edukacyjno-wychowawczą, 
pracę z młodzieżą oraz ochronę 
wód przez Społeczną Straż Rybac-
ką. Na zakończenie obrad prze-
wodniczący Walnego Zgromadze-
nia podziękował zaproszonym go-
ściom i członkom Koła za udział 
w zebraniu.

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Członek Zarządu Koła M-G PZW

Tadeusz Siembida

mistrzostwa Województwa Seniorów w tenisie stołowym

5 medali LUKS Top Wierzbięcin
W niedzielę (21 lutego), w Międzyzdrojach, odbyły się Mistrzostwa Województwa seniorów w tenisie stołowym. Wystartowali w nich zawodnicy LUKS Top 
Wierzbięcin, którzy wywalczyli w sumie aż 5 medali.

Obsada turnieju była bardzo sil-
na, gdyż wystąpiła cała czołówka 
województwa zachodniopomor-
skiego oraz dwóch zawodników 
grających w lidze niemieckiej. Bar-
tosz Jemilianowicz reprezentujący 
LUKS Top Wierzbięcin, po wspa-
niałej grze wystąpił w trzech fina-
łach pokonując między innymi w 
ćwierćfinale singla Pawła Kibałę, 
grającego w Niemczech. W fina-
le gry singlowej uległ nieznacznie 
Jackowi Wandachowiczowi zdo-
bywając tym samym srebrny me-
dal i uzyskując awans na Mistrzo-
stwa Polski Seniorów, które odbę-
dą się w dniach 18-20.03.2016 r. 
w Wałbrzychu. W grze mieszanej 
z Sandrą Przywartą (Championa 
Police) pokonali w półfinale Jacka 

Wandachowicza z Wiolettą Wit-
kowską, a następnie w finale kole-
gę klubowego Bartosza Dobrowo-
lańskiego z Anną Grygorcewicz 
(Champion Police), zdobywając 

tym samym złoty medal. Bartosz 
Dobrowolański został srebrnym 
medalistą. W finale pary deblo-
wej Bartek wraz z młodszym bra-
tem Sebastianem, również zdobyli 

srebrny medal, przegrywając w fi-
nale z Jackiem Wandachowiczem i 
Michałem Kluczyńskim. 5 meda-
li LUKS Top Wierzbięcin stawia 
ten klub w ścisłej czołówce woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go. W sumie podczas Mistrzostw 

Województwa drużynę LUKS Top 
Wierzbięcin reprezentowali nastę-
pujący gracze: Jemilianowicz Bar-
tosz, Jemilianowicz Sebastian, Do-
browolański Bartosz, Witkowski 
Mateusz, Kamil Amilianowicz. 

KR

Bartosz Jemilianowicz został multimedalistom Mistrzostw

Zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin podczas Mistrzostw Województwa Seniorów, wy-
walczyli w sumie 5 medali
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PrOSZę, POmÓŻ 
mI WyGraĆ 

Z kalEcTWEm
Nazywam się PAULINA 
SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

PrZEkaŻ 1% POdaTkU 
dOcHOdOWEGO  

Za 2015 r. WPISUJĄc 
W drUk PIT

Nr krS 0000120774  
z dopiskiem  „dla 

Pauliny Skrzyniarz”
Dobrowolnej wpłaty można 
dokonać na konto  Paulina 
Skrzyniarz 77 9375 0002 

0000 1247 3000 0010
Mój blog:  

www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
dopisek: PlIr JOaNNa kaWcZyŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

Prośba o przekazanie 1% 
na leczenie i rehabilitacje

Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na moje konto,które jest 
prowadzone w Fundacji DOBRO POWRACA

Choruję na nie uleczalną,jak do tej pory chorobę - stwardnienie rozsiane.(SM) Tylko 
kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) powoduje,że mój stan zdrowia z 
roku na rok pogarsza się,lecz w zwolnionym tempie i pozwala mi na samodzielne poru-
szanie się. Przepisy odnośnie podatku pozwalają zarówno osobą prawnym jak i fizycz-
nym przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitacje. Zgromadzone w ten sposób środ-
ki na kocie, pomogą mi na utrzymanie się mojej sprawności zdrowotnej i fizycznej, a 
chciałbym jeszcze pożyć na tej ziemi bez pomocy osób trzecich

Niżej podaję nazwę Fundacji "DOBRO POWRACA" nr Konta 951440 
1440 0000 2133 5400 1001, KRS 0000 33 88 78 z dopiskiem PGŚnLiR-Z Skiba-Nowogard

Serdecznie z góry dziękuje wszystkim darczyńcą  Zdzisław Skiba

Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof
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Osińska liga Piłki Siatkowej – 5. kolejka

Awans Dąbrowy, Bodzęcin nie dojechał
W niedzielę (21 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrana została 5. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. W najciekawszym meczu Dąbrowa 
ograła Węgorza, tym samym awansowała na pozycję wicelidera. Z powodów technicznych na swój mecz nie dojechali siatkarze z Bodzęcina. 

W pierwszym pojedynku 5. ko-
lejki spotkały się drugie w tabeli 
Węgorza i zajmująca trzecią pozy-
cję Dąbrowa. Choć goście z gminy 
Nowogard mieli na swoim kon-
cie dwie porażki, natomiast Wę-
gorza jeszcze nie przegrały, to Dą-
browa wygrywając w tym meczu 
za 3 punkty, zmieniłaby rywali na 
miejscu wicelidera. Był to najbar-
dziej zacięty mecz tego dnia. W 
pierwszym secie uważniej zagrali 
siatkarze z Dąbrowy, którzy poko-
nali Węgorza 25:22. W drugim se-
cie wynik odwrócił się na korzyść 
wicelidera, i tym razem to Węgo-
rza wygrały do 22. W trzeciej par-
tii jedni i drudzy nie odpuszcza-
li, a zwycięzcę tego seta musia-
ła wyłonić gra na przewagi. Wię-
cej zimnej krwi zachowali zawod-
nicy z gminy Nowogard i po wy-
niku 26:24, wyszli na prowadze-
nie w meczu. W czwartym secie 
dominacja Dąbrowy była już nie-
co większa i po wyniku 25:19, nie-
oczekiwanie Węgorza zanotowały 
pierwszą porażkę w lidze. 

Następnie na parkiet wybiegli 
sąsiedzi „zza miedzy”, czyli Krzy-
wice i Kikorze. Siatkarze repre-
zentujący Kikorze, wciąż nie zdo-
łali jeszcze wygrać ligowego me-
czu, niestety i tym razem musie-
li uznać wyższość rywali. Krzywi-
ce bez trudu ograli Kikorze 3:0, 
wygrywając odpowiednio do 14, 
22 i 18. Krzywice po tym zwycię-
stwie zajmują 4. miejsce w tabe-
li, a Kikorze tylko za sprawą ma-
łych punktów wyprzedzają Bo-
dzęcin. W dzisiejszej relacji pu-
blikujemy zdjęcie drużyny z Krzy-
wic, która występuje w następują-
cym składzie: Aleksandra Zehner, 
Radosław Zehner, Emilia i Kamila 
Barszczak, Jakub Barszczak, Jacek 

Wawrzyniak, Marcin Bąbała, Łu-
kasz Olejnik, Kamil Mituła, Mar-
cin Mełech, Damian Romańczuk, 
Mariusz Gajewski, Marcin i Kamil 
Ziemek.

Następnie przed osińską pu-
blicznością zaprezentowali się 
wciąż niepokonani i najlepiej spi-
sujący się siatkarze z Wojcieszy-
na, a ich rywalami byli reprezen-
tanci Wyszomierza. Liderzy nie 
mieli zbyt wielkich problemów z 
Wyszomierzem, który w pierw-
szym secie zdołał ugrać jedynie 
18 punktów. Druga i trzecia par-
tia nie różniła się zbytnio od seta 
otwarcia i Wojcieszyn ostatecznie 
wygrał 3:0.

Na pierwsze zwycięstwo tak 
jak i Kikorze, czekają zawodnicy 
z Bodzęcina, niestety poczekają 
jeszcze trochę, gdyż w 5. kolejce w 
ogóle nie stawili się na mecz z Ża-
bowem. Powodem były problemy 
techniczne, a dzięki temu walczą-
ce o miejsce w pierwszej czwórce 

Żabowo, bez najmniejszego wy-
siłku dopisało sobie kolejne trzy 
punkty. 

W ostatnim meczu doszło do 
bratobójczego pojedynku, gdyż 
na przeciw siebie stanęli reprezen-
tanci Osiny oraz uczniowie ZSP w 
Osinie. Młodzi zawodnicy Gwiaz-
dy Osiny z meczu na mecz pre-
zentują się coraz lepiej, tym ra-
zem w pierwszym secie dosłow-
nie zmiażdżyli rywali do 14, z ko-
lei w drugim wygrali równie pew-
nie oddając rywalom 18 punk-
tów. W trzecim secie odgryźli się 
starsi koledzy z Osiny wygrywa-
jąc do 21, jednak młodym siat-
karzom nie zabrakło koncentra-
cji w czwartej partii i po zwycię-
stwie 25:18, wygrali w całym me-
czu 3:1 i dopisali sobie 3 punkty. 
Po zwycięstwie drużyny Gwiazdy 
Osina w tabeli zrobiło się ciasno, 
przez co na podium szansę ma aż 
7 drużyn. 

W najbliższą niedzielę, 6. ko-

lejkę zapoczątkuje mecz pomię-
dzy Dąbrową i Krzywicami. Są to 
zespoły o takim samym bilansie 
zwycięstw i porażek, zatem moż-
na nastawić się na zacięty pojedy-
nek. Następnie o punkty powalczą 
siatkarze z Żabowa oraz Węgorza. 
Zawodnicy z gminy Nowogard 
wygrywając za 3 punkty, mogą za-
notować znaczący skok w tabe-
li. W trzecim meczu kibice obej-
rzą Osinę oraz Bodzęcin. Zdecy-
dowanymi faworytami są gospo-
darze, jednak walczący o pierw-
sze zwycięstwo reprezentanci Bo-
dzęcina, z pewnością nie odda-
dzą tego meczu bez walki. Roz-
pędzeni siatkarze Gwiazdy Osina 
w czwartym meczu dnia, zmierzą 

się z Wyszomierzem. Trudno w 
tym pojedynku wskazać faworyta, 
a kibice muszą się raczej nastawić 
na zacięty pojedynek. Na koniec 
przedostatnie w tabeli Kikorze, 
pierwszego zwycięstwa poszuka-
ją w meczu przeciwko niepoko-
nanym siatkarzom z Wojcieszy-
na. Czy wydarzy się cud i Kiko-
rze powalczą o punkty? Sympaty-
cy siatkówki przekonają się o tym 
już w niedzielę (28 marca), zapra-
szamy tego dnia do hali sportowej 
ZSP w Osinie. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników, ak-
tualną tabelę oraz plan gier w naj-
bliższej kolejce. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
5. kolejka:
Dąbrowa – Węgorza  3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:19)
Krzywice – Kikorze  3:0 (25:14, 25:22, 25:18) 
Wojcieszyn – Wyszomierz 3:0 (25:18, 25:21, 25:19)
Bodzęcin – Żabowo  0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Gwiazda Osina – Osina   3:1 (25:14, 25:18, 21:25, 25:18)
m m Z P Sety +/- małe pkt. P
1 Wojcieszyn 5 5 0 15 / 2 407 – 303 14
2 Dąbrowa 5 3 2 13 / 7 461 – 398 13
3 Węgorza 5 4 1 13 / 8 477 – 441 11
4 Krzywice 5 3 2 10 / 7 384 – 375 9
5 Wyszomierz 5 3 2 11 / 8 408 – 406 9
6 Żabowo 5 3 2 11 / 9 420 – 363 9
7 Gwiazda Osina 5 3 2 11 / 11 475 – 450 8
8 Osina 5 1 4 6 / 14 402 – 453 3
9 Kikorze 5 0 5 3 / 15 361 – 427 1
10 Bodzęcin 5 0 5 3 / 15 289 – 438 1

6. kolejka (28.02.2016):
Dąbrowa – Krzywice   (10:00)
Węgorza – Żabowo   (11:30)
Osina – Bodzęcin   (13:00)
Wyszomierz – Gwiazda Osina  (14:30)
Kikorze – Wojcieszyn   (16:00)

Na zdjęciu siatkarze reprezentujący Krzywice

W sobotę Gala Plmma w Łobzie

Wojciech Balejko powalczy o czwarte zwycięstwo
Przypominamy, że już w sobotę (27 lutego), w łobeskiej Hali Widowiskowo-Sportowej, odbędzie 63 gala PLMMA, podczas której walczyć będzie Wojciech 
Balejko z Nowogardu. 

Gala została uznana przez tele-
wizję Orange Sport za najlepszą 
galę Profesjonalnej Ligi MMA w 
2015 roku. Orange Sport będzie 
relacjonować galę na żywo. Orga-
nizatorami imprezy są: Mirosław 
Okniński oraz Mirosław Adamów. 
Podczas imprezy przewidzianych 
jest sporo gości m.in. Mamed 
Khalidov, Natalia Gacka, gość mu-
zyczny Sobota oraz wielu innych. 
Gala rozpocznie się o godzinie 
19:30. Poniżej podajemy wykaz 

walk, jakie zostaną rozegrane w 
sobotni wieczór: Walki wieczoru: 
o mistrzostwo wagi piórkowej (66 
kg.): Robert Rajewski jr (3-1) vs. 
Patryk Duński (3-1); - o mistrzo-
stwo wagi półśredniej (77 kg.): 
Mateusz Strzelczyk (7-5-1) vs. Ar-
tur Kamiński (Drawsko Pom.) (3-
1); - o mistrzostwo wagi koguciej 
(61 kg.): Piotr Olszynka (5-3-1) 
vs. Dawid Żywica (7-5-1). Główna 
karta: - 84 kg.: Wojciech Balejko 
(Nowogard) (3-5) vs. Paweł Bola-

nowski (0-2); - 57 kg.: Izabela Ba-
durek (5-3) vs. Izabelle Pare (5-0-
1); - 77 kg.: Patryk Górecki (0-0) 
vs. Kamil Makowski (0-0); - 66 kg.: 
Przemek Górny (Łobez) vs Seba-
stian Jakubiak (Poznań); - 57 kg.: 
Piotr Kamiński (Drawsko Pom.) 
(0-0) vs. Adrian Biniecki (0-2); - 
66 kg.: Marcin Bartosik (3-2) vs. 
Damian Frankiewicz (2-1).

Pozostałe – AFC: - 70 kg.: Mate-
usz Grzelec vs. Rafał Ślugaj.

Info: własna Konferencja przed galą - Wojciech Balejko pierwszy z lewej
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rEklama

rEklama

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła 

że dnia 28.02.16 o godzinie 10.00 
odbędzię się walne zebranie sprawozdawcze 

Zarządu Koła za 2015 rok. 
Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum 

Przedsiębiorczości ul. Woj. Polskiego 3. 
Zapraszamy członków Koła oraz sympatyków. 

  Zarząd Koła Tęczak

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia w Nowogardzie  
ul. Zamkowa 7 B

zaprasza do składania ofert  
na wykonanie następujących prac:

Pokrycia dachu hali produkcyjnej blachą.
Termin wykonania prac do 31.08.2016r.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie prac na okres 24 m-cy.
Przedmiot zamówienia można oglądać w dni robocze po uprzed-

nim umówieniu się w godz. 7.00 – 15.00
Oferty należy składać pisemnie do dnia 31 marca 2016 r. w siedzi-

bie przedsiębiorstwa.
Kryterium wyboru oferty – cena 100%
Wszystkich informacji udziela Pan Leszek Śliwa tel. 91 39 25 570 , 

e-mail: biuro@ppgardia.pl

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTErIma mEd. 
Telefon 91 506 55 55

Fundacja cWP 
centrum Wspierania Potrzebujących 

wspierając 
domy dziecka i domy Pomocy Społecznej 

zostaw 1% podatku w Nowogardzie. 
krS 0000562795

Turniej piłkarski rocznika 2006 w Stargardzie

Nowogardzianie na 2. miejscu
W niedzielę (21 lutego), w Stargardzie, odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 
2006. W zawodach udział wzięli podopieczni Roberto Mendesa, że szkółki piłkarskiej Bra-
zil Da Bola, działającej przy Pomorzaninie Nowogard. Młodzi nowogardzianie zaprezento-
wali się z bardzo dobrej strony i zajęli 2. miejsce. 

Pomorzanin Brazil Da Bola No-
wogard, z rocznika 2006, w grupie 
rywalizował z UKS-em Smyk, Błę-
kitnymi II Stargard, Chemikiem 
Police oraz Unią Dolice. Pod-
opieczni Roberto Mendesa powo-
li łapali odpowiedni rytm gry, re-
misując bezbramkowo w pierw-
szym meczu z UKS-em Smyk. 
W kolejnym spotkaniu Pomorza-

nin BDB Nowogard wygrał 1:0 z 
drugim zespołem gospodarzy. W 

tych samych rozmiarach młodzi 
nowogardzianie uporali się z ró-
wieśnikami z Chemika Police. W 
ostatnim grupowym pojedynku 
Pomorzanin rozgromił Unię Do-
lice aż 5:0. Bez porażki piłkarze z 
Nowogardu awansowali do półfi-
nału z 1. miejsca w grupie. W wal-
ce o finał nowogardzianie spotka-
li się z Gavią Choszczno. Mecz był 

zacięty do ostatnich sekund, a co 
najważniejsze, podopieczni Ro-

berto Mendesa pokonali Gavię 2:1 
i awansowali do finału, w którym 
czekali już na nich zawodnicy Błę-
kitnych Stargard. Do pełnego try-
umfu piłkarzom Pomorzanina za-
brakło nieco szczęścia i nowo-
gardzianie ostatecznie nieznacz-
nie ulegli gospodarzom 2:1. Był to 
jednak bardzo udany turniej dla 
młodych piłkarzy z Nowogardu. 

Gratulujemy im wywalczonego 
miejsca oraz życzymy kolejnych 
sukcesów. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników.  

KRWyniki:
Pomorzanin BDB Nowogard – UKS Smyk  0:0
Pomorzanin BDB Nowogard – KP Błękitni II 1:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Chemik Police 1:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Unia Dolice 5:0
Półfinał:
Pomorzanin BDB Nowogard – Gavia Choszczno 1:0
Finał:
Pomorzanin BDB Nowogard – Błękitni Stargard 1:2

Na zdjęciu od lewej Bruno Skrzypczak, Maciej Gach, Max Laboch, Maciej Płachecki, Kacper Danicki, Hubert Nowak, Miłosz 
Orpel, Tomek Piekoszewski, Miłosz Nowik z trenerem Marcinem
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OGŁO SZE NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

  mIESZkaNIa Na SPrZEdaŻ!
Nowogard- 45,6 m2,parter cena 136 000 zł

Nowogard- 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł

Nowogard- 74,3 m2, nowoczesny desing,cena: 245 000 zł

Nowogard- 90 m2,do remontu cena: 145 000 zł

Nowogard- 67m2, niski czynsz cena: 250 000 zł

Nowogard- kawalerka 28,57 m2,parter cena: 100 000 zł

Nowogard/okolice 38,9 m2 po kapitalnym remoncie cena: 57 000 zł

Zatrudnię 
kierowce c+E. 
881 060 045

NIErUcHOmOŚcI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprzeda 
mieszkania  w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie Osiedle radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I pię-
tro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, uzbro-
joną w Dobropolu (gmina Dobra), zagospoda-
rowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 602 
267 382 

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

•	 dom nad jeziorem w stanie surowym za-
mkniętym w Nowogardzie sprzedam. 605 
548 164

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce (dom, 
hala produkcyjna, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kontakt: agata780220@
gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. Ta-
nio. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie parter pow. 70m2  w No-
wogardzie. 721 909 348

• Poszukuje ziemi do wydzierżawienia. 608 647 
119 

• Działka budowlana o pow. 2900 m² w Krzywi-
cach – sprzedam, 609987345

• Sprzedam góre domu dwurodzinnego 100m2 
+ garaż, podwórko. 603 079 044 

• Do wynajęcia pomieszczenie – 16 m na garaż 
lub magazyn ul. 700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowalska 2, IV 
piętro. 606 269 725

• Sprzedam działkę ogrodową 3ary ul. Ogrodo-
wa. Tel. 693 694 747 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 790 795 050 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 508 948 888

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, centrum. 
600 782 741 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

• Sprzedam ziemie ogrodową Nowogard. 607 
962 483 

• Sprzedam kawalerkę 33m2, I piętro Nowogard. 
693 584 630

•	 Wynajmę garaż 20-40 m2, ul. Bohaterów 
Warszawy 21.  Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 601 927 982 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. Tel. 
889 215 737 

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 25 888

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejscowości Łę-
czyca w rejonie skrzyżowania dróg Star-
gard-maszewo, Szczecin-chociwel. działka 

przylega bezpośrednio do drogi 106. Tel. 
607 835 815 

• Wynajmę umeblowane mieszkanie 2-po-
kojowe 2 piętro ulica kowalska 2 w sa-
mym centrum Nowogardu. W pobliżu szko-
ła, duże sklepy, jezioro, PkP i PkS. cicha 
okolica z miejscami parkingowymi. Tel. 
728360513 email: iwonand1@wp.pl

mOTOryZacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 
(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus c-maX, rocznik 2004 
grudzień, poj. 2000 cm3, TdcI 136 km, 
stan techniczny dobry. kompleksowe wy-
posażenie. Ubezpieczenie i przegląd do 
02.06.2016r. Tel. 603 079 260 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 737 447 
702

• Sprzedam Quada 110 rok produkcji 2011 . 667 
354 001 

•	 Sprzedam komplet kół na felgach alumi-
niowych do Scody Octavi 2 16/205/55 let-
nie. Bieżnik 7mm. cena 550 zł. 508 105 333

rOlNIcTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 235 
756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 tygo-
dni, pełen program szczepień, sprzedaż od 
29.03, Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838

• Sprzedam cielaka – jałóweczke. 781 744 340 

• Wykonam usługi oranie, sianie. 781 744 340

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto jare. 691 140 
322 

• Sprzedam prosiaki – 20 sztuk. 725 806 787 

• Pług obrotowy czteroskibowy sprzedam. 91 
39 107 14 

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 144 

•	 Sprzedaż świeżych jaj kurzych ul. Bohate-
rów Warszawy 21. Tel. 91 39 20 307 

• Sprzedam tuczniki i beczkę 2 tys. litrów. 606 
576 417 

USŁUGI

•	 mONTaŻ mEBlI, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PraNIE-maGIEl,PraNIE dyWaNÓW, Wy-
kŁadZIN, TaPIcErkI mEBlOWEJ SamO-
cHOdOWEJ/ SkÓrZaNEJ maTErIaŁOWEJ 
/ POŚcIElI WEŁNIaNEJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIE: cZySZcZENIE FUG.TEl.604 373 143 
, 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 503 
153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 73 
69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? Po-
życzka bez zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa domów od 
postaw, dachy, więźby dachowe, docieplenia-
,stropodocieplenia, adaptacja poddaszy. Tel. 
693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /miesz-
kanie,domek / na uzywane vaillant tel.   691 
686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow gazo-
wych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia mieszkań – wykonam. 
608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933

• Docieplenie budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 608 847 784

•	 Usługi budowlano-remontowe. Budowa 
domów. regipsy, ocieplenia i malowanie. 
504 595 424 

•	 Izolacje natryskowe – pianą PUr. 504 595 
424

•	  Tłumacz – przysięgły języka angielskiego. 
502 376 932, www.tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o ładow-
ności 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 882 257

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 602 
15 90 15

• amBErcarE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie do-
świadczenie. 602 690 897

•	 Firma zatrudni pracownika   do biu-
ra ze znajomością j. angielskiego lub j.  
niemieckiego tel. 91 39 10 704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 735 
966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie trawy, tel, 607 
585 561

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana znajo-
mość obsługi komputera. 91 39 21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na stanowisko 
tokarz i frezer. Tel. 604 171 040 

•	 Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem. 
507 951 313, 507 953 705 

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności (otwarty rynek 
pracy) do dozorowana i prac porządkowych. 
Tel. 91 39 25 275

• Firma zatrudni  osobę do sprzątania biura z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 25 275

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia domu i 
opieki nad chorą osobą w miejscowości Wę-
gorzyce. mile widziana jest pani samotna, 
jest możliwość zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 144 

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej z cho-
robą Alzheimera. Tel. 731 882 257

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 667 
788 820 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 605 
522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem lub 
bez), komodę (kolor jasny), szafkę nocną- ca-
łość od jednego kompletu cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z Nie-
miec dwufunkcyjne cena od 1.000zl oraz tylko 
ogrzewanie cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 691 686 772

•  

• Podgrzewacze wody 130 -160 stojace na gaz 
vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. stojace ze-
liwne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 500 zł. 691 201 
974 

• Styropian fasadowy grubość 5 cm, 4m3, cena 
za całość 200 zł, tel. 502 385 935

• Oddam szczeniaki Labradora, dwumiesięczne. 
731 262 635

• Sprzedam spawarkę elektrodową Bester 380 V. 
Tel. 519 081 717 

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno opałowe brzoza, pocięte w 
klocki. 514 740 538

• Sprzedam drewno opałowe brzoza pocięte w 
klocki. 514 740 538 

• Sprzedam drewno mieszane, liściaste.880 690 
659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, panele 
ogrodzeniowe, najniższe ceny w Zachodnio-
pomorskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – Sthil, Hu-
sqvarna. Cena 100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 
721 668 245 

• Sprzedam suporex. Tel. 668 316 103 

• Sprzedam rzeczy dla chłopca w bardzo stanie 
(z USA)na wiek od 8-10 lat. W dobrych cenach. 
509 615 101 

• Sprzedam dachówki, rury ocynkowane, wy-
równiarkę do drewna i inne. 91 39 21 002

•  Sprzedam dwa fotele jednoosobowe, rozkła-
dane w bardzo dobrym stanie. 668 797 310
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

A11.4.ś-czb.d/o

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZyŻÓWka Dziennika KUPon  16
Pionowo:
1. aromatyczna przyprawa
2. szkliwo
3. magistrat
4. schronił się w obcym kraju
5. cios
6. między parami a trójką w pokerze
7. śmiech
8. żartobliwy wiersz
9. Chaczaturian
10. dobranockowy niedźwiadek
11. czystość na pokładzie
12. przecina rzędną
13. jednostka masy, 1/16 funta
14. relaksowy koniec tygodnia
15. dopływ Mozeli
16. źródło
17. otwór w pokładzie statku
18. kostium plażowy
19. waćpani
20. błotniste kałuże
21. za Uralem
22. najstarsza epoka jury
23. dawne "kajdany"
24. zespół zakładów przemysłowych
25. łowieckie zawołanie myśliwych
26. stary wyjadacz
27. dawny budowniczy
28. stolica Tybetu
29. miasto w Argentynie
30. marcowe tragiczne dla Cezara
31. czarna opiekunka Nel
32. nalot na denku tłoka
33. drapieżna ryba z wąsami
34. grecka litera
35. radioaktywny izotop wodoru
36. persymona
37. Jakow, pianista radziecki

Poziomo:
38. może być wrażliwa
39. organizator
40. bardzo twardy metal
41. jednostka długości równa 25.4 mm
42. ... Sumac, piosenkarka
43. Cyganka Kraszewskiego
44. naga ideologia
45. lek o działaniu neutralizującym
46. Otto (1813-65), pisarz niem., realista
47. bezładna mieszanina, zlepek
48. mały nóż chirurgiczny
49. ptak z rzędu blaszkodziobych
50. "wyspa" zieleni na pustyni
51. pionowe przedłużenie burty statku wystające 
ponad górny pokład
52. futerkowe zwierzaki
53. ajer, roślina do majenia
54. żałosny głos
55. ponoć jest najlepszą obroną
56. angielskie piwo
57. chmara owadów
58. dawany biednemu
59. z fajką 
60. pracownik nadleśnictwa
61. odchylenie od normy
62. niańka, służąca w Indiach
63. pstrąg lub węgorz
64. kierowany wydech
65. przesadna dbałość o czystość języka
66. Laszlo, poeta węgierski
67. świt
68. muzyczna para
69. nowela Antoniego Mieszkowskiego 
70. daleki skok
71. gat. myszy
72. belgijski konstruktor znanego rewolweru
73. polski aparat fotograficzny
74. gorący napój na śniadanie
75. nierząd
76. Salomon wysłał tam okręty po złoto
77. dawniej danina dla zwycięzcy

PODPOWIEDŹ: ALUSAL, ARAM, KAKI, OFIR, OHAR, 
ZAK.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Niedola nie schlebia nikomu
Halina Stefańska, Zdzisława Chocjan, Stanisława Pokorska, Aleksandra 

Zóralska, Robert Kierzyk, Alicja Wypych, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Wiesława Huget, Krsytyna Gęgla-
wa, Christiana Syfert, Małgorzata Krawczyk, Lucyna Andrzejczak, Pelagia 
Feliksiak, Maria Sowińska, Malwina Bryndza, Danuta Wdowińska, Urszu-
la Kaczmarek

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Maria Sowińska, Danuta Wdowińska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. 
Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Lena Skryplonek, Madzia Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Dominika 

Mroczko, Nadia Grenda, Maksymilian Białasiewicz
Zwycięzca: Dominika Mroczko
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SErOckI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZEWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZyk - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlcZEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlcZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdy BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGard

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

r E k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

reklaMareklaMa reklaMa

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Czytaj s. 3

s.6

Balejko 
wygrywa 
przed czasem

s. 4

Wydali 
pieniądze, 
teraz szukają  
kto zrezygnuje 

s. 5

s. 7

s. 6

Odwołali 
burmistrza...

Rozmowa  
zsołtysem 
Osiny

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Umowa z Fundacją TPP zostanie przedłużona! 

Czy w RCP powstanie 
prywatne przedszkole? 

kolejne zmiany 
w Urzędzie s.  5

Uczcili pamięć 
Niezłomnych

kościuszki

Na co wydadzą 
swój fundusz?

Ewa Durska 
z nagrodą 
Marszałka
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

23.02.2016 r. 
Godz. 09.30
Na stacji paliw Setpol 1, w 

miejscowości Olchowo, doszło 
do zatrzymania obywatelskiego, 
kierującego samochodem mar-
ki VW Crafter, znajdującego się 
w stanie nietrzeźwości. Romuald 
K. miał 1, 98 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 10.00
W szkolnej szatni przy ul. Woj-

ska Polskiego dokonano kradzie-
ży telefonu komórkowego marki 
Samsung Galaxy Note 2. 

Godz. 18.40
Podczas kontroli drogowej w 

miejscowości Olchowo, Poli-
cjanci Ogniwa Patrolowo Inter-
wencyjnego ujawnili, że kierują-
cy pojazdem marki BMW, Kamil 
S. nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechanicz-
nymi. 

Godz. 19.15
Na ul. 3 Maja w pokoju hote-

lowym dokonano kradzieży tele-
fonu komórkowego marki Acer 
oraz portfela z zawartością do-
wodu osobistego.  

24.02.2016 r. 
Godz. 12.20
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. Boh. 
Warszawy ujawnili kierującego 
samochodem marki VW Golf, 
Dawida K., który nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

Godz. 12.50 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

Godz. 18.00
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Olchowo pomiędzy pojazda-
mi Citroen oraz Man. 

Godz. 18.15 
Na Placu Wolności doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy po-
jazdami Peugeot oraz Hyundai. 

Godz. 16.10
W miejscowości Osowo, Nor-

bert K. kierował samochodem 
marki VW Polo bez uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. 

Godz. 20.30
Na ul. Bankowej dokonano 

włamania do piwnicy, skąd skra-
dziono różnego rodzaju elektro-
narzędzia.

25.02.2016 r. 
Godz. 15.30 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Boh. Warsza-
wy ujął sprawcę kradzieży skle-
powej. 

26.02.2016 r. 
Godz. 16.30 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Boh. Warszawy, pomiędzy 
pojazdami Audi 80 oraz Mazda. 

27.02.2016 r. 
Godz. 01.40 
W miejscowości Redło, Piotr 

K. kierował samochodem marki 
Ford Escort znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 1, 
84 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto posiada 
aktywny zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.

Godz. 00.30 
Na Placu Wolności, Policjanci 

OPI dokonali zatrzymania Łuka-
sza B. kierującego samochodem 
marki Audi będącego pod dzia-
łaniem środków psychotropo-
wych. 

Godz. 10.10
Na ul. Wojska Polskiego za-

trzymano kierującego pojazdem 
marki Mazda, znajdującego się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0, 70 mg/L. 

28.02.2016 r. 
Godz. 08.40 
Tomasz  R. na ul. Asnyka kie-

rował pojazdem marki Ford 
Mondeo znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,76 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 11.10 
Policjanci OPI w miejscowości 

Długołęka ujawnili kierującego 
samochodem marki Opel Astra 
znajdującego się w stanie po uży-
ciu alkoholu, 0, 48 promila w wy-
dychanym powietrzu. 

    
   

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia 
Gieryń 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Krystyna Chrzan: lat 62, zmarła 25.02.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 01.03.2016r., o godz. 13: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego tym razem spy-
taliśmy naszych respondentów z Nowogardu, czy wiedzą, kim byli Żołnierze Wyklęci? 

Pani Bogusława – Tak, dziś jest dzień Żołnierza Wyklę-
tego. Uważam, że byli to wspaniali żołnierze, którzy walczy-
li o naszą wolność i dzięki nim my teraz możemy żyć w wol-
nej Polsce, która jest suwerenna i niepodległa. Jestem bardzo 
zainteresowana tym świętem. Dlatego dziś będę oglądać re-
lacje poświęcone temu wydarzeniu, które dla nas Polaków 
powinno być bardzo ważne. Temat Żołnierza Wyklętego za-
wsze mnie interesował. Dlatego szkoda, że przez lata trans-
formacji ten temat nie był nigdy poruszany, aż do 2011 roku, 
gdzie to Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca, 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego 
jestem bardo usatysfakcjonowana, że to święto jest w kalen-

darzu świąt narodowych w naszym kraju. Zachęcam dziś wszystkich do śledzenia transmisji telewizyjnych, a 
w szczególności osoby młode i młodzież, która urodziła się w nowej rzeczywistości z dala od PRL i jego syste-
mu komunistycznego.  

Edward Olechnowicz – Wypada mi tylko powiedzieć, że byli 
to nasi bohaterowie narodowi, którzy poprzez swoją niezłom-
ną postawę wobec kraju, byli ścigani przez szpicli i tą całą ubec-
ką bandę, mordującą tak samo jak „ Sowieci”. Dziś mamy Dzień 
Żołnierza Wyklętego, dlatego zachęcam do śledzenia transmisji i 
uczczenia pamięci tych żołnierzy. Przykre jest to, że ta cała spra-
wa z żołnierzami była trzymana w ścisłej tajemnicy i nie mogła 
być nagłaśniana, a jej historię przez lata skutecznie kamuflowa-
no. Dlaczego jest tak, że oprawców hitlerowskich czy też sowiec-
kich ściga się po dzień dzisiejszy na całym świecie, a tych „na-
szych”, polskich trzyma się na wolności i jeszcze płaci się im wyso-
kie emerytury? To skandal. 

Pan Sebastian – Niestety niewiele mogę panu powie-
dzieć na temat tego dzisiejszego święta. Nie interesuję się 
historią, nie mniej zastanawiam się czy ci żołnierze, któ-
rzy wtedy tak zagorzale walczyli z „Sowietami” to teraz, w 
obecnych czasach, również przyjęliby taką postawę? 

Marian Kokoszka - Uważam, że ten dzień i to dzi-
siejsze święto zdecydowanie im się należy i to dobrze, 
że jest w kalendarzu świąt patriotycznych. Chwała i 
cześć tym żołnierzom, którzy narażając własne życie 
walczyli z „Sowietami” i robili wszystko, by ich kraj był 
wolny, suwerenny i bez możliwości mieszanie się i wtrą-
cania w nasze polskie sprawy. Wzruszam się, gdy mó-
wię panu o tych żołnierzach, bowiem byli to nasi praw-
dziwi bohaterowie, którzy nosili patriotyzm w sercu. 
Dlatego cześć Im i chwała, bo zasłużyli się dla historii 
naszej ukochanej ojczyzny. 

Pan Józef – Uważam, że pamięć o tych bohater-
skich żołnierzach w narodzie powinna być, i zdecy-
dowanie powinno się do niej wracać, właśnie w dniu 
1 marca, gdzie przypada Narodowy  Dzień  Pamię-
ci  Żołnierzy Wyklętych. Ta pamięć jest konieczna, 
bowiem ci żołnierze walczyli z „Sowietami” i poka-
zywali im, że za wszelką cenę chcemy być wolni, i że 
w narodzie muszą być zachowane wartości takie jak: 
Bóg, Honor i Ojczyzna.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Umowa z Fundacją TPP zostanie przedłużona! 

Czy w RCP powstanie prywatne przedszkole? 
Wbrew stanowisku Rady Miejskiej, burmistrz Nowogardu przedłuży umowę bezpłatnego użyczenia budynku RCP przy ul. Wojska Polskiego, szczeciń-
skiej Fundacji „Talent Promocja Postęp”. Fundacja chce otworzyć tam prywatne przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci – poinformował radnych na 
ostatniej sesji Robert Czapla. Pytanie, czy to nie jest pierwszy krok do likwidacji Przedszkola, które obecnie funkcjonuje przy ul. Kościuszki? Nie wiado-
mo też, jaki los czeka przedsiębiorców, którzy mają swoje firmy w RCP przy ul. Wojska Polskiego. 

Przypomnijmy, że budynek by-
łego żłobka, przy ul. Wojska Pol-
skiego został bezpłatnie użyczo-
ny Fundacji TPP (wówczas Regio-
nalnemu Centrum Przedsiębior-
czości) przed 10 laty. Gmina No-
wogard zwolniła Fundację z opłat 
za dzierżawę obiektu, ale i podat-
ku od nieruchomości (rocznie ok. 
20 tys. zł), na czas obowiązywania 
umowy. Ze swojej strony Fundacja 
zobowiązała się, że w byłym żłob-
ku będzie prowadziła działalność 
w teorii nakierowaną na rozwój 
przedsiębiorczości (tanie czynsze, 
pomoc w zakładaniu działalno-
ści, szkolenia), jednocześnie zara-
biając pieniądze z tytułu dzierża-
wy pomieszczeń wynajmowanym 
początkującym przedsiębiorcom. 

W tym roku, w kwietniu, umo-
wa z Fundacją dobiega końca. 
Dlatego też, jeszcze na jesieni ze-
szłego roku, część radnych zasu-
gerowała burmistrzowi, aby ten 
nie przedłużał umowy użyczenia 
Fundacji, by gmina mogła włączyć 
budynek np. w zasoby ZBK, tak by 
to miasto mogło czerpać korzyści 
z dzierżawy lokali. Padła też pro-
pozycja, by do budynku przenieść 
Przedszkole, jakie obecnie funk-
cjonuje w barakach przy ul. Ko-
ściuszki. 

Propozycja radnych stała się 
przyczynkiem do rozpętania 
przez gminę prawdziwej wojny 
propagandowej. Próbowano w ten 
sposób odstraszyć radnych od zaj-
mowania się tematem umowy z 
Fundacją, wykorzystując do tego 
społeczność Przedszkola przy ul. 
Kościuszki oraz przedsiębior-
ców z RCP. Radni jednak zastra-
szyć się nie dali i w styczniu tego 
roku, zobowiązali burmistrza do 
nieprzedłużania umowy z Funda-
cją TPP, i przejęcia nieruchomo-

ści przez Gminę Nowogard. Ich 
zdaniem, gmina powinna przejąć 
nieruchomość wraz z podmiatani 
gospodarczymi, które wynajmują 
powierzchnie użytkowe w budyn-
ku, po podpisaniu nowych umów 
dzierżawy.  Jednocześnie zawnio-
skowali o udostępnienie pomiesz-
czeń na zasadach ogólnych dla 
Fundacji na działania statutowe 
związane z rozwojem przedsię-
biorczości. Burmistrz w odpowie-
dzi na to stanowisko, stwierdził, 
że rada próbuje „wchodzić w jego 
buty” - przypomniał, że zarządcą 
nieruchomościami komunalnymi 
w myśl przepisów jest organ wy-
konawczy, a nie Rada Miasta. 

Temat umowy z Fundacją TPP 
powrócił na ostatniej sesji, która 
odbyła się 24 lutego. Robert Cza-
pla, przyznał radnym, że w ostat-
nim czasie spotkał się z prezesową 
Fundacji, by porozmawiać o dal-
szym użytkowaniu budynku RCP. 

Spotkałem się z panią prezes 
Fundacji TPP. Rozmawialiśmy na 
temat zagospodarowania budyn-
ku przy ul. Wojska Polskiego. Zapy-
tałem panią prezes, jakie plany ma 
Fundacja, co do tego budynku. Pani 
prezes poinformowała mnie, że za-
mierza utworzyć w tym budynku w 
najbliższym roku prywatne przed-
szkole dla dzieci niepełnospraw-
nych, w tym ośrodek rehabilitacyj-
ny. W związku z tym umówiłem się 
z panią prezes, że przedłużę umo-
wę użyczenia budynku o rok, a jeśli 
projekt wyjdzie i przedszkole będzie 
spełniało oczekiwania społeczne, to 
przedłużę umowę na dalsze lata. Je-
śli nie, to ją rozwiążę – poinformo-
wał radnych burmistrz R. Czapla. 

Oznacza to nie mniej nie wię-
cej, że burmistrz zupełnie zingor-
nował stanowisko RM, w którym 
radni wnioskowali, aby nie prze-

dłużać współpracy z Fundacją w 
takim kształcie, jak to było dotych-
czas. 

Nie ma zapotrzebowania 
Sprawdziliśmy, jakie jest zapo-

trzebowanie na tego typu placów-
ki w Nowogardzie. 

- Było zbyt mało chętnych, aby-
śmy mogli uruchomić we wrze-
śniu oddzielną grupę integracyjną. 
Zgodnie z przepisami musi w niej 
być minimum 3 dzieci w równym 
wieku – informuje Ewa Wróbel, 
dyrektor Przedszkola nr 3, które 
wyspecjalizowało się w prowadze-
niu grupy integracyjnej.

Nie oznacza to, że do przedszko-
la nie uczęszczają dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności. Zo-
stały one jednak przydzielone do 
istniejących oddziałów, odpowied-
nio do swojego wieku. Podobnie 
jest w innych przedszkolach. Każ-
de z nich ma bowiem prawo przy-
jąć dziecko niepełnosprawne. 

- Do naszego przedszkola, co 
roku zgłaszają się rodzice 3-4 dzie-
ci posiadających orzeczenie o róż-
nym stopniu niepełnosprawności – 
przyznaje Jan Kopyciński, dyrek-
tor Przedszkola przy ul. Zielonej. 

Zdaniem J. Kpycińskiego w No-
wogardzie wynika to z danych de-
mograficznych. 

- W skali gminy takich dzieci jest 
co roku, 10 może kilkanaście. Jeste-
śmy małą populacją, więc takie są 
proporcje. Oczywiście nie mówimy 
tutaj o łącznej ilości dzieci niepeł-
nosprawnych mieszkających na na-
szym terenie, ale tylko takich, któ-
rych dysfunkcja pozwala na naukę 
w przedszkolu masowym a nie spe-
cjalistycznych, zamkniętych ośrod-
kach lub tych wymagających cało-
dobowej opieki – dodaje Kopciński. 

Poza tym w Nowogardzie od 

roku funkcjonuje już Niepublicz-
ny i Specjalistyczny Punkt Przed-
szkolny „Promyczek” przy ul. Boh. 
Warszawy. Placówka powstała 
właśnie z myślą o dzieciach, które 
mają szczególne potrzeby eduka-
cyjne. Nie mówiąc już, że niewiel-
ka grupa dzieci niepełnospraw-
nych jest dowożona do specjali-
stycznych placówek znajdujących 
się poza naszą gminą np. do Go-
leniowa. Koszty dojazdów pokry-
wa gmina. 

Pierwszy krok do likwidacji…
Pytanie więc, po co w Nowo-

gardzie przedszkole dla dzieci nie-
pełnosprawnych, skoro w mieście 
nie ma zapotrzebowania na nowe 
miejsca? No chyba, że chodzi o 
stworzenie konkurencji dla istnie-
jących już przedszkoli na naszym 
terenie, szczególnie tego znaj-
dującego się po sąsiedzku, czy-
li przy ul. Kościuszki.  Skoro bo-
wiem wiadomo, że rocznie w No-
wogardzie do przedszkoli trafia 
maksymalnie kilkanaścioro ma-
luchów z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, trudno sobie wy-
obrazić, aby z taką ilością przed-
szkolaków komuś ten biznes się 
opłacał (no chyba, że ktoś założył 
przywożenie dzieci z pobliskich 
gmin). Nie jest więc wykluczone, 
że nowe przedszkole w przyszłości 
będzie prowadzić standardową re-
krutację wszystkich dzieci, nieza-
leżnie od tego, czy będą czy też nie 
będą posiadały orzeczenia o nie-
pełnosprawności. Tym bardziej, 
że w Nowogardzie miejsc w przed-
szkolach nie brakuje. Jak wynika z 
danych UM, w zeszłym roku tyl-
ko kilkoro dzieci nie zostało przy-
jętych do publicznych przedszkoli, 
ze względu na zbyt dużą ilość po-
dań. Dotyczyło to dzieci 3-letnich. 

Co prawda w tym roku może być 
zupełnie inna sytuacja, ze wzglę-
du na zmianę przepisów o obo-
wiązku szkolnym, gdzie sześcio-
latkowie nie muszą już być wysła-
ne do szkół, ale już w przyszłym 
roku sprawa ta nie będzie żadnym 
zagadnieniem. Zresztą nie ma in-
formacji, ilu rodziców dzieci nie-
przyjętych do publicznego przed-
szkola nie posłało swojego dziecka 
do prywatnej placówki. 

W obliczu tych danych mające 
powstać przedszkole będzie mu-
siało raczej konkurować z istnieją-
cymi już placówkami. Dla Przed-
szkola przy ul. Kościuszki, konku-
rencja ta może być niezwykle kło-
potliwa, chociażby ze względu na 
warunki, w jakich miałyby spę-
dzać czas dzieci. Jeśli bowiem ro-
dzice będą mieli do wyboru po-
syłać dzieci do murowanego bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego, 
które zapewne przejdzie solidny 
remont, a do 30-letniego baraku 
przy ul. Kościuszki, to co wybio-
rą? Niech każdy sobie sam odpo-
wie na to pytanie.  

Co z przedsiębiorcami?
No i na koniec przedsiębiorcy, 

którzy dziś prowadzą swoje dzia-
łalności w budynku RCP. Jeśli ma 
tam powstać przedszkole plus ga-
binety rehabilitacyjne, to czy przy-
padkiem właściciele podmiotów 
gospodarczych nie powinni już 
powoli szukać sobie nowych lo-
kalizacji, by nie zostać za chwilę 
na przysłowiowym lodzie? Fun-
dacja będzie musiała zagospoda-
rować sporą część nieruchomości 
pod nową działalność, a to może 
oznaczać, że dla niektórych firm 
miejsca po prostu braknie. Na ra-
zie jednak burmistrz nie ujawnił, 
co w szczegółach oznacza projekt 
Fundacji TPP, która przez ostatnie 
10 lat użytkowała budynek RCP. 

Marcin Simiński

Czy widoczne na zdjęciu przedszkole nr. 4 stanie w obliczu konkurencji, jaką może 
być dla niego placówka, którą planuje otworzyć w sąsiedztwie TPP

akcja w marketach 

Zbiórka darów Caritas 
W dniach 4 i 5 marca, parafialne zespoły Caritas z Nowogardu 

(działające przy parafiach św. Rafała Kalinowskiego i Wniebowzięcia 
NMP) będą prowadzić zbiórkę żywności w nowogardzkich marke-
tach. Dary w postaci żywności, najlepiej produktów o długiej dacie 
przydatności do spożycia, będzie można składać w koszach z logiem 
Caritas ustawionych w sklepach: Biedronka, Netto, InterMarche oraz 
Polo-Market. 

Z zebranych darów zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla 
najuboższych rodzin z terenu naszej gminy, które zostaną wręczone 
jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. 

Osoby, które zechcą otrzymać dary żywnościowe zebrane w dniach 
4 i 5 marca, proszone są o zgłoszenie się do biura Caritas przy para-
fii WNMP, znajdującym się w Domu Parafialnym przy ul. Kard. Wy-
szyńskiego, w najbliższą środę (2 marca), w godzinach 16.00-18.00. 

opr. MS/DN
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Sonda z Osiny
Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych (Niezłomnych). Dlatego tym razem spytaliśmy na-
szych respondentów z Osiny, czy wiedzą, kim byli Żołnie-
rze Wyklęci? 

Pani Teresa – Niestety nie 
znam tego święta. A żołnierze 
wyklęci są mi w ogóle obcy. Dla-
tego niewiele mogę dziś panu 
powiedzieć. Nie mniej pamięć o 
każdych poległych żołnierzach, 
czy to na wojnie czy w konflik-
tach zbrojnych jest bardzo waż-
na. Dobrze, że pan dziś zadał 
ten temat w sondzie. Będę mia-

ła okazję jutro prześledzić transmisję i dowiedzieć się czegoś więcej o 
tych zapewne bardzo dzielnych żołnierzach. 

Pan Władysław – Dla nas Pola-
ków byli to bardzo szczególni żoł-
nierze, bo ich upór i zdecydowa-
nie wobec komuny i reżimu było 
tak mocne, że nie akceptowali 
tego stanu rzeczy. Dlatego ukry-
wali się po lasach i walczyli wciąż 
z wieloma trudnymi przeciwno-
ściami, jakie były w kraju. Ustrój 
komunistyczny im się nie podobał toteż robili wszystko, by go zwal-
czać i tłumić. Dlatego  ci żołnierze zbrojnego podziemia niepodległo-
ściowego ginęli z rąk komunistycznych oprawców.

Krzysztof Górecki – To świę-
to jeszcze do niedawna nie było 
w ogóle obchodzone w naszym 
kraju. Teraz czasy trochę się 
zmieniły i bardzo słusznie. O żoł-
nierzu wyklętym mówiono już w 
moim dom rodzinnym, gdzie ro-
dzice dokładnie tłumaczyli mi, 
kim oni byli, za co walczyli i prze-
ciwko komu. Określenie „żołnie-

rze wyklęci” oznacza właśnie żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyza-
cji Polski i podporządkowania jej władzy. Uważam, że jest to świę-
to warte propagowania, chociaż tu miałbym również pewne niewiel-
kie zastrzeżenia dotyczące właśnie świąt, bo jeżeli idziemy w jedno 
konkretne święto, deprecjonujemy trochę inne święta. Dlatego w ka-
lendarzu świąt jest potrzebna jakaś logiczna mądrość i równowaga.

Pani Stanisława - Mało słysza-
łam o tym święcie, dlatego nic 
panu nie mogę w zasadzie po-
wiedzieć poza tym, że jutro jest 
to święto, bo mówili w TV. Dlate-
go jak mi czas pozwoli to z pew-
nością sobie pooglądam relacje 
i na pewno dowiem się czegoś 
więcej o tym święcie.

Katarzyna Król – Niestety nie-
wiele wiem na temat tego świę-
ta. A w zasadzie to chyba nic. 
Dlatego jak tylko czas pozwoli, 
to jutro z dziećmi zasiądę przed 
TV i pooglądamy sobie relacje, 
których będzie pewnie kilka w 
telewizji. Ale skoro pan pyta już 
o to święto, to tutaj warto po-
wiedzieć, że oprócz tego święta 

są jeszcze inne. Dlatego człowiek się już gubi trochę w tych roczni-
cach, które obchodzone są w naszym kraju. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Spotkanie w kościuszkach 

Na co wydadzą 
swój fundusz sołecki? 
W miniony czwartek, 25 lutego, o godzinie 18: 00, w wiejskiej świetlicy w Kościuszkach 
odbyło się spotkanie wiejskie, na którym przedstawiono mieszkańcom wsi informacje do-
tyczące wykorzystania funduszu sołeckiego w 2015 roku. Omówiono też inwestycje, jakie 
mają być wykonane we wsi w roku bieżącym. 

Na spotkaniu, w wiejskiej 
świetlicy w Kościuszkach, miesz-
kańcom wsi przedstawiono spra-
wozdanie z działalności Rady 
Sołeckiej za 2015 roku. W roku 
ubiegłym Rada Sołecka wraz z 
sołtysem i radnymi zorganizo-
wała pięć zebrań wiejskich, w 
tym jedno z wójtem Gminy Osi-
na, na którym odbyły się wybo-
ry sołtysa i rady sołeckiej. Nale-
ży również dodać, że w tym sa-
mym roku odbyły się również 
trzy spotkania dla samej rady.  W 
trakcie zebrania omówiono rów-
nież przedsięwzięcia, które zo-
stały zrealizowane w roku ubie-
głym.  

W 2015 roku w miejscowości 
Kościuszki położono nawierzch-
nię ścierną na drodze gminnej 
od przystanku autobusowego, 
aż do mostku przy posesji pań-
stwa Galus. Koszt tej inwestycji 
wyniósł gminę 115 000 tyś zł. Z 
inicjatywy mieszkańców Kościu-
szek zamontowano siatki, tak 
zwanego piłko-łapu, na boisku 
do siatkówki przy świetlicy. Na 
to przedsięwzięcie przeznaczo-
no 1 086,12 zł.    Z tych samych 
środków finansowych odmalo-
wano również przystanek auto-
busowy oraz zakupiono naczy-
nia szklane i sztućce do świetlicy 
wiejskiej. Z pomocą mieszkań-
ców wioski oczyszczono i poma-
lowano stoły oraz ławki na tere-
nie świetlicy. Odmalowano rów-
nież m.in. drzwi główne do Ko-
ścioła oraz oczyszczono dach 
salki. Warto dodać, że z inicja-
tywy radnego Rafała Wróbla po-
stawiono m.in. lustro na głów-

nym skrzyżowaniu oraz dwa 
znaki przystankowe na drodze 
dojazdowej do Kościuszek. 

Kolejnym punktem spotkania 
było zapoznanie mieszkańców 
wioski z zadaniami, które zostały 
zrealizowane z funduszu sołec-
kiego za rok 2015. I tak w roku 
ubiegłym środki z fundusz sołec-
kiego na kwotę 15 291, 00 zł prze-
znaczono na: organizację im-
prez kulturalno integracyjnych - 
2 858,82 zł, doposażenie świetli-
cy - 2 710,94 zł., eksploatacja ko-
siarek 697, 18 zł remont i prze-
gląd kosiarek – 791,50 zł, zakup 
środków czystości do świetlicy – 
500 zł., remont sceny w świetlicy 
wiejskiej – 7 232,28 zł. W sumie 
Kościuszki wykorzystały z fun-
duszu sołeckiego 14 790,72 zł. 

W trakcie zebrania omówiono 
również wydatkowanie funduszu 
sołeckiego na rok 2016. 

-Jak dobrze wiecie fundusz so-
łecki na 2016 rok został uchwa-
lony we wrześniu roku ubiegłe-
go. Na rok 2016 otrzymaliśmy 
15 677, 51 zł. Pieniądze te zosta-
ną przeznaczone na organizację 
imprez kulturalno integracyjnych, 
są to usługi i zakupy. Na usługi 
jest wyznaczone 1 400 zł, zaś na 
zakupy 2 271,51 zł. Pieniądze są 
również przeznaczone na estety-
kę wsi w kwocie 1 500 zł.  Środ-
ki z funduszu sołeckiego przezna-
czone są również na doposażenie 
świetlicy i zakup środków czysto-
ści do niej. W tym roku zakupi-
liśmy już zmywarkę za 1 390 zł, 
udało nam się zakupić jeszcze an-
tenę do świetlicy, aby dzieci mo-
gły oglądać bajki. Jak widzicie 

państwo poczyniliśmy już jakieś 
zakupy. Planujemy również prze-
znaczyć 8 000 zł na siłownię na-
powietrzną - dodaje sołtys wsi 
Katarzyna Wąsik. Na zebraniu 
omówiono również zasady wy-
najmu świetlicy. 

-Osoby zainteresowane wynaj-
mem świetlicy muszą pobrać ode 
mnie podanie. Jeżeli termin wy-
najmu sali zostanie ustalony, to ja 
to podanie podbiję. Z podaniem 
tym należy udać się do Gminy i 
uiścić tam opłatę w wysokości 150 
zł netto. Dodatkowo należy rów-
nież uiścić opłatę w wysokości 120 
zł plus kaucję na rzecz wioski - 
dodaje Katarzyna Wąsik. Dla za-
interesowanych, kwota w wyso-
kości 120 zł została ustalona na 
zebraniu wiejskim przez miesz-
kańców wsi, którzy 25 lutego byli 
obecni na spotkaniu. 

Tego dnia omówiono również 
sprawy bieżące, które w najbliż-
szym czasie zostaną zrealizowa-
ne.

Głównie mowa tu o organiza-
cji Dnia Kobiet. 

Dodatkowo Katarzyna Wąsik 
wraz z Radą Sołecką podzięko-
wała wszystkim mieszkańcom 
Kościuszek za współpracę i chęć 
działania na rzecz wioski.

-Bardzo dziękujemy mieszkań-
com wsi, którzy aktywnie włączy-
li się w działanie poprzez fizyczne 
uczestnictwo w pracach na rzecz 
wsi, ale także poprzez meryto-
ryczne wsparcie i konstruktywną 
krytykę- powiedziała sołtys wsi 
Katarzyna Wąsik. 

Klaudia Stefańska 

Rada sołecka w Kościuszkach podczas obrad 
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Wojny nie będzie, więc, po co wydział… 

Zlikwidowano Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Najpierw Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, teraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), którym od lat kierował Stanisław 
Pietrzycki. Burmistrz Robert Czapla podjął decyzję o likwidacji kolejnego wydziału w Urzędzie Miejskim i jak zapowiedział jego zastępca, to nie koniec 

zmian w ratuszu. 

Reorganizacja wydziału była ko-
nieczna ze względu na to, że jeden 
z urzędników z innego wydzia-
łu ma odejść pod koniec marca na 
emeryturę – stwierdził wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski, pytany 
o zmiany w UM przez radnych na 
ostatniej sesji. 

- W Wydziale Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich (w skr. SSi0- 
dop. red.), zatrudnione są trzy oso-
by. Jedna z nich odchodzi z końcem 
marca na emeryturę. Stanęliśmy 
przed decyzją zatrudnienia nowego 

urzędnika, albo dokonania reorga-
nizacji w celu zasilenia kadrowego 
tego wydziału pracownikami z in-
nej komórki w UM – tłumaczył K. 
Kolibski. 

Wybór padł na WBiZK, którego 
kierownikiem był przez lata Stani-
sław Pietrzycki. Oprócz niego w 
wydziale pracował jeszcze Sławo-
mir Rekowski. Obaj panowie stra-
cili swoje dotychczasowe funkcje 
i otrzymali nowe umowy o pracę. 
St. Pietrzycki został w nowym wy-
dziale specjalistą ds. obronnych i 

zarządzania kryzysowego, a jego 
dotychczasowy podwładny (S. Re-
kowski) zajmuje się teraz sprawa-
mi meldunkowymi. Reorganiza-
cja taka to zapewne ciężkie przeży-
cie dla byłego już kierownika zli-
kwidowanego Wydziału. Przez lata 
budował on z godnym pochwały 
zapałem merytoryczne zabezpie-
czenie i przygotowanie gminy na 
wypadek różnego rodzaju zdarzeń 
wyjątkowych, w tym tych związa-
nych z klęskami żywiołowymi, czy 
zagrożeniami przemysłowymi (np. 
amoniak).  Wiceburmistrz K. Ko-
libski stwierdził jednak, że zada-
nia jakie dotychczas wykonywał 
WBiZK, wpisują się w kompeten-
cje Wydziału SSi0. Zapowiedział 
też, że reorganizacja UM będzie 
kontynuowana. 

DN zapytał burmistrza, czy i ja-
kie oszczędności przyniesie re-
organizacja w UM. Do zamknię-
cia bieżącego numeru gazety od-

powiedzi nie otrzymaliśmy. R. 
Czapla nie odpowiedział również 
na pytania, dlaczego reorganiza-
cji dokonano akurat kosztem Wy-
działu BiZK (a nie np. wyraźnie 
przerośniętego wydziału zajmują-
cego się informacją - uwaga red.), 
ani też, w jakim stopniu odbiło się 
to na dochodach zdegradowanych 
pracowników zlikwidowanego wy-
działu. Warto też, aby mieszkańcy 
poznali pogłębioną, a nie powierz-
chowną odpowiedź na pytanie: 
czy taka reorganizacja nie wpły-
nie negatywnie na stopień zabez-
pieczenia antykryzysowego w na-
szej gminie?

Przypomnijmy, że nie jest to 
pierwsza reorganizacja w UM w 
Nowogardzie. Jakiś czas temu, de-
cyzją burmistrza R. Czapli, likwi-
dacji uległ Wydział Edukacji, Kul-
tury i Sportu, którego kierowni-
kiem była Marlena Marchewka – 
prywatnie żona skarbnika gmi-

ny Marcina Marchewki, obecnie 
zatrudniona w Zarządzie Budyn-
ków Komunalnych w dziale księ-
gowym. W miejsce zlikwidowa-
nej komórki powstał Referat Edu-
kacji, w którym pracują aktualnie 
trzy osoby, tj. Barbara Sroka i  Mo-
nika Tandecka , synowa znane-
go działacza LZS oraz zatrudnio-
ny, jako pomoc administracyjna, 
pod koniec września zeszłego roku 
Mariusz Kaglik, dobry znajomy 
szefowej ZNP Stanisławy  Jakub-
czak. Natomiast część zadań, któ-
rymi wcześniej zajmował się Wy-
dział EKiS, przejął Wydział Roz-
woju Lokalnego i Funduszy, które-
mu poszerzono nazwę o dwa do-
datkowe człony tj. Kulturę i Sport. 
Obecnie burmistrz szuka nowe-
go kierownika tego Wydziału, po 
tym, jak z pracy odeszła Agnieszka 
Wróblewska. Mimo kilku ogłoszo-
nych naborów nie było chętnych 
do pracy na tym stanowisku. 

MS

Wydali pieniądze, teraz szukają  kto zrezygnuje 

Skarbnik spotkał się z szefami klubów
Wczoraj w magistracie, w związku z wtorkową sesją Rady, odbyło się spotkanie z udziałem szefów klubów Rady oraz skarbnika Gminy. Spotkanie doty-
czyło możliwych sposobów sfinansowania zakupu sterylizatora i budowy drogi z Wojcieszyna w stronę pola zwanego strefą przemysłową.

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, radni odrzucili przygotowa-
ne przez burmistrza projekty do-

tyczące sposobu finansowania za-
równo sterylizatora, jak i drogi do 
tzw. strefy. Radni nie przyjęli tych 

projektów głównie dlatego, że nie 
godzili się na wskazane przez bur-
mistrza źródła finasowania obu 
wydatków. Magistrat chciał bo-
wiem, aby wydatki te pokryte zo-
stały poprzez przesunięcie środ-
ków z innych zatwierdzonych już 
w budżecie zadań w tym z wielu 
zadań inwestycyjnych. W przy-
padku sterylizatora chodziło tak-
że o to, że pieniądze na ten cel zo-
stały przez radnych już raz zadys-
ponowane - nie będę drugi raz de-
cydował o wydaniu środków, któ-
re już raz jesienią 2015 roku wy-
daliśmy na ten sam cel – mówił w 
trakcie ostatniej sesji jeden z rad-
nych. Przypomnijmy, że również 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
szuka od kilkunastu dni odpowie-
dzi na pytanie, co się stało z tymi 
pieniędzmi, które radni już wcze-
śniej na sterylizator przeznaczyli. 
Za sposób wykonywania budżetu 
zatwierdzanego przez Radę, od-
powiada burmistrz wraz z pod-
ległym mu aparatem urzędni-
czym. Burmistrz jest także odpo-
wiedzialny za przygotowanie pro-

pozycji sposobu finansowania po-
szczególnych zadań gminnych. Po 
co więc skarbnik chciał się spo-
tkać w pozasesyjnym trybie z sze-
fami klubów radnych? Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że chodzi tu-
taj o wciągnięcie radnych w od-
powiedzialność za szukanie środ-
ków na ważne wydatki, których 
brakuje z powodu „lekkiej” do 
wydatków ręki burmistrza. 

-  Jeśli środków brakuje to ich 
szukanie należy zacząć od oszczę-
dzania – mówi obecny na po-
niedziałkowym spotkaniu prze-
wodniczący klubu PiR- PiS Piotr 
Słomski- to nie nasze zadanie, 
ale jak nas pytają to wskazałem 
skarbnikowi źródła tych oszczęd-
ności: należy ograniczyć wydatki, 
na różne imprezy rozrywkowe, 
moim zdaniem zaplanowane w 
poważnym nadmiarze, po drugie 
należy ściąć też różne wydatki ad-
ministracyjne w tym np. na biu-
letyn gminny, którego sam druk 
kosztuje rocznie około 120 tys., do 
tego dochodzi koszt dwóch stano-
wisk, gdzie pracują osoby zajmują-

ce się głównie propagandą sukcesu. 
Zasugerowałem też, że należy roz-
ważyć cel pozyskania środków na 
inwestycje, np. sprzedaż budynku 
gminnego po byłym przedszkolu 
przy ul. Wojska Polskiego, z które-
go od wielu lat korzysta nieodpłat-
nie Fundacja Talent Promocja Po-
stęp- kończy radny. 

Przypomnijmy, że wspomniany 
przez radnego budynek Funda-
cja, której nowogardzkim oddzia-
łem kieruje Jerzy Jabłoński, użyt-
kuje nieodpłatnie (nie płaci czyn-
szu) już kilkanaście lat, a na do-
datek jest zwolniona przez gmi-
nę także z podatku od nierucho-
mości. Spotkanie ze skarbnikiem 
z istoty mogło mieć tylko charak-
ter konsultacyjny.  Jaki będzie los 
finansowania obu wymienionych 
na wstępie wydatków? To dowie-
my się po rozstrzygnięciach, jakie 
zapadną na wtorkowej sesji Rady 
zwołanej na wniosek burmistrza 
w trybie nadzwyczajnym, tydzień 
po poprzedniej sesji zwyczajnej.

sm

Na zdjęciu M. Marchewka 

Skład osobowy wydziału SSiO po reorganizacji
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Ciekawostka - odwołali 
burmistrza

...za stały konflikt  
z Radą Miasta
W wyniku niedzielnego referendum, mieszkańcy gminy 
Trzebiatów odwołali dotychczasowego burmistrza Zdzi-
sława Matusewicza. 

W referendum wzięło udział 
około 3500 osób, czyli o 400 
więcej aniżeli wynosiła w tej 
gminie minimalna wymagalna 
dla ważności referendum fre-
kwencja.  Za pozostawieniem 
burmistrza głosowało tylko 
około 200 osób, pozostali gło-
sujący opowiedzieli się za wnio-
skiem o odwołanie Matusewi-
cza. Organizatorzy referendum 
zarzucali dotychczasowemu 
burmistrzowi zwłaszcza, stały 
konflikt z Radą Miasta.  War-
to przypomnieć, że po zmia-

nach ustawowych, dokonanych 
kilka lat temu, uzyskanie waż-
ności referendum o odwoła-
nie burmistrza wymaga istotnie 
mniejszej procentowo frekwen-
cji aniżeli było to poprzednio, 
gdy wymagane było 30 procent 
udziału w referendum, liczo-
ne od ogółu uprawnionych do 
glosowania. Ten wymóg pozo-
stawiono jednak nadal dla refe-
rendum o odwołanie Rady, na-
tomiast w przypadku referen-
dum o odwołanie burmistrza 
wystarczy teraz udział w gło-
sowaniu 3/5 liczone od ilości 
osób, które oddały głos na da-
nego burmistrza w wyborach 
podstawowych. Skutkuje to tak, 
że np. w przypadku Nowogar-
du dla ważności referendum o 
odwołanie Rady w głosowaniu 
musiałoby wziąć udział ponad 
6 tys. osób, a dla ważności re-
ferendum o odwołanie burmi-
strza w tej kadencji wystarczy 
u nas nieco ponad 3 tysięczna 
frekwencja. 

Red. 

Uczcili pamięć 
Żołnierzy Niezłomnych 
W minioną niedzielę (28.02), w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odby-
ły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, których święto przypada właśnie 
dzisiaj, tj. 1 marca. 

O godz. 11.00, odbyła się 
Msza święta w intencji Żołnie-
rzy Niezłomnych, którą odpra-
wił ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko. 

-W tym dniu przypomi-
na nam się postawa Mojże-
sza, który wiódł dostatnie życie, 
ale zrezygnował z tego wszyst-
kiego. To nawiązanie do sytu-
acji, jaka była w naszym kraju. 
Większość się cieszyła z wygra-
nej wojny, z wolności, nowego 

czasu. Ale byli i tacy, którzy po-
wiedzieli, że to za mało i powie-
dzieli, nie, wobec kolejnego to-
talitaryzmu. I chociaż byli mor-
dowani i nikt się o nich nie upo-
minał, nie rezygnowali ze swo-
jej postawy. Tak im bowiem na-
kazywała wiara. Dlatego są bo-
haterami – mówił ks. G. Le-
gutko, wspominając Żołnierzy 
Wyklętych. 

Po Mszy św. wierni na cze-
le z duchownymi przeszli pro-

cesją pod głaz poświęcony pa-
mięci Żołnierzom Niezłom-
nym. Tam odśpiewano wspól-
nie pieśń pt. „Boże, coś Polskę”. 
Następnie złożono wiązanki 
i zapalono znicze pod obeli-
skiem, a niewielka grupa para-
fian wraz z ks. G. Legutko uda-
ła się na wizytę do Andrzeja 
Kiszki pseudonim „Dąb”, byłe-
go żołnierza AK, mieszkające-
go koło Łobza. 

MS

Sygnały czytelników 

Czy walka o klientów przebrała miarę? 
Od kilku tygodni, widoczny na zdjęciu samochód z lawetą zajmuje niemalże cały parking przy ul. Stolarskiej - alarmują redakcję czytelnicy. Wszystko 
wskazuje na to, że jest to odsłona wojny o klienta pomiędzy dwoma konkurującymi ze sobą firmami. Sprawą zajmuje się już policja. 

W tej sprawie redakcja odebra-
ła już kilka telefonów. Jak można 
się domyślać większość z naszych 
rozmówców była oburzona tym, 
że ktoś zajął tyle miejsca na par-
kingu. Ponadto, dzwoniące osoby 
zwracały uwagę, że zaparkowa-
ny samochód ma przebite opony, 
a więc jest niesprawny technicz-
nie, toteż policja powinna samo-
chód odholować na płatny par-
king. Rzecznik policji, asp. Julita 
Filipczuk wyjaśnia, że funkcjona-
riusze nie mają podstaw do takich 
działań. 

-Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przedmiotowy pojazd 
zaparkowany jest w miejscu do-
zwolonym, nie zagraża bezpie-
czeństwu ruchu drogowego, ani nie 
powoduje uszkodzenia drogi - in-
formuje J. Filipczuk. 

Nieoficjalnie wiadomo, że cała 

sytuacja to efekt sporu, jaki toczy 
się od kilku miesięcy pomiędzy 
dwoma konkurującymi ze sobą 
firmami, działającymi w tej samej 
branży. Chodzi o sprzedaż i ser-
wis kosiarek do trawy. Właściciel 
zespołu pojazdów zaparkowa-
nych przy ul. Stolarskiej, pełnią-
cego funkcję reklamowo-infor-
macyjną, w ten sposób chciał po-
informować, że działalność pod 
określoną marką, jaką dotychczas 
prowadzono w tym miejscu, prze-
niesiono pod inny adres. Tyle, że 
w lokalu obok którego obecnie 
stoi samochód z reklamą na lawe-
cie oferowane są takie same usłu-
gi, ale już przez kogoś innego i 
pod inną marką. Nie byłoby może 
z tym problemu, gdyby nie to, że 
zespół pojazdów, choć zaparko-
wany zgodnie z prawem, utrud-
nia korzystanie z wejścia do ser-

wisu kosiarek, zarówno klientom 
jak i dostawcom części do ma-
szyn. I właśnie ten wątek sprawy 
jest przedmiotem postępowania, 
jakie prowadzi policja. 

- Komisariat Policji w Nowo-
gardzie prowadzi postępowanie 
w sprawie z art. 107 kw, dotyczą-
cej złośliwego niepokojenia, po-
przez zastawienie wejścia do pawi-
lonu handlowego mieszczącego się 
w Nowogardzie przy ul. Stolarskiej 
5, przez zespół pojazdów. Na chwi-
lę obecną trwają czynności wyja-
śniające zmierzające do ustalenia 
sprawcy wykroczenia oraz zbiera-
ne są wszelkie dowody, które przy-
czynią się do zakończenia postępo-
wania – mówi as. J. Filipczuk. 

Niezależnie od tego, jaki będzie 
wynik postępowania prowadzo-
nego przez KP w Nowogardzie, a 
także tego, jaka jest geneza wojny 

między dwoma przedsiębiorcami, 
faktem jest, że w miejscu, gdzie 
teraz stoi zespół pojazdów, wcze-
śniej mogło zaparkować co naj-
mniej kilka samochodów osobo-
wych. Jak widać na zdjęciu teraz 

na ulicy tworzy się bałagan, a to 
znacznie ogranicza bezpieczeń-
stwo na tym odcinku, dość ru-
chliwej uliczki. 

MS
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roczna odprawa 

Policja podsumowała rok 
24 lutego 2016 roku, o godzinie 10: 00, w sali odpraw w KPP w Goleniowie, odbyło się pod-
sumowanie prac policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego za rok 2015. 

W rocznej odprawie uczestni-
czyli między innymi funkcjona-
riusze Policji z Goleniowa, Nowo-
gardu, samorządowcy, przedstawi-
ciele    służb i instytucji współpra-
cujących z Policją. Udział w rocz-
nej odprawie wziął także zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Szczecinie ds. prewencji mł. 
insp. Piotr Ostrowski. 

Insp. Krzysztof Targoński, ko-
mendant powiatowy policji, po-
dziękował wszystkim policjan-
tom za zaangażowanie w służbę, 

jak również trud włożony w  reali-
zację powierzonych zadań. Ukłon 
skierował także w kierunku samo-
rządowców, za  dobrą współpra-
cę, a także wsparcie na rzecz bez-
pieczeństwa mieszkańców  powia-
tu goleniowskiego.  Na spotka-
niu mówiono o najważniejszych 
zadaniach minionego roku i wy-
tyczono kierunki na bieżący rok, 
na które składają się takie zadana 
jak: podnoszenie bezpieczeństwa 
w zakresie bezpieczeństwa imprez 
masowych, prospołeczny kierunek 

Policji, podniesienie poziomu ob-
sługi interesantów, wzmocnienie 
poziomu bezpieczeństwa miesz-
kańców w miejscu zamieszkania, 
poprawa warunków pracy samych 
policjantów. 

Zaś, co się tyczy samych priory-
tetów pracy w policji na lata 2016 
-18, to skupiają się one w 7 punk-
tach. Te najważniejsze to: zwięk-
szenie efektywności działań policji 
na rzecz wzmocnienia współpra-
cy ze społeczeństwem. Kolejnym 
dość istotnym punktem jest dzia-
łanie policji ukierunkowane na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a także wzrost sku-
teczności działań policji w zwal-
czaniu przestępczości najbardziej 
uciążliwej społecznie. Istotnym 
punktem w założonych prioryte-
tach jest optymalizacja działań po-
licji na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa imprez masowych.

- Jedno, co mogę od razu powie-
dzieć to to, że na szczęście więk-
szych problemów u nas nie ma, bo 

Sołtysi w Gminie Osina 

Mieszkańcy pytają, dlaczego mamy taki słaby zasięg
W roku ubiegłym, prezentowaliśmy państwu sylwetki sołtysów z gminy Nowogard, tym razem prezentujemy sołtysów i ich działalność w gminie Osina. 
Pierwszym naszym rozmówcą był Ryszard Kubeczko, sołtys Węgorzy. Tym  razem rozmawiamy z Agnieszką Pakulską, mieszkanką Osiny, która funkcję 
sołtysa tej wsi pełni od 2015 roku. 

DN: Dlaczego zdecydowała się 
pani kandydować na sołtysa wsi 
Osina?

Agnieszka Pakulska: Na zebraniu 
wiejskim, mieszkańcy Osiny wska-
zali na mnie, abym została sołtyską. 
Oczywiście zgodziłam się, bo wie-
działam na czym ta praca polega. 

Poprzednim sołtysem wsi był mój 
mąż, który obecnie jest radnym. 
Stwierdził, że jako radny będzie po-
magał mi w pełnieniu moich obo-
wiązków. I tak się stało, że od roku 
pełnię funkcję sołtyski.

Chciałabym przy okazji podzię-
kować wszystkim wyborcom za to, 
że obdarzyli mnie ogromnym zaufa-
niem i zostałam przez nich wybrana 
na sołtysa Osiny. Mieszkańcom Osi-
ny, którzy nam pomagają w wyko-
nywaniu celów, które sami sobie po-
stawiliśmy. Dziękuję Wam wszyst-
kim za trud, jaki wkładacie w po-

moc przy organizacji imprez inte-
gracyjnych, upiększaniu naszej miej-
scowości. Bez Was wszystkich nie by-
łoby efektów, jakie osiągamy. Dzię-
ki pracy naszych rąk, Osina staje się 
coraz piękniejsza. Pamiętajmy robi-
my to wszystko dla nas, to wszystko 
jest nasze, nie Twoje, moje. Proszę 
mieszkańców Osiny, żeby przybywali 
na zebrania wiejskie, na których po-
ruszanych jest wiele spraw, które nas 
wszystkich dotyczą. Również dzięku-
ję wszystkim darczyńcom, którzy nas 
wspierają, bo to dzięki Wam może-
my jeszcze więcej osiągnąć.

Z jakimi problemami aktualnie 
zmaga się wieś? Który z tych pro-
blemów wymaga poświęcenia naj-
więcej uwagi?

Największym i najbardziej wy-
magającym uwagi problemem jest 
Internet. Na zebraniach wiejskich 
mieszkańcy pytają, dlaczego mamy 
taki słaby zasięg? Mi trudno jest się 
w tej kwestii wypowiedzieć. Myślę, że 
gmina już dawno zajęła się tym pro-
blemem. Może z czasem sygnał In-
ternetu poprawi się w naszej wiosce. 

Kolejnym problemem, z którym 
staram się walczyć, są biegające bez 
opieki psy. Właściciele czworono-
gów nie obchodzą się z nimi należy-
cie. Mam tu na myśli m.in. to, że nie 

wyprowadzają ich na smyczy. Miesz-
kańcy bloków otwierają pieskom 
drzwi na dwór, a te potrafią siedzieć 
na dworze przez pół dnia. Gdy ktoś 
się pyta, kogo to pies, to nikt nie po-
trafi wskazać właściciela, a przecież 
pies do kogoś należy. 

Temat dróg i ich stanu jest przez 
wszystkich dobrze znany. U nas, 
tak jak i w wielu innych miejscowo-
ściach, problem dróg jest również po-
wszechny. Chociaż tak do końca nie 
mogę narzekać na stan dróg, ponie-
waż ostatnio wyremontowali nam 
odcinek drogi od skrzyżowania do 
mostku. Następny etap naprawy dro-
gi nastąpi od tej części do cmentarza. 
Wiem również, że zaplanowana jest 
modernizacja drogi prowadzącej do-
okoła osiedla. 

Na co zostaną przeznaczone 
środki z funduszu sołeckiego w 
2016 roku?  

Na spotkaniu wiejskim, mieszkań-
cy Osiny podjęli decyzję, na co zo-
stanie przeznaczony fundusz sołec-
ki. Chcemy zainwestować te środki 
pieniężne na doposażenie placu za-
baw dla dzieci. Połowę budżetu w 
tym roku przeznaczymy właśnie na 
realizację tego zadania. Pieniądze 
z funduszu przeznaczymy również 
na organizację różnego rodzaju im-

prez. Zorganizujemy z tych fundu-
szy na pewno śniadanie wielkanoc-
ne, Dzień Dziecka, Dzień Pieczonego 
Ziemniaka – to również takie święto 
Osińskie, Dzień Kobiet itd. Z okazji 
Dnia Babci i Dziadka roznosiliśmy 
po domach mieszkańców Osiny ba-
beczki, słodycze i dodatkowo składa-
liśmy życzonka. Dziadkowie i Babcie 
byli zachwyceni. Wracając do tema-
tu, środki z funduszu zostaną prze-
znaczone również na doposażenie 
świetlicy. 

Przy okazji chciałabym podzięko-
wać na łamach gazety DN, Urzędo-
wi Marszałkowskiemu, dzięki które-
mu zakupiliśmy dresy dla chłopców z 
LZS-u z Osiny. Chciałabym również 
podziękować firmie Farma Redło 
Sp. z o.o. oraz firmie OZHZF, którzy 
również przekazali fundusze na za-
kup stroi. 

W jaki sposób przyczynia się 
pani do promowania i rozwijania 
wsi?

Będąc gdzieś daleko w trasie sta-
ram się pokazywać innym osobom 
zdjęcia z różnego rodzaju imprez, 
które miały u nas miejsce. Po jakimś 
czasie zdarzało mi się słyszeć od ko-
goś, że ktoś o naszej miejscowości do-
brze mówił. Z czego jestem bardzo 
zadowolona. Poza tym cieszę się, że 

możemy korzystać ze środków z fun-
duszu sołeckiego, gdyż dzięki temu 
jesteśmy w stanie upiększać naszą 
wieś. Mój mąż Marek będąc rad-
nym, również angażuje się w różne-
go rodzaju działania.  Dzięki wła-
dzom gminy mamy ładniejsze drogi, 
mamy zrobioną kanalizację. W na-
szej miejscowości jest szkoła, ośro-
dek medyczny, sklepy, a nawet peron 
i możliwość przemieszczania się po-
ciągami w różne strony. Niczego nam 
tu nie brakuje. Warto głośno mówić 
o tym, bo nie wszyscy mają tak wie-
le jak my. 

Jak wyobraża sobie pani Osinę 
w najbliższej przyszłości?

Na pewno wiele się zmieni. Może 
do naszej wioski zawitają jacyś in-
westorzy, przedsiębiorcy, którzy będą 
chcieli wybudować u nas jakieś za-
kłady pracy. Wówczas tutejsi miesz-
kańcy mogliby znaleźć na miejscu 
zatrudnienie. Zawsze byłoby inaczej. 
Chcę, by miejscowość się non stop 
rozwijała. Może sektor turystki war-
to byłoby w Osinie rozwinąć w jakiś 
sposób. Mamy piękny zalew, który 
niestety jest zaniedbany. Może przy-
dałoby się odrestaurować to miejsce. 

Rozmawiała: 
Klaudia Stefańska 

zaufanie, jakie udało nam się wy-
liczyć do policji względem obywa-
teli jest na poziomie 65% zaufania, 
co czyni ten fakt mocnym i dobrym 
dla nas policjantów wynikiem, któ-
ry zdecydowanie powinien nas mo-
tywować do jeszcze bardziej efek-
tywnej pracy dla dobra i bezpie-
czeństwa obywatela. 27% respon-
dentów wykazało jednak brak za-
ufania do naszej służby, a 8% trud-
no było ocenić naszą pracę- powie-
dział K. Targoński. 

W ostatnim czasie zaszło wie-
le zmian w przepisach, na podsta-
wie, których pracują m.in. służby 
policji. Wspomniała o tym pod-
czas rocznej odprawy szefowa go-
leniowskiej prokuratury, Beata 
Balcarska.

– Rok 2015 był rokiem wyjątko-
wym, bowiem bardzo mocno zmie-
niły się przepisy dla funkcjonariu-
szy pionu kryminalnego. W ży-
cie weszła nowa procedura kar-
na, zmieniająca sztukę prowadze-
nia procesu. Uczyniła ona sędzie-
go bezstronnym arbitrem rozsą-
dzającym spór między oskarżycie-
lem, a obroną. Nosi to nazwę kon-
tradyktoryjności, w miejsce wcze-
śniejszego modelu inkwizycyjno-
ści, gdy na Sądzie ciążyła inicjaty-
wa dowodowa w postaci przesłu-
chiwania świadków i zbierania do-
wodów. Projekt Ministerstwa Spra-

wiedliwości przywrócił nadrzęd-
ną rolę zasady prawdy materialnej 
w postępowaniu karnym. Dlatego 
ten zakres, jakże trudny, wymagał 
od policjantów większego niż zwy-
kle zaangażowania w swoją pracę. 
Kończąc chciałabym dodać, że te 
zmiany spowodowały szybszą pra-
cę dla Sądów. Niemniej te zmia-
ny wymagają ciągłego jeszcze do-
kształcania się i uczestnictwa w 
specjalistycznych szkoleniach. Dla-
tego pozostaje mi życzyć paniom i 
panom policjantom tej szczególnej 
wytrwałości w przyswajaniu tych 
bardzo rewolucyjnych przepisów – 
wyraziła przekonanie pani proku-
rator. 

Obecny na odprawie zastępca 
komendanta wojewódzkiego mł. 
insp. Piotr Ostrowski, również za-
brał głos omawiając ze swojej stro-
ny poszczególne analizy, a następ-
nie podziękował policjantom za 
pracę, życząc im wielu sukcesów 
na rok 2016. Roczną odprawę po-
prowadziła rzecznik prasowa Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie, mł.asp. Julita Filipczuk. 

Podczas odprawy zaprezento-
wano policyjne statystki. Więcej o 
tym w kolejnym wydaniu DN. 

Jarek Bzowy
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 atrakcyjnie położony budynek 250 m2 z działką 1500 
m2. Możliwość zorganizowania np.przychodni zdro-

wia,apteki,żłobka,przedszkola itp. Nowogard,
 ul.3 Maja 22. 
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Gala PlMMa w Łobzie

Wojciech Balejko wygrywa przed czasem
W sobotę (27 lutego), łobeska hala widowiskowo-sportowa zapełniła się po brzegi fanami sportów walki. Okazją była 63. Gala PLMMA, którą wspólnie 
zorganizowali Mirosław Adamów oraz Mirosław Okniński. W czwartej walce dnia łobeskiej publiczności zaprezentował się mieszkaniec Nowogardu- 
Wojciech Balejko.

Mieszkaniec Nowogardu- Woj-
ciech Balejko, na ringach MMA 
trzy razy wygrał, natomiast w pię-
ciu walkach przegrał, jego rywal 
z kolei walczył dwukrotnie i jesz-
cze nie posmakował zwycięstwa. 
Wojciech Balejko oraz Paweł Bo-
lanowski wystąpili w czwar-
tej walce wieczoru.  Od począt-
ku przewagę osiągnął zawodnik z 
Nowogardu. Już w pierwszej run-
dzie próbował założyć dźwignię 
na nogę przeciwnika. Przeciwnik 
odwdzięczył się tym samym. W 
drugiej rundzie Balejko przyparł 
rywala do siatki i wymierzył mu 
kilka potężnych ciosów w głowę, 
przeciwnik jednak przetrwał to 
bombardowanie i starał się uciec 
z pozycji obronnej. W pewnym 
momencie Bolanowski oddał no-
wogardzianinowi rękę. Balejko 
wykorzystał to i w czwartej minu-
cie drugiej rundy zakończył wal-

kę amerikaną. Pozostaje pogra-
tulować mieszkańcowi Nowogar-
du czwartego zwycięstwa na rin-
gach MMA i wierzymy, że Woj-
ciech Balejko wciąż będzie popra-
wiał swój bilans zwycięstw. 

Z kronikarskiego obowiąz-
ku publikujemy również skróco-
ną relację z pozostałych walk. W 
pierwszej walce kibice zobaczy-
li debiutującego w zawodowym 
MMA Piotra Kamińskiego, któ-
ry zmierzył się z Adrianem Bie-
nickim. Pierwsza runda to wal-
ka w stójce. Kilka mocnych cio-
sów udało się zadać P. Kamińskie-
mu. W drugiej rundzie Kamiń-
ski przytomnie wykorzystał oka-
zję i wygrał walkę przed czasem 
przez poddanie. Kamiński spryt-
nie chwycił Bienickiego i zaczął 
go podduszać.

W drugiej walce do klatki wy-
szedł Przemysław Górny z Łobza. 
Jego rywalem był Sebastian Jaku-
biak z Poznania. Ta walka zakoń-
czyła się już w pierwszej rundzie. 
W 2:45 minucie Jakubiak po cio-
sie zadanym przez zawodnika z 
Łobza padł na matę. Samo ude-
rzenie nie było przyczyną upad-
ku – zawodnik doznał bowiem 
otwartego złamania z przemiesz-
czeniem kości śródstopia prawej 
nogi. Walka zakończyła się przez 

TKO. Zawodnik z Poznania klat-
kę opuścił na noszach.

W trzecim pojedynku naprze-
ciw siebie stanęli Kamil Makow-
ski, mistrz AFC, debiutujący w za-
wodowym MMA oraz Patryk Gó-
recki. Debiut był udany. Pomimo 
otrzymania kilku celnych ciosów 
zawodnik z Iławy potrafił zacho-
wać zimną krew i ostatecznie wy-
grał walkę przez duszenie zza ple-
ców.

Kontrowersyjną decyzją sędzie-

go zakończyła się piąta walka po-
między Patrykiem Duńskim i Da-
mianem Frankiewiczem. Walka o 
pas wagi piórkowej PLMMA za-

kończyła się bowiem po niespeł-
na 100 sekundach. Będący blisko 
zawodników Marian Ziółkowski 
stwierdził, że Duński w pewnym 
momencie „odpłynął” i zdecydo-
wał się przerwać walkę. Z decyzją 
sędziego ciężko było się zgodzić 
zarówno samemu zawodnikowi, 
jak i zespołowi.

W szóstej walce naprzeciw sie-
bie stanęli Dawid Żywica i Piotr 
Olszynka. Mistrz wagi koguciej 
(61 kg) już na początku odczuł 

tempo narzucone przez Żywi-
cę. Przewaga zawodnik z Bielska-
-Białej rosła z sekundy na sekun-
dę. Piotr Olszynka próbował się 

bronić i nie pozwolić przeciwni-
kowi wygrać przed końcem czasu. 
Niestety nie udało się to i w 4 mi-
nucie trzeciej rundy Żywica pod-
dał Olszynkę. Dzięki temu zdobył 
pas mistrzowski.

Siódma walka trwała niespeł-
na dwie minuty. W klatce pojawi-
li się Vitalyi Lukoyko z Białorusi 
oraz Artur Kamiński z Drawska 
Pomorskiego, który miał zmie-
rzyć się ze Strzelczykiem. Nieste-
ty pierwotnie zaplanowana walka 
o pas mistrzowski nie doszła do 
skutku z powodu kontuzji. Polak 
nie pozostawił złudzeń zawodni-
kowi zza granicy. Już w pierwszej 
rundzie poddał go, po tym jak za-
łożył mu duszenie zza pleców. 

W ostatniej walce wieczoru na-
przeciw siebie stanęły kobiety: 
Izabela Badurek i Włoszka Isa-
belle Pare. Polka spokojnie zaczę-
ła walkę. W pewnym momencie 
zademonstrowała widzom swo-
je doświadczenie z judo i wy-
wróciła rywalkę. Walkę w czwar-
tej minucie pierwszej rundy prze-
rwał sędzia pojedynku. Kilka se-
kund wcześniej włoszka przesta-
ła się już nawet bronić. Widzowie 
oprócz walk mieli okazję posłu-
chać występów Soboty. 

(sc)
Oprac: KR

Ponownie docenili multimedalistkę z Nowogardu

Ewa Durska z nagrodą Marszałka Województwa
W czwartek (25 lutego) odbyła się gala „Sportowego Podsumowania Roku”, podczas której Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nagrodził 
sportowców za ich szczególne osiągnięcia w 2015 roku. W sumie uhonorowano 41 osób, a w tym Ewę Durską- mulimedalistkę z Nowogardu. 

 Uroczystość miała miejsce w 
odnowionej Sali Anny Jagiellon-
ki na Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie. Oprócz marszałka Ol-
gierda Geblewicza, Zarząd Woje-
wództwa reprezentował wicemar-
szałek Jarosław Rzepa. Nie zabra-
kło również wiceprezesa Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego Ryszar-
da Stadniuka, który na ręce Mar-
szałka Województwa przekazał pa-
miątkowe wydawnictwo związane 
z udziałem polskich sportowców w 
Europejskich Igrzyskach Młodzie-
ży. Nagrody odebrali medaliści Mi-
strzostw Świata i Europy w różnych 
kategoriach wiekowych, w dyscypli-
nach olimpijskich. Na nagrody wła-
dze samorządu województwa prze-
znaczyły ponad 100 tysięcy złotych. 
Sportowcy i trenerzy otrzymali od 2 
do 4 tysięcy złotych, byli to: lekko-
atleci, kolarze, pływacy, zapaśnicy, 
bokserzy i triathloniści. Wśród uho-

norowanych znaleźli się m.in: Ewa 
Durska, Daria Pikulik, Agniesz-
ka Zacharek, Mateusz Miłek, Paweł 
Sendyk i Maciej Sochal. W sumie 
nagrodzono 41 osób. Ewa Durska  z 
klubu UKS Barnim Goleniów otrzy-
mała nagrodę w wysokości 4 000 zł 
za następujące wyniki w 2015 roku: 
1. miejsce na Mistrzostwach Świa-
ta osób niepełnosprawnych (IPC) 
w lekkiej atletyce w pchnięciu kulą, 
Doha 23.10.2015 r., oraz za 1. miej-
sce w pchnięciu kulą i 1. miejsce w 
rzucie dyskiem na Mistrzostwach 
Świata osób niepełnosprawnych 
(INAS), Guaranada 22-26.09.2015 
r. Przypomnijmy, że wynik z katar-
skiej stolicy pozwolił Ewie Durskiej 
wywalczyć kwalifikację na tegorocz-
ną Paraolimpiadę w Rio de Janeiro. 
Miłym akcentem dla nowogardzian-
ki był również fakt, że nagrodzo-
ny za swoją pracę  został trener Ewy 
Durskiej- Waldemar Nowotny, któ-

ry otrzymał 2 000 zł. W kolejnej czę-
ści gali sportowcom za swoje wyniki 
podziękował marszałek. - Człowiek 
stara się walczyć przez całe życie ze 
swoimi słabościami. Najlepszym tego 
przykładem jest sport. Jego magii nie 
byłoby jednak, gdyby nie osiągnięcia, 
których autorami jesteście Państwo. 
Pokazujecie nam wszystkim właści-
wą drogę, dlatego podwójnie doce-
niam coroczne spotkania naszej za-
chodniopomorskiej rodziny sporto-
wej. Cieszy mnie fakt, że w tym gro-
nie są młodzicy, juniorzy i sportow-
cy niepełnosprawni. Rok 2015 nie był 
łatwy, ale wierzę, że 2016 będzie lep-
szy. W tegorocznym budżecie na sfe-
rę kultury fizycznej zaplanowaliśmy 
około 4 miliony złotych. To między 
innymi fundusze na nagrody i sty-
pendia sportowe. Działania o tyle 
ważne, że dla sportu to rok wyjątko-
wy, rok Igrzysk Olimpijskich i Para-
olimpijskich w Rio de Janeiro  - pod-

kreślił Marszałek Województwa Ol-
gierd Geblewicz. Tradycyjnie pod-
czas gali, w której udział wzięło bli-
sko 100 gości: sportowców, trene-
rów i działaczy, wyróżnienia trafi-
ły również do najaktywniejszych 

sportowo w ubiegłym roku klubów, 
gmin, powiatów i szkół na Pomorzu 
Zachodnim. Niestety zabrakło tutaj 
wyróżnień dla nowogardzkich klu-
bów oraz placówek.

Oprac: KR   
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Pomorzanin przegrywa kolejny sparing

Nowe twarze w pierwszym zespole
W sobotę (27 lutego), na boisku w Płotach, Pomorzanin Nowogard rozgrywał mecz sparingowy z Iskierką Szczecin-Śmierdnica. Nowogardzianie zano-
towali kolejną porażkę, jednak powiało optymizmem, gdyż w sparingu Fernando Maia Batista mógł skorzystać z 19 piłkarzy. Do Pomorzanina dołączy-
ło czterech nowych piłkarzy, a w tym tygodniu mają zostać dograne szczegóły ich pozyskania. 

Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 3:5 (1:3)
Gole: Maciej Gołdyn, Fernando Maia Batista x2
Skład: Jacek Malanowski – Krzysztof Domanowski, Maciej Grzejszczak, Krystian Krzak, Damian Kosior – Sylwester Chilkiewicz, Adam Mańka, Dariusz Iwa-

niuk, Dawid Kurek – Rafał Listkiewicz, Maciej Gołdyn; zmiany: Michał Piątkowski, Fernando Maia Batista, Michał Fedak, Krystian Kubicki, Adrian Wasyluk, 
Karol Osakiewicz, Michał Jankowski, Marcin Skórniewski.   

Kibice Pomorzanina Nowo-
gard ponownie nie mają powo-
dów do zadowolenia. Tym ra-
zem ich drużyna przegrała z wy-
stępującą w regionalnej okręgów-
ce (szczebel niżej niż Pomorza-
nin) Iskierką Szczecin-Śmierdni-
ca. Rywale przez cały mecz kon-
trolowali przebieg tego spotka-
nia, strzelając nowogardzianom 
5 goli. Podopieczni brazylijskiego 
trenera zdołali na trafienia Iskier-
ki odpowiedzieć jedynie trzema 
golami. Pozytywną informacją 
jest to, że w sparingu zagrało 19 
piłkarzy Pomorzanina, a pośród 
nich 4 nowych zawodników, któ-
rzy wybiegli w wyjściowej jedena-
stce. Nowymi piłkarzami Pomo-
rzanina są: Krystian Krzak, Ra-
fał Listkiewicz, Sylwester Chil-
kiewicz, Damian Kosior. Więcej 
o tych zawodnikach oraz o pił-
karzach, którzy opuszczą Pomo-

rzanin, napiszemy w najbliższym 
piątkowym wydaniu DN. 

Nowogardzianie bardzo źle 
rozpoczęli sparing z Iskierką, 
bo od straty trzech goli. Jeszcze 
przed przerwą, podopieczni Fer-
nando Maia Batisty zdołali strze-
lić jedną bramkę. Po dośrodko-
waniu w pole karne, po precyzyj-
nym strzale głową Maciej Gołdyn 
strzelił pierwszego w tym me-
czu gola dla swojego zespołu. Po 
zmianie stron, to nowogardzianie 
rzucili się na rywali, czego efek-
tem była bramka kontaktowa. 
Tym razem w roli głównej wystą-
pił grający trener Pomorzanina. 
Brazylijczyk wykończył składną 
akcję całego zespołu. Iskierka od-
powiedziała na tę bramkę, obej-
mując prowadzenie 4:2. Piłkarze 
Pomorzanina ponownie strzelili 
gola kontaktowego i po raz dru-
gi w głównej roli wystąpił trener. 

Tym razem Fernando popisał się 
bardzo ładnym strzałem z rzutu 
wolnego i doprowadził do stanu 
4:3. ostatnie słowo należało jed-
nak do niżej notowanych rywali, 
którzy ostatecznie wygrali w spa-
ringu z Pomorzaninem 5:3. Pod-
czas tej gry kontrolnej kontuzji 

nabawił się Michał Piątkowski, 
który po przerwie zmienił mię-
dzy słupkami Jacka Malanow-
skiego. Młody bramkarz Pomo-
rzanina długo się nie nagrał i po 
kilkunastu minutach musiał opu-
ścić boisko.  W najbliższy week-
end Pomorzanin rozegra kolejne 

dwa sparingi, drugi z nich ma od-
być się na stadionie w Nowogar-
dzie. O dokładnych terminach 
oraz o rywalach sparingowych 
napiszemy więcej w piątkowym 
wydaniu DN. 

KR

Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Chłopców – rocznik 2003

UKS „Jedyneczka” na szczecińskim turnieju
 W dniach 19 – 22 lutego, zawodnicy UKS-u ,,Jedyneczka” Nowogard, wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców z rocznika 2003 
o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina. 

W zawodach wzięło udział 
9 drużyn. W swojej grupie 
wiekowej zespół „Jedynecz-
ki”, po zaciętym boju, uplaso-

wał się na VI miejscu. Nasza 
drużyna grała z takimi zespo-
łami jak: SP 23-Szczecin, SP 
71-Szczecin, SP-37 Szczecin, 

UKS „Miś” Gorzów Wlkp, 
MKS Kusy-55 Szczecin, SP 
23 II Szczecin, KS „CKS SMS” 
Szczecin, SP 55 Szczecin. 

Pierwsze miejsce wywalczy-
ła drużyna UKS „Miś” Go-
rzów Wlkp, która pokonała 
w meczu o pierwsze miejsce 
SP 71-Szczecin. Najlepszymi 
strzelcami naszej drużyny zo-
stali Jakub Konieczny oraz Fi-
lip Fedeńczak zdobywając w 
całym turnieju po 16 bramek. 
Atrakcją  dodatkową przygo-
towaną przez organizatorów 
turnieju było wyjście na mecz 
superligi mężczyzn- Pogo-
ni Handball Szczecin z Azoty 
Puławami.

Na zakończenie turnieju 
cała drużyna i trener otrzy-
mali  puchar z rąk Dyrekto-
ra Szkoły SP 37 oraz zawodni-
ków i zawodniczek SPR Pogo-
ni Baltyca i  zawodników Po-
goni  Handball Szczecin.  W 
imieniu swoim oraz zawod-
ników „Jedyneczki”  składam  
ogromne podziękowania dla 
pana Tomasza Fedeńczaka, 
który zapewnił nam nieod-

płatnie ,bezpieczny transport 
w obie strony. Niedługo cze-
kają nas nie lada emocje, po-
nieważ pod koniec kwietnia 
na sali gimnastycznej w SP 
1  odbędzie się turniej piłki 
ręcznej chłopców klas czwar-
tych, na który przyjadą naj-
lepsze drużyny ze Szczecina i 
Koszalina-  zagłębi piłki ręcz-
nej w naszym województwie 
serdecznie zapraszamy już te-
raz.  

Pełny skład drużyny UKS 
„Jedyneczka”: Tobiasz Ku-
charczyk, Nikodem Furmań-
czyk, Jakub Konieczny, Mi-
łosz Żminda, Rafał Głowac-
ki, Marcin Kreft, Filip Fedeń-
czak, Dawid Kuśmirek, Gra-
cjan Leyk, Wiktor Duraj, Hu-
bert Grygowski oraz Darek 
Rusinowski, trener – Bogdan 
Wawryczuk.

Ze sportowymi pozdrowieniami 
Bogdan Wawryczuk 

Prezes UKS „Jedyneczka” Nowogard
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 12 marzec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja

 i szczegółowe informacje  
u Lidii Bogus tel.505393636 

po godz 14-ej
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej
Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

„Błękit Cup” rocznika 2005

Pomorzanin BDB 
bez straty gola
W sobotę (13 lutego), W Stargardzie odbył się halowy turniej piłkarski rocznika 2005 o 
Puchar Prezesa KB Błękitnych Stargard- „Błękit Cup”. W turnieju z bardzo dobrej stro-
ny zaprezentowali się młodzi adepci ze szkółki piłkarskiej Brazil da Bola działającej przy 
Pomorzaninie Nowogard. Młodzi mieszkańcy naszej gminy nie przegrali żądnego meczu, 
nie stracili choćby jednej bramki i ostatecznie zajęli 2. miejsce.  

W „Błękit Cup” zagrało w su-
mie 8 drużyn, które rywalizowa-
ły „każdy z każdym” w jednej gru-
pie. Oprócz piłkarzy z Nowogar-
du, o zwycięstwo walczyły nastę-
pujące zespoły: Błękitni Stargard, 
Pogoń Szczecin, Chemik Police, 
Champion Gryfino, Widuchowa, 
Ina Goleniów oraz Sparta Gryfi-
ce. Pomorzanin rywalizację roz-
począł od spotkań z najsilniejszy-
mi przeciwnikami, czyli adeptami 
Pogoni Szczecin oraz Chemika Po-
lice. W obydwu spotkaniach żad-
na ze stron nie była w stanie prze-
sądzić o zwycięstwie i pojedynki te 
zakończyły się bezbramkowymi re-
misami. Nowogardzianie rozstrze-

lali się w trzecim meczu, w którym 
zmierzyli się z rówieśnikami z Wi-
duchowa. Piłkarze z Nowogardu 
nie dali szans swoim rywalom wy-
grywając 6:0. Następnie po cięż-
kim boju Pomorzanin uporał się z 
gospodarzami pokonując ich 1:0. 

W kolejnych meczach podopiecz-
ni Roberto Mendesa dwukrotnie 
zanotowali zwycięstwa 3:0, naj-
pierw ze Spartą Gryfice, a następ-
nie z Iną Goleniów. Na koniec Po-
morzanin pewnie pokonał Cham-
piona Police 2:0. Podsumowując, 
młodzi nowogardzianie wygrali 5 
spotkań, dwa mecze zremisowali, 
strzelili 15 goli- nie tracąc przy tym 
żadnej bramki! Pomimo tego, utra-
ta punktów w dwóch pierwszych 
meczach sprawiła, że niepokona-
ny Pomorzanin musiał zadowolić 
się drugim stopniem podium. Aż 9 
z 15 goli Pomorzanina, zdobył Ja-
kub Jankowski, który dzięki temu 
został królem strzelców turnieju.  
Pozostaje nam pogratulować całej 
drużynie ładnego występu na sil-
nie obsadzonym turnieju oraz ży-
czyć kolejnych sukcesów. Przy ar-
tykule publikujemy komplet wyni-
ków nowogardzkiej drużyny. 

KR  

Wyniki:
Pomorzanin BDB Nowogard
Pomorzanin BDB Nowogard – Chemik Police 0:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Widuchowa 6:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Błękitni Stargard 1:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Sparta Gryfice 3:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Ina Goleniów 3:0
Pomorzanin BDB Nowogard – Champion Gryfino 2:0
Król Strzelców:
Jakub Jankowski (Pomorzanin BDB Nowogard) –    9 goli
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Konkurs Wiedzy i Umiejętności 
Interpersonalnych
25 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się Konkurs 
Wiedzy i Umiejętności Interpersonalnych, w którym wzięło udział pięć szkół ponadgim-
najzalnych z województwa zachodniopomorskiego. 

Organizatorem I edycji kon-
kursu wojewódzkiego dla szkół 
ponadgimnazjalnych był Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
St. Staszica w Nowogardzie. Jego 
głównym celem było przygoto-
wanie młodzieży do podejmowa-
nia samodzielnych i trafnych de-
cyzji na podstawie uzyskiwanych 
informacji.   Konkurs składał się 
z dwóch etapów: teoretycznego, 
podczas którego uczniowie roz-
wiązywali test wiedzy z zakre-

su komunikacji interpersonalnej 
oraz etapu praktycznego, podczas 
którego  drużyny rozwiązywa-
ły  problem techniczny na pod-
stawie uzyskiwanych i przekazy-
wanych informacji. Po zsumowa-
niu punktów z części teoretycznej 
i praktycznej wszystko było już 
wiadomo. Wyniki przestawiły się 
następująco: 

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 
w Goleniowie 

II miejsce – I Liceum Ogólno-

kształcące im. ppor. Emilii Gier-
czak w Nowogardzie 

III miejsce – II Liceum Ogól-
nokształcące w Nowogardzie 

IV miejsce – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie 

V miejsce – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Benicach 

Gratulujemy i czekamy na na-
stępną edycję już za rok!

 Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski oraz zastępca dyrektora Pan Piotr Łąpieś wita-
ją uczestników konkursu 

 Uczniowie zmagają się z zadaniami praktycznymi 

 Część praktyczna konkursu 

Część teoretyczna – Pani Sylwia Antczak  i Pani Patrycja Sierżant rozdają uczniom testy

„Widokówka z mojego miejsca”  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Od 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie można 
obejrzeć wystawę fotografii, których autorami są uczniowie ZSP w Nowogardzie. 

Zdjęcia, które można obejrzeć w 
holu biblioteki, to prace uczniów 
ZSP, którzy wzięli udział 

w konkursie zorganizownym 
przez szkołę  SSOU „Kole Nedel-
kovski” w Veles z okazji dnia patro-
na. Trzeba przyznać, że współpra-
ca między naszą szkołą a szkołą w 
Macedonii układa się wzorowo – 
od kilku lat młodzież polska i ma-
cedońska uczestniczy w wymianie 
uczniowskiej, bierze udział w róż-
nych wspólnych konkursach (np. 
fotograficznych czy plastycznych) 
oraz wspólnie celebruje ważne świę-
ta obu szkół. Podobnie było w przy-
padku konkursu fotograficznego 
pt.: „Widokówka z mojego miejsca”, 
który cieszył się pośród uczniów 

ZSP dużym zainteresowaniem. Ce-
lem konkursu było wykonanie arty-
stycznych fotografii, które powinny 
przedstawiać kulturę, tradycję, spo-

sób życia na obszarach miejskich 
lub wiejskich, naturę, małe lub duże 
szczegóły codziennego życia, które 
inspirują do uchwycenia ich na fo-
tografii. 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Mateusz Pertkiewicz 

kl. II TI
II miejsce- Michał Kaźmierczak 

kl. I TI
III miejsce-  Konrad Dwórzyń-

ski kl. II TI
Koordynatorem konkursu w na-

szej szkole był Pan Rafał Wasyluk. 
Chcielibyśmy serdecznie podzię-

kować Pani Ewie Watral – dzia-
łającej w zastępstwie dyrekto-
ra biblioteki – za  profesjonalne 
zorganizowanie wystawy. 

Wystawa fotografii uczniów ZSP

Pan Rafał Wasyluk, Marcin Kusiak i Maciej Fedak 

ZAPROSZENIE 

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników fotografii 
do obejrzenia wystawy prac  uczniów  Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie pt.: „Widokówka z mojego miejsca”,

 która znajduje się 

W  MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
im. S. Żeromskiego  w Nowogardzie 

Organizatorzy
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam	budowę	w	stanie	surowym.	
Tanio.	507	045	404	

•	 Sprzedam	działki	 budowlane	 12-15	 ar.	
602	267	382	

•	 Sprzedam	 lokal	na	działalność	handlo-
wą.	517	357	653	

•	 Dom nad jeziorem w stanie suro-
wym zamkniętym w Nowogardzie 
sprzedam. 605 548 164

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam	mieszkanie	parter	pow.	70m2		

w	Nowogardzie.	721	909	348

•	 Poszukuje	 ziemi	 do	 wydzierżawienia.	
608	647	119	

•	 Działka	 budowlana	o	 pow.	 2900	m²	w	
Krzywicach	–	sprzedam,	609987345

• Sprzedam góre domu dwurodzinnego 
100m2 + garaż, podwórko. 603 079 044 

• Do wynajęcia pomieszczenie – 16 m na 
garaż lub magazyn ul. 700 lecia 13. Tel. 
501 549 818 

•	 Sprzedam	mieszkanie	48m2,	ul.	Kowal-
ska	2,	IV	piętro.	606	269	725

•	 Sprzedam	 działkę	 ogrodową	 3ary	 ul.	
Ogrodowa.	Tel.	693	694	747	

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 790 
795 050 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 508 
948 888

• Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, 
centrum. 600 782 741 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam	ziemie	ogrodową	Nowogard.	
607	962	483	

• Sprzedam kawalerkę 33m2, I piętro No-
wogard. 693 584 630

•	 Wynajmę garaż 20-40 m2, ul. Boha-
terów Warszawy 21.  Tel. 91 39 20 
307

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 
72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. Tel. 889 215 737 

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżowa-
nia dróg Stargard-Maszewo, Szcze-
cin-Chociwel. Działka przylega bez-
pośrednio do drogi 106. Tel. 607 835 
815 

•	 Wynajmę	 umeblowane	 mieszkanie	
2-pokojowe 2	 piętro	 ulica	 Kowalska	
2 w	samym	centrum	Nowogardu.	W	
pobliżu	 szkoła,	 duże	 sklepy,	 jezioro,	
PKP	i	PKS.	Cicha	okolica	z	miejscami	
parkingowymi.	Tel.	728360513	email:	
iwonand1@wp.pl

•	 Wynajmę	kawalerkę	w	centrum	mia-
sta	29m2,	Tel.	513	335	677	

•	 Dom,	duży	z	garażem	i	ogrodem	wy-
najmę.	602	474	266

•	 Sprzedam mieSzkanie wła-
Snościowe na wSi koło re-
Ska (pow. łobeSki), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 684 
154

MOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus C-MaX, rocz-
nik 2004 grudzień, poj. 2000 cm3, 
TDCI 136 kM, stan techniczny dobry. 
kompleksowe wyposażenie. Ubez-
pieczenie i przegląd do 02.06.2016r. 
Tel. 603 079 260 

• Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 
737 447 702

• Sprzedam Quada 110 rok produkcji 
2011 . 667 354 001 

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

•	 Sprzedam	gęsi	skubane.	796	759	414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 Kurki	 nioski	 odhowane,	 powyżej	 7	
tygodni,	 pełen	 program	 szczepień,	
sprzedaż	od	29.03,	Żabowo	13.	91	39	
106	66,	510	127	838

• Sprzedam cielaka – jałóweczke. 781 
744 340 

• Wykonam usługi oranie, sianie. 781 
744 340

•	 Sprzedam	 jęczmień	 i	 pszenżyto	 jare.	
691	140	322	

• Sprzedam prosiaki – 20 sztuk. 725 806 
787 

• Pług obrotowy czteroskibowy sprze-
dam. 91 39 107 14 

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 
144 

•	 Sprzedaż	świeżych	jaj	kurzych	ul.	Bo-
haterów	Warszawy	 21.	Tel.	 91	 39	 20	
307	

• Sprzedam tuczniki i beczkę 2 tys. li-
trów. 606 576 417 

•	 Sprzedam	 cielaki,	 byczki	HS,	 trzymie-
sięczne.	 Cena	 do	 uzgodnienia	 okolice	
Goleniowa.	602	53	63	66

USŁUGI

•	 Remonty	i	wykończenia	mieszkań	-wy-
konam.	608	364	330

•	 MONTaŻ MeBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrMa USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-MaGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI Me-
BlOWeJ SaMOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ MaTerIaŁOWeJ / POŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 Regulacja,	naprawa,	konserwacja	okien	
i	drzwi.	695	181	070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot	podatku	Z	pracy	ro-
dZinne,	 urlopowe:	 niemcy,	
Holandia,	 austria,	 anglia,	
Belgia,	norwegia.	tel.	71	385	
20	18,	601	759	797	

•	 Usługi	transportowe.	Ford	Transit-maxi.	
503	153	159	

•	 Remonty,	 wykończenia	 mieszkań.	 601	
56	73	69	

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? 
Pożyczka bez zbędnych formalności. 
Zadzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dacho-
we, docieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vail-
lant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT	 sprzedaz	 czesci	 do	
piecow	gazowych	691	686	772

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• TORTY. 600 151 353 

• Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

•	 Remonty	mieszkań.	Tel.	607	729	933

• Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 608 
847 784

•	 Usługi budowlano-remontowe. Bu-
dowa domów. regipsy, ocieplenia i 
malowanie. 504 595 424 

•	 Izolacje natryskowe – pianą PUr. 
504 595 424

•	  Tłumacz	–	przysięgły	 języka	angiel-
skiego.	502	376	932,	www.tlumaczno-
wogard.pl

•	 Usługi	 tansportowe	 samochody	 o	 ła-
downości	6,5	tony	i	1,3	tony.	Tel.	731	
882	257

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 Firma	 ogólnobudowlana	 “PTASZYŃ-
SKI”	 zatrudni	 pracowników	 do	 docie-
pleń,	prac	

•	 wykończeniowych,	 pokryć	 papowych,	
Tel.	602	15	90	15

• aMBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	 Zaopiekuję	 się	 dzieckiem,	 wieloletnie	
doświadczenie.	602	690	897

•	 Firma	zatrudni	pracownika		do	biura	
ze	znajomością	j.	angielskiego	lub	j.	

•	 niemieckiego	tel.	91	39	10	704.

•	 Mężczyzna	poszukuje	pracy	dorywczej.	
735	966	788	

•	 Zlecę	 przycinanie	 drzewek	 sosny,	 tel.	
607	585	561

•	 Zatrudnię	 ogrodnika,	 koszenie	 trawy,	
tel,	607	585	561

•	 Zatrudnię	Pana	do	pracy	w	sklepie,	mile	
widziane	prawo	jazdy	kat.	B,	wymaga-
na	znajomość	obsługi	komputera.	91	39	
21	220

•	 Przyjmę	pracownika	od	zaraz	na	stano-
wisko	tokarz	i	frezer.	Tel.	604	171	040	

•	 Zatrudnimy	 kucharza	 z	 doświadcze-
niem.	507	951	313,	507	953	705	

• Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do dozoro-

wana i prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

• Firma zatrudni   osobę do sprzątania 
biura z aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty rynek pra-
cy). Tel. 91 39 25 275

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
miejscowości Węgorzyce. Mile wi-
dziana jest pani samotna, jest moż-
liwość zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

•	 Zatrudnię	sprzedawczynię.	604	977	144	

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
z chorobą Alzheimera. Tel. 731 882 257

•	 Poszukuje	 osoby	 znającej	 podstawowe	
zasady	 mechaniki	 samochodowej,	 do	
rozbiórki	 samochodów	 na	 części.	 570	
645	443	

• Przyjmę do pracy lub na staż do sklepu 
spożywczego. Tel. 502 561 550 

INNe
•	 Sprzedam	 drewno	 suche	 tanio.	 691	
848	026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam	drewno	opałowe	i	kominko-
we.	667	788	820	

•	 przyjmę	każdą	ilość	ziemi	tel	697	104	
578

•	 Sprzedam	 pralkę	 BOSCH,	 używaną,	
tel.	605	522	340

•	 sprzedam	stelaz	do	łozka	(z	materacem	
lub	bez),	 komodę	 (kolor	 jasny),	 szaf-
kę	nocną-	całość	od	jednego	kompletu	
cena	do	uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	PIECE	 gazowe	 c.o.	 Vaillant	
uzywane	 z	 Niemiec	 dwufunk-
cyjne	 cena	 od	 1.000zl	 oraz	
tylko	 ogrzewanie	 cena	 900zl	
gwarancja	serwisowa,	fachowy	
montaz	 cena	 do	 uzg.	 tel	 691	
686	772

•	Podgrzewacze	wody	130	 -160	
stojace	na	gaz	vaillant	1.000zl	
piece	 gazowe	 c.o.	 stojace	 ze-
liwne	 c.1.200zl	 tel,	 691	 686	
772

•	 Sprzedam	tapczan	+	fotel,	cena	500	zł.	
691	201	974	

•	 Styropian	 fasadowy	 grubość	 5	 cm,	
4m3,	 cena	 za	 całość	 200	 zł,	 tel.	 502	
385	935

•	 Oddam	 szczeniaki	 Labradora,	 dwu-
miesięczne.	731	262	635

• Sprzedam spawarkę elektrodową Be-
ster 380 V. Tel. 519 081 717 

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

•	 Sprzedam	drewno	opałowe	brzoza,	po-
cięte	w	klocki.	514	740	538

•	 Sprzedam	drewno	opałowe	brzoza	po-
cięte	w	klocki.	514	740	538	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle	Bema
ul.	Bema	1
ul.	Armii	Krajowej	17
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Kościelna
Dworzec	PKS
ul.	3	Maja
Dworzec	PKS
ul.	Bankowa
ul.	15	Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec	PKS
ul.	3	Maja
ul.	Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Armii	Krajowej	46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle	Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 
z Filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 

zatrudni  opiekunów na umowę o pracę
Wykształcenie:
minimum średnie, wyższe lub wyższe w trakcie uzupełniania.
System i rozkład czasu pracy:
ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00; 7.00 

– 19.00; 22.00 – 6.00.
Kontakt: Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik  terapeutyczno–opiekuńczy  

p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno–opie-

•	 Sprzedam	 drewno	 mieszane,	 liścia-
ste.880	690	659

•	 Drewno	opałowe.	537	144	654	

•	 SIATKA	 ogrodzeniowa,	 siatka	 LE-
ŚNA,	 panele	 ogrodzeniowe,	 najniż-
sze	ceny	w	Zachodniopomorskim.	Tel.	
721	668	245	

•	 SKUP	PIŁ	niesprawnych,	zatartych	–	
Sthil,	Husqvarna.	Cena	100	zł.	Dojazd	
do	klienta.	Tel.	721	668	245	

•	 Sprzedam	suporex.	Tel.	668	316	103	

•	 Sprzedam	 rzeczy	 dla	 chłopca	 w	 bar-
dzo	stanie	(z	USA)na	wiek	od	8-10	lat.	
W	dobrych	cenach.	509	615	101	

•	 Sprzedam	dachówki,	 rury	ocynkowa-
ne,	wyrówniarkę	do	drewna	i	inne.	91	
39	21	002

•	 	Sprzedam	dwa	fotele	 jednoosobowe,	
rozkładane	 w	 bardzo	 dobrym	 stanie.	
668	797	310

•	 Przyjmę	każdą	 ilość	ziemi	 (	do	zasy-
pywania	 nierówności).	 608	 364	 330,	
600	347	308	

•	 Sprzedam	 tewonik	 hutniczy	 30/30x7,	
kątownik	 zimnowalcowany	 40,.	 Tel.	
788	685	194	
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

•	 zabezpieczcie	 elektroniczne	 i	mechaniczne,	
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	 kompu-
terowa

•	serwis	i	naprawa	klimatyzacji	samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: PlIr JOaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)
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 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s.3

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

PIELGRZYMKI 
w 2016 roku

Fatima - 16 dni, Meksyk - 16 dni
Włochy - 9 dni, Medjugorie - 9 dni 

Lourdes i La Salet - 9 dni, Izrael - 8 dni

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 9,10

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

REKLAMA

REKLAMA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s. 4

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• likwidowanie plam skórnych • leczenie trądziku

• depilacja laserowa teraz z 50% PROMOCJĄ
ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard

www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

Nasi przedsiębiorcy: 
Zbigniew Piątak

Czytaj s. 5

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

Dotarła do 
nas smutna 
wiadomość- 
Basza nie 
żyje s. 2

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

DN szuka odpowiedzi na zasadnicze pytania

Dlaczego w Nowogardzie 
żyjemy krócej?

Jak już informowaliśmy, 
mężczyźni w gminie No-
wogard żyją 7 lat krócej, a 
kobiety 5 lat krócej w sto-
sunku do wieku  dożywa-
nia średnio w kraju.  Aby 
zlokalizować przyczyny 
tego niepokojącego zjawi-
ska, na początku lutego po 
raz kolejny zwróciliśmy się 
z pytaniami  do lokalnej 
władzy publicznej....

Woda w górę  
o 1%

Policzyli 
zwierzęta  
w lesie
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W skrócie

W takich ciemnościach, jakie widać na zdjęciu, żyją od kilku tygo-
dni mieszkańcy ul. Cmentarnej. O interwencję w tej sprawie popro-
sił redakcję nasz czytelnik, który mieszka w tej okolicy. Jak udało nam 
się ustalić, prawdopodobnie awaria oświetlenia powstała na skutek 
prowadzonych przez gminę po sąsiedzku prac budowlanych. Usterka 
jest dość skomplikowana i jeszcze może trochę potrwać, zanim na ul. 
Cmentarną powróci światło. MS

W dniu 1 marca 2016 r., na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie powołana została  Aneta Wysoszyńska (na zdjęciu), 
kandydatka wyłoniona w konkursie ogłoszonym na stanowisko dyrektora 
Biblioteki przez Burmistrza Nowogardu. Oficjalną nominację nowej dyrek-
tor wręczył wiceburmistrz Krzysztof Kolibski. Przypomnijmy, że A. Wyso-
szyńska zastąpi na tym stanowisku odwołaną z tej funkcji Zofię Pilarz. Jaką 
wizję kierowania Biblioteką ma nowa szefowa instytucji? O tym m.in. bę-
dziemy rozmawiali w wywiadzie, jakiego  A. Wysoszyńska ma nam udzielić 
w najbliższych dniach, a który redakcja zamierza opublikować za tydzień w 
piątek tj. 11 marca. Już dziś zapraszamy do lektury.     MS, fot. UM Nowogard 

W czwartek (25 lutego), Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pro-
myczek” świętował swoje pierwsze urodziny. Najważniejszym punk-
tem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych 
przedszkola. Nie zabrakło również tortu, życzeń, wspomnień i uśmie-
chu na twarzach milusińskich i ich rodziców. Zaproszeni goście mo-
gli również zobaczyć możliwości jakie daje sala terapeutyczna, wyko-
rzystywana do zajęć indywidualnych. Przypomnijmy, że „Promyczek” 
to pierwsza w Nowogardzie placówka edukacyjna dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym, które posiadają specjalne potrzeby edukacyjne. Do 
Przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie, ru-
chowo i z autyzmem. Placówka mieści się przy ul. Boh. Warszawy 71. 

Oprac: KR

Odszedł ceniony stomatolog i artysta

Nie żyje Jerzy Baszkowski 
Dopiero w tych dniach dotarła do redakcji DN wiadomość o śmierci Jerzego Baszkowskie-
go „Baszy” - byłego mieszkańca Nowogardu, cenionego stomatologa i znanego rysownika 
karykaturzysty. 

Jerzy Baszkowski urodził się w 
1922 r. w Skrwilnie k. Torunia. 
Ukończył studia stomatologicz-
ne w Akademii Medycznej w Po-
znaniu, studiując jednocześnie w 
poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych. Pracował w Akade-
mii Medycznej w Poznaniu, jako 
asystent w Zakładzie Chirurgii 
Stomatologicznej i Zakładzie Pro-
tetyki. 

Większość swojego zawodowe-
go i prywatnego życia J. Baszkow-
ski związał z Nowogardem, do 
którego trafił w 1953 roku. Wła-
śnie tu przy ul. Wojska Polskiego 
otworzył i prowadził przez lata z 
powodzeniem gabinet stomato-
logiczny. Dał się zapamiętać jako 
lekarz o wysokim poziomie em-

patii, co też sprawiało, że pacjen-
ci chętnie korzystali z jego usług. 
W wolnych chwilach poświęcał 
czas na swoją drugą, poza zawo-
dową pasję - rysowanie karykatur. 
Choć jak mówią ci którzy go zna-
li, nie wiadomo do końca, które 
zajęcie kochał bardziej-stomato-
logię czy rysowanie. Zresztą swo-
jemu artystycznemu talentowi za-
wdzięcza być może życie. W cza-
sie wojny, jako żołnierz AK tra-
fił do więzienia, za akcję przeciw-
ko niemieckim okupantom. Wy-
cieńczony przesłuchaniami i zre-
zygnowany położeniem w jakim 
się znalazł, na ścianie w celi „na-
rysował” swoją postać wiszącą 
na szubienicy. Rysunek zauważył 
szef gestapo i nakazał, by „Basza” 

narysował jego portret. Praca tak 
się spodobała rodzinie gestapow-
ca, że Niemiec w podziękowaniu 
zwolnił młodego żołnierza z wię-
zienia. 

Po wojnie, kiedy J. Baszkowski 
studiował medycynę w Poznaniu, 
karykatury jego autorstwa publi-
kował Głos Wielkopolski. Z cza-
sem talent artystyczny młode-
go stomatologa znajdował coraz 
większą liczbę wielbicieli. Jego 
prace były wielokrotnie wysta-
wiane w kraju i zagranicą. Wiele 
z nich do dziś zdobi wnętrza do-
mów mieszkańców Nowogardu, 
których często i chętnie rysował.   

J. Baszkowski, nie tylko two-
rzył, ale i aktywnie wspierał spo-
łeczność artystów, angażując się w 
działalność organizacji zrzeszają-
cych plastyków. Należał do Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków, a 
od 1986 r. także do Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Karykatu-
rzystów. 

Jerzy Baszkowski zmarł 12 
grudnia 2015 roku. Fakt, że miesz-
kał już od 2004 roku w Szczecinie, 
z pewnością wpłynął na to, że do-
piero teraz do Nowogardu dotarła 
smutna wiadomość o jego śmier-
ci. Odszedł, dożywając wieku 93 
lat. W pamięci mieszkańców No-
wogardu, wśród których miał wie-
lu przyjaciół, pozostanie z pewno-
ścią na zawsze. 

Marcin Simiński

16 lipca 2004 roku,  Festiwal Lato z Muzami- J. Baszkowski odsłania pamiątkową 
stopę umieszczoną w alei artystów malarzy. fot. F. Karolewski..

Dopiero dzisiaj dotarła do mnie wiadomość, że mój serdeczny 
przyjaciel przeszedł do innego wymiaru zostawiając nas bardzo za-
smuconych. Z przerażeniem przeczytałem w Internecie wiadomość:

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13.12.2015. zmarł JERZY 
BASZKOWSKI,wieloletni czł. Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Ur.1922r. Skrwilnie/k/Torunia. Ukończył studia stomatologiczne w 
Akademii Medycznej w Poznaniu, studiując jednocześnie w poznań-
skiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Pracował w Akademii Me-
dycznej w Poznaniu jako asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatolo-
gicznej u prof. Leona Laknera i Zakładzie Protetyki u prof. Rudolfa 
Sarazina.Od 1958 r. należał do ZPAP, a od 1986 r.- z inicjatywy Eryka 
Lipińskiego - do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykaturzystów. 
Jego prace były wielokrotnie wystawiane w kraju i zagranicą. Cześć 
Jego Pamięci.”

Franciszek Karolewski i wszyscy Jego przyjaciele-Nowogardzianie.



4-7.03.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

Nowe taryfy 

Woda w górę o 1%
Radni zgodzili się na nieznaczną podwyżkę ceny wody i ścieków o jaką zawnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu. To 
pierwsza zmiana opłat od 3 lat. Nie zmienia to faktu, że w Nowogardzie za wodę nadal będziemy płacili niewiele w porównaniu z innymi gminami w wo-
jewództwie i kraju. 

W minioną środę (1 marca), 
nowogardzcy radni zaakcepto-
wali przedstawiony przez PUWiS 
wniosek taryfowy. Tym samym 
radni wyrazili zgodę na podnie-
sienie stawek za zużyty metr sze-
ścienny wody dokładnie o 1%, 
czyli z 3,18 zł/m3 do 3,22 zł/m3. 
O 1,6% podniesiona została jed-
nocześnie opłata abonamentowa 
doliczana do rachunku za wodę. 
Będzie ona teraz wynosiła 9,17 zł. 
Nieco większe podwyżki za wodę 
czekają firmy produkcyjne (np. 
piekarnie, zakłady mięsne). Tu 
stawka za 1 m3 wody wzrośnie o 
2,4%, co da kwotę 3, 26 zł. 

Wraz ze wzrostem ceny wody 
w górę pójdą też opłaty za odbiór 
ścieków. W przypadku gospo-

darstw domowych stawka ta wzro-
śnie dokładnie o 7 groszy i wynosić 
będzie 3,67 za 1 m3. Podobnie jak 
w przypadku wody, tak i tu wzro-
śnie abonament i wynosić będzie 
6,20 zł/miesiąc, czyli o 14 grodzy 
więcej niż obecnie. 

PUWiS tłumaczy, że jest zmu-
szone podnieść minimalnie ceny, 
ze względu na rosnące koszty stałe 
ponoszone podczas procesu uzdat-
niania wody dostarczanej do klien-
tów, np. energia elektryczna. Spół-
ka podkreśla też, że od 3 lat ma 
„zamrożone” stawki wody, a mimo 
to inwestuje w rozwój sieci wod. 
-kan. (np. budowa sieci w Warn-
kowie), i na bieżąco usuwa wszyst-
kie awarie do jakich, jak wiadomo, 
dochodzi dość często. Utrzymuje 

też w pełnej gotowości cały system 
wodociągowy, oferując odbiorcom 
wodę spełniającą wszystkie wymo-
gi określone w przepisach. 

Analiza na zamówienie…
Zgodnie z przepisami wniosek o 

zatwierdzenie taryf na wodę i ście-
ki jest weryfikowany przez władze 
danej gminy, na podstawie rapor-
tu zewnętrznej firmy specjalizu-
jącej się w tej materii. Tym razem 
weryfikacja została oparta na ana-
lizie prawnej, jaką na zlecenie bur-
mistrza wykonała Kancelaria Rad-
cy Prawnego Bogusława Dziad-
kiewicza z Opola (gmina zapłaciła 
za to prawie 8 tys. zł). Na jej pod-
stawie burmistrz zarekomendo-
wał Radzie Miasta, by ta odmówi-
ła zatwierdzenia nowych taryf wy-
liczonych przez PUWiS. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że treść tej 
analizy sporządzona została wy-
raźnie na „zamówienie”, by dać tyl-
ko pretekst do odrzucenia wniosku 
taryfowego złożonego przez nowo-
gardzkie przedsiębiorstwo wodne. 
Zamiast merytorycznej weryfika-
cji danych, w opracowaniu znala-
zło się bowiem wiele nieprawdzi-
wych informacji mających praw-
dopodobnie zaciemnić argumen-
ty PUWiS, przemawiające za pod-
wyżką cen.  

- Mam wrażenie, że komuś zale-
ży, aby wprowadzić radnych w błąd 
i pozbawić nas możliwości osiąga-
nia zysku, co wpłynie na pogorsze-
nie sytuacji finansowej spółki i wy-
wołała niepokoje wśród naszych 
pracowników – mówił Ryszard So-
bieralski, prezes PUWiS, komen-
tując zarzuty, jakie znalazły się w 
analizie sporządzonej na zlecenie 
gminy przez opolską kancelarię. 

Uzasadnieniem do słów pre-
zesa PUWiS może być chociaż-
by leasing słynnych już samocho-
dów służbowych, z jakich korzy-
stają członkowie Zarządu PUWiS. 
Według kancelarii z Opola, Przed-
siębiorstwo Wodne uwzględniło w 

ponoszonych kosztach tę pozycję 
przy wyliczeniu nowych stawek za 
wodę. Mówiąc wprost, to miesz-
kańcy według prawników i burmi-
strza mieliby w cenie wody spła-
cać samochody służbowe zarządu 
nowogardzkiego przedsiębiorstwa 
wodnego. Okazało się, że to nie-
prawda. Ostatnie raty leasingu za 
te samochody spółka zapłaciła pod 
koniec 2014 roku. Jak poinformo-
wało PUWiS, auta te są już wyku-
pione i należą do spółki wchodząc 
w skład jej majątku ruchomego. 
Przedsiębiorstwo nie mogło więc 
uwzględnić tych kosztów uzasad-
niając konieczność zaktualizowa-
nia stawek za wodę, bo zwyczajnie 
już ich od dwóch lat nie ponosi. 

Wymowne jest również to, że 
opolska kancelaria nie miała żad-
nych zastrzeżeń co do wniosku ta-
ryfowego Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zgoda” z Wierzbięcina, nad 
którym tego dnia także głosowali 
radni (w tym wypadku stawki po-
zostały bez zmian). A wręcz to co 
w przypadku PUWiS-u  uznano za 
uchybienia, np. niewyodrębnienie 
wystarczającej ilości grup taryfo-
wych we wniosku „Zgody”, już błę-
dem nie było. 

Wobec tych informacji radni w 
głosowaniu mogli zrobić tylko jed-

no - odrzucić uchwałę autorstwa 
burmistrza R. Czapli, którą pod-
parto analizą zawierającą niepraw-
dziwe informacje. Tak też się sta-
ło,14 z 16 obecnych w chwili gło-
sowania na sali radnych zagłoso-
wało za nowymi stawkami wody i 
ścieków. 

W ostatnim czasie nie tylko rad-
ni w Nowogardzie zaakceptowa-
li podwyżki wody. Podobnie było 
kilka tygodni temu w pobliskim 
Goleniowie, z tą różnicą, że tam 
cena za 1 m3 wody wzrosła aż o 16 
groszy, a ścieków o 30 gr. 

Mimo podniesienia opłat za 
wodę i ścieki, obowiązujące w No-
wogardzie stawki są nadal jedny-
mi z najniższych w kraju. Według 
zestawienia portalu ceny-wody.
pl, gmina Nowogard znajduje się 
pod tym względem na 870 miejscu 
na 923 wszystkich miast w kraju. 
Obowiązujące u nas stawki są rów-
nież jednymi z najniższych w ca-
łym województwie.

             SiMin 

Nowy kierownik ARiMR 
Nowym kierownikiem powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w No-
wogardzie, został Rafał Gietka ze Szczecina. 

Na początku lutego, nowa dyrek-
cja ARiMR odwołała ze stanowisk 
wszystkich szefów powiatowych 
oddziałów Agencji w całej Pol-
sce. To efekt przejęcia przez nową 
władzę rządów w całym kraju. Ro-
szady nie ominęły również biura 
ARiMR w Nowogardzie. Za pra-
cę w tej jednostce podziękowano 
Leszkowi Olechowi pochodzące-
mu z Goleniowa, który przez ostat-

nie kilka lat kierował biurem Agen-
cji przy ul. Batalionów Chłopskich. 

Jego następcą został Rafał Giet-
ka, 30-letni mieszkaniec Szczeci-
na, z wykształcenia prawnik, ab-
solwent Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Funkcję kierowni-
ka biura powiatowego ARiMR, R. 
Gietce powierzono dokładnie 16 
lutego. 

- Skoncentrowałem się na pracy 
w Agencji, ponieważ chcę pomagać 
ludziom, którzy na podstawie na-
szej pomocy, w dużej mierze funk-
cjonują. Jest to szczytny cel, dlatego 
postanowiłem się tym zainteresować 
- mówi redakcji DN, Rafał Gietka, 
nowy szef ARiMR w Nowogardzie. 

Kierownicy powiatowych Od-
działów ARiMR zatrudniani są w 
drodze powołania na stanowisko, a 
nie otwartych konkursów. 

Klaudia Stefańska 

R. Sobieralski, prezes PUWiS, dementuje nieprawdziwe informacje jakie burmistrz 
zawarł w uzadnieniu do uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki

Rafał Gietka - nowy kierownik ARiMR 
w Nowogardzie
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„Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”

Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za wszelką 
pomoc, udzieloną Nam w tych bardzo trudnych dla nas chwilach. 
Dziękujemy za każde pocieszające słowo, które dodawało nam 
otuchy. Za współczucie, życzliwość, wrażliwość serc i modlitewne 
wsparcie całej Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz 
wszystkim tym, którzy towarzyszyli

 śp Krystynie Chrzan
 w jej ostatniej drodze z wyrazami wdzięczności mąż, córka z 

mężem, wnukowie i prawnuczki.

„Wszystko przemija – tak chce przeznaczenie.
Jedno Nam tylko zostaje – wspomnienie.”

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
i ostatniej drodze mojego Brata 

Śp. Józefa Olejnik
 Rodzinie, kolegom z IV-tej C, 

którzy pamiętali za kondolencje, wieńce, kwiaty i znicze

Serdecznie dziękuje
Siostra Zenobia

Koledze 
Jarkowi Dąbrowskiemu 

oraz rodzinie i bliskim wy-
razy głębokiego współczu-

cia z powodu śmierci 

Mamy
 składają: 
Wydawca, 

Pracownicy „Domu Judy” 
oraz 

Redakcja DN

Czy to koniec eldorado na majątku gminnym?

Jest kontroferta na dzierżawę RCP-u
Po naszym artykule dotyczącym planów otwarcia prywatnego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w budynku RCP przy ul. Woj-
ska Polskiego, przez szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp, do UM w Nowogardzie wpłynęła kontroferta, złożona przez lokalne-
go przedsiębiorcę z dużym doświadczeniem w branży oświatowej.

Przypomnijmy, iż burmistrz 
Nowogardu poinformował przed 
tygodniem radnych, że zamierza 
podpisać na razie na rok umowę 
użyczenia budynku RCP ponow-
nie dla Fundacji „Talent- Promo-
cja- Postęp”. R. Czapla poinfor-
mował, że Fundacja tym razem 
chce otworzyć tam prywatne 
przedszkole dla niepełnospraw-
nych dzieci. Nie podał jednak 
żadnych szczegółów. Jak wiado-

mo powszechnie budynek byłego 
żłobka przy ul. Wojska Polskiego, 
został bezpłatnie użyczony Fun-
dacji TPP (wówczas Regionalne-
mu Centrum Przedsiębiorczości) 
już przed 10 laty. Wówczas powo-
dem bezpłatnego oddania  obiek-
tu gminnego Fundacji, z dyrek-
torem nowogardzkim J. Jabłoń-
skim, była złożona przez nią de-
klaracja prowadzenia tam walki z 
bezrobociem. Jak to rzeczywiście 
wyglądało przez lata - analizowa-
liśmy w tekście zamieszczonym 
w DN kilka tygodni temu. Przy-
pomnijmy - Fundacja nie pła-
ci czynszu i jest zwolniona z po-
datku od nieruchomości. Umo-
wa Fundacji z gminą wygasa w 
kwietniu tego roku.

W ślad za naszą publikacją, Jan 
Kopyciński, który z powodze-
niem prowadzi prywatne przed-
szkole przy ul. Zielonej, 1 mar-

ca, złożył ofertę na dzierżawę bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego.

- W związku z informacjami 
prasowymi o zamiarze wydzier-
żawienia budynku przy ul. Woj-
ska Polskiego przez Gminę Nowo-
gard firmie ze Szczecina na przed-
szkole integracyjne informujemy, 
że jesteśmy zainteresowani ww. 
budynkiem. Informujemy, że je-
steśmy lokalną firmą z dużym do-
świadczeniem. Nasza oferta cie-
szy się tak dużym zainteresowa-
niem rodziców, że planujemy roz-
budowę naszej placówki, jeśli jed-
nak gmina posiada zbędny budy-
nek na przedszkole, mógłby on za-
bezpieczyć nasze potrzeby –czyta-
my w ofercie, jaką J. Kopyciński 
złożył burmistrzowi Nowogardu.

Propozycja J. Kopycińskiego 
ma nie tylko zalety ekonomiczne. 
Może też być antidotum na to, co 
czeka gminę przy tegorocznej re-

krutacji do przedszkoli. W tym 
roku bowiem, z powodu zmiany 
ustawy o obowiązku szkolnym, 
w nowogardzkich przedszkolach 
może zabraknąć miejsc dla dzie-
ci 3-letnich. Według naszych sza-
cunków problem może dotyczyć 
nawet 100 dzieci. Stanie się tak, 
bo w przedszkolach zostaną sze-
ściolatki. Problemu by nie było, 
gdyby w Nowogardzie jeszcze w 
tym roku powstało nowe przed-
szkole mogące uruchomić la-
tem rekrutację. To rozładowało-
by „górkę przedszkolaków”, któ-
ra niewątpliwie się pojawi. Bur-
mistrz musiałby jednak spieszyć 
się z decyzją tak, żeby nowa pla-
cówka zdążyła zaadaptować po-
mieszczenia w RCP-ie na sale dla 
dzieci, a także by uzyskała wyma-
gane certyfikaty i pozwolenia.

Czy burmistrz skorzysta z oka-
zji, aby wreszcie zacząć czerpać 

korzyści z bądź co bądź atrak-
cyjnej nieruchomości położo-
nej przy ul. Wojska Polskie-
go, a przy okazji rozwiązać pro-
blem z brakiem miejsc w przed-
szkolach? Lokalny przedsiębior-
ca nie chce bowiem, w przeci-
wieństwie do szczecińskiej Fun-
dacji, wynajmować obiektu za 
darmo. Dalsze fundowanie przez 
burmistrza czystych zysków swo-
im partyjnym kolegom, zapew-
ne będzie teraz poważnie utrud-
nione i z innych powodów- rad-
ny Słomski zapowiedział bowiem 
na ostatniej sesji, że w przypad-
ku oddania Fundacji TPP w dal-
szą bezpłatną dzierżawę obiektu 
gminnego, zgłosi sprawę do or-
ganów ścigania, ponieważ takie 
postępowanie ma wyraźnie ce-
chy swoistej korupcji.

Marcin Simiński

Budynek RCP przy ul. Wojska Polskie-
go od 10 lat jest bezpłatnie użytkowa-
ny przez Fundację Talent- Promocja- 
Postęp

KONDOLENCJE

W akcji wzięło udział 200 osób 

Policzyli zwierzęta w lesie 
Zakończyło się coroczne liczenie pogłowia zwierząt żyjących w lasach na terenie Nadleśnic-
twa Nowogard. W akcji liczenia zwierząt brało udział 200 osób. Byli to nie tylko leśnicy, ale 
myśliwi i  przedstawiciele kół łowickich. 

 Akcję liczenia zwierząt na te-
renie nowogardzkich lasów prze-
prowadzono w ostatni weekend 
lutego (27-28.02). 

- Inwentaryzacja zwierzyny jest 
podstawą dobrego planowania ło-
wieckiego w gospodarowaniu po-
pulacją zwierząt żyjących w na-
szych lasach – wyjaśnia Tadeusz 
Piotrowski, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Nowogard. 

Zwierzęta liczy się nie tylko po 
to, aby stworzyć plany łowieckie, 
ale też by poznać jakie są lokalne 
zagęszczenia gatunków, czy zwie-
rząt przybywa, i w jakiej są kon-

dycji. Akcję liczenia przeprowa-
dza się metodą próbnych pędzeń.  

 - Inwentaryzacja zwierzyny 
przebiega podobnie jak klasyczne 
polowanie zbiorowe. W tym jed-
nak przypadku myśliwi są wyłącz-
nie obserwatorami. Liczą oni wy-
łącznie zwierzynę wychodzącą z 
pędzonego miotu – dodaje T. Pio-
trowski. 

 W całą operację zaangażo-
wano około 200 osób. Brali w 
niej udział nie tylko pracownicy 
nowogardzkiego Nadleśnictwa, 
ale i myśliwi z kół łowieckich. 

- Liczenie weekendowe obej-

mowało 4 obwody łowieckie. W 
pierwszy dzień tj. sobotę, objęło 
teren kół łowieckich „Lis” Błotno 
oraz Nadodrzańskie Szczecin. A 
w niedzielę, obszar kół łowieckich  
„RYŚ” Nowogard i „Knieja” Gole-
niów – mówi T. Piotrkowski. 

Liczono przede wszystkim jele-
nie, sarny, dziki, a także lisy i za-
jące. Dane wpisywano na specjal-
ne formularze inwentaryzacyj-
ne. Zebrane dane będą stanowi-
ły podstawę do wyliczenia liczeb-
ności i zagęszczenia gatunków na 
terenie nadleśnictwa Nowogard. 

- Ze wstępnych danych wynika, 

że mamy około 1,5 tys. jeleni, 400 
saren,1tys.dzików,350 lisów. Są to 
dane wstępne, które przy pomo-
cy formuł matematycznych będą 
jeszcze aktualizowane – informu-
je Nadleśniczy.  

Podobne akcje przeprowadza 
się regularnie na terenie wszyst-
kich nadleśnictw w kraju. 

Korzystając z okazji nadleśni-
czy T. Piotrowski, za pośrednic-
twem gazety Dziennik Nowo-
gardzki, wyraził  podziękowania 
wszystkim osobom, które uczest-
niczyły w lutowej inwentaryzacji 
zwierzyny. 
        Jarek Bzowy 

Na zdjęciu część osób, które brały w tegorocznym liczeniu zwierząt w naszych lasach
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DN szuka odpowiedzi na zasadnicze pytania

Dlaczego w Nowogardzie żyjemy krócej?
Jak już informowaliśmy, mężczyźni w gminie Nowogard żyją 7 lat krócej, a kobiety 5 lat krócej w stosunku do wieku  dożywania średnio w kraju.  Aby zlo-
kalizować przyczyny tego niepokojącego zjawiska, na początku lutego po raz kolejny zwróciliśmy się z pytaniami  do lokalnej władzy publicznej odpowie-
dzialnej w swojej ustawowej cząstce za profilaktykę i ochronę zdrowia czyli w konsekwencji także za statystyczną długość życia obywateli. W tych dniach 
otrzymaliśmy odpowiedź na te pytania z nowogardzkiego UM.   

Niepokojące wskaźniki
Od lat publikujemy systematycz-

nie dane statystyczne dotyczące 
podstawowych wskaźników demo-
graficznych w tym średniego wieku 
dożywania mężczyzn i kobiet w na-
szej gminie. Niezmiennie odnoto-
wujemy dwie prawidłowości: 

1. mężczyźni w gminie Nowogard 
żyją 7 lat  krócej, a kobiety 5 lat kró-
cej, jak odpowiednio wynosi wiek 
dożywania średnio w kraju,

2. systematycznie spada liczba 
mieszkańców gminy mimo, że licz-
ba urodzin istotnie przekracza licz-
bę zgonów. Oznacza to wysoki po-
ziom emigracji (czyli wyjazdów na 
stałe) wynoszący średnio w ostat-
nich badanych przez nas 6 latach od 
200 do 400 osób rocznie. 

Gdy w DN uświadomiliśmy sobie 
te prawidłowości, już w 2014 roku 
zwróciliśmy się zarówno do urzę-
du gminy jak i powiatu, z pytania-
mi czy gromadzą dane demogra-
ficzne w powyższym zakresie oraz 
czy znają przyczyny wymienionych 
wyżej groźnych społecznie zjawisk i 
czy, a także jakie kroki  podejmują 
w celu poprawienia istniejącego sta-
nu rzeczy. Odpowiedzi jakie otrzy-
maliśmy z powiatu aczkolwiek za-
wierały informację o pewnych dzia-
łaniach prozdrowotnych, to jednak  
potwierdziły, że urzędnicy nie re-
agują na zjawiska w sposób, który 
mógłby przynieść szybko pożąda-
ny skutek, czyli zmianę niekorzyst-
nych wskaźników. Podobnie, a na-
wet jeszcze gorzej wynikało z odpo-
wiedzi otrzymanej wówczas z gmi-
ny Nowogard. W tejże odpowiedzi 
znalazł się jednak pewien fragment 
dotyczący działań jakie zamierza się 
podjąć w przyszłości. 

Miała być kompleksowa anali-
za….

Na początku tego roku  kolejne 
nasze roczne zestawienia wykaza-
ły, że nic się na dobre nie zmieniło, 
a nawet jest nieco gorzej i to zarów-
no w zakresie dożywanych lat  przez 
obywateli naszej gminy, jak i spad-
ku ilości mieszkańców (2015 najgor-
szy od 5-ciu lat). Dlatego postano-
wiliśmy wrócić do obietnic składa-
nych w 2014 roku przez władze i za-
pytać co z deklarowanymi wówczas 
działaniami. Oto treść naszego zapy-
tania skierowanego do UM w dniu 
12.02.2016: W dniu 21.02.2014 re-
dakcja otrzymała odpowiedzi na za-
pytania z dnia 17.02.2014, udzielone 
przez p. Krzysztofa Kolibskiego, wów-
czas kierownika Wydziału Spraw 
Społecznych i Obywatelskich w UM 
Nowogard. Dotyczyły one „anali-
zy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz 
czynników powodujących ich zmiany, 
a także stanu zdrowotnego mieszkań-
ców Gminy Nowogard”. W odpowie-
dzi tej podano następującą informa-
cję: „Przeprowadzenie komplekso-
wej analizy demograficznej i zdro-
wotnej w Gminie Nowogard plano-
wane jest na II półrocze 2014 roku. 
Wnioski z tej analizy pozwolą obrać 
właściwe kierunki działań i okre-
ślić cele przy tworzeniu ewentual-
nych programów zdrowotnych na 
rok 2015 i kolejne”. 

W związku z powyższym redakcja 
DN zwraca się z prośbą o udostępnie-
nie analizy, jaka miała być wykona-
na w tym zakresie, wraz z wnioskami 
jakie na tej podstawie sporządzono. 
Jednocześnie prosimy o odpowiedź 
czy na podstawie tej analizy stworzo-
no jakiś program „zdrowotny”, a je-
śli tak, prosimy o przekazanie zało-
żeń tego programu. Jeśli takowy nie 
został stworzony, to prosimy o infor-
mację dlaczego? 

Urząd odpowiedział

W tym tygodniu otrzymaliśmy z 
UM pokaźną kopertę zawierającą 
jak się okazało odpowiedź na pyta-
nie DN z 12.02.2016 r. Początkowo 
sądząc po zawartości objętościowej 
koperty ucieszyliśmy się, że będzie 
co czytać na temat podjętych przez 
gminę działań zmierzających do 
tego abyśmy i żyli tutaj dłużej i także 
chcieli tutaj żyć - mieszkać i praco-
wać, i nie wyjeżdżać gdzieś w świat.  
Niestety okazało się, że do czytania 
jest co prawda dużo, ale w interesu-
jącym nas temacie to już tylko tyle 
co przysłowiowy kot napłakał. Ale 
po kolei- co zawierała koperta UM.  
Zaczynamy od początku:

 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 
12 lutego 2016 roku przedstawiam 
poniżej informacje:

Analiza demograficzna gminy No-
wogard została przeprowadzona 
zgodnie z planowanym terminem

czyli w II półroczu 2014 r. (w za-
łączeniu).

W  tym to „załączeniu” odnajdu-
jemy 11 stronicowy dokument za-
wierający różne dane demograficz-
ne z lat 2009 -2013. Dokument nas 
niestety nie ucieszył, ponieważ nie 
zawierał niczego nowego, więcej- 
wszystkie te informacje podawali-
śmy w DN w corocznych zestawie-
niach ponieważ dotyczą one gro-
madzonych ustawowo w gminie da-
nych dotyczących liczby mieszkań-
ców w rozbiciu na wiek, płeć i jed-
nostki zamieszkania, a także zmien-
ności w latach tych liczb. Jeśli więc 
od biedy można ten dokument na-
zwać analizą demograficzną, to już 
na pewno nie zdrowotną, a że taka 
będzie przeprowadzona i o takiej 
przecież pisał w 2014 wtedy kie-
rownik Kolibski: „Przeprowadzenie 
kompleksowej analizy demograficz-
nej i zdrowotnej w Gminie Nowo-
gard planowane jest na II półrocze 
2014 roku.” 

Namiastką analizy zdrowotnej 
miałby być kolejny fragment pisma 
z UM:

Sytuacja w zakresie chorobowości i 
zapadalności na najczęściej występu-
jące schorzenia została

oparta o dane w formacie Między-
narodowej Klasyfikacji Chorób i Pro-
blemów

Zdrowotnych ICD-10, uzyskane z 
Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Rejonowego w Nowogardzie oraz 
dwóch Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej działających na 
terenie gminy Nowogard.

Chorobowość odzwierciedla licz-
bę osób leczonych od dłuższego cza-
su wraz z nowymi

zachorowaniami w roku 2013.
W 2013 roku do najczęstszych cho-

rób należały:
• Choroby układu krążenia (4512),
• Choroby układu oddechowego 

(2472),
• Choroby układu kostno-stawowe-

go (1789),
• Zaburzenia wydzielania we-

wnętrznego (1637 przypadków).
• Choroby układu nerwowego 

(1551)
• Nowotwory (155).
Nie podano, które z chorób są naj-

częstszą przyczyną zgonów. W związ-
ku z tym, że otrzymano zbyt mało 
danych do przeprowadzenia pełnej 
analizy, oparto się na danych zawar-
tych w Informatorze

Statystycznym ochrony zdrowia 
województwa zachodniopomorskie-
go za rok 2013. Wynika z niego, że 
powiecie goleniowskim jedną z przy-
czyn największej umieralności są no-
wotwory jak również zaburzenia wy-
dzielania wewnętrznego. W związku 
z powyższym dofinansowane zostały 
programy realizujące profilaktykę no-
wotworową oraz programy skierowa-
ne dla diabetyków, które realizowane 
były przez Organizacje Pozarządowe 
między innymi: Samorządowa Fun-
dacja opieki

Medycznej „Zdrowie”, Stowarzy-
szenie Kobiet z Problemem Onkolo-
gicznym „Lila Róż” oraz Polskie

Stowarzyszenie Diabetyków Koło 
Nowogard. Na program „Ochrona 
zdrowia ludzkiego na terenie

Gminy Nowogard” w 2015 r. prze-
znaczono 45.000 zł.  

Reasumując, UM uznał za wystar-
czające dla przeprowadzenia kom-
pleksowej analizy zdrowotnej, kon-
statacje przeprowadzone na podsta-
wie danych zawartych w powszech-
nie dostępnym informatorze staty-
stycznym zaś  jako  wyczerpujące  
działanie ,w zakresie zapobiegania i 
leczenia przeznaczenie, na profilak-
tykę nowotworową i cukrzycową  45 
tys.  rocznie! Przypomnijmy ze tyl-
ko na sam  druk biuletynu gminne-
go zajmującego  się głównie  prezen-
tacją wybitnej sylwetki burmistrza 
wydano w tymże 2015 roku ponad 
120 tys. złotych. 

Kolejnym i ostatnim już fragmen-
tem opracowania wysłanego  do nas 
z UM w odpowiedzi na pytanie DN 
jest prezentacja realizowanych w 
szkołach programów profilaktycz-
nych 

Realizowano również Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży

z Gminy Nowogard - czytamy w 

piśmie UM-  w ramach, którego re-
alizowano profilaktykę wad postawy, 
profilaktykę próchnicy zębów i profi-
laktykę wad wzroku. Poniżej dane z 
realizacji programu za 2015 r., które 
pokazują jak bardzo realizacja tego 
programu jest potrzebna.

I tutaj dwustronicowe zestawie-
nie obrazujące stan zdrowia dzieci 
i młodzieży w zakresie wad posta-
wy, występowania próchnicy i wad 
wzroku oraz podjęte w tym obsza-
rze działania w 2015 roku. I jest to 
jedyny element, odpowiedzi na na-
sze pytanie, który zawiera informa-
cje rzeczowe, a także z którego wy-
nika, że zostało coś zdiagnozowane 
i podjęto pewne działania zaradcze. 
Zauważany ten fakt  mimo, że stałe 
monitorowanie wad postawy, stanu 
uzębienia i wzroku dzieci i młodzie-
ży,  trudno uznać w XXI wieku za 
działania wyjątkowe, powinno ono 
należeć do kanonu tych codzien-
nych i niezbędnych. Jak się jednak 
dowiadujemy już w roku 2016 na 
działania w ramach tych programów 
pieniędzy nie będzie. Bliżej o tym w 
kolejnych wydaniach DN.

Podsumowanie  
„Przeprowadzenie kompleksowej 

analizy demograficznej i zdrowotnej 
w Gminie Nowogard planowane jest 
na II półrocze 2014 roku. Wnioski z 
tej analizy pozwolą obrać właściwe 
kierunki działań i określić cele przy 
tworzeniu ewentualnych programów 
zdrowotnych na rok 2015 i kolejne”- 
pisał na początku 2014 roku kierow-
nik Kolibski z UM w odpowiedzi na 
pytanie DN. Sami Państwo oceńcie 
czy przedstawiony wyżej dokument 
będący z kolei odpowiedzią na na-
szą prośbę o przedstawienie efek-
tów obietnic z 2014 roku kierowni-
ka Kolibskiego (dzisiaj wiceburmi-
strza) odpowiada jego szumnej za-
powiedzi z tamtego czasu.  Naszym 
zdaniem UM zapowiedzi tej nie zre-
alizował prawie zupełnie. Sami  
Państwo oceńcie także jak nasza 
władza samorządowa zajmuje się 
swoimi ustawowymi obowiązka-
mi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa zdrowotnego oby-
wateli. Omawiane pismo z UM w 
Nowogardzie nie daje nadal odpo-
wiedzi na tytułowe pytanie „Dla-
czego w Nowogardzie żyjemy kró-
cej?”. Można odnieść wrażenie, że 
poza nami nikt tej odpowiedzi nie 
szuka, w związku z tym także nie 
podejmuje działań  aby zapobiec 
zjawisku przedwczesnej umieral-
ności mężczyzn i kobiet w gminie 
Nowogard. 

sm

Na co najczęściej chorują mieszkańcy Nowogardu i które z tych przypadłości zdro-
wotnych mają udział w statystykach umieralności-tego miejscy Urzędnicy nie wiedzą
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Vox Ecclesiae...

W owym czasie zbliżali się do 
Jezusa wszyscy celnicy i grzeszni-
cy, aby Go słuchać. Na to szem-
rali faryzeusze i uczeni w Piśmie. 
Ten przyjmuje grzeszników i 
jada z nimi. Opowiedział im wte-
dy następującą przypowieść: Pe-
wien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Oj-
cze, daj mi część majątku, która 
na mnie przypada. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie stro-
ny i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, 
a ten posłał go na swoje pola żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: Iluż to najemników moje-
go ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i 
pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim sy-
nem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i po-
szedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego oj-
ciec i wzruszył się głęboko; wy-
biegł naprzeciw niego, rzucił mu 
się na szyję i ucałował go. A syn 
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszy-
łem przeciw Bogu i względem cie-
bie, już nie jestem godzien nazy-
wać się twoim synem. Lecz ojciec 
rzekł do swoich sług: Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę 
i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten 

mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli 
się bawić. Tymczasem starszy jego 
syn przebywał na polu. Gdy wra-
cał i był blisko domu, usłyszał mu-
zykę i tańce. Przywołał jednego ze 
sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, 
a ojciec twój kazał zabić utuczone 
cielę, ponieważ odzyskał go zdro-
wego. Na to rozgniewał się i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wy-
szedł i tłumaczył mu. Lecz on od-
powiedział ojcu: Oto tyle lat ci słu-
żę i nigdy nie przekroczyłem two-
jego rozkazu; ale mnie nie dałeś 
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił 
z przyjaciółmi. Skoro jednak wró-
cił ten syn twój, który roztrwonił 
twój majątek z nierządnicami, ka-
załeś zabić dla niego utuczone cie-
lę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 
i wszystko moje do ciebie nale-
ży. A trzeba się weselić i cieszyć z 
tego, że ten brat twój był umarły, a 
znów ożył, zaginął a odnalazł się. 
(Łk 15,1-3.11-32)

W odpowiedzi na postępowanie 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie 
Jezus opowiada przypowieść. Sło-
wo Boże jest zawsze życiowe. Sło-
wo Boże zawsze trafia w czułe, sła-
be punkty ludzkiej natury. W ja-
kim kontekście Jezus opowiada tę 
przypowieść? Jest to Jego sprzeciw 
przeciwko szemraniu. Elita ży-
dowska miała pretensje do Jezusa, 
że On przyjmuje grzeszników. Ale, 
że nie tylko przyjmuje, że z nimi 
rozmawia, ale, że nawet z nimi 
jada. Słuchaczami Jezusa byli cel-
nicy i grzesznicy. Ludzie żyjący na 
marginesie społeczeństwa. Ludzie 
słabi. To oni byli głównymi od-
biorcami słów Jezusa. Zobaczmy, 
że przy elicie żydowskiej celnicy i 
grzesznicy dalej zostawali celnika-
mi i grzesznikami, ale przy Jezusie 
stawali się kimś, bo Jezus przywra-
ca człowiekowi utraconą godność. 
Jakże często współczesny człowiek 
dopuszcza się szemrania. Jak-
że często komentujemy zachowa-
nia drugiego człowieka, osądzamy 
go. Jakże często to my zachowuje-
my się jak elita żydowska i spycha-
my na margines kogoś, kto potrze-
buje pomocy i wsparcia. Możemy 
powiedzieć: ale ten ktoś sam sie-

bie na ten margines sprowadził. 
To on do tego doprowadził. Mo-
żesz mieć zupełną rację, lecz co z 
tego. Masz przyjąć postawę Jezusa, 
a On przyjmował tych ludzi mar-
ginesu i jadał z nimi. Przypowieść 
pokazuje nam takiego człowieka 
marginesu, pokazuje nam młod-
szego syna. W jego sercu były róż-
ne pragnienia, które chciał zreali-
zować. Najpierw zwyciężyła go 
pokusa pieniędzy. Poprosił ojca 
o część majątku, która na niego 
przypada. Dał ojcu do zrozumie-
nia, że Jego nie potrzebuje, a po-
trzebuje jego pieniędzy. Ilu ludzi w 
tym jest podobnych do młodsze-
go syna? Ilu dziś niszczy pokusa 
pieniędzy? Ile kłótni w rodzinach, 
konfliktów, a nawet spraw w sądzie 
związanych z podziałem majątku? 
Kolejnym pragnieniem młodszego 
syna było zwiedzanie świata, życie 
jak w bajce. Jest to pokusa łatwego 
życia. Ilu i dziś żyje tak, że swojego 
życia nie przeżywa odpowiedzial-
nie. Wszystkie pieniądze prze-
znacza na rozrywkę, dobrą zaba-
wę. Wszystko kręci się tylko wokół 
tego. Liczy się tu i teraz. Kolejnym 
pragnieniem było pragnienie za-
spokojenia swojego głodu. Nastał 
kryzysowy moment dla tego mło-
dzieńca. Pieniądze się skończyły, a 
wraz z nimi beztroskie życie. Robił 
wtedy byle co- pasł świnie i chciał 
się posilić byle czym- strąkami. To 
wydarzenie doprowadziło młod-
szego syna do zastanowienia się. 
O tym mówi nam ewangelista Łu-
kasz. Kiedy chłopak siedział wśród 
świń, doskwierał mu głód to on się 
zastanowił. Przemyślał swoje pra-
gnienia i dostrzegł, że najważniej-
szym pragnieniem jest doświad-
czenie miłości. To jest klucz do 
przemiany naszego życia. Zasta-
nowić się nad nim. Popatrzeć na 
swoje pragnienia. Popatrzeć do-
kąd nas prowadzą. Jeśli nie pro-
wadzą do Boga Ojca, to je od-
rzućmy. Jedynym i najważniej-
szym naszym pragnieniem po-
winno być pragnienie doświad-
czenia Bożej miłości. Proś o ta-
kie doświadczenie na swojej mo-
dlitwie. 

Ks. Krystian Dylewski  

Już dziś rusza akcja w marketach 

Zbiórka darów Caritas 
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu DN, w najbliższy 

piątek i sobotę (4 i 5 marca), parafialne zespoły Caritas z Nowogar-
du (działające przy parafiach św. Rafała Kalinowskiego i Wniebowzię-
cia NMP), będą prowadzić zbiórkę żywności w nowogardzkich mar-
ketach. Dary w postaci żywności, najlepiej produktów o długiej dacie 
przydatności do spożycia, będzie można składać w koszach z logiem 
Caritas ustawionych w sklepach: Biedronka, Netto, InterMarche oraz 
Polo-Market. 

Z zebranych darów zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla 
najuboższych rodzin z terenu naszej gminy, które wręczone będą  jesz-
cze przed świętami Wielkiej Nocy. 

Osoby, które zechcą otrzymać dary żywnościowe, zebrane w dniach 4 
i 5 marca, proszone są o zgłoszenie się do biura Caritas przy parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP, znajdującym się w Domu Parafialnym przy ul. 
Kard. Wyszyńskiego, w najbliższą środę (2 marca), w godzinach 16.00-
18.00. 

opr. MS/DN

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie we współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard  Europejskim Funduszem 
Najbardziej Potrzebującym  oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard (dla uczestników z roku 2015)
Poniedziałek 7.03.2016     9:00 -15:00    
Wtorek 8.03.2016       9:00 - 15:00        
Środa 9.03.2016       9:00 - 15:00           
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  oso-

by , które otrzymywały od nas żywność w roku 2015 bez konieczności 
nowych skierowań . 

w imieniu Zboru 
pastor Cezary Komisarz

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Wojciech Akińcza: lat 22, zmarł 26.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

05.03.2016r., o godz. 13: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Mirosława Dąbrowska: lat 71, zmarła 01.03.2016r., pogrzeb odbył 

się 03.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Leszek Bańkowski: lat 60, zmarł 29.02.2016r., pogrzeb odbędzie się 

04.03.2016r., o godz. 15: 00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

„Zbawienie prZysZło  
prZeZ krZyż”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 18 marca godz. 18.30

Kościół pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Zasiedzenie nieruchomości po-
między małżonkami

„Stanisław J. pozostaje w związ-
ku małżeńskim z Teresą Z. od co naj-
mniej dwudziestu lat. Wspólnie za-
mieszkują w nieruchomości stano-
wiącej własność żony. Czy po Ich 
śmierci spadkobiercy Stanisława J. 
będą mogli dochodzić stwierdze-
nia zasiedzenia nieruchomości żony 
przez Stanisława?”

Jak wynika z treści art. 172 
§ 1 kodeksu cywilnego, po-
siadacz nieruchomości nie bę-
dący jej właścicielem nabywa 
własność, jeżeli posiada nieru-
chomość nieprzerwanie od lat 
dwudziestu, jako posiadacz sa-
moistny, chyba że uzyskał po-
siadanie w złej wierze, zgodnie 
z § 2 przywołanego przepisu, 
po upływie lat trzydziestu po-
siadacz nieruchomości nabywa 
jej własność, choćby uzyskał 
posiadanie w złej wierze. Istot-
ną przesłanką dla stwierdzenia 
zasiedzenia jest zatem zarów-
no upływ czasu, jak też fakt sa-
moistnego posiadania nieru-
chomości. Posiadanie samo-
istne określone zostało przez 
ustawodawcę w treści art. 336 
kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym, posiadaczem samo-
istnym jest ten, kto faktycznie 
włada rzeczą jak właściciel, na-
tomiast ten, który rzeczą włada 
jak użytkownik, zastawnik, na-
jemca, dzierżawca lub mający 
inne prawo, z którym łączy się 
określone władztwo nad rzeczą 
jest posiadaczem zależnym. 

Czy zatem można uznać, 
iż małżonek, który w trak-
cie trwania małżeństwa korzy-
sta z nieruchomości drugie-
go współmałżonka jest jej po-
siadaczem samoistnym? Zgod-
nie z treścią art. 31 § 1 kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, 
z chwilą zawarcia małżeństwa 
powstaje między małżonkami z 
mocy ustawy wspólność mająt-
kowa (wspólność ustawowa), 
obejmująca przedmioty mająt-
kowe nabyte w czasie jej trwa-
nia przez oboje małżonków lub 

przez jednego z nich (majątek 
wspólny). Przedmioty majątko-
we nieobjęte wspólnością usta-
wową należą do majątku osobi-
stego każdego z nich. W oma-
wianym przypadku bezspor-
nym pozostaje, że nierucho-
mość, w której wspólnie za-
mieszkują małżonkowie stano-
wi majątek osobisty Teresy Z., 
której użytkownikiem i współ-
posiadaczem – ale nie posia-
daczem samoistnym – jest jej 
małżonek ze względu na łączą-
cą ich więź. W takiej sytuacji 
bowiem mamy do czynienia z 
tzw. współposiadaniem łącz-
nym (bezudziałowym), które 
występuje między małżonka-
mi lub wspólnikami spółki cy-
wilnej, nadto przez sam fakt 
powstania lub istnienia wspól-
ności majątkowej, drugi mał-
żonek nie staje się posiada-
czem tylko dlatego, że posia-
daczem tej rzeczy jest drugi z 
małżonków. Skoro zatem nie 
sposób uznać, aby Stanisław 
J. przez czas trwania małżeń-
stwa był posiadaczem samoist-
nym, przeciwko jego żonie nie 
biegnie termin niezbędny do 
stwierdzenia zasiedzenia. Ter-
min ten zacznie jednakże bieg 
w przypadku w którym małżo-
nek będący właścicielem nieru-
chomości umrze, a drugi z mał-
żonków od tej daty stanie się 
posiadaczem samoistnym nie-
ruchomości. 

Czy w takim przypadku po-
tencjalni spadkobiercy Stani-
sława J. pozbawieni będą moż-
liwości dochodzenia jakichkol-
wiek roszczeń? W takim przy-
padku spadkobiercom przysłu-
giwać będzie prawo do złoże-
nia – przy wniosku o podział 
spadku także wniosku o po-
dział majątku wspólnego mał-
żonków oraz rozliczenia nakła-
dów, jakie zostały poniesione 
z majątku wspólnego małżon-
ków na majątek osobisty jed-
nego z nich – w tym przypadku 
nieruchomości żony. Odrębnie 
kształtować się będą ich upraw-
nienia w sytuacji, w której jako 
pierwsza umrze żona spadko-
dawcy, wówczas w przypadku 
braku testamentu jej mąż bę-
dzie jednym ze spadkobierców, 
a jego udział w spadku, będzie 
mógł być dalej dziedziczony 
przez jego spadkobierców. 

 Agnieszka Warian

Rekolekcje w Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Rafała Kalinowskiego

Co Jezus zrobiłby na Twoim 
miejscu? 
Nieodzownym elementem Wielkiego Postu są rekolekcje. Jako pierwsza, nauki rekolekcyj-
ne dla dzieci przeprowadziła parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Tema-
tem przewodnim rekolekcji było pytanie: Co Jezus zrobiłby na Twoim miejscu?

Przez trzy dni, tj. od 29 lute-
go do 2 marca, uczniowie no-
wogardzkich szkół uczestniczy-
li w rekolekcjach wielkopostnych 
wygłaszanych przez ojca Marka 
Krzyżkowskiego - redemptorystę. 

- W Stanach Zjednoczonych jest 
taka akcja WWDJ ( What would 
Jezus do?) Polega ona na tym, że 
dzieci mieszkające w danym pań-
stwie noszą na swoich ubraniach, 
breloczkach, bransoletkach  napis 
o treści What would Jezus do?, czy-
li tłumacząc to na język polski: Co 

Jezus zrobiłby na Twoim miejscu? 
W związku z tym postanowiłem 
uczynić ten tekst głównym temat 
rekolekcji. W ciągu tych trzech dni, 
dzieci miały za zadanie przygoto-
wać podobne przedmioty, na któ-
rych będzie widniał napis WWDJ. 

Chciałbym również dodać, że 
pierwszego dnia rekolekcji stara-
łem się przybliżyć dzieciom postać 
św. Alberta Chmielowskiego, któ-
ry poświęcił całe swoje życie, by 
opiekować się i pomagać biednym 
i bezdomnym –   opowiada ojciec 
Marek i dodaje: We wtorek mówi-
liśmy o pojednaniu i przebaczeniu. 
Uczniom z klas I-III przedstawi-
łem to zagadnienie w sposób ogól-
ny, zaś dla klas IV-VI omówiłem je 
bardzo szczegółowo. Starałem się 
uświadomić dzieciom, że Pan Bóg 

zawsze nam przebaczy, nawet wte-
dy gdy zrobimy coś złego. Dlatego 
my również musimy przebaczać i 
kochać drugiego człowieka. Nato-
miast ostatniego dnia dokonaliśmy 
wspólnie z dziećmi podsumowa-
nia nauk rekolekcyjnych. Po tych 

dwóch pierwszych spotkaniach za-
uważyłem, że dzieci ze starszej 
grupy bardzo zaangażowały się w 
spotkania. Widziałem, że napraw-
dę chętnie uczestniczyły w rekolek-
cjach. Ale chciałbym również do-
dać, że grupa młodsza o wile wię-
cej informacji zapamiętała  z zajęć, 
które miały miejsce od 29 lutego do 
2 marca. Na dobrą sprawę, każdy 
z nas ma swój sposób przeżywania 
tego okresu - dodaje ojciec Marek. 

To nie koniec rekolekcji w pa-
rafii pw. św. R. Kalinowskiego. 
W czasie Wielkiego Tygodnia, w 
dniach od 21 do 23 marca, odbędą 
się nauki tym razem dla uczniów 
gimnazjum i liceum. 

Natomiast w Kościele pw. Mat-
ki Boskiej Fatimskiej, tj. na osie-
dlu Bema, nauki rekolekcyjne ru-
szą już w najbliższy poniedziałek, 
tj. 7 marca i potrwają do środy 9 
marca. 

Najpóźniej spośród nowogardz-
kich parafii, rekolekcje organizuje 
parafia pw. Wniebowzięcia NMP. 
Odbędą się one w trakcie Misji 
Świętych w dniach 7-14 maja. 

W sąsiedniej gminie Osi-
na, rekolekcje wielkopostne dla 
uczniów z Zespołu Szkół Publicz-
nych. im Bronisława Malinow-
skiego odbędą się w dniach od 21 
do 23 marca.

Klaudia Stefańska 

W trakcie rekolekcji, uczniowie chętnie uczestniczyli w naukach

Rekolekcje w Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego

Dąbrowa Nowogardzka - dziękuje
Dziękuję Piekarni Karsk za smaczne ciasto przekazane na uroczystość podziękowa-

nia za wieloletnią pracę w Bibliotece wiejskiej w Dąbrowie Nowogardzkiej, pani Ma-
rii Stępień, a także redakcji DN, za relację z wydarzenia oddającą charakter i klimat 
tej uroczystości, składa:

Sołtys wsi 
Zbigniew Florkowski
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Sprzedam
 atrakcyjnie położony budynek 250 m2 

z działką 1500 m2. Możliwość zorganizowania 
np. przychodni zdrowia, apteki, żłobka, przedszkola itp.

 Nowogard,  ul. 3 Maja 22. 

Tel. 799 498 944

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Agencja ochrony 
zatrudni 

osoby do ochrony obiektu 
przemysłowego w Chociwlu. 

Wymagana 
podstawowa znajomość ob-

sługi komputera.
Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Telefon
727-001-942

lub 
727-001-958

PROSZĘ, POMÓŻ 
MI WYGRAĆ 

Z KALECTWEM
Nazywam się PAULINA 
SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

PRZEKAŻ 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO 

ZA 2015 R. WPISUJĄC 
W DRUK PIT

Nr KRS 0000120774  
z dopiskiem  „Dla 

Pauliny Skrzyniarz”
Dobrowolnej wpłaty można 
dokonać na konto  Paulina 
Skrzyniarz 77 9375 0002 

0000 1247 3000 0010
Mój blog:  

www.paulinaskrzyniarz.
blog.onet.pl

W dniu Imienin 

Ks. Dziekanowi 
 Kazimierzowi Łukjaniukowi  

Nieustannego wstawiennictwa wielkiego i święte-
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, Gospodarstwo Rolne „Visonex” Beata i Zbigniew Piątak

Hodowla zwierząt jest zajęciem niezmiernie wymagającym... 
Takiego zdania jest pan Zbigniew Piątak, który jest jednym z hodowców zwierząt futerkowych w naszej gminie. Pan Zbigniew prowadzi swoje gospodar-
stwo rolne w Maszkowie. Z przedsiębiorcą rozmawiamy w ramach naszego stałego cyklu, w którym prezentujemy lokalnych pracodawców. 

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Zbigniewie, jest pan zna-
nym przedsiębiorcą, aczkolwiek 
rzadko się pan wypowiada w 
mediach. Nie znalazłem nigdzie 
wywiadów z panem, a i na ła-
mach DN wystąpi pan chyba po 
raz pierwszy. Jak to możliwe?

Zbigniew Piątak: Cóż, faktycz-
nie wolę czytać gazety niż być w 
nich opisywany, ale cieszę się, że 
wreszcie mogliśmy się spotkać, bo 
czytając Dziennik Nowogardzki 
śledzę pana artykuły i rubry-
kę „Nasi przedsiębiorcy”. Ten cykl 
rzeczywiście daje możliwość po-
kazania się lokalnej społeczności 
z nieco innego ujęcia, z perspekty-
wy naszej pracy, którą na co dzień 
ja czy inni przedsiębiorcy wykonu-
jemy. Dlatego tym bardziej jest mi 
miło, że mojego pierwszego wywia-
du będę udzielał do gazety lokal-
nej, jaką jest właśnie Dziennik No-
wogardzki.

Proszę przybliżyć historię po-
wstania pana firmy. Dlacze-
go wybrał pan właśnie tę formę 
prowadzenia działalności go-
spodarczej?

Działalnością gospodarczą zaj-
muję się od 1991 roku, kiedy to 
mając zaledwie 21 lat i będąc stu-
dentem I roku wspólnie z moim 
bratem Andrzejem zawiązałem 
spółkę pod nazwą Telewizja Ka-
blowa „ATENEX”, którą być może 
jeszcze część pana czytelników pa-
mięta. Były to czasy, gdy większość 
polskich rodzin miała dostęp jedy-
nie do dwóch programów Telewizji 
Polskiej. Postanowiliśmy to zmie-
nić i zaoferować mieszkańcom No-
wogardu na początku kilkanaście a 
później nawet kilkadziesiąt progra-
mów tematycznych z całego świa-
ta, zebranych w jedną ofertę i prze-
syłanych z centralnego studia te-
lewizji kablowej do mieszkań na-
szych klientów. Rozpoczęliśmy od 
własnego osiedla tj. ulic: Czar-

nieckiego, Pl. Wolności, Luboszan 
i Wyszyńskiego. Wkrótce „okablo-
waliśmy” cały Nowogard, a następ-
nie Łobez, Świdwin i Myślibórz. W 
roku 1998 dysponowaliśmy zatem 
czterema sieciami telewizyjnymi, 
które obsługiwały kilkanaście tysię-
cy abonentów. Wtedy naszym tere-
nem zaczął się interesować ogólno-
polski potentat w tej branży – Te-
lewizja Kablowa „VECTRA”, któ-
ra rozpoczęła konsolidację rynku 
przez przejmowanie mniejszych 
dostawców usług. Otrzymaliśmy 
od niej propozycję odkupienia na-
szych sieci. Negocjacje ostatecznie 
zakończyły się w roku 2001, kiedy 
otrzymaliśmy dobrą ofertę, która 
przekonała nas do sprzedaży .Dys-
ponując pewnym kapitałem roz-
glądałem się za nowymi wyzwa-
niami biznesowymi. Pomysł za-
łożenia gospodarstwa rolnego po-
jawił się w roku 2003. O wyborze 
profilu gospodarstwa tj. hodow-
li norek zadecydowało spotkanie z 
moim wieloletnim kolegą, który od 
kilku lat zajmował się tą działal-
nością. Był to również w pewnym 
sensie powrót do lat wczesnej mło-
dości, gdyż mój ojciec w latach 80-
tych prowadził hodowlę lisów, w 
czym w miarę możliwości mu po-
magałem.

Czy prowadzenie hodowli 
zwierząt jest łatwiejsze niż po-
przednia działalność?

Z perspektywy czasu mogę jed-
noznacznie stwierdzić, iż hodow-
la zwierząt jest zajęciem niezmier-
nie trudnym i wymagającym. Przy 
zwierzętach występuje zawsze 
czynnik niepewności, mamy tu do 
czynienia z żywymi istotami. Mu-
simy dokładnie pilnować wielu 
szczegółów, dbając o zdrowie no-
rek i ich dobrostan. Niebezpieczne 
są zarówno silne mrozy, jak i upa-
ły. Zwierzęta muszą otrzymywać 
zróżnicowane ilości karmy o skła-
dzie dostosowanym do ich wieku 

i pory roku. Muszą być szczepio-
ne przeciw zagrażającym im cho-
robom. Niezbędna jest ciągła ob-
serwacja i szybkie reagowanie na 
niepokojące sygnały. Najmniejsze 
zaniedbanie może spowodować 
pogorszenie stanu zdrowia zwie-
rząt, a nawet ich upadki, co przy 
dużej skali hodowli może dopro-
wadzić do prawdziwej katastrofy. 
Dlatego bardzo cieszę się z tego, że 
udało mi się zatrudnić do tej pra-
cy odpowiedzialne osoby. Kierow-
nicze stanowiska na fermie zajmu-
ją absolwenci szczecińskich uczel-
ni – Politechniki i Akademii Rol-
niczej (ZUT) z dużym doświad-
czeniem zawodowym, a jedna z 
pań pisze obecnie doktorat z zoo-
techniki. Osobiście nadal fascynuję 
się nowymi technologiami, elektro-
niką i informatyką. Dlatego w za-
rządzaniu gospodarstwem wydat-
nie pomaga nam program kompu-
terowy SAP, bezpieczeństwa obiek-
tu poza firmą ochroniarską strze-
że światłowodowa sieć monitorin-
gu, a centralne miejsce w budynku 
biurowym zajmuje serwer będący 
sercem sieci komputerowej.

Jak dziś wygląda pana działal-
ność w liczbach? Jak dużą fermę 
pan posiada, ile rocznie produ-
kuje skór oraz ilu przy tym za-
trudnia ludzi?

Obecnie Gospodarstwo Rol-
ne „VISONEX”, to nie tylko fer-
ma norek w Maszkowie lecz tak-
że uprawy rolne zajmujące łącznie 
powierzchnię około 100 ha. Skalę 
sukcesu naszego gospodarstwa oce-

niam jednak w dużej mierze po-
przez pryzmat ilości zatrudnio-
nych w nim osób. Średnie zatrud-

nienie w minionym roku w gospo-
darstwie wynosiło około 100 osób. 
Natomiast w tzw. „wysokich” se-
zonach wzrastało nawet do 150 
osób. Staram się stwarzać jak naj-
lepsze warunki socjalne dla moich 
pracowników. W najbliższym cza-
sie zakończona zostanie rozbudo-
wa budynku socjalno-biurowego, 
w którym znalazło się miejsce na 
nowe szatnie z węzłami sanitar-
nymi oraz większą stołówkę, gdzie 
wydawane będą posiłki regenera-
cyjne dowożone przez jedną z no-
wogardzkich firm cateringowych. 

W roku 2015 w Polsce wypro-
dukowano  mniej więcej 10 mln 
skór z norek. Tym samym Polska 
zajęła drugie miejsce w Europie 
w produkcji i eksporcie. Proszę 
powiedzieć, do jakich krajów 
eksportuje pan skóry? 

Nasze produkty trafiają na ry-
nek za pośrednictwem trzech naj-
większych domów aukcyjnych na 
świecie tj. Saga Furs, Kopenhagen 
Fur i North American Fur Auc-
tion. Bezpośrednimi odbiorcami 
naszej produkcji są kupcy z takich 
krajów jak: Chiny, Korea, Rosja, 
Włochy, a nawet Grecja.

W wielu miejscowościach w 
kraju trwają protesty przeciwko 
budowie ferm norek. Zdaniem 
protestujących powstanie takich 
ferm w sąsiedztwie zabudowań 
spowoduje pogorszenie jakości 
życia mieszkańców, czy chociaż-
by spadku cen nieruchomości. 
Takie protesty również nie omi-
jają gminy Nowogard. Jakie jest 

pana zdanie na ten temat?
Zapewne pana zaskoczę, ale 

uważam, że w niektórych przypad-

kach protesty te były uzasadnione. 
Uważam, że nie powinno się bu-
dować fermy w bezpośredniej bli-
skości zabudowań mieszkalnych. 
Należy szukać takich lokalizacji, 
które nie będą wywoływać kon-
fliktów społecznych. Jestem człon-
kiem zarządu Okręgowego Związ-
ku Hodowców Zwierząt Futerko-
wych z siedzibą w Nowogardzie. 
Z ramienia naszej organizacji bra-
łem udział w rozwiązywaniu trud-
nych sytuacji w miejscowościach 
Rościno i Przelewice. Nasz zwią-
zek opowiadał się po stronie pro-
testujących i występował przeciw-
ko zupełnie nie trafionym inwesty-
cjom, które ostatecznie nie doszły 
do skutku. Uważam, że sprawą 
wyjątkowo ważną w naszej bran-
ży jest utrzymywanie dobrych re-
lacji z lokalnymi społecznościami, 
dobra współpraca z sołtysami, ra-
dami sołeckimi i gminnymi samo-
rządami.

Moją fermę od początku staram 
się prowadzić z zachowaniem wy-
sokich standardów technologicz-
nych, w taki sposób, aby jej sąsiedz-
two nie było uciążliwe dla miesz-
kańców Maszkowa i okolicznych 
miejscowości. Chyba mi się to uda-
je, gdyż przez te minione 12 lat nie 
pojawiały się skargi na działalność 
gospodarstwa. Sam pan był nieco 
zdziwiony, że dziś nawet tu, przy 
budynkach gospodarczych nie czuć 
było żadnego zapachu, prawda? 
Również kolejne etapy rozbudo-
wy fermy odbywały się bez prote-
stów lokalnej społeczności. Jestem 

za to bardzo wdzięczny mieszkań-
com Maszkowa. Dziś razem z 
moją żoną Beatą czujemy się 

Zbigniew Piątak jest właścicielem Gospodarstwa Rolnego Visonex w Maszkowie

Codzienne odprawy z pracownikami firmy Visonex, są jednym z ważnych punktów rozpoczynającego się dnia pracy
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czujemy się bardzo moc-
no związani z tym miej-

scem, z tymi ludźmi. Zdarza się, 
że na fermie pracują całe rodziny. 
Zwłaszcza na początku mojej dzia-
łalności doświadczyłem również 
wielu gestów zupełnie bezintere-
sownej pomocy. Gospodarze uży-
czali mi swojego sprzętu, gdy jesz-
cze nie miałem własnego, poma-
gali wyciągnąć samochód dostaw-
czy z błota, zanim jeszcze wyko-
nałem asfaltowy dojazd do fermy. 
Dziś, gdy gospodarstwo opiera się 
już na solidnych podstawach, sta-
ram się odwdzięczyć za wszystkie 
dobre gesty i tę długą, dobrą współ-
pracę. Od wielu lat wspieram or-
ganizację sołeckich imprez typu 
dzień dziecka, mikołajki, dożyn-
ki. W 2014 roku wybudowałem w 
centrum Maszkowa boisko do pił-
ki nożnej ze sztuczną nawierzch-
nią. Od czerwca minionego roku 
odbywają się na nim dwa razy w 
tygodniu otwarte treningi dla dzie-
ci i młodzieży prowadzone przez 
przesympatycznego Brazylijczyka 
Fernando Batistę. Wspaniale udał 
nam się turniej piłkarski z oka-
zji dnia dziecka, w którym udział 
wzięły reprezentacje sołectw z na-
szej gminy.

Taki jest mój sposób na zacho-
wanie dobrych relacji społecznych 

i budowanie dobrego obrazu ho-
dowcy norek. Mogę tylko wyrazić 
ubolewanie, że organizacje, które 
podburzają opinię społeczną prze-
ciwko naszej branży korzystają 
wyłącznie z przykładów i obrazów 
hodowli kiepsko zarządzanych, o 
niskich standardach technologicz-
nych. Dziś, w czasach wysokiej 
konkurencji i obniżki cen skór na 
światowych giełdach, takie fermy 
stanowią ułamek polskiej branży 
hodowlanej i będą ulegały samoist-
nej likwidacji.

Na terenie gminy Nowogard 
funkcjonuje 7 ferm norek, pod-
czas gdy w całym powiecie go-
leniowskim jest ich aż 11. Czy 
to oznacza, że nasz teren jest ja-
koś szczególnie korzystnie uwa-
runkowany do prowadzenia tego 
typu działalności?

Rzeczywiście jest kilka korzyst-
nych elementów. Rozwój naszej 
branży zapoczątkował holender-
ski hodowca, który w roku 1997 
zbudował pierwszą fermę w Żdża-
rach pod Goleniowem. To od niego 
osoby, które chciały rozpocząć ho-
dowlę otrzymywały wiedzę i do-
świadczenie. Na pewno duże zna-
czenie ma też wybudowanie przez 
jego firmę „Futrex” wytwórni kar-
my dla norek, która zaopatruje 
wszystkich lokalnych hodowców w 

wysokiej jakości produkt. Dziś jest 
to ultranowoczesny zakład z kom-
puterowo sterowanym procesem 
produkcji, a jego bliskie położe-
nie wpływa na niskie koszty trans-
portu. Następnym plusem naszych 
okolic jest dostępność dużych dzia-
łek gruntu, często pozostałych po 
PGR-ach oraz płaskie ukształtowa-
nie terenu niezbędne do ustawienia 
pawilonów dla zwierząt.

Co do ilości ferm, to pana zda-
niem tych 11 ferm to dużo czy 
mało w naszym rejonie?

Nie wiem jaką skalą to ocenić. 
Wydaje mi się, że niewielu miesz-
kańców naszego powiatu ma świa-
domość, że istnieje tu 11 ferm no-
rek. Tak samo, jak ja i pan nie 
orientujemy się pewnie ile jest 
wielkopowierzchniowych ferm ku-
rzych, obór, chlewni. Dla porów-
nania maleńka Dania, której po-
wierzchnia odpowiada dwóm śred-
nim polskim województwom, pro-
dukuje rocznie 20 mln skór z no-
rek. Tymczasem cała polska pro-
dukcja wynosi 8-10 mln. Hodowla 
zwierząt zawsze była ważną czę-
ścią polskiego rolnictwa. Na pew-
no plusem jest to, że przy hodow-
li norek w naszym rejonie znajdu-
je pracę kilkaset osób, przeważnie 
z terenów wiejskich. Jest to praca 
stała, pewna, a wypłaty zawsze są 

na czas. Myślę, że to daje taką do-
brą stabilizację dla całych rodzin. 
Na pewno korzystają też lokalne 
firmy obsługujące fermy, dostaw-
cy wszystkich niezbędnych mate-
riałów. Te podmioty też zatrudnia-
ją dużą liczbę osób, płacą lokalne 
podatki. Jeżeli oceniać liczbę ferm 
pod kątem korzyści dla lokalnej go-
spodarki, to wydaje mi się, że są to 
efekty bardzo pozytywne.

W eksporcie skór polscy ho-
dowcy nieoczekiwanie wyrośli 
na trzecią potęgę świata, po Chi-
nach i Danii. Co takiego zrobi-
li Polacy, że za wyprodukowa-
ne przez nich skóry chcą dobrze 
płacić odbiorcy na całym świe-
cie?

W ostatnich latach w Polsce ho-
dowla norek została bardzo uno-
wocześniona. We współpracy z 
ośrodkami akademickimi z kraju 
i ze świata opracowywane są co-
raz lepsze metody selekcji zwie-
rząt. Dla poprawy materiału ge-
netycznego sprowadzamy zwierzę-
ta do rozrodu z najlepszych zagra-
nicznych hodowli. Wprowadza-
my nowinki technologiczne w za-
kresie pojenia i żywienia. Często 
korzystamy z usług laboratoriów 
dla oceny kondycji i stanu zdrowia 
zwierząt oraz dbamy o najwyższej 
jakości opiekę weterynaryjną.

Puentując naszą rozmowę, 
czego mogę życzyć panu na przy-
szłość, nie tylko w obszarze biz-
nesu, ale i prywatnym?

Prywatnie chciałbym mieć wię-
cej czasu dla mojej rodziny. Przy 
tej okazji chciałbym serdecznie po-
dziękować mojej żonie Beacie i cór-
ce Pauli za wsparcie i wyrozumia-
łość. Prowadzenie gospodarstwa 
hodowlanego to praca również w 
soboty, niedziele, często od same-
go rana, do wieczora. W działaniu 
fermy bywały chwile gorsze i lepsze, 
ale zawsze miałem oparcie w mojej 
rodzinie. Jestem dumny z osiągnięć 
mojej żony w działalności charyta-
tywnej. Od wielu lat zasiada w za-
rządzie szczecińskiego Rotary Club 
Center, który organizuje corocz-
nie szereg imprez dobroczynnych. 
Środki z nich przekazywane są za-
równo szpitalom, jak i osobom pry-
watnym potrzebującym wsparcia 
w trudnej sytuacji. Chciałbym po-
dziękować za rozmowę i możliwość 
opowiedzenia o moim gospodar-
stwie. Mam nadzieję, że czytelnicy 
Dziennika Nowogardzkiego przy-
chylniej będą oceniać hodowców 
norek. Ja na pewno nadal będę sta-
rał się, żeby moja działalność bu-
dziła zawsze dobre skojarzenia.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Hodowla zwierząt jest zajęciem niezmiernie wymagającym... 

II LO w Nowogardzie

Recytatorzy w zmaganiach  
o Złotą Lirę 
W sobotę (27 lutego), sala konferencyjna Akademii Sztuki w Szczecinie, zamieniła się w poetyckie 
miejsce wspomnień polskiego poety romantyka. Wówczas odbył się Konkurs Recytatorski o Zło-
tą Lirę Kornela Ujejskiego, podczas którego zaprezentowali się uczniowie II LO w Nowogardzie. 

Czterdzieścioro recytatorów ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych uczestniczyło w finale X Za-
chodniopomorskiego Konkursu Re-
cytatorskiego o Złotą Lirę Korne-
la Ujejskiego. Patronat nad uroczy-
stością sprawował Ksiądz Arcybiskup 
Andrzej Dzięga i Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty. 

II Liceum Ogólnokształcące repre-
zentowane było przez dwoje mistrzów 
słowa – Dominikę Rasińską – uczen-
nicę klasy II b i Michała Andrysia-
ka – ucznia klasy III a, który znalazł 
się wśród laureatów konkursu, zdoby-
wając II miejsce. Kolejny raz ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcącego 
znaleźli się wśród najlepszych! I.K.    

     

Na zdjęciu Michał Andrysiak oraz Dominika Rasińska

Sprostowanie

W piątkowym wydaniu DN z 
26 lutego, ukazał się artykuł pt. 
„Mistrzowie Słowa z II LO”. Na 
skutek błędu technicznego opu-
blikowaliśmy nazwiska bez imion, 
a w jednym przypadku niewłaści-
we nazwisko. Za ten błąd tech-
niczny przepraszamy wymienione 
Laureatki oraz jeszcze raz publi-
kujemy ich kompletne nazwiska: 
Dominika Rasińska otrzymała 
III nagrodę za pracę „Znajomość 
ze słowem”, Hanna Czura została 
wyróżniona za pracę „Czesławo-
wi Miłoszowi w odpowiedzi”, Julia 
Drobińska została wyróżniona za 
pracę „Słowo w Słowo”, natomiast 
Aleksandra Pietrzykowska zosta-
ła wyróżniona za pracę „Czy sło-
wa potrafią...”. Jeszcze raz gratu-
lujemy uczennicom II LO swoich 
osiągnięć oraz życzymy kolejnych 
sukcesów.                         Red.

„Wybierając dobry zawód 
wybieram swoją przyszłość”
Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, od 01 września 2014r., dzia-
ła Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1. Nasza szkoła kształci młodzież 
dając im możliwość nabycia kwalifikacji, które są niezbędne do wyko-
nywania przyszłego zawodu. Staramy się podążać za trendami na ryn-
ku pracy, oferując kształcenie w najbardziej poszukiwanych zawodach. 
Nauka zawodu trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe. 

Proponujemy naukę na następujących 
kierunkach:

- montaż suchej zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie  ( kwa-
lifikacje B.5. Montaż systemów suchej za-
budowy, B.6. Wykonywanie robót malar-
sko – tapeciarskich, B.7. Wykonywanie ro-
bót posadzkarsko-okładzinowych

- pracownik pomocniczy obsłu-
gi hotelowej (kwalifikacje T.1. Wykony-
wanie prac pomocniczych w  obiektach 
świadczących usługi hotelarskie).

Wybierając kierunek pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej można na-
uczy się wykonywać: 

- prace związane z przygotowaniem po-
mieszczeń hotelowych do przyjęcia gości, 

- prace pomocnicze w części gastrono-
micznej obiektu świadczącego usługi ho-
telarskie,

- prace pomocnicze związane z obsłu-
gą gości,

- prace porządkowe na terenie obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie,

- prace pomocnicze związane z utrzy-
maniem w należytym stanie terenów ziele-
ni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących 
się w otoczeniu obiektu.

Zajęcia prowadzone są przez doświad-
czonych i życzliwych młodzieży nauczy-
cieli. W czasie cyklu kształcenia ucznio-
wie realizują materiał obejmujący kształ-
cenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i 
praktyczne.  Współpracujemy z hotelami 
w Nowogardzie. Obecnie uczniowie odby-
wają praktyki zawodowe w „Willi Zbysz-
ko”. Organizowane są również wyjazdy stu-
dyjne do hoteli w Szczecinie w Kołobrzegu 
oraz w Dźwirzynie do Hotelu Senator ****. 
Poza tym nasi uczniowie mają możliwość 
korzystania z zajęć rewalidacyjnych, logo-
pedycznych, terapii EEG Biofeedback oraz 
pomocy pedagogicznej i psychologicznej. 
Organizujemy także wyjścia do kina, te-
atru, wycieczki rekreacyjne. Dla uczniów 
zamiejscowych zapewniamy miejsce w in-
ternacie.

Informujemy, że kontynuowany jest na-
bór uczniów do szkoły zawodowej, chęt-
nych prosimy 

o kontakt.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
tel. 9139 20108
soswnowogard.edupage.org
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

04.03-3.10.2016 r. 3

e-mail: dziennik@dziennikkamienski.pl

ZAPROSZENIE

zaprasza wszystkich członków Banku 
Spółdzielczego w Goleniowie

 na Zebranie Grupy Członkowskiej 
Oddziału Nowogard

w dniu 14 marzec 2016 roku o godz: 15.00.
Zebranie odbędzie się w Restauracji Kamena 

w Nowogardzie ul. 3 Maja 51.
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
     Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego           
     i Sekretarza.
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji 
     Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015.
7. Sprawozdanie finansowe Banku za 2015.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spóldzielczego 
     w Goleniowie za 2015.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania  
     Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego 
     Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Dokonanie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej 
      Banku Spółdzielczego w Goleniowie (ocena idywidualna).
11. Zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
12. Informacja dotycząca decyzji Grupy Członkowskiej 
       Oddział Goleniów w sprawie zagospodarowania placówki
       Banku w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 20.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych 
       organów Banku w sprawach Banku.
14. Zakończenie Zebrania.

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki, przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Jantar.   

 Jantar jest ostoją spokoju. Wyda-
je się być psem obojętnym, pogodzo-
nym ze swoim losem, ale tak napraw-
dę, gdy spojrzy się głębiej w jego duszę 
poznajemy psa wrażliwego, pragnące-
go bliskości z człowiekiem, proszące-
go skromnie o odrobinę uwagi. Jan-
tar przyjmuje wolę człowieka bez wa-
hania, na smyczy chodzi po mistrzow-
sku. Uwielbia pieszczoty, jest zrówno-

ważony, delikatny, łagodny, lubi inne 
psy, nie jest zazdrosny o smakołyki. 
Ma ciekawe umaszczenie i mięciutką 
sierść. Tak nam szkoda Jantarka, kie-
dy patrzy zza tych krat swoim smut-
nym wzrokiem... Jantar mieszka w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Sosnowicach. Kontakt w sprawie 
adopcji Jantara: p. Marta 504 249 
530                                           red. 

 Adoptuj, nie kupuj

Poetyckie wieczory w bibliotece

Jeszcze o spotkaniu przy poezji 
ks. Twardowskiego 
23 lutego, o godz. 16.30,  odbyło się spotkanie z cyklu „spotkajmy się w bibliotece”, podczas 
którego Józefa Szukalska przedstawiła poezję ks. Jana Twardowskiego przy współudziale 
młodych wykonawców ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie. 

Lutowy wieczór poświęcony 
był poezji ks. Jana Twardowskie-
go. Został przygotowany przez 
emerytowaną nauczycielkę języka 
polskiego Józefę Szukalską przy 
uczestnictwie uczniów, a zarazem 
wokalistów ze Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Goleniowie filia w No-
wogardzie, reprezentowanej tak-

że przez nauczycielkę gry na for-
tepianie Izabelę Kuzia. Wiersze 
księdza takie jak: „Śpieszmy się”, 
„O wróblu”, „O uśmiechu w ko-
ściele” interpretowali między in-
nymi: ks. Robert Szyszko, Ja-
kub Rybus, Mikołaj Rybus, a tak-
że Genowefa Makarewicz i rad-
ny w gminie Nowogard Rafał 
Paśko. Swoje interpretacje wier-
szy znakomitego poety przedsta-
wiła również organizatorka spo-
tkania Józefa Szukalska. Całość 
przeplatana była oprawą muzycz-
ną w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzycznej z Goleniowa z filią w 
Nowogardzie: Jany Rybus, Jaku-
ba  Rybusa, Mateusza Kaspercza-
ka, Oktawii Maciejuniec, Oliwii 
Maciejuniec, Jonatana Kasperczy-
ka, Jakuba Wojtyniaka. W połą-

czeniu z prezentacją multimedial-
ną Michała Buriaka przedstawia-
jącą chronologię życia znamieni-
tego  duchownego i poety, w wy-
konaniu jako czytającej pani Jó-
zefy wytworzył się niecodzienny 
klimat tego wyjątkowego wieczo-
ru w bibliotece. Wielu pozytyw-
nych i miłych wzruszeń przyniósł 

występ Oliwii Maciejuniec, która 
mimo swojej dysfunkcji polegają-
cej na trwałym  uszkodzenia na-
rządu wzroku, wzruszyła wszyst-
kich swoim talentem do gry na 
instrumencie klawiszowym i wo-

kalem, który został nagrodzony 
brawami. W podzięce za występ 
Oliwia otrzymała prezent - do-
brej klasy mikrofon ufundowa-
ny przez przedstawiciela Celowe-
go Związku Gmin R-XXI. Infor-
mację o wieczorze przy poezji ks. 
Jana Twardowskiego publikuje-
my powtórnie z uwagi na pewne 

błędy i nieścisłości, które wkradły 
się do pierwotnego tekstu. Jako  
autor poprzedniego tekstu prze-
praszam za zaistniałe błędy.

Jarek Bzowy
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W weekend dwa mecze sparingowe

Kto osłabi, a kto wzmocni 
Pomorzanin?
W najbliższy weekend piłkarze Pomorzanina rozegrają dwa mecze sparingowe. W sobotę (5 
marca), nowogardzianie zagrają w Łożnicy z tamtejszym Orłem, z kolei w niedzielę (6 mar-
ca), Pomorzanin zagra w Nowogardzie z Pomorzaninem Krąpiel. Wiemy również jacy pił-
karze osłabią Pomorzanin przed rundą rewanżową oraz kto ma zastąpić ich miejsce.  

Podkręcają tempo
Fernando Maia Batista nie ma 

już zbyt wiele czasu aby przygoto-
wać swój zespół do walki o utrzy-
manie (przypomnijmy, że pierw-
szy mecz z Polonią Płoty nowo-
gardzianie rozegrają już 12 mar-
ca). Dlatego nie dziwi fakt, że w 
najbliższy weekend drużyna Po-
morzanina rozegra dwa mecze 
sparingowe. Najpierw w sobotę 
o godzinie 15:00, na stadionie w 
Łożnicy podopieczni Fernando 
sprawdzą się z tamtejszym Orłem, 
czyli z wiceliderem trzeciej gru-

py A-Klasy. Orzeł Łożnica może być 
wymagającym rywalem dla rezerw 
Pomorzanina, ale pierwszy zespół 
powinien ograć niżej notowanych 
rywali, nawet jeśli ci walczą o awans 
do regionalnej okręgówki. 

Następnego dnia, w niedzielę (6 
marca), o godzinie 15:00, Pomo-
rzanin zagra na własnym stadionie 
z Pomorzaninem Krąpiel, który jest 
liderem w pierwszej grupie A-Kla-
sy. Tak jak w przypadku Orła Łożni-
ca, brak zwycięstwa w tym sparingu 
będzie z pewnością odbierany jako 
kolejna kompromitacja. Co cieka-
we, mecz ten zostanie rozegrany nie 
na głównej płycie stadionu miejskie-
go, a na boisku bocznym. Wszyst-
ko to za sprawą wciąż „odbudowu-
jącej” się po zimie nawierzchni pły-
ty głównej. Zarząd klubu chce unik-
nąć sytuacji, w której tuż przed inau-
guracją rozgrywek ligowych boisko 
zostałoby mówiąc delikatnie „zaora-
ne”. Nawierzchnia na bocznym bo-
isku niestety nie jest w najlepszym 
stanie, więc miejmy nadzieję, że bo-
isko nie przyczyni się do kontuzji 
piłkarzy. Zapraszamy kibiców Po-
morzanina do obejrzenia pierwsze-
go sparingu przed własną publicz-
nością.

Nowe twarze w Pomorzaninie
Znamy już nazwiska piłkarzy, któ-

rzy zdecydowali się nie bronić barw 
Pomorzanina w walce o utrzyma-
nie. Już wcześniej informowaliśmy, 
że do Sparty Węgorzyno sprzedany 
został wychowanek Sarmaty Dobra- 
Filip Plewiński. Sprzedani zosta-
li również: Rafał Mendyk (Hutnik 
Szczecin) oraz Dawid Langner (Ar-
konia Szczecin). W przypadku wy-
chowanków Pomorzanina, piłkarze 
sami prosili o transfer ze względu 
na fakt, iż na co dzień mieszkają w 
Szczecinie i planują pozostać tam na 
dłużej. Zdecydowanie największym 
osłabieniem będzie jednak brak Mi-

chała Soski i Kamila Lewandowskie-
go, którzy na własną prośbę zostali 
wypożyczeni do Iny Goleniów. Mi-
chał Soska od lat był podstawą no-
wogardzkiej defensywy oraz przy-
wdziewał opaskę kapitana. Kamil 

Lewandowski choć miewał lepsze 
i gorsze występy, to jednak wielo-
krotnie pokonywał bramkarzy ry-
wali. Kto ma zastąpić te ważne ogni-
wa? Być może następcami będą za-
wodnicy, którzy w zamian za Soskę 
i Lewandowskiego, zostali z Iny Go-
leniów wypożyczeni do Pomorzani-
na Nowogard. Mowa tu o Damia-

nie Kosiorze (obrońca), Rafale List-
kiewiczu (pomocnik) oraz Krystia-
nie Krzaku (obrońca). Wymienio-
na trójka wystąpiła od pierwszej mi-
nuty w ostatnim sparingu z Iskier-
ką Szczecin-Śmierdnica. Należy jed-
nak dodać, że w przypadku Krystia-
na Krzaka, ostateczna decyzja czy 
dołączy do Pomorzanina, miała za-
paść w czwartek wieczorem (3 mar-
ca) i do momentu zamknięcia tego 
nr DN, nie mieliśmy stuprocento-
wej pewności, czy Krystian Krzak 
będzie bronił barw Pomorzanina. O 
innym wzmocnieniu już wspomina-
liśmy, chodzi o obrońcę Krzysztofa 
Domanowskiego, który powrócił z 
półrocznego wypożyczenia do Polo-
nii Płoty. Kolejnym wzmocnieniem 
jest Sylwester Chilkiewicz, który 
ostatnio grał w Ogniwie Dzwonowo. 
Ten piłkarz, również od pierwszych 
minut wystąpił w ostatnim sparin-
gu Pomorzanina, wówczas grał na 
środku pomocy. Ponadto o miejsce 
w bramce z Jackiem Malanowskim 
i Michałem Piątkowskim powalczy 
Przemysław Fedak, który nie repre-
zentował żadnych barw klubowych  
na szczeblach rozgrywek ZZPN. Pił-
karz ten sam dobrowolnie dołączył 
do kadry Pomorzanina. Niebawem 
przekonamy się na ile te nazwiska 
będą w stanie pomóc nowogardz-
kiemu klubowi w dokonaniu nie-
mal niemożliwego, czyli w utrzy-

maniu się w wojewódzkiej okręgów-
ce. Teraz przed brazylijskim trene-
rem trudne zadanie polegające na 
zgraniu mocno przebudowanej 
drużyny. Już niebawem w Płotach 
przekonamy się, jak z tym zada-
niem uporał się trener pierwsze-
go zespołu...

KR
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

AUTOSAN H9-21
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

I. Dane pojazdu 
1. Marka: AUTOSAN Sanok 
2. Rok produkcji - 1995
3. Przebieg 463540 km
4. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
5. Liczba miejsc – 52 (39/1/12)
6. Pojemność skokowa silnika – 6540 cm3
7. Nr nadwozia – SUAAW3AAPSS020118
8. Nr rejestracyjny – SCG 6171
9. Cena wywoławcza 6.500,00 zł brutto (słownie: sześć 

tysięcy pięćset złotych)
10. Wadium 650,00 zł brutto (słownie: sześćset pięć-

dziesiąt złotych)
II. Dodatkowe informacje 
1. Pojazd można oglądać do dnia 22.03.2016r. po wcze-

śniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. Do-
datkowe informacje pod numerem telefonu 91 3972222 w 
godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pie-
niężnej w polskich złotych przelewem w terminie do dnia 
23.03.2016 r. do godz. 10.00 przelewem na konto nr 77 
9375 1038 2600 2639 2000 0010.

 Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy 
załączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w ter-
minie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty.

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

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

III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko 

i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną 
cenę z warunkami jej zapłaty, oświadczenie oferenta o za-
poznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oglę-
dzin. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz 
ofertowy, do pobrania na str. internetowej www.bip.
radowomale.pl).

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczy-
stym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: 
Nazwa/ adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe 21
„OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU AUTOSAN H9-

21”
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Radowie Małym w terminie do dnia 23.03.2016 roku, 
do godz. 10:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Radowie Małym  w dniu 23.03.2016 roku 
o godz. 10:15.

5. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 
dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w 
terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocz-
nie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

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

właściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 
wadium.

2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź 
są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości.

3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocz-
nie o odrzuceniu oferty.

Wójt Gminy Wiesław Lorent

o g ł o s z e n i e

W niedzielę piłkarze pierwszego zespołu o godzinie 15.00 na bocznym boisku roze-
grają sparing z Pomorzaninem Krąpiel

Michał Soska i Kamil Lewandowski zostali wypożyczeni do Iny Goleniów
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WYPRZEDAŻ 2015
NIE CZEKAJ!

SPRAWDŹ

JESTEŚ TAKSÓWK ARZEM! ODWIEDŹ SALONY TOYOT Y JUŻ DZIŚ!
TYLKO DO KOŃCA ROKU NIEPOWTARZALNA OFERTA CENOWA DLA TAKSÓWKARZY!
NIE ZWLEK A J,  BĄDŹ PIERWSZ Y I  SKORZ YS TA J Z W YJĄTKOWEJ OK A ZJI!

Promocyjna oferta trzyma!
Zima w Serwisie Toyoty.

Sprawdź nasze zimowe promocje!
Wyprzedaż opon zimowych. Rabaty do 45%

Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25 b, 71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

        ToyotaKozlowskiMieszkaI

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17, 70-777 Szczecin
tel. 91 46 44 160
www.toyotaszczecin.pl

        ToyotaKozlowski

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 700
www.toyotanowogard.pl

        ToyotaKozlowskiNowogard        ToyotaKozlowskiMieszkaI         ToyotaKozlowski         ToyotaKozlowskiNowogard

Nowa Toyota RAV4 Hybrid 
– prestiż, komfort i wydajność 
 Ponad 20 lat temu Toyota RAV4 stworzyła segment kompaktowych SUV-ów. Wprowadzenie do sprzedaży nowej wersji modelu z na-
pędem hybrydowym uzupełni ten bardzo konkurencyjny rynek o nową, niezwykle atrakcyjną propozycję. Model trafi do salonów w 
pierwszym kwartale 2016r.

 Nowa Toyota RAV4 Hybrid 
stanowi doskonałą odpowiedź 
na wymagania konkurencyjnego 
rynku kompaktowych SUV-ów. 
W modelu spotykają się ogromne 
doświadczenie Toyoty w dziedzi-
nie budowy kompaktowych SUV-
-ów, zebrane w ciągu 20 lat ewolucji 
RAV4, z najnowocześniejszym peł-
nym napędem hybrydowym. 

Nowy RAV4 Hybrid to dyna-
miczna stylistyka, przestronność, 
najwyższa jakość wnętrza, nie-
zrównana wszechstronność oraz 
ogromna radość z jazdy za sprawą 
układu hybrydowego. RAV4 Hybrid 
zapewnia doskonałe wyniki zużycia 
paliwa i niską emisję CO2. System 
E-Four napędzający wszystkie czte-
ry koła silnikami elektrycznymi 
zapewnia lepszą kontrolę trakcji 
i większe możliwości holowania 
przyczepy. 

Hybrydowa technologia Toyo-
ty zapewnia nadzwyczajnie cichą 
i przyjemną jazdę. Obok większej 
dynamiki i komfortu prowadze-
nia, RAV4 Hybrid zyskał także 
lepsze wyciszenie kabiny, bardziej 
dynamiczny wygląd, wyższą jakość 
wykończenia wnętrza oraz najno-
wocześniejsze rozwiązania w dzie-
dzinie bezpieczeństwa czynnego, 
Toyota Safety Sense. Kamera pano-
ramiczna 360 stopni (Panoramic 
View Monitor) zapewnia podgląd 
obrazu otoczenia samochodu z każ-
dej strony, by ułatwić parkowanie i 
manewry przy niewielkiej prędko-
ści. Przeprojektowane, eleganckie 
wnętrze zyskało nowoczesne udo-
godnienia, takie jak 4,2-calowy 
kolorowy wyświetlacz między zega-
rami oraz 7-calowy ekran dotykowy 

systemu multimedialnego Toyota 
Touch 2. 

Napęd hybrydowy 

Pełny napęd hybrydowy RAV4 
wyposażony jest w pracujący w 
cyklu Atkinsona benzynowy silnik 
o pojemności skokowej 2,5 l, potęż-
ny silnik elektryczny, generator, 
umieszczony pod tylnymi siedze-

niami akumulator niklowo-wodor-
kowy o 204 ogniwach, sterownik 
mocy oraz rozdzielacz mocy. W 
wersji AWD funkcja napędu na 
wszystkie koła (E-Four) realizo-
wana jest dzięki zamontowanemu 
z tyłu silnikowi elektrycznemu, co 
pozwala uniknąć dodatkowej masy, 
kosztów i złożoności, która wiąza-
łaby się z przekazywaniem napędu 
na tylną oś za pośrednictwem wału. 

Nowy RAV4 Hybrid rozwija 
maksymalną moc 197 KM (145 
kW), wykazując się przy tym 
niskim zużyciem paliwa na pozio-
mie 4,9 l/100 km. Podwójny napęd 
pozwala płynnie przyspieszyć od 0 
do 100 km/h w 8,3 s. Emisja CO2 
wynosi jedynie 115 g/km* i spełnia 

najnowszą normę Euro 6. 
Bezstopniowa, elektryczna prze-

kładnia E-CVT sterowana jest przez 
system elektroniczny Shift-by-Wire. 
RAV4 Hybrid umożliwia manualny 
wybór trybów jazdy, pozwalający 
maksymalnie wykorzystać możli-
wości w pełni hybrydowego napę-
du, w tym jazdę na samym silniku 
elektrycznym.

Silniki konwencjonalne

RAV4 2016 będzie dostępny tak-
że z turbodoładowanym silnikiem 
Diesla 2.0 o mocy 143 KM (105 kW) 
i wysokim momentem obrotowym 
320 Nm. Auto z tym silnikiem emi-
tuje tylko 123 g/km CO2. Udosko-
nalony silnik benzynowy 2.0 jest 
dostępny z manualną lub bezstop-
niową skrzynią biegów. Jednostka 
o 152 KM (112 kW) i momencie 
obrotowym 195 Nm emituje 149 g/
km*. 

E-Four – hybrydowy elektryczny 
napęd AWD 

RAV4 Hybrid AWD jest wypo-
sażony w umieszczony z tyłu silnik 
elektryczny o mocy 50 kW, dzięki 

któremu zyskuje napęd na wszystkie 
koła bez wału napędowego. E-Four 
nie tylko wyraźnie poprawia wła-
sności jezdne, ale i ogranicza straty 
energii. Ponadto umożliwia holo-
wanie przyczep o masie do 1650 kg, 
co stawia go pod tym względem w 
czołówce pojazdów hybrydowych. 

 Dynamika – większy komfort 
jazdy i precyzja prowadzenia 

W nowym RAV4 zastosowano 
szereg rozwiązań zwiększających 
komfort jazdy i poprawiających 
reagowanie na polecenia kierowcy 
bez pogarszania stabilności i ste-
rowności. Zwiększona sztywność 
konstrukcji podwozia i nadwozia 
poprawia stabilność pojazdu, a także 
zwiększa tłumienie drgań, korzyst-
nie wpływając na komfort jazdy. 
Zmodyfikowane amortyzatory i 
sprężyny śrubowe obu osi zapew-
niają bardziej płynną i komfortową 
pracę zawieszenia oraz lepszą stabil-
ność kierunkową.  Auto zyskało tak-
że dodatkowe wytłumienia kabiny.

Hybrydowe dziedzictwo – od 
rewolucyjnej idei do technolo-

gicznego lidera  

Pomysł zbudowania samochodu 
z alternatywnym napędem pojawił 
się w Toyocie już w latach 1960. Jed-
nak dopiero w 1994 roku wystarto-
wał projekt, którego celem było 
stworzenie samochodu przyjaznego 
środowisku na 21 wiek. Pojazd miał 
łączyć ekologiczność z wygodą i 
przyjemnością z jazdy, jakie zapew-
niają konwencjonalne samochody.  

 Wystarczyły trzy lata, by na ryn-
ku pojawił się Prius, pierwszy seryj-
ny samochód hybrydowy. W ten 
sposób Toyota rozpoczęła proces 

stopniowej elektryfikacji samocho-
dów, w którym obecnie uczestniczy 
wielu innych producentów aut. Był 
to punkt zwrotny w rozwoju napę-
dów samochodowych i początek 
zainteresowania zrównoważonym 
transportem. 

 Każda kolejna generacja napędów 
hybrydowych Toyoty była mocniej-
sza, lżejsza, bardziej oszczędna i 
ekologiczna. W 2012 roku dołączył 
do Priusa minivan Prius+, a także 
Prius Plug-in, tworząc kompletną 
rodzinę modelu. W Europie Toyo-
ta rozszerzyła gamę samochodów 
hybrydowych o Aurisa Hybrid w 
2010 roku, Yarisa Hybrid w 2012 
i praktycznego Aurisa Hybrid 
Touring Sports w 2013 roku. Yaris 
do dziś jest jedynym przedstawicie-
lem segmentu B z pełnym napędem 
hybrydowym.  

 W 2014 roku sprzedaż samo-
chodów hybrydowych Toyoty w 
Europie sięgnęła liczby 178 041 aut, 
o 13% więcej niż w poprzednich 
latach. Liczba sprzedanych hybryd 
Toyoty od momentu wejścia Priusa 
na rynek europejski w 2000 roku 
wyniosła łącznie prawie milion 
egzemplarzy. 

 Na całym świecie Toyota Motor 
Corporation sprzedała ponad 8 
milionów hybryd. Toyota od 1997 
roku pozostaje niekwestionowa-
nym liderem w dziedzinie zrów-
noważonego transportu. Hybrydy 
Toyoty pozwoliły ograniczyć emisję 
CO2 łącznie o 58 milionów ton.

*Parametr czeka na ostateczną
 homologację
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Zespół LZS "HUK" Bodzęcin

Na zdjęciu pojedynek Wojcieszyna, z zespołem Weny Kikorze

Osińska Liga Piłki Siatkowej – 6. kolejka

Niesamowity wyczyn Michała Pabisiaka
W minioną niedzielę (28 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie, została rozegrana 6. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Tym razem siatkarze zapewni-
li kibicom sporo emocji, gdyż aż w czterech z pięciu spotkań, o wyniku końcowym musiał rozstrzygać tie-break. Tylko wiceliderzy z Dąbrowy bez proble-
mów uporali się z Krzywicami, dzięki czemu umocnili się na 2. pozycji w ligowej tabeli. Do niesamowitej sytuacji doszło w trzecim secie meczu Węgorza 
– Żabowo, wówczas przy stanie 15:24 dla Węgorzy, Michał Pabisiak z Żabowa zaserwował 11 piłek z rzędu dając zwycięstwo w tej partii swojej drużynie!

W hali ZSP w Osinie, siatka-
rze tym razem toczyli ze sobą 
bardzo zacięte pojedynki. Wy-
jątkiem było spotkanie gości z 
gminy Nowogard- Dąbrowa, z 
zawodnikami reprezentującymi 
Krzywice. Dąbrowa efektownie 
pokonała rywali w trzech setach, 
wygrywając odpowiednio do 15, 
20 i 21 punktów. Trzypunktowe 
zwycięstwo pozwoliło Dąbrowie 
umocnić się na 3. pozycji i od-
robić jeden punkt do wciąż nie-
pokonanego Wojcieszyna oraz 
zajmujących 2. miejsce siatka-
rzy z Węgorzy. Dodajmy jesz-
cze, że Dąbrowa pomimo tego, 
iż ma na koncie więcej punk-
tów, to jednak ustępuje w tabe-
li drużynie Węgorzy. Wszystko 
to wyjaśnia regulamin rozgry-
wek: O kolejności zespołów w ta-
beli decyduje- liczba wygranych 
meczów, liczba zdobytych punk-
tów, lepszy stosunek setów zdoby-
tych do straconych, lepszy stosu-
nek punktów zdobytych lub stra-
conych.  W kolejnych meczach 
kibice oglądali już istne siatkar-

skie batalie. Jako pierwsi pię-
ciosetowy pojedynek stoczy-
li siatkarze z miejscowości Wę-
gorza oraz z Żabowa. Lepiej w 
mecz weszli goście z gminy No-
wogard, którzy wygrali tą partię 
25:20. Drugi set to metamorfoza 
Węgorzy, które gładko pokonują 
Żabowo oddając rywalom jedy-
nie 15 punktów. Trzeci set miał 
nieprawdopodobny przebieg. 
Węgorza doprowadziły do stanu 
24:15 i miały dziewięć piłek me-
czowych... Wówczas na zagryw-
kę wszedł zawodnik z Żabowa- 
Michał Pabisiak i dokonał nie-
możliwego... mianowicie zaser-
wował 11 zagrywek z rzędu i wy-

grał tego seta dla swojej druży-
ny! Pozostaje pogratulować Mi-
chałowi Pabisiakowi fantastycz-
nej passy. Węgorza jednak nie 
miały zamiaru się poddawać i w 
4 secie po skutecznej grze zwy-
ciężyły do 18. Tie-break był już 
koncertem jednego zespołu, Ża-
bowo kompletnie się pogubiło 
i wysoko przegrało 15:7 i co za 
tym idzie w całym meczu 3:2. 

Podobny przebieg miał poje-
dynek gospodarzy z Osiny oraz 
Bodzęcina, który wciąż czeka 
na pierwszą wygraną. Zawodni-
cy z Bodzęcina nie mieli zamia-
ru po raz kolejny schodzić z par-
kietu jako przegrani, dlatego od 
początku mocno zabrali się do 
pracy, czego efektem była wy-
grana do 20. W kolejnej partii 
to gospodarze byli skuteczniej-
si i oddali swoim rywalom tylko 
19 punktów. Wszystko zmienia-
ło się jak w kalejdoskopie, gdyż 
w trzecim secie ponownie pew-
nie wygrali siatkarze z Bodzę-
cina. Czwarta partia pokazała 
jednak kto jest silniejszy, gdyż 

Osina doprowadziła do tie-bre-
aka miażdżąc Bodzęcin 25:13. 
W piątym secie ostatniej dru-
żynie w tabeli zabrakło wiary w 
pierwsze zwycięstwo i ostatecz-
nie Osina po wygranej 15:9, wy-
walczyła dwa punkty za zwycię-
stwo. W dzisiejszej relacji pre-
zentujemy zdjęcie drużyn LZS 
„HUK” Bodzęcin, który wystę-
puje w następującym składzie: 
Maciej Smoliński, Jakub Smoliń-
ski, Adrian Antczak, Dawid Ju-
rek, Adrian Jakubowski, Andrzej 
Majcher, Krzysztof Majcher, Ad-
rian Żak, Jakub Olejnik, Michał 
Grabowski, Damian Zimecki, Fi-
lip Wielgat, Paweł Kuratnik, Łu-

kasz Margas. 
Wciąż nie przestają zadziwiać 

młodzi siatkarze reprezentują-
cy ZSP w Osinie. Tym razem na 
ich drodze stanął Wyszomierz. 
Lepiej w mecz weszli siatkarze 
z gminy Nowogard, którzy wy-
grali pierwszego seta 25:19. Dru-
ga partia była bardziej zacięta, a 
zwycięsko wyszli z niej siatka-
rze Gwiazdy Osina, którzy wy-
grali do 23. Młodzi siatkarze go-
spodarzy poszli za ciosem i w 
trzecim secie ponownie wygra-
li 25:23. Gwiazda Osina mogła 
wygrać ten mecz w czterech se-
tach, jednak młodym zawodni-
kom zabrakło zimnej krwi, przez 
co Wyszomierz zwyciężył 25:22 
i doprowadził do tie-breaka. To 
co stało się w piątym secie mogło 
zaskoczyć wszystkich obecnych 
w hali ZSP, cztery sety były bar-
dzo zacięte, a tie break zakończył 
się już po zdobytych … 21 punk-
tach. Gwiazda Osina efektow-
nie rozgromiła Wyszomierz 15:6 
i dzięki temu zwycięstwu nie-
oczekiwanie przesunęła się na 4. 
miejsce w ligowej tabeli. 

Na koniec wciąż niepokona-
ny Wojcieszyn podejmował dru-
gi najsłabszy zespół ligi, czyli Ki-
korze. Mało kto wierzył w out-
siderów z Kikorzy, że są wsta-
nie przeciwstawić się maszynie 
do wygrywania z gminy Nowo-
gard, a jednak, już pierwszy set 
pokazał, że liderzy nie będą mie-
li łatwo. Co prawda Wojcieszyn 
wygrał tą partię, jednak tylko 
25:23. Drugi set to świetna sku-
teczność Kikorzy, które wygry-
wają 25:21 i tym samym krad-
ną liderom trzeciego seta w tym 
sezonie. Wojcieszyn najwyraź-
niej został podrażniony tym fak-
tem, gdyż w trzeciej partii lide-
rzy rozbili swoich rywali oddając 
im jedynie 14 punktów. Jednak 
co z tego, skoro Kikorze szyb-
ko się odbudowały i ponownie 
po uważnej grze ograli Wojcie-
szyn, tym razem 25:20 i nieocze-
kiwanie doprowadziły do tie-
-breaka. Do sprawienia ogrom-
nej niespodzianki Kikorzom za-
brakło już sił, Wojcieszyn wygrał 
w piątym secie 15:9 i wciąż pozo-
staje jedyną niepokonaną druży-
ną w lidze. Dodajmy, że osińskie 
rozgrywki zyskują coraz większą 
popularność, czego dowodem 
niech będzie fakt, że w 6. kolej-
ce w pewnym momencie zmaga-
nia siatkarzy w hali ZSP ogląda-
ło prawie 130 osób!

Jak poinformowali organiza-
torzy, 7. i 8. kolejka wyjątkowo 
zostaną rozegrane w sobotę. Na 
początek 7. kolejki Żabowo po-
walczy o swoje czwarte zwycię-
stwo z gospodarzami z Osiny, 
którzy na koncie mają 2 zwycię-
stwa. Następnie mecz na szczy-
cie, czyli pojedynek lidera z trze-
cią w tabeli Dąbrową.  W kolej-
nym spotkaniu młodzi siatkarze 
z Osiny powalczą o 3. miejsce w 
ligowej tabeli z przedostatnim 
zespołem rozgrywek- Kikorza-

mi. W czwartym meczu Wyszo-
mierz postara się pójść w ślady 
sześciu innych zespołów i ograć 
Bodzęcin. Na koniec Węgorza 
zmierzą się z Krzywicami. Za-
praszamy wszystkich sympaty-
ków siatkówki na sobotnie roz-
grywki Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników, aktualną 
tabelę oraz plan gier w 7. kolejce. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
6. kolejka:
Dąbrowa – Krzywice  3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
Węgorza – Żabowo  3:2 (20:25, 25:15, 24:26, 25:18, 15:7)
Osina – Bodzęcin  3:2 (20:25, 25:19, 18:25, 25:13, 15:9)
Wyszomierz – Gwiazda Osina 2:3 (25:19, 23:25, 23:25, 25:22, 6:15)
Kikorze – Wojcieszyn  2:3 (23:25, 25:21, 14:25, 25:20, 9:15)

M M Z P Sety +/- Małe pkt. P
1 Wojcieszyn 6 6 0 18 / 4 513 – 429 16
2 Węgorza 6 5 1 16 / 10 586 – 532 12
3 Dąbrowa 6 4 2 16 / 7 536 – 454 14
4 Gwiazda Osina 6 4 2 14 / 13 581 – 552 10
5 Wyszomierz 6 3 3 13 / 11 510 – 512 10
6 Żabowo 6 3 3 13 / 12 511 – 472 10
7 Krzywice 6 3 3 10 / 10 440 – 450 9
8 Osina 6 2 4 9 / 16 505 – 544 5
9 Kikorze 6 0 6 5 / 18 457 – 533 2
10 Bodzęcin 6 0 6 5 / 19 380 – 541 2

7. kolejka (5 marca):
Żabowo – Osina  (10:00)
Wojcieszyn – Dąbrowa  (11:30)
Gwiazda Osina – Kikorze (13:00)
Bodzęcin – Wyszomierz  (14:30)
Krzywice – Węgorza  (16:00) 
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REKLAMA

REKLAMA

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

ATERIMA MED. 
Telefon 91 506 55 55

III Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego w skoku wzwyż

Kilkugodzinne zmagania w SP nr 2
W piątek (26 lutego), o godzinie 9.00, odbył się III Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego w skoku wzwyż. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in.: 
żony Grzegorza Górczewskiego – Róży Górczewskiej oraz znajomych i przyjaciół. 

Wszyscy uczcili pamięć Grzego-
rza Górczewskiego minutą ciszy, po 
czym rozpoczął się konkurs skoku 
wzwyż, który poprowadził nauczy-
ciel wychowania fizycznego Jaro-
sław Jesionka. Do rywalizacji przy-
stąpili uczniowie siedmiu szkół na-

szej gminy: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 
3, SP nr 4, SP w Wierzbięcinie, SP 
w Strzelewie oraz SP w Długołęce. 
Konkurencja rozpoczęła się od wy-
sokości 80 cm, następnie tyczka wę-
drowała co 5 cm w górę. Zmagania 
zawodników trwały kilka godzin z 

dwoma przerwami na zregenerowa-
nie sił. Mimo, iż rekord szkoły nie 
został pobity (137 cm) to zawodni-
cy dostarczyli wszystkim kibicom 
wiele emocji - nie mniejszych niż w 
roku ubiegłym. Organizatorzy kon-
kursu (Ewa Kuczyńska i Jarosław Je-
sionka) dziękują burmistrzowi Ro-
bertowi Czapli za ufundowanie pu-
charów i medali, Róży Górczew-
skiej  i Ryszardowi Górczewskiemu 
za napoje dla uczestników, sponso-
rom - Ryszardowi Sobieralskiemu, 
Gieni Głowickiej i Tomaszowi Stęp-
niewskiemu, Szymonowi Pilipczu-
kowi i Justynie Barczak za szczegól-
ną pomoc w przygotowaniu konkur-
su oraz wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w organizację III Memoria-
łu im. Grzegorza Górczewskiego, tj. 
pani dyrektor Lidii Wiznerowicz – 
Gliwnej, Joannie Machockiej, Jolan-
cie Modrzejewskiej, Marzenie Gru-
dzień, Bożenie Wierszyło, Annie 
Cesarskiej oraz Ireneuszowi Kąko-
lewskiemu. Przy artykule publiku-
jemy klasyfikację w poszczególnych 
kategoriach. 

Info: własna
Oprac: KR

W kategorii dziewcząt: klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 3 (opiekun Jacek Cieślak)
II m. SP 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
III m. SP w Długołęce (opiekun Anita Piotrowska)
IV m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Dariusz Hebda)
V m. SP 1 (opiekun Monika Duraj)
VI m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)

klasyfikacja indywidualna
I m. Martyna Dobrowolska (SP 3)
II m. Daria Szymczak (SP nr 2)
III m. Małgorzata Pertkiewicz (SP 3)

W kategorii chłopców: klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 1 (opiekun Monika Duraj)
II m. SP nr 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
III m. SP 3 (opiekun Jacek Cieślak)
IV m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)
V m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Dariusz Hebda)
VI m. SP w Długołęce (opiekun Anita Piotrowska)
VII m. SP nr 4 (opiekun Wiesław Buczyński)

klasyfikacja indywidualna
I m. Wojciech Michalski (SP w Długołęce)
II m. Cezary Wojtyniak (SP nr 2)
III m. Mateusz Gnych (SP nr 3)

Na zdjęciu nagrodzeni sportowcy, wraz z nauczycielem Jarosławem Jesionką

Zatrudnię kucharza 
wymagany staż, kwalifikacje – 

na umowę o prace. Restauracja 
Przystań Nowogard Zielona 1. 

Kontakt osobisty 
Tel. 91 39 20 221

Wspólnota Mieszkaniowa
 ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 4

w Nowogardzie
ogłasza konkurs ofert

Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 4.

Termin składania ofert upływa 25.03.2016r. O godz. 
14.00. Termin wykonania prac remontowych: kwiecień-

-październik 2016r.  Oferty należy składać w biurze Spół-
dzielni Kółek Rolczniczych przy ul. 3 Maja 14 w Nowogar-
dzie. Otwarcie ofert 20 minut po upływie terminu złoże-

nia ofert. Dokumentacja dotycząca warunków zamówienia 
do wglądu w biurze Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. 
3 Maja 14 w Nowogardzie. Wyjaśnień związanych z wyko-
naniem termomodernizacji udziela: Henryk Karaźniewicz 
tel. 91 39 20 004. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie 

prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia 
konkursu ofert bez podania przyczyn.

REKLAMA

Opony rolnicze - promocja
Części do ciągników
Artykuły ogrodnicze

Nasiona warzyw

ul. 3 Maja 16A, Nowogard
tel. 91 578 14 87

pon. - pt. 7-17 • sob. 8 - 14

10
x0

% RA
TY

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

  MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ!
Nowogard- 45,6 m2,parter cena 136 000 zł

Nowogard- 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł

Nowogard- 74,3 m2, nowoczesny desing,cena: 245 000 zł

Nowogard- 90 m2,do remontu cena: 145 000 zł

Nowogard- 67m2, niski czynsz cena: 250 000 zł

Nowogard- kawalerka 28,57 m2,parter cena: 100 000 zł

Nowogard/okolice 38,9 m2 po kapitalnym remoncie cena: 57 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 385 
935

•	 Sprzedam	budowę	w	stanie	surowym.	
Tanio.	507	045	404	

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar. 
602 267 382 

• Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653 

•	 Dom nad jeziorem w stanie surowym 
zamkniętym w Nowogardzie sprze-
dam. 605 548 164

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie parter pow. 70m2  

w Nowogardzie. 721 909 348

• Poszukuje ziemi do wydzierżawienia. 
608 647 119 

• Działka budowlana o pow. 2900 m² w 
Krzywicach – sprzedam, 609987345

•	 Sprzedam góre domu dwurodzinnego 
100m2 + garaż, podwórko. 603 079 044 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie – 16 m na 
garaż lub magazyn ul. 700 lecia 13. Tel. 
501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowal-
ska 2, IV piętro. 606 269 725

• Sprzedam działkę ogrodową 3ary ul. 
Ogrodowa. Tel. 693 694 747 

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 790 
795 050 

•	 Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 508 
948 888

•	 Sprzedam kawalerkę 24m2, III piętro, 
centrum. 600 782 741 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam ziemie ogrodową Nowogard. 
607 962 483 

•	 Sprzedam kawalerkę 33m2, I piętro No-
wogard. 693 584 630

•	 Wynajmę garaż 20-40 m2, ul. Bohate-
rów Warszawy 21.  Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 
72 04 06 

•	 Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. Tel. 889 215 737 

•	 Sprzedam działki pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżowa-
nia dróg Stargard-Maszewo, Szcze-
cin-Chociwel. Działka przylega bez-
pośrednio do drogi 106. Tel. 607 835 
815 

• Dom,	duży	z	garażem	i	ogrodem	wy-
najmę.	602	474	266

•	 Sprzedam mieSzkanie wła-
Snościowe na wSi koło re-
Ska (pow. łobeSki), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 684 
154

• Wynajmę	 garaż	 od	 20-40	m	ul.	Boh.	
Warszawy	2.	Tel.	91	39	20	307.	

• Sprzedam	ziemię	0.74	ha	w	Błotnie	za	
sklepem.	Cena	50	tys.	607	083	893	

• Sprzedam	 dom	 i	 działkę	 budowlaną	
przy	ul.	Asnyka.	884	000	435	

• Sprzedam	 lokal	 na	 działalność	 han-
dlową.	505	256	943	

• Sprzedam	atrakcyjną	działkę	budow-
laną	 ul.	 Monte	 Casino.	 Tel.	 695	 400	
600	

• Sprzedam	 kawalerkę	 24	 m2,	 trzecie	
piętro,	centrum.	600	782	741

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, 
siedmiopaletowy. Cena do uzgod-
nienia. 510 545 558

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we 45,6m2, III piętro ul. Światowida. 
668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę budowlaną Karsk. 
735 957 563 

•	 Sprzedam plac pod budowę garażu 
przy Jana Pawła II tel. 609931915.

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam	Ford	Focus	C-MAX,	rocz-
nik	 2004	 grudzień,	 poj.	 2000	 cm3,	
TDCI	136	KM,	stan	techniczny	dobry.	
Kompleksowe	wyposażenie.	Ubezpie-
czenie	 i	przegląd	do	02.06.2016r.	Tel.	
603	079	260	

•	 Toyotę corollę lub avensis kupię. Tel. 
737 447 702

• Sprzedam Quada 110 rok produkcji 
2011 . 667 354 001 

•	 Sprzedam	 Ford	 Transit	 kontener,	
siedmiopaletowy.	 Cena	 do	 uzgodnie-
nia.	510	545	558

•	 Sprzedam	 lawetę	 samochodową	 tel.	
609931915.

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 Kurki	 nioski	 odhowane,	 powyżej	 7	
tygodni,	 pełen	 program	 szczepień,	
sprzedaż	od	29.03,	Żabowo	13.	91	39	
106	66,	510	127	838

•	 Sprzedam cielaka – jałóweczke. 781 
744 340 

•	 Wykonam usługi oranie, sianie. 781 744 
340

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto jare. 691 
140 322 

•	 Sprzedam prosiaki – 20 sztuk. 725 806 
787 

•	 Pług obrotowy czteroskibowy sprze-
dam. 91 39 107 14 

•	 Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 
144 

•	 Sprzedaż	świeżych	jaj	kurzych	ul.	Bo-
haterów	Warszawy	 21.	Tel.	 91	 39	 20	
307	

•	 Sprzedam tuczniki i beczkę 2 tys. litrów. 
606 576 417 

• Sprzedam cielaki, byczki HS, trzymie-
sięczne. Cena do uzgodnienia okolice 
Goleniowa. 602 53 63 66

•	 Sprzedam gorczycę. 697 610 223

•	 Sprzedam do ciągnika c-330 obudo-
wa tylnego mostu, obudowa zwolnicy, 
układ kierowniczy, podnośnik, błotnik 
tylny i oś przednią. 669 823 464 

•	 Sprzedam krowę i jałówkę cielne i dwa 
odstawki rasy Limusyne. 782 429 405 

•	 Sprzedam obornik na ogródki działko-
we dwuletni od krów z dowozem. 793 
836 238 

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 515 
406 298

USŁUGI

• Remonty i wykończenia mieszkań -wy-
konam. 608 364 330

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-
896

•	 Zwrot	podatku	Z	pracy	ro-
dZinne,	 urlopowe:	 niemcy,	
Holandia,	 austria,	 anglia,	
Belgia,	norwegia.	tel.	71	385	
20	18,	601	759	797	

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

•	 POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? 
Pożyczka bez zbędnych formalności. 
Zadzwoń:327061042

•	 Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 867 

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dacho-
we, docieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vail-
lant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT	 sprzedaz	 czesci	 do	
piecow	gazowych	691	686	772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 TORTY. 600 151 353 

•	 Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933

•	 Docieplenie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Docieplenie budynków, podbitki. 608 
847 784

•	 Usługi budowlano-remontowe. Bu-
dowa domów. Regipsy, ocieplenia i 
malowanie. 504 595 424 

•	 Izolacje natryskowe – pianą PUR. 
504 595 424

•	  Tłumacz	 –	 przysięgły	 języka	 angiel-
skiego.	502	376	932,	www.tlumaczno-
wogard.pl

•	 Usługi	 tansportowe	 samochody	 o	 ła-
downości	6,5	tony	i	1,3	tony.	Tel.	731	
882	257

•	 Wykonam tarasy, polbruk i kafle. 91 39 
21 454 

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

•	 Usługi koparkowe, praca ziemne, czysz-
czenie rowów melioracyjnych, drenaże 
itp. 793 836 238 

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowla-
na “PTASZYŃSKI” zatrud-
ni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 533 848 005 
lub 535 340 311
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie 
doświadczenie. 602 690 897

•	 Firma	zatrudni	pracownika		do	biura	
ze	 znajomością	 j.	 angielskiego	 lub	 j.		
niemieckiego	tel.	91	39	10	704.

• Mężczyzna poszukuje pracy dorywczej. 
735 966 788 

• Zlecę przycinanie drzewek sosny, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię ogrodnika, koszenie trawy, 
tel, 607 585 561

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, wymaga-
na znajomość obsługi komputera. 91 39 
21 220

• Przyjmę pracownika od zaraz na stano-
wisko tokarz i frezer. Tel. 604 171 040 

•	 Zatrudnimy	 kucharza	 z	 doświadcze-
niem.	507	951	313,	507	953	705	

•	 Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) do dozorowa-
na i prac porządkowych. Tel. 91 39 25 
275

•	 Firma zatrudni   osobę do sprzątania 
biura z aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty rynek pra-
cy). Tel. 91 39 25 275

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
miejscowości Węgorzyce. Mile wi-
dziana jest pani samotna, jest moż-
liwość zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 977 144 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
z chorobą Alzheimera. Tel. 731 882 257

• Poszukuje osoby znającej podstawowe 
zasady mechaniki samochodowej, do 
rozbiórki samochodów na części. 570 
645 443 

•	 Przyjmę do pracy lub na staż do sklepu 
spożywczego. Tel. 502 561 550 

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 
605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szafkę 
nocną- całość od jednego kompletu cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 PIECE	gazowe	c.o.	Vaillant	uzy-
wane	 z	 Niemiec	 dwufunkcyj-
ne	 cena	 od	 1.000zl	 oraz	 tylko	
ogrzewanie	cena	900zl	gwaran-
cja	serwisowa,	fachowy	montaz	
cena	do	uzg.	tel	691	686	772

•	 Podgrzewacze	 wody	 130	 -160	
stojace	 na	 gaz	 vaillant	 1.000zl	
piece	gazowe	c.o.	stojace	zeliw-
ne	c.1.200zl	tel,	691	686	772

• Sprzedam tapczan + fotel, cena 500 zł. 
691 201 974 

• Styropian fasadowy grubość 5 cm, 4m3, 
cena za całość 200 zł, tel. 502 385 935

•	 Oddam	 szczeniaki	 Labradora,	 trzy-
miesięczne.	731	262	635

•	 Sprzedam spawarkę elektrodową Be-
ster 380 V. Tel. 519 081 717 

•	 Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno opałowe brzoza, po-
cięte w klocki. 514 740 538

• Sprzedam drewno opałowe brzoza po-
cięte w klocki. 514 740 538 

• Sprzedam drewno mieszane, liścia-
ste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, 
panele ogrodzeniowe, najniższe ceny w 
Zachodniopomorskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – 
Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. Dojazd 
do klienta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam suporex. Tel. 668 316 103 

• Sprzedam rzeczy dla chłopca w bardzo 
stanie (z USA)na wiek od 8-10 lat. W 
dobrych cenach. 509 615 101 

• Sprzedam dachówki, rury ocynkowa-
ne, wyrówniarkę do drewna i inne. 91 
39 21 002

•  Sprzedam dwa fotele jednoosobowe, 
rozkładane w bardzo dobrym stanie. 
668 797 310

• Przyjmę każdą ilość ziemi ( do zasypy-
wania nierówności). 608 364 330, 600 
347 308 

• Sprzedam tewonik hutniczy 30/30x7, 
kątownik zimnowalcowany 40,. Tel. 
788 685 194 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Owczarek niemiecki siedmiomiesięcz-
ny, czarnopodpalany, długowłosy. 91 39 
21 828

•	  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

KRZYŻÓWKA Dziennika KUPON  18
62. skrócona nazwa kilograma
63. gatunek dydelfa
64. piwo z Anglii
65. państwo Elamitów
66. Wilhelm C. ..., okrył promienie X
67. stolica Baszkirii
68. strycharz
69. rodzaj beretu
70. bije asa
71. miasto na Sycylii
72. czarna opiekunka Nel
73. pozycja w jodze
74. obsmażona kulka z mięsa, ryżu, grzybów
75. gatunek morskiego ślimaka
76. 0:0 do przerwy
77. kraina szczęścia
78. pomaga specjaliście
79. trwanie z uporem w jednym miejscu
80. krocionogi i pareczniki
81. hiszpańska wyspa na M. Śródziemnym
82. kaczy odgłos
83. miasto w Rosji
84. tłuszcz do potraw
85. Bratko, współczesny pisarz słoweński
86. rzeka Przemyśla
87. miasto w Belgii nad rzeką Dender
88. rozrywkowa restauracja
89. alkohol z owoców palmy kokosowej
90. stopień wtajemniczenia w judo
91. filar
92. miejsce spoczynku wraków
93. zgaduj ..., dziecięca zabawa
94. imię aktorki Farrow
95. najważniejsza karta
96. rodzaj gry w karty
97. imię żony Lennona
98. innowierca u Byrona
99. Salomon wysłał tam okręty po złoto
100. bum, tram
101. nad nią Zagrzeb
102. ślimak płucodyszny; ślinik
103. okręg węglowy w Polsce
104. dziedziczny znak rodu
105. tkanina wełniana lub narty pradziadka
106. zabawka podrywana na sznurku
107. miasto, gdzie pierwszy raz użyto gazy bojo-
we
108. ostre zęby drapieżnika
109. ogrodowy krzew
110. układ cegieł w murze
111. tłuszcz
112. wiosną spływa rzeką
113. kraj w USA
114. skrót na recepcie
115. lek o działaniu neutralizującym
116. okręg w starożytnym Egipcie

PODPOWIEDŹ: ELAM, ENNS, KREFT, OFIR, 
SAJKA, ULEMA.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

PIONOWO:
1. polski poeta i satyryk
2. teolog muzułmański
3. autonomiczna republika w Rosji
4. wódz Wikingów
5. belka podtrzymująca dach
6. syn Kreuzy
7. Bruce ...
8. jezioro w Kanadzie
9. imię Belmondo
10. czworokątny pilaster świątyni greckiej
11. miłość dawniej
12. cięgi, baty
13. plaśnięcie
14. James, szkocki inżynier i wynalazca
15. środkowa część belkowania zawarta między 

architrawem a gzymsem 
16. pospolita roślina wodna
17. ryba, dorszyk polarny
18. tatarak inaczej
19. gr. litera
20. grzyb jadalny
21. 1/10000 luksa
22. dawny lotnik
23. trzeźwa ocena rzeczywistości
24. miasto w Austrii nad Anizą
25. pojazd czarownicy
26. starożytne liczydło
27. wierzba
28. marka włoskich skuterów
29. ukrop
30. kalif, zięć Mahometa

31. ryba albo rodzaj muzyki
32. grecki odpowiednik Amora
33. twórca gobelinu
34. miękki materiał, łojek
35. stolica Samoa Zachodniej
36. nad nią malownicze zamki
37. zespół złożony z dwóch muzyków
38. część świątyni greckiej
39. między szewskim a popielcową
40. nierządnica
41. białoręki lar
42. Adolf ... - aktor komediowy
43. ściana z betonu
44. latający talerz
45. miasto w Holandii
46. niewielki las

47. ważna persona (skrót)
48. miasto u podnóży Lasu Bakońskiego (Węgry)
49. przezroczysta tkanina
50. znak Zodiaku
51. ośrodek wydobycia fosforu w Izraelu
52. kapitan Nikt
53. brak rozumu, bzik
54. ojczyzna Mandeli
55. narzeczony Barbie
56. miasto w Peru
57. żona Saturna, bogini wegetacji
58. Polska do 1989
59. aktor, ... Neill
POZIOMO:
60. pospólstwo, gmin
61. bohater z "Iliady"

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Niedola nie schlebia 
nikomu

Halina Stefańska, Zdzisła-
wa Chocjan, Stanisława Pokor-
ska, Aleksandra Zóralska, Robert 
Kierzyk, Alicja Wypych, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Wiesław 
Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Wiesława Huget, Krsytyna Gęgla-
wa, Christiana Syfert, Małgorzata 
Krawczyk, Lucyna Andrzejczak, 
Pelagia Feliksiak, Maria Sowiń-
ska, Malwina Bryndza, Danuta 
Wdowińska, Urszula Kaczmarek

Zwycięzcy: Zdzisława Cho-
cjan, Maria Sowińska, Danuta 
Wdowińska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Lena Skryplonek, Madzia 

Skowrońska, Oliwia Feliksiak, 
Dominika Mroczko, Nadia Gren-
da, Maksymilian Białasiewicz

Zwycięzca: Dominika Mrocz-
ko
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle	Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
Dworzec	PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul.	Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle	Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KOlOrOWe 
UsłUgi POligraficzNe

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

reklaMa

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

s.3

Dotkliwe 
porażki 
Pomorzanina

s. 2, 4

Homosowietikus – 
faza przekwitania 
jeszcze przed nami

s. 5

s. 7

s. 6

Wiemy kiedy ru-
szy budowa S 6

s.  5

Nasze Sondy

Zakaz handlu 
w niedzielę 

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Czytaj s. 6Czytaj s. 3

radni przyznali środki 

Będzie droga  
do strefy

Prezes 
przeprasza 
pacjentkę

Drogi (nie)
wymiarowe...

Wiadomo już, kto 
będzie gotował

Unihokeistki z Osiny  
w Finale Wojewódzkim

Jeszcze nie 
otworzyli,  
a już jest 
skandal 
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Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Zakaz handlu w niedzielę? Z taką propozycją ponownie wystąpiły Związki Zawodowe „So-
lidarność”. Jakie zdanie na ten temat mają mieszkańcy Nowogardu? O to zapytaliśmy w na-
szej cotygodniowej sondzie ulicznej kilkoro z nich. 

Tadeusz  Augustynek – Uważam, że markety, czy inne skle-
py wielkopowierzchniowe, w dalszym ciągu powinny być otwarte 
dla klientów, którzy w tym dniu, jaką jest właśnie niedziela, mają 
nieco więcej czasu, by sobie m.in. spokojnie przyjść i pooglądać to 
wszystko, co ich interesuje. Kolejną zaletą niedzielnego handlu jest 
fakt, że są w tym dniu dość często niższe ceny lub promocje, które 
powodują, że klient mimo, że jest dzień wolny od pracy to chętnie 
zajrzy do takiego marketu. Dlatego nie mam nic przeciwko temu, 
by markety były otwarte także w niedzielę. 

Jerzy Jurzysta – Szkoda mi tych pracowników z marketu, którzy 
pracują tam od rana do wieczora. Dlatego przydałoby się im nieco 
wolnego, chociaż w ten jeden dzień. Ale też jest inna tego strona, a 
mianowicie strona klientów, którzy niedzielę przeznaczają na odpo-
czynek i właśnie zakupy w sklepach. Toteż trudno mi się tak jedno-
znacznie określić, bo każdy z argumentów jest przekonujący. Prawdą 
jest, że każdy z nas pracujących jest dziś bardzo zaganiany i zwyczaj-
nie sam sobie szuka takiego dnia czy chwili, by wszystko pozałatwiać. 

Pan Zenon – Uważam, że dla ludzi ciężko pracujących w cią-
gu tygodnia, taki dzień jak niedziela jest dniem idealnym, bowiem 
zakupy robione są bez pośpiechu i najczęściej z całą rodziną, ale 
nie zapominając również o innych obowiązkach – jak chociażby 
modlitwa. Dlatego tutaj potrzebny jest zdrowy rozsądek i odpo-
wiednia i właściwa decyzja, co powinno być naszym priorytetem 
w tym dniu. Czy rodzinny odpoczynek, wypad do marketu, czy też 
modlitwa w kościele?

Pani Urszula – Uważam, że wciąż w tym dniu większość skle-
pów, czy marketów, powinna być otwarta. Sama dużo pracuję i 
niedziela jest dniem, który do zakupów bardzo często mi się przy-
daje. Dlatego, jak najbardziej jestem za tym, by w niedzielę mar-
kety były otwarte. Istotą jest to, by taki klient umiał sobie wszyst-
ko tak ustawić, by zwyczajnie mieć czas na zakupy, modlitwę nie-
dzielną i relaks dla siebie i swojej rodziny. 

Pani Anna – Dla mnie kwestia otwartych marketów w nie-
dzielę i pracujących w nich zatrudnionych w tym dniu jest taka, 
że ci ludzie powinni również odpoczywać i mieć czas dla swo-
jej rodziny. Dlatego jestem przeciwna otwieraniu sklepów w nie-
dzielę. Każdy przecież, jeżeli tylko by chciał, to w te podstawo-
we produkty może zaopatrzyć się w ciągu tygodnia.  Dlatego 
niedziela zdecydowanie powinna być dniem wolnym od każdej 
pracy. 

Pani Janina –  Dobrym przykładem jesteśmy ja wraz z 
moim mężem. Ja dużo pracuję, a mój małżonek niestety prze-
wlekle choruje, przez co często wyjeżdża do szpitala na wi-
zyty. Dlatego, mimo wszystko, niedziela jest dla nas dobrym 
dniem, by uzupełnić lodówkę o brakujące produkty. Jestem 
więc za tym, by w niedzielę markety były dalej otwarte dla 
nas klientów. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

29.03.2016 r. 
Godz. 12:30 
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu komórkowego 
marki Samsung S4 z szatni 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Kradzież miała miejsce 
dnia 26.02.2016 r. około go-
dziny 15:30. 

Godz. 13:20
Pracownik ochrony skle-

pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

Godz. 15:30 
Na ul. Wojska Polskiego 

dokonano kradzieży roweru 
typu damka, koloru wiśnio-
wego z czarnym koszykiem. 

Godz. 18:00
Zagubienie tablicy rejestra-

cyjnej z samochodu marki 
BMW na ul. Mickiewicza. 

02.03.2016 r. 
Godz. 17:30
Sprzedawczyni sklepu przy 

ul. 3 Maja dokonała sprzeda-
ży alkoholu osobom nielet-
nim. 

Godz. 18:00
Kolizja drogowa w miej-

scowości Orzechowo, pomię-
dzy pojazdami Ford Mondeo 
oraz Deawoo Matiz. 

Godz. 20:50 
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego, na ul. 
Dworcowej zatrzymali kie-
rującego samochodem mar-
ki Opel Vectra, znajdujące-
go  się w stanie nietrzeźwości. 
Mateusz G. miał 0,96 promila 
alkoholu w wdychanym po-
wietrzu. 

03.03.2016 r. 
Godz. 15:00
Powiadomienie o kradzieży 

piły spalinowej z pomieszcze-
nia gospodarczego w miej-
scowości Szczytniki. 

Godz. 12:30
W miejscowości Olchowo 

znaleziono portfel z zawarto-
ścią dokumentów. 

Godz. 16:30 

Powiadomienie o oszustwie 
przy zakupie odzieży poprzez 
portal facebook. 

Godz. 13:00
Powiadomienie o kradzieży 

piły tarczowej przy ul. 3 Maja. 
04.03.2016 r. 
Godz. 09:30 
Kradzież gołębi z gołębnika 

w miejscowości Błotny Młyn. 
Godz. 14:00
Do kolizji drogowej doszło 

na ul. 700 Lecia pomiędzy 
pojazdami VW Passat oraz 
Skoda Fabia. 

Godz. 14:15 
Włamanie do pomieszcze-

nia socjalnego ośrodka wy-
poczynkowego przy ul. Pro-
menady. 

05.03.2016 r. 
Godz. 01:30 
Na ul. Żeromskiego poli-

cjanci Ogniwa Patrolowo In-
terwencyjnego zatrzymali 
Tomasza Z., kierującego sa-
mochodem marki Mercedes, 
znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,10 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.  

Godz. 12:10
Na ul. 3 Maja, Paweł C. kie-

rował samochodem marki 
Skoda pomimo aktywnego 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.

Godz. 18:00
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z pojazdu na ul. Dwor-
cowej.

Godz. 19:20 
Na ul. 3 Maja doszło do 

kolizji drogowej, w której 
uczestniczył pojazd marki 
Citroen C4 i Nissan. 

06.03.2016 r. 
Godz. 00:30
Kradzież roweru na ul. Że-

romskiego. 

  st. insp. Ref. 
Prewencji Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Stanisław Taczała: lat 66, zmarł 03.03.2016r., pogrzeb od-
był się 05.03.2016r., na cmentarzu w Sikorkach.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk
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radni przyznali środki 

Będzie droga do strefy 
Radni zabezpieczyli środki na budowę drogi do strefy  inwestycyjnej koło Wojcieszyna. Decyzja została podjęta na sesji w dniu 1 marca. Według koszto-
rysu inwestycja może pochłonąć nawet 3,5 mln zł. Połowę środków ma zwrócić Wojewoda Zachodniopomorski. 

Aby zabezpieczyć pieniądze na 
budowę drogi do strefy, radni zre-
zygnowali z kilku zaplanowanych 
w budżecie na ten rok inwestycji. 
Chodzi głównie o inwestycje dro-
gowe, jak np. remont ulic: Woj-
ska Polskiego, Żeromskiego, Pił-
sudskiego czy budowę drogi w 
Czermnicy. Ponadto pod gilotynę 
poszły rezerwy celowe, które mia-
ły stanowić wkład własny do po-
zyskania środków zewnętrznych.   

Wcześniej, wiceprzewodniczą-
cy RM Piotr Słomski (Partner-
stwo i Rozwój), próbował przeko-
nać autorów projektu, aby budo-
wy drogi nie finansować kosztem 
zaplanowanych już wcześniej za-
dań. Wskazał jednocześnie alter-
natywne źródła, z których moż-
na pozyskać pieniądze na ten cel, 
bez konieczności tak daleko idą-
cych przesunięć w budżecie. Rad-
ny wymienił tu trzy źródła: im-
prezy organizowane przez gmi-
nę, druk Wiadomości Samorzą-
dowych, czy chociażby sprze-
daż budynku RCP przy ul. Woj-
ska Polskiego, ze względu na to, 
że w tym roku kończy się umo-

wa na bezpłatne użyczenie nie-
ruchomości na rzecz fundacji Ta-
lent -Promocja -Postęp. Propozy-
cja P. Słomskiego nie spotkała się 
jednak z zainteresowaniem więk-
szości radnych. 

Pieniądze mają wrócić...
Wojewoda Zachodniopomor-

ski obiecał, że dołoży do budo-
wy drogi połowę pieniędzy, w ra-
mach tzw. „schetynówki”. Gmi-
na musi jednak najpierw wyłożyć 
środki na inwestycję „z własnej 
kieszeni”, i dopiero po zakończe-
niu budowy otrzyma refundację 
z województwa. Wtedy pieniądze 
te, zgodnie z umową między bur-
mistrzem a radą, mają wrócić z 
powrotem tam skąd zostały wzię-
te, a więc na sfinansowanie skre-
ślonych inwestycji na potrzebę 
zabezpieczenia środków na budo-
wę drogi. Zgodnie z zapowiedzia-
mi, ma to nastąpić jeszcze do po-
łowy tego roku. 

Warto dodać, że ostateczną 
kwotę za jaką droga zostanie wy-
konana poznamy po ogłoszeniu 
przetargu. Od tego uzależnio-
na jest również kwota dofinan-

sowania od Wojewody (50% rze-
czywiście poniesionych kosztów). 
UM szacuje, że będzie to ok. 2,3 
mln złotych, a nie jak zakłada-
ją wyceny projektowe 3,5 mln zł. 
Poza tym 177,5 tys. zł., dołoży też 
powiat goleniowski na zasadzie 
partnerstwa bez którego nie było-
by możliwości pozyskania dotacji. 

Co na to mieszkańcy?
Nie wiadomo tylko, jak na wia-

domość o planowanym prze-
biegu budowy drogi zareagują 
mieszkańcy samego Wojcieszy-
na. Droga będzie bowiem prowa-
dziła przez fragment miejscowo-
ści, gdzie w ostatnim czasie roz-
winęło się budownictwo jedno-
rodzinne. Na razie co prawda nie 
wiadomo czy w strefie kiedykol-
wiek powstanie jakiś zakład pra-
cy, ale gdyby tak się stało to z dro-
gi będą korzystać nie tylko pra-
cownicy, ale i transport ciężki. 
To wizja, która może nie do koń-
ca cieszyć mieszkańców tej okoli-
cy zważywszy, że w tym obszarze 
gminy znajduje się ok. 400 działek 
budowlanych. 

Sterylizator...
Na tej samej sesji Rada Miasta 

przyjęła również uchwałę w spra-
wie pieniędzy na zakup nowego 
sterylizatora dla szpitala (na kwo-
tę 300 tys. zł). Radni zgodzili się 
na projekt przygotowany przez 
gminę dlatego, że nowy sprzęt 
już jest montowany w szpitalu i 
lada tydzień będzie trzeba za nie-

go zapłacić. Nie zmienia to fak-
tu, iż radni nadal czekają na wy-
jaśnienia RIO w sprawie pienię-
dzy na sterylizator. Przypomnij-
my bowiem, że Rada już raz, w 
październiku zeszłego roku, pie-
niądze na ten cel przyznała. Ku 
zaskoczeniu radnych, w stycz-
niu tego roku, burmistrz ponow-
nie zwrócił się do rady o pienią-
dze na ten cel. Wówczas radni za-
częli dopytywać, co stało się z pie-
niędzmi, które przekazali wcze-
śniej. Skarbnik gminy tłumaczył, 
że zostały one wpisane gdzieś do 
nadwyżki budżetowej, jako inwe-
stycja „niewygasająca”. Dla sporej 
grupy radnych wyjaśnienia te nie 
były wystarczające i dlatego zwró-
cono się o wyjaśnienie całego za-
mieszania z pieniędzmi do odpo-
wiednich instytucji.  

Marcin Simiński

Przetarg na posiłki z OPS rozstrzygnięty 

Wiadomo już, kto będzie gotował
Gmina zdecydowała, że przetarg na gotowanie i wydawanie posiłków z OPS wygrało kon-
sorcjum złożone z dwóch firm zarejestrowanych w Pucku i Koszalinie. Był to już drugi prze-
targ w tym roku. Tym samym, zadania tego nie będzie jednak obsługiwała nowogardzka 
firma gastronomiczna „Ewa”. Oferta obu firm różniła się zaledwie o niecałe 10 tys. zł. 

Przypominamy, że gmina zdecy-
dowała się szukać innej firmy ga-
stronomicznej, która gotowałaby 
posiłki dla osób uprawnionych do 
takiej pomocy przez OPS, po tym, 
jak wypowiedziano umowę na to 
zadanie spółce z Koszalina. Obia-
dy dostarczane przez tę firmę, pi-
sząc delikatnie, nie spełniały bo-
wiem wymogów postawionych 
przez gminę. Do pierwszego prze-
targu ogłoszonego po rozwiązaniu 
współpracy z „Koszalinem”, jaki 
odbył się 15 lutego, stanęła tylko 
jedna firma- PPFHU „Ewa” w No-
wogardzie, należąca do p. Ewy Ka-
sprzyk. Firma wyceniła, że może 
gotować obiady opłacane przez 
OPS za kwotę 378 tys. 397 zł brut-
to. Gmina planowała na ten cel wy-

dać jednak mniej, bo 345 tys. 570 
zł. Burmistrz, jako zamawiający, 
mógł zwiększyć pulę środków na 
to zadanie (mówiąc wprost – doło-
żyć do obiadów dla najuboższych), 
bądź unieważnić przetarg i ogłosić 
go jeszcze raz, licząc, że w kolejnym 
postępowaniu cena nie przekroczy 
kwoty jaką miasto chce nas ten cel 
przeznaczyć. R. Czapla zdecydował 
się właśnie na to drugie rozwiąza-
nie. Wyznaczono więc kolejny ter-
min na składanie ofert, który upły-
nął 26 lutego. Tym razem, poza fir-
mą p. E. Kasprzyk, ofertę złożyło 
także konsorcjum składające się z 
dwóch firm: Usługi Gastronomicz-
ne Daniel Wójcik-lider konsorcjum 
z Pucka i spółka „Aka” z Koszali-
na – partner konsorcjum. Nowo-
gardzka firma złożyła ofertę na 342 
tys. 351 zł, a konsorcjum na 332 tys. 
698 zł. W przeliczeniu na jeden po-
siłek daje to 5 zł 30 gr., w przypad-
ku firmy „Ewa” i 5zł 17 gr., w przy-
padku drugiego z oferentów. Ze 
względu na to, że przy ocenie ofert 
najwięcej zależało od tego, kto naj-

taniej wyceni cały kontrakt, gmi-
na ogłosiła, że przetarg „na posiłki” 
wygrało konsorcjum firm z Pucka i 
Koszalina. Wyłoniony w przetargu 
wykonawca lada dzień ma „wejść” 
do naszych stołówek. 

Co wiadomo o nowej firmie? 
Konsorcjum, które będzie do 

końca tego roku serwować na tere-
nie naszej gminy posiłki dla potrze-
bujących, działa na terenie pobli-
skich miasteczek. Firma dostarcza 
posiłki m.in. do ośrodka dla dzie-
ci niepełnosprawnych w Radowie 
Wielkim oraz pracowników fabry-
ki Ikea w Resku. Obiady gotowane 
są natomiast w Świdwinie. Stamtąd 
będą też dowożone do Nowogardu. 
Jak informuje Teresa Skibska, kie-
rownik OPS w Nowogardzie, opi-
nie na temat dań serwowanych za-
równo w Resku jak i Radowie Wlk. 
są dobre. Pozostaje wierzyć, że i w 
Nowogardzie będzie można powie-
dzieć wkrótce to samo i nie powtó-
rzy się historia, jaką zafundowała 
nam wcześniej koszalińska spółka. 

SiMin
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Sonda z Osiny
O opinię na temat zakazu handlu w niedzielę, podobnie jak 
mieszkańców z Nowogardu, zapytaliśmy także mieszkań-
ców z gminy Osina. 

Pani Teresa – Nie mam nic przeciwko 
temu, by dalej były otwarte sklepy czy su-
per markety w niedzielę, bowiem dla nas 
klientów jest to wygoda, a dla handlowców 
i właścicieli marketów czy sklepów większy 
zarobek. Ten dodatkowy dzień ma jesz-
cze jedną bardzo dobrą zaletę, że pozwala 
oderwać się od codzienności. Dlatego taki 
wyjazd w niedzielę do wielkiego marketu 
daje możliwość przeróżnych zakupów, spo-

tkania się ze znajomymi, jak wspomniałam, oderwania się od szarej rzeczywistości. Pu-
entując, nie mam nic przeciwko, by dalej sklepy czy markety były otwarte w niedzielę. 

Mirosław Siepka – Panie redaktorze, 
uważam, że markety, czy większe sklepy, 
w niedzielę powinny być dalej otwarte, bo 
dzięki temu, jeśli ktoś nie pracuje w nie-
dzielę to może sam lub z całą rodzinę wy-
brać się do takiego marketu, pospacero-
wać i zrobić zakupy.  

Władysław Cichecki – Jasne, że po-
winny być otwarte. Bo człowiek w tygo-
dniu skupiony jest na pracy i innych obo-
wiązkach związanych z rodziną. A nie-
dziela jest dniem, gdzie czas jest na odpo-
czynek, relaks i zakupy bez pośpiechu, przy 
których można się nieco bardziej zastano-
wić i wybrać potrzebny nam towar w spo-
koju. Sam często wybieram właśnie nie-
dzielę do takich odwiedzin po marketach, 

czy to w Nowogardzie, czy w Szczecinie i uważam, że jest to, jak dla mnie, bardzo dobrze 
wybrany czas. Kończąc przyznam, że nie rozumiem tej całej nagonki i zastanawiam się, 
kto ją bardziej podgrzewa: politycy, czy może duchowni, którzy nakazują, by w niedzie-
lę zamiast do marketów, to chodzić do kościoła na Mszę św. 

Pan Waldemar – Uważam, że sklepy, 
czy markety w niedzielę dalej powinny 
być otwarte. Wielu osobom brakuje cza-
su, aby zrobić zakupy w tygodniu. Dlate-
go pozostaje im właśnie niedziela, gdzie 
bez pośpiechu można pochodzić między 
regałami i spokojnie wybrać to co jest 
nam potrzebne.  

Pani Helena – Zdecydowanie jestem 
przeciwna, by markety, czy sklepy były 
otwarte w niedzielę. Uważam, że jest to 
jedyny dzień, gdzie powinno poświęci 
się go na odpoczynek i czas dla rodziny, 
ze względu właśnie choćby na tych pra-
cowników, którzy są zatrudnieni w tych 
„marketowych molochach”. Sama kie-
dyś miałam małe dziecko i robiłam tak, 
by wszystkie sprawy, czy zakupy załatwić 

i zrobić w ciągu tygodnia. A niedziela była i jest dla mnie i mojej rodziny dniem odpo-
czynku i pójścia do kościoła. To smutne, że żyjemy w czasach, gdzie często ludzie nie wi-
dzą, kiedy zaczyna a kiedy kończy się tydzień. Dlatego jak najbardziej jestem za tym, by 
wprowadzić zakaz handlu w niedzielę. 

Pan Jan – Uważam, że markety w nie-
dzielę dalej powinny być otwarte i nie po-
winno się ich zamykać. Jest to czas, gdzie 
inni ludzie mają wolne od pracy i mogą 
wówczas w spokoju sobie tam pojechać, 
pochodzić i coś kupić dla siebie, dzieci czy 
do domu. Dlatego jestem za tym, by su-
permarkety były nadal otwarte. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 
 

kolizja przy ul. 15 lutego 

Pechowy poniedziałek 
Wczoraj, tj. poniedziałek, 7 marca, o godz. 7:30, przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie, na wy-
sokości pasażu handlowego, doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 

Jak poinformowała nas rzecz-
niczka policji, asp. Julita Filip-
czuk, zderzyły się tam dwa auta: 
Nissan i Ford. Prowadząca ten 
pierwszy pojazd 31-letnia kobie-
ta, mieszkanka naszej gminy, wy-
musiła pierwszeństwo i uderzy-
ła w Forda. Policja ukarała kieru-
jącą mandatem w wysokości 300 
zł. Mimo, iż samochód uległ dość 
poważnym uszkodzeniom i mu-
siał zostać zabrany z drogi lawe-
tą, kobiecie nic się nie stało. Nie 
ucierpiał też nikt z samochodu, w 
którego kierująca uderzyła. 

Sprawczyni kolizji z pewnością 
od teraz nie będzie przepadała za 
poniedziałkowymi porankami. 

MS

Panowie pamiętali 

Dzień Kobiet w Kościuszkach
Mimo tego, że Dzień Kobiet wypada we wtorek 8 marca, to mieszkanki Kościuszek już w 
sobotę, 5 marca, obchodziły swoje święto.

O godzinie 18:00, w wiej-
skiej świetlicy w Kościusz-
kach, zorganizowano Dzień 
Kobiet. Przybyłe na tę uro-
czystość Panie, miło spędzi-
ły wspólnie czas.

- Tego dnia na nasze Pa-
nie czekał w świetlicy poczę-
stunek tj. m.in. kawa i prze-
kąski. Zorganizowałyśmy so-
bie również turniej, polega-
jący na tym, że grałyśmy na 
Xboksie w kręgle. Była zacię-
ta rywalizacja, ale przy tym 
dużo zabawy i jeszcze wię-

cej śmiechu. Naprawdę bar-
dzo miło  spędziłyśmy wspól-
nie ten czas. Dodatkowo z tej 
okazji zamierzamy w najbliż-
szy weekend odwiedzić no-
wogardzkie kino –  opowiada 
sołtys wsi, Katarzyna Wąsik. 

 Zaś w niedzielę, 6 mar-
ca, po Mszy świętej, każda 
z pań, nawet ta najmłodsza, 
otrzymała symboliczną różę. 

Klaudia Stefańska 

Panowie z Kościuszek pamiętali o swo-
ich Paniach

Uszkodzonego Nissana zabrano na lawetę 

lekcja w drukarni

Zielone Przedszkole z wizytą w  DN 
W miniony piątek, 4 marca, redakcję DN odwiedziły dzieci z Zielonego Przedszkola. 

Dzieciaki zwiedziły nie tylko biu-
ra redakcji, poznając tajniki pra-
cy dziennikarzy, ale i pomieszczenia 
drukarni, w której m.in. produkowa-

ny jest DN. Tam dowiedziały się, jak 
wygląda cały proces drukowania ga-
zet i na czym polega praca osób ob-
sługujących maszyny poligraficzne. 

Na zakończenie miłej wizyty, wy-
konano wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Red. 
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Jeszcze nie otworzyli, a już jest skandal 

OPS w imieniu prywatnej Fundacji zaprasza na spotkanie 
Jak dowiedziała się redakcja DN, w ostatnich dniach, na życzenie szczecińskiej fundacji Talent Promocja Postęp, nowogardzki OPS rozesłał do rodziców 
dzieci niepełnosprawnych zaproszenia na spotkanie w sprawie planów otwarcia specjalistycznego przedszkola w budynku RCP przy ul. Wojska Polskiego. 

Sprawa jest o tyle dziwna, że OPS 
wykorzystał listę adresową rodzin 
wychowujących niepełnospraw-
ne dzieci, by pomóc szczecińskiej 
Fundacji (przypomnijmy, założy-
cielem tej  Fundacji o nazwie Ta-
lent Promocja Postęp jest Jacek 
Piechota), chcącej w Nowogardzie 
prowadzić prywatny biznes, zorga-

nizować potencjalnych klientów na 
swoje usługi. Kierownik OPS nie 
widzi w tym nic złego. 

Na prośbę Fundacji, wysłałam 
zaproszenia do około 20 rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Uwa-
żam, że moim obowiązkiem jest in-
formować rodziców o wszelkich for-
mach pomocy, z jakiej mogą sko-

rzystać. Skoro zatem to przedszkole 
ma być bezpłatne, a do tego ma tam 
funkcjonować gabinet rehabilitacji, 
to rodzice mają prawo poznać taką 
ofertę – tłumaczy Teresa Skibska, 
kierownik OPS w Nowogardzie. 

Pytanie jednak, czy takie działa-
nie nie uderza w istniejące już na 
terenie gminy nowogardzkie pla-

cówki oferujące takie same usłu-
gi, jakie planuje zaproponować ro-
dzicom Fundacja TPP, a także,  czy 
podobna pomoc publiczna została 
tymże nowogardzkim placówkom 
także udzielona? Mowa tu w szcze-
gólności o Specjalistycznym Punk-
cie Przedszkolnym „Promyczek” 
przy ul. Boh. Warszawy. To właśnie 
do rodziców już posyłających do 
„Promyczka” dzieci, również trafi-
ły zaproszenia jakie w imieniu Fun-
dacji wysłał OPS. 

Uważam, że zapraszanie rodzi-
ców w takim trybie, przez urząd, 
nie jest fajne. Podobnie uważają 
rodzice dzieci do nas uczęszczają-
cych, do których trafiło to zaprosze-
nie – mówi Anna Trykacz, właści-
cielka „Promyczka”, ale całej spra-
wy wokół planowanej przez Fun-
dację TPP, przynajmniej na razie, 
nie chce komentować. Konkuren-
cja jest wszędzie, więc to normal-
na sytuacja, pod warunkiem, że bę-
dzie ona uczciwa – dodała jedy-
nie A. Trykacz, pytana przez nas, 
czy obawia się,  czy będzie uczci-
wa taka konkurencja skoro już na 
wstępie Fundacja TPP otrzymuje 
wyjątkowe dogodne warunki go-
spodarowania, czyli gminny budy-
nek za darmo i listę  potencjalnych 
klientów zaproszonych przez OPS. 
Radny Michał Wiatr, który w po-

przedniej kadencji zabiegał, aby w 
Nowogardzie powstały niepublicz-
ne placówki przedszkolne mówi 
wprost, że takie działanie godzi w 
interes gminy. 

Uważam, że takie praktyki są nie-
uczciwe wobec naszych lokalnych 
placówek: „Promyczka”, „Zielone-
go przedszkola” czy „Przedszkola nr 
3”. Gmina przede wszystkim powin-
na dbać o własne placówki i wła-
snych przedsiębiorców, którzy tu od-
prowadzają podatki i dają zatrud-
nienie, a co najważniejsze, wzoro-
wo opiekują się najmłodszymi. Ta-
kie praktyki wspierania obcej funda-
cji, dawania jej nieodpłatnie budyn-
ku RCP, na którym może jeszcze za-
rabiać jest działaniem na szkodę ca-
łej gminy. To jakby wpuścić lisa do 
kurnika, pytanie, kto ma w tym in-
teres?- komentuje sytuację radny 
Michał Wiatr. 

Spotkanie, na które OPS w imie-
niu Fundacji zarządzanej w Nowo-
gardzie przez Jerzego Jabłońskie-
go (SLD), ma się odbyć w najbliż-
szy piątek, o godz. 16:00 w budyn-
ku RCP. Być może tam dowiemy się 
więcej na temat planów Fundacji, 
bo jak dotąd organizacja ta nie zło-
żyła nawet w gminie wniosku o da-
tację na przedszkole, co pozwoliło-
by otworzyć placówkę we wrześniu 
tego roku. 

MS

Nasz komentarz

Opisana sytuacja to kolejna odsłona trwających już kilka tygodni 
zabiegów realizowanych przez burmistrza R. Czaplę, mających ewi-
dentnie na celu znalezienie sposobu na dalsze nieodpłatne użytkowa-
nie dużego gminnego obiektu przez szczecińską Fundację Talent Pro-
mocja Postęp. Jak wiadomo, nowogardzki oddział tej Fundacji prowa-
dzony jest od wielu lat przez partyjnego kolegę burmistrza, Jerzego Ja-
błońskiego byłego starostę, a także uczestnika swego czasu słynnego   
alkoholowego „wypadu” do Brukseli. W kwietniu mija 10-letni okres 
w którym Fundacja administruje obiektem uzyskując pożytki z wynaj-
mu pomieszczeń, jednocześnie nie płacąc ani  grosza czynszu (strata 
gminy tylko na zaniechaniu poboru czynszu to około 30-40 tys.  mie-
sięcznie), oraz korzystając ze zwolnienia z podatku od nieruchomości 
(około 30 tys rocznie). Ponieważ nie da się już dalej obronić dotych-
czasowego uzasadnienia oddania obiektu Fundacji na prowadzenie 
przez nią rzekomo owocnej walki z bezrobociem, to najnowszym po-
mysłem Fundacji na dalsze „dojenie gminy” jest wyraźnie wspierany 
przez burmistrza projekt ulokowania tutaj prowadzonego przez Fun-
dację przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. „Cel uświęca środki”, 
a więc dla towarzyszy jest bez znaczenia udowodniony już  matema-
tycznie w DN fakt braku  potrzeby w Nowogardzie dodatkowej oferty 
ilościowej w proponowanym przez Fundację zakresie – istniejące pla-
cówki zabezpieczają bowiem w pełni popyt na te usługi. Ewentualny 
skuteczny nabór do przedszkola dzieci z niepełnosprawnością, może 
się więc odbyć tylko kosztem dotychczas istniejących placówek. Ale co 
się nie robi dla partyjnych kumpli, nawet angażuje się publiczną insty-
tucję, czyli OPS dla zwykłego uskutecznienia oczywistej  prywaty. W 
cywilizowanym świecie nazywa się takie postępowanie korupcją. Czy 
żyjemy w cywilizowanym świecie?  Pozostaje mieć nadzieję, że tema-
towi bliżej przyjrzą się radni z Komisji Rewizyjnej, a być może w ślad 
za tym RIO. 

Red.

25 Lutego, 2016 burmistrz był przyjmowany w nowogardzkim przedszkolu, Promyczek w związku z rocznicą działania placówki. Jak 
nam wiadomo nie pisnął wtedy ani słowem o planie wprowadzenia na nasz rynek konkurencyjnej działalności realizowanej przez 
szczecińską fundację Talent Promocja Postęp (od lewej Anna Trykacz właścicielka przedszkola- Promyczek i Robert Czapla- Burmistrz) 

 Żeby wyjechać, łamią przepisy

Drogi (nie)wymiarowe...
Tak wygląda codzienność kierowców ciężarówek, którzy dowożą towar do jednego z dys-
kontów w Nowogardzie. Widoczny na zdjęciu Tir, wyjeżdża z ul. Kościelnej w kierunku ul. 
Warszawskiej. Fotografię wykonano wczoraj, tj. poniedziałek, ok. 8:30 rano. 

Ciężarówką dowieziono towar do 
znajdującej się przy ul. Kard. Wyszyń-
skiego „Biedronki”. Kierowca, aby swo-
bodnie opuścić skrzyżowanie, nie de-
wastując przy tym wysepek i znaków 
zamontowanych przy przejściu dla pie-
szych, musiał skorzystać z lewego pasa 
jezdni, naczepą wjeżdżając na chodnik, 
by bezpiecznie ruszyć w dalszą drogę. 

Ciasne ulice, do tego naszpikowa-
ne wysepkami, to jedno. Inną kwestią 
jest lokalizowanie dyskontów w cen-

trum miasta. Zdaje się, że nie zosta-
ło to przemyślane pod względem lo-
gistycznym. Tiry, którymi asortyment 
do pobliskiej „Biedronki” przywożo-
ny jest niekiedy nawet 2-3 razy w ty-
godniu, paraliżują ruch na uliczkach 
otaczających market. Kierowcy cię-
żarówek muszą bowiem wykonywać 
niebezpieczne manewry cofania, pod-
jeżdżając do rampy, z której odbiera-
ny jest towar. Następnie próbują wy-
dostać się z parkingu, z trudem omi-

jając zaparkowane przy sklepie samo-
chody. Dalej łatwiej nie jest, do poko-
nania mają dwa ciasne i niezwykle za-
tłoczone skrzyżowania: ul. Kard. Wy-
szyńskiego z Kościelną, a później Ko-
ścielną z Warszawką. 

Stwarza to nie tylko zatory na dro-
dze, ale i niebezpieczne sytuacje. Or-
ganom, które wydały zgodę na dzia-
łalność dyskontu w tym miejscu, naj-
wyraźniej zabrakło wyobraźni. Skut-
ki takich decyzji muszą teraz pono-
sić mieszkańcy miasta, a także i sami 
kierowcy zmuszani do łamania prze-
pisów i stwarzania zagrożenia w ru-
chu drogowym. W tej sprawie do re-
dakcji DN, co jakiś czas dzwonią czy-
telnicy, głównie mieszkańcy pobliskich 
bloków, którzy obserwują co się dzie-
je przy „Biedronce”. Aż dziw bierze, że 
w tym miejscu jeszcze nikomu nic się 
nie stało... Oby nie było to tylko kwe-
stią czasu. 

MS
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Nasz felieton

Homosowietikus – faza 
przekwitania jeszcze przed nami

Wypracowane przez  różne 
systemy totalitarne- takie jak 
komunizm- metody  zniewa-
lania i upodlania rodzaju ludz-
kiego przynoszą, jak się okazu-
je raz po raz, rezultaty zadzi-
wiająco długotrwałe. Rezultaty 
te uwidaczniać się mogą nawet, 
gdy mija już wiele lat od sto-
sowania w praktyce pewnych 
swoistych terapii wychowaw-
czych typu np. łamanie palców 
w drzwiach (to te łagodniejsze). 
Także nawet, gdy bezpośrednio 
doznający dobrodziejstw takie-
go systemu, dawno już opuści-
li ten ziemski padół to zakodo-
wane w społecznej historycznej 
mentalności reakcje na „gniew 
pana życia i śmierci” nadal od-
żywają w kolejnych pokole-
niach niespodziewanie odsła-
niając tę brzydką niewolni-
czą stronę natury ludzkiej. W 
przeciwieństwie do systemów 
ceniących wolność i godność 
oraz osobistą odpowiedzial-
ność jednostki za dobro wspól-
ne, komuniści, jak wszyscy to-
taliści, rozwijali swoje pano-
wanie wzbudzając w ludziach 
i eksploatując niewolnicze in-
stynkty, ożywiane zawsze nie-
zawodnie poprzez różne for-
my terapii strachem. Straszono 
więc kogo się da, stosując przy 
tym metody stopniowania stra-
chu w zależności od odporno-
ści na straszenie poszczegól-
nych jednostek i grup społecz-
nych. Aby wywołać pożądaną 
spolegliwość, niektórym wy-
starczyło tylko przedstawić wi-
zje ograniczenia rozwoju zawo-
dowego, inni „pękali”, gdy stra-
szono ich krzywdą jaka spotka 
ich najbliższych, jeszcze innych 
trzeba było łamać torturami i 
wyrokami z wyrokiem śmier-
ci włącznie. Tych, którzy prze-
trwali to uśmiercanie i fizycz-
ne i psychiczne człowieczeń-
stwa i złamać się nie dali hi-
storia i kiedyś i dzisiaj nazywa 

bohaterami.  Święto takich bo-
haterów obchodziliśmy ostat-
nio (oczywiście nie w Nowo-
gardzie) podczas Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych. Ci 
co złamać strachem się nie dali, 
bohaterami stają się oni w każ-
dym zdrowym i ceniącym war-
tości ludzkie społeczeństwie. 
Inaczej dzieje się natomiast w 
społeczności, która wcześniej w 
swojej większości dała się pod-
porządkować logice  nieopano-
wanego strachu i mentalnie to 
na wolność się jeszcze nie wy-
biła mimo, że nominalnie żyje 
w czasach i okolicznościach pa-
nowania wolności... W takich, 
nie wyzwolonych w istocie spo-
łecznościach, łatwo nadal ma-
nipulować zachowaniami ludz-
kimi stosując prymitywny na-
cisk i nawet tylko umiarkowa-
ne straszenie. Tam też znaj-
dziesz niemało tzw. pożytecz-
nych idiotów,  którzy nie tylko 
nie rozumieją dlaczego słoń-
ce świeci, ale także bezintere-
sownie uzasadniają posunię-
cia osobników nadużywającej 
władzy, wyrażając np. ochoczo 
tzw. obywatelskie oburzenie za 
brak podporządkowania się de-
cyzjom jakiejkolwiek legalnej 
władzy. Łatwo ich znaleźć,  po-
nieważ jednym z długotrwa-
łych rezultatów totalistów jest 
pozbawienie społeczności roze-
znania etycznego i zastąpienie 
go w pewnych wypadkach tzw. 
legalizmem. Jak łatwo zauwa-
żyć,   większość z dziejowych 
tragedii rodzaju ludzkiego ta-
kich jak np. obozy hitlerowskiej 
zagłady, czy sowieckie gułagi, 
czy różne totalne dyskrymina-
cje chociażby apartheid, więk-
szość z nich była zupełnie legal-
na, usankcjonowana obowią-
zującym prawem i realizowa-
na przez legalne władze. Tym 
bardziej zupełnie legalne były 
pomniejsze działania oficjalnie 
urzędujących watażków różnej 
maści, którzy nawet mordując, 
tylko wypełniali rozkazy prze-
łożonych czy rozporządzenia 
władz.  Ile razy słyszymy też, za 
wystarczające uzasadnienie ja-
kiegoś działania, podawanie ar-
gumentu że było ono zgodne z 
aktualnym prawem?... Dlate-
go więc osobnik bezkrytycznie 
zakochany w tzw.  przedstawi-
cielach prawa, czyli we władzy 
jako takiej  i pozbawiony jed-
nocześnie jakiejkolwiek etyki, 
to dla totalisty w tym komu-

cha u władzy najbardziej po-
żądany okaz. Zbiór przypo-
minający takie okazy można 
było spotkać w Nowogardzie, 
5 marca przed  głazem na któ-
rym stoi sobie od lat w najlep-
sze sołdat z armii, która mor-
dowała w XX wieku Polaków 
jak chciała i kiedy chciała. To, 
że demonstrują niektórzy tu-
taj swój strach czy legalizm wo-
bec zwołującej ich w to miej-
sce i przy  takich okazjach wła-
dzy, czy też to że demonstru-
ją tutaj kompletne niezrozu-
mienie zdarzeń historii,  to by-
łaby ich sprawa i ich nieszczę-
ście. Ale to że ciągną tutaj ko-
rzystając z formalnych upraw-
nień  dzieci w tym przedszkola-
ków – to już jest skandal. Mamy 
nadzieję że nowy kurator, któ-
ry wkrótce nastanie w zachod-
niopomorskim, wreszcie zare-
aguje i skończy się cyrk, któ-
ry z wychowania dzieci i mło-
dzieży nowogardzkie komu-
chy urządzają sobie od lat. Bur-
mistrz (zarazem szef lokalne-
go SLD), będący organem pro-
wadzącym szkoły, który spędził 
pod pomnik Sowieta nauczy-
cieli z uczniami 5 Marca, cztery 
dni wcześniej, czyli 1 Marca nie 
uczynił nic w sprawie uczcze-
nia  Żołnierzy Wyklętych. Na-
wet, jak słyszeliśmy, odwołano 
(ze strachu i na rozkaz) przy-
gotowaną przez pracowników 
biblioteki wystawę z tej oka-
zji. Za działanie bowiem trud-
no uznać wywieszenie flag, jest 
ono bowiem w tym dniu  naka-
zem prawa, którego złamanie 
przez władze samorządowe jest 
karalne i powinno być ścigane 
przez Policję – oczywiście Po-
licję etyczną, a nie zastrachaną 
bądź skumplowaną. Dyrekcji 
Promyczka życzymy dalszych 
sukcesów- nasze życzenia wo-
bec ostatnich planów i dzia-
łań  burmistrza Czapli, mogą 
się okazać dla Państwa bez-
cenne, także w kontekście dal-
szej egzystencji. Warto zauwa-
żyć, że nawet daleko posunię-
ta spolegliwość na nic się zda – 
nawet komuchy liczyć się mu-
szą tylko nie z pokornymi po-
nad miarę, ale z myślącymi nie-
zależnie i etycznie. Ponadto ci 
ostatni mają szansę, że coś po 
nich dobrego na tej ziemi zo-
stanie, a nie tylko przenikliwy 
swąd strachu.  

Marek Słomski  

Odpowiedź na skargę czytelniczki 

Prezes przeprasza 
pacjentkę 
W dniu 12 lutego, opubliko-
waliśmy list mieszkanki No-
wogardu, która poskarżyła 
się na zachowanie personelu 
gabinetu nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej, przy 
ul. 3 Maja w Nowogardzie. 
Przypomnijmy, że kobie-
ta przyjechała do gabinetu zaniepokojona stanem zdrowia 
swojego dziecka. Okazało się, że w gabinecie nie ma leka-
rza mimo, iż trwał jeszcze dyżur. Zamiast fachowej pomocy 
kobieta usłyszała, że na drugi raz powinna przyjechać go-
dzinę przed zamknięciem gabinetu. O wyjaśnienie tej spra-
wy poprosiliśmy prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Me-
dycznego w Goleniowie (SCM), które to prowadzi w Nowo-
gardzie, i jest odpowiedzialne za realizację kontraktu w ra-
mach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Poniżej publi-
kujemy odpowiedź pani prezes, Elżbiety Kasprzak. 

Dziennik Nowogardzki 
Dziękuję za wystąpienie i uprzejmie informuję, iż przyjęłam informa-

cję o skargach na sposób zaopatrywania pacjentów przez pracowników 
gabinetu NPL w Nowogardzie. W ślad za otrzymaną od Pana infor-
macją, poleciłam przygotowanie analizy wystąpienia wskazanego pro-
blemu. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że per-
sonel SCM powinien zachować się zgodnie z oczekiwaniami pacjent-
ki. W związku z tym Panią, która chciała skorzystać z porady lekarskiej 
w dniu 26.01.2016 w gabinecie NPL w Nowogardzie, w godzinach po-
rannych, przepraszam za spowodowane wszelkie niedogodności i pra-
gnę zapewnić, iż wyciągnęłam konsekwencje służbowe w stosunku do 
zespołu medycznego pracującego w tym dniu. Jednocześnie nakazałam 
ścisłe stosowanie się do obowiązujących przepisów, które zawierają się 
zarówno w art.6 ust. 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Z 2009r. Nr 52, poz. 417) w 
§ 13 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej  stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 6 maja 2008 r ( Dz. U. Nr 81, poz. 484) oraz Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 24 września 2013 w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Mając powyższe na uwadze niestety pomimo pełnego zaangażowania 
całego zespołu Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Golenio-
wie w wykonywanie usług na jak najwyższym poziomie, stawiając na 
pierwszym miejscu bezpieczeństwo pacjenta nie udało nam się uniknąć 
wystąpienia sytuacji problemowej. 

Pragnę jednak zapewnić Pana, iż stale monitoruję poziom udziela-
nych usług, a każdy sygnał o ewentualnych nieprawidłowościach ana-
lizuję na bieżąco. 

Z wyrazami szacunku, 
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Zarządu

Elżbieta Kasprzak 
Nasz komentarz
Warto, aby szefowie instytucji zdrowia poza dbaniem o zapewnienie 

pacjentom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej pamiętali 
też o tym, co dla pacjentów zwykle cierpiących ból  jest tak samo waż-
ne – empatia. Pierwszy, oficjalny krok w tym kierunku wykonała p. E. 
Kasprzyk, mówiąc zwykłe „przepraszam”, które w służbie zdrowia sły-
szy się stosunkowo rzadko. Jest nadzieja, że  przynajmniej w Nowogar-
dzie w gabinecie nocnej i świątecznej opieki pacjent nie będzie intru-
zem, ale petentem, który wymaga opieki, pomocnej dłoni, dobrego sło-
wa. Wierzymy, że standardy te szybko zostaną powielone także w no-
wogardzkim szpitalu, bo i tu książkę można by napisać o tym, jak nie 
należy traktować pacjentów… Nie czas na podawanie przykładów. Te 
jednak przychodzą każdego dnia. I o tym też wszyscy wiedzą, ale jak na 
razie przepraszam nigdy nie padło. Prosimy brać przykład z Goleniowa. 

Red. 
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Tropikalny raj i nowe spojrzenie Pawła i kamila

Szkolny MasterChef w Osinie  
1 marca 2016 roku, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, odbył się międzyklasowy konkurs kulinarny pt. „MasterChef ”. 
Uczniowie szkoły podstawowej, a dokładnie klasy VI b, przygotowali tego dnia zupę krem z zielonego groszku oraz sałatkę  z awokado, gruszki i mozza-
relli. Potrawy oceniało jury w składzie : Aneta Kulik, Paulina Żabecka, Marcin Różalski. 

O godzinie 9:00, w ZSP w Osi-
nie, rozpoczęły się międzyklaso-
we rozgrywki kulinarne pt. Ma-
sterChef. Udział w konkursie 
wzięli uczniowie klasy VI b, któ-
rzy w duchu fair play rywalizowa-
li ze sobą o miejsce w kolejnych 
etapach konkursu. Uczniowie 
pełni zapału i kreatywnych po-
mysłów przygotowali zupę krem 
z zielonego groszku- „Nowe Spoj-
rzenie Pawła i Kamila” oraz sałat-
kę z awokado, gruszki, mozzarel-
li z dodatkiem bazylii, kopru oraz 
sosu słodko kwaśnego- „Tropikal-
ny Raj”. Nad bezpieczeństwem za-
wodników podczas gotowania 
czuwał p. Marcin Różalski – na-
uczyciel techniki. W trakcie spo-
tkania udało nam się porozma-
wiać z opiekunem uczniów na te-
mat zasad konkursu, który w tej 
szkole ma już swoją długoletnią 
tradycję.

– Jak co roku organizujemy kon-
kurs pod nazwą MasterChef. Kon-
kurs ten ma za zadanie wyło-
nić spośród klas szkoły podstawo-
wej uczniów, którzy w dalszych 
rozgrywkach zmierzą się z inny-

mi zawodnikami o główną na-
grodę, jaką jest wyjazd do SP nr 
2 w Nowogardzie, gdzie odbędzie 
się międzyszkolny konkurs goto-
wania. Ważne jest również to, że 
dzieci biorące udział w rozgryw-
kach zdobywają wiedzę z zakresu 
kulinariów. W trakcie rozgrywek 
jury ocenia potrawy uczniów pod 

względem walorów smakowych, 
estetycznych, odżywczych. Ocenie 
podlega również  aspekt dotyczący 
przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa i higieny przyrządzania po-
siłków. Dla zwycięzców konkursu 
przygotowaliśmy również dyplo-
my, nagrody pocieszenia oraz upo-
minki.  Muszę powiedzieć, że za-

interesowanie konkursem wśród 
uczniów jest naprawdę duże. Po-
dziwiam kreatywność tych mło-
dych ludzi, co do tworzenia tak 
wykwintnych potraw. Ważne jest 
również to, że uczniowie, którzy 
biorą udział w konkursie, starają 
się przyrządzać potrawy z produk-
tów zawierających jak najwięcej 
wartości odżywczych. Trzymam 
za wszystkich kciuki, niech wygra 
najlepszy- mówi Marcin Różalski. 
Przed rozpoczęciem kulinarnych 
rozgrywek zapytaliśmy również 
uczniów, czym w tym roku zasko-
czą  srogie jury oraz jak oceniają 
swoje szanse na wygraną. 

-Dzisiaj przygotujemy z moim 
kolegą Pawłem zupę  krem z zie-
lonego groszku, na który składa się 
bulion warzywny, groszek mrożo-
ny, śmietanka, sól, pieprz, cukier, 
bazylia. Dodatkowo do zupy do-
łączymy ciemne pieczywo. Zależy 
nam bardzo na tym, aby przejść 
do kolejnego etapu. Gotowanie to 
moja pasja. Na co dzień uwiel-
biam przyrządzać równego rodza-
ju potrawy. Chciałabym wykazać 
się swoimi umiejętnościami i wie-

dzą w kolejnych etapach, więc li-
czę, że jury doceni nasze starania 
– dodaje Kamil Gibas. Dziś za-
prezentujemy sałatkę z awokado 
z gruszką mozzarellą, bazylią ko-
prem i sosem słodko kwaśnym z 
dodatkiem oliwy. Mamy ogromną 
nadzieję, że nasza sałatka przy-
padnie do gustu jury, chociaż wy-
daje nam się, że większe szanse na 
wygraną mają jednak chłopcy – 
opowiada Kaja Łuczak. 

Gdy gotowania czas dobiegł 
końca, przyszła również i pora 
na degustację. Jury z ogromną 
precyzją oceniało przygotowane 
przez uczniów posiłki. W opinii 
jurorów drużyna chłopców oka-
zała się drużyną zwycięską. Ka-
mil oraz Paweł z klasy VI b, już 
wkrótce zmierzą się z innymi za-
wodnikami w kolejnych etapach 
konkursu. Małym kucharzom ży-
czymy powodzenia i czekamy na 
finał, który pod koniec marca wy-
łoni zwycięzców konkursu  Ma-
sterChef.

Klaudia Stefańska  

Zwycięzcy rozgrywek międzyklasowych Paweł i Kamil wraz z panem Marcinem Ró-
żalskim - opiekunem uczniów

Na budowę odcinka S6 Goleniów-Nowogard, poczekamy do drugiej połowy 2017 roku

Ruszają prace nad nową „ekspresówką”
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rusza już budowa nowej S „szóstki”, budowę zapoczątkują prace nad obwodnicą 
Koszalina i Sianowa. Budowa odcinka „ekspresówki”, prowadzącego z Goleniowa do Nowogardu, rozpocznie się w II kwartale przyszłego roku. Zakoń-
czenie prac na całym odcinku drogi od Goleniowa do Koszalina, planowane jest na 2020 rok. 

 W dniu 23 października 2015 
roku, podpisano umowę na za-
projektowanie i budowę odcin-
ka Nowogard – Płoty drogi eks-
presowej S6, o długości 20 km. 
Zadanie będzie realizowała fir-
ma Mosty Łódź S.A., wartość 
podpisanego kontraktu wyno-
si 390 246 867,54 złotych. Reali-
zacja odcinka Nowogard – Pło-
ty będzie trwała 34 miesiące, w 
tym 15 miesięcy jest przewidzia-
ne na prace projektowe, budo-
wa drogi zakończy się w kwiet-
niu 2019 roku. Wcześniej już 

rozstrzygnięto przetarg na odci-
nek Goleniów – Nowogard. Tym 
samym w realizacji jest już od-
cinek S6 od Goleniowa do Ko-
łobrzegu, o łącznej długości 78 
km. Na dniach rozstrzygnięto 
jeszcze przetarg na obwodnicę 
Koszalina i Sianowa. - Zawarto 
kontrakt na budowę obwodnicy 
Koszalina i Sianowa w ciągu dro-
gi ekspresowej S6 wraz z odcin-
kiem S11, od węzła Bielice do wę-
zła Koszalin Zachód. Inwestycję 
będzie realizowało konsorcjum 
firm PORR Polska Infrastructure 

S.A. i POLBUD-POMORZE Sp. z 
o. o., wartość podpisanej umowy 
wynosi 645,6 milionów złotych. 
Obwodnica będzie miała długość 
20,1 km, jej realizacja powinna 
się zakończyć w lipcu 2018 roku. 
Jest to pierwszy odcinek drogi S6, 
w województwie zachodniopo-
morskim, na którym rozpoczną 
się prace budowlane. W realizacji 
w formule projektuj i buduj jest 
również 6 odcinków drogi S6 od 
Goleniowa do Koszalina, o łącz-
nej długości niemal 120 km, tam 
roboty budowlane rozpoczną się 
w II kwartale przyszłego roku – 
informuje Mateusz Grzeszczuk, 
specjalista na stanowisku ds. Ko-
munikacji Społecznej, w Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.   

Obwodnica Koszalina i Sia-
nowa wyprowadzi z Koszalina 
- drugiego pod względem licz-
by ludności miasta w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, ruch 
tranzytowy w ciągu drogi kra-
jowej nr 6. Obwodnica będzie 

miała parametry dwujezdniowej 
drogi ekspresowej z rezerwą pod 
trzeci pas ruchu w pasie rozdzia-
łu. W ramach inwestycji powsta-
nie 5 węzłów drogowych, wia-
dukty, mosty, przejścia dla zwie-
rząt. Czas realizacji inwestycji 
to 22 miesiące od daty podpisa-
nia umowy z wyłączeniem okre-
sów zimowych (od 15 grudnia 
do 15 marca). - Obwodnica jest 
kontynuacją odcinków drogi S6 
od Goleniowa do Koszalina, dla 
których w ubiegłym roku pod-
pisano już umowy na realiza-
cję w formule projektuj i buduj. 
Odcinki te będą gotowe w 2019 
roku. Łącznie razem z obwodni-
cą Koszalina i Sianowa w realiza-
cji znajdują się odcinki S6 o dłu-
gości 140 kilometrów, natomiast 
łączna wartość podpisanych 
umów wynosi ponad 2,8 miliar-
da złotych. W trakcie procedury 
przetargowej jest droga S6 Ko-
szalin – Słupsk o długości 46,2 
km. Ten ostatni fragment drogi 
S6 w województwie zachodnio-

pomorskim powinien być goto-
wy w 2020 roku – dodaje Mate-
usz Grzeszczuk. Przypomnijmy, 
że odcinek Nowogard – Płoty 
rozpocznie się od istniejącej ob-
wodnicy Nowogardu. Trasa bę-
dzie biegła w zbliżeniu do istnie-
jącej Drogi Krajowej nr 6, omi-
nie miejscowości Żabowo i Li-
sowo. Droga ekspresowa będzie 
stanowiła północno – zachodnią 
obwodnicę miejscowości Pło-
ty, gdzie na DW 109 zlokalizo-
wano węzeł drogowy Płoty Pół-
noc. Następnie trasa przecho-
dzić będzie przez dolinę rzeki 
Rega (gdzie zaplanowano długą 
na około 600 metrów estakadę) 
i wejdzie w korytarz istniejącej 
DK nr 6, gdzie łączy się z kolej-
nym odcinkiem drogi ekspreso-
wej. W ramach zadania przewi-
dziano budowę Obwodu Utrzy-
mania Drogi przy węźle Nowo-
gard Wschód i paru Miejsc Ob-
sługi Podróżnych- Wyszogóra. 

KR 

Na zdjęciu obwodnica Nowogardu w ciągu drogi S6



Nr 19 (2449)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

 
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                        
                                                                                                                     

 
 
 

Serdecznie zaprasza dzieci i ich rodziców pragnących 
zapisać je do klasy pierwszej na: 

 
 
 
                                                                                                                                                                  

                       

W dniu 10.03.2016 r. w godz. 1600 -1800 

 
  

                         
W programie: 

                                                         
     -    zwiedzanie klas, biblioteki, świetlicy,                                                       

     pracowni komputerowych, gabinetu logopedycznego 
     -    wystawa prac plastycznych i rękodzielnictwa 

- gry i zabawy ruchowe w sali zabaw                                                                                                                                                                                                                                                        
- gry i zabawy z wykorzystaniem tablic interaktywnych i komputerów, 

prezentacje multimedialne 
-    prezentacje prac uczniów w programach komputerowych 

 
 

  Podczas „Dnia Otwartego” będzie można dokonać zapisu dziecka do szkoły 
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LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

Nowogardzka kolarska liga Przełajowa i M.T.B. - 7. seria

Znamy zwycięzców, trwa walka o podium
W niedzielę (6 marca), w „Sarnim Lesie” odbył się siódmy trening rozgrywany w formie Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i M.T.B., w katego-
riach Open i Młodzik. Było to przedostatnie spotkanie kolarzy w przerwie zimowej. Po 7. serii poznaliśmy zwycięzców w kategorii Open oraz Młodzik, 
gdyż przewaga Jakuba Wielowskiego (Open) oraz Damiana Teodorczyka (Młodzik) jest zbyt duża, aby w ostatniej serii mogło się coś zmienić. Ciasno na-
tomiast robi się na pozostałych miejscach, co zapowiada niezwykle emocjonującą ostatnią serię zmagań. 

Tym razem kolarzom towa-
rzyszyła deszczowa pogoda, 
która utrudniała rywalizację. 
W przedostatniej serii zmagań 
kolarzy w nowogardzkiej lidze 
przełajowej, w kategorii Mło-
dzik wystartowało 4 zawodni-
ków- Mateusz Gliwka, Damian 
Teodorczyk, Hubert Grygow-
ski i Nikola Wielowska. Naj-
szybszy był Damian Teodor-
czyk, który po dopisaniu sobie 
kolejnych 5 punktów za zwy-

cięstwo, przypieczętował swój 
tryumf w klasyfikacji general-
nej. Trzy punkty za 2. miejsce 
wywalczył Hubert Grygow-
ski, który na podium wyprze-
dził Nikolę Wielowską, zdo-
bywczynię 2 punktów. Z jed-
nym punktem rywalizację za-
kończył wicelider w „general-
ce” - Mateusz Gliwka. W ka-
tegorii Open do rywalizacji 
przystąpiło 9 kolarzy. Szansę 
na tryumf w całej lidze zaprze-
paścił mieszkaniec Golenio-
wa - Jakub Dec. Kolarz z Go-
leniowa przez wiele serii był li-
derem, pozycję tą stracił w 6. 
serii po tym, jak przytrafił mu 
się defekt i nie ukończył wyści-
gu. W minioną niedziel, Jakub 
Dec w ogóle nie wziął udziału 
w rywalizacji i w klasyfikacji 
generalnej spadł już na 3. miej-
sce. Z absencji najgroźniej-
szego rywala skorzystał Jakub 
Wielowski, który wyścig ukoń-
czył po 37 minutach, pokonu-
jąc wszystkich rywali i zdoby-
wając 11 punktów. Zaraz za 
nim metę minął Łukasz Janic, 
który tym samym wywalczył 9 
punktów i dzięki temu awan-
sował na 2. miejsce w „general-
ce”. Podium w 7. serii uzupełnił 
zdobywca 8 punktów- Arka-
diusz Pietruszewski. Na kolej-
nych miejscach uplasowali się 
odpowiednio następujący za-
wodnicy: Norbert Jarochowicz 
(7 punktów), Adam Salamon (6 
punktów), Adam Wielowski (5 

punktów), Janusz Pietruszew-
ski (4 punkty), Artur Pulchny (3 
punkty). Pośród kobiet wystar-
towała jedynie reprezentantka 
Stargardu- Małgorzata Howis, 
która tym samym również przy-
pieczętowała swoje zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej kate-
gorii Open Kobiet. 

Przed ostatnią serią wiemy 
zatem, kto zwyciężył w poszcze-
gólnych kategoriach, nie wie-
my natomiast, kto uplasuje się 
na podium. W Open na drugim 
miejscu znajduje się Łukasz Ja-
nic z 42 punktami, ale tyle samo 
punktów ma Jakub Dec. Z ko-
lei inny goleniowianin- Michał 
Szatewicz, zajmuje 4. miejsce z 
39 punktami, a Arkadiusz Pie-
truszewski plasuje się na 5. po-
zycji z 38 punktami. Każdy z 
wymienionych zawodników ma 
wciąż szansę na awans na dru-
gie miejsce. Pośród Młodzików 
zwycięzcą zostanie Damian 
Teodorczyk, 2. miejsce ma już 
zagwarantowane Mateusz Gliw-
ka, natomiast Hubert Grygow-
ski i Nikola Wielowska, powal-
czą o 3. miejsce. Matematycz-
ne szanse na podium ma rów-
nież Jacek Fecak, ale musiałby 
wygrać w 8. serii oraz liczyć na 
ostatnie miejsce Huberta Gry-
gowskiego oraz przedostatnie 
Nikoli Wielowskiej. 

Przy artykule publikujemy 
klasyfikację generalną po 7. se-
riach.

 KR  

Klasyfikacje po 7. seriach
Open:
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   62 pkt.
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    42 pkt.
3. Jakub Dec (Goleniów)     42 pkt.
4. Michał Szatewicz (Goleniów)    39 pkt.
5. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  38 pkt.
6. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   27 pkt.
7. Adam Salamon (LKK Nowogard)   27 pkt.
8. Adam Wielowski (LKK Nowogard)   20 pkt.
9. Robert Podgórski (LKK Nowogard)   19 pkt.
10. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)   16 pkt.
Kobiety:
1. Małgorzata Howis (STC Stargard)   25 pkt.
2. Anna Kłos (LKK Nowogard)    17 pkt.
Młodzik:
1. Damian Teodorczyk (LKK Nowogard)   28 pkt.
2. Mateusz Gliwka (LKK Nowogard)   17 pkt.
3. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)   8 pkt.
4. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)   7 pkt.
5. Jacek Fecak (LKK Nowogard)    4 pkt.

Jakub Wielowski w bardzo ładnym 
stylu zdominował zmagania w Nowo-
gardzkiej Kolarskiej Lidze Przełajowej 
i M.T.B.

Podium w kategorii Open w 7. serii, od lewej- Łukasz Janic, Jakub Wielowski, Arka-
diusz Pietruszewski

reklaMa
PrZekaŻ 1% PrOCeNT PODaTkU
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Żadnych pozytywów przed startem rozgrywek 

Dotkliwe porażki Pomorzanina
W sobotę i niedzielę (5, 6 marca), o godzinie 15:00, Pomorzanin Nowogard rozgrywał sparingi z Orłem Łożnica oraz Pomorzaninem Krąpiel. Rywale 
na co dzień występujący w A Klasie, w sumie zaaplikowali nowogardzianom aż 13 goli, na co podopieczni Fernando byli w stanie odpowiedzieć jedynie 
5 trafieniami. Przed pierwszym meczem z Polonią Płoty, możemy zatem być pełni obaw, co do stylu jaki na terenie rywali zaprezentuje Pomorzanin...

Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard 5:3 (3:1)
Gole: `Maciej Gołdyn x2, `Krystian Krzak
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Krystian Krzak, Adrian Wasyluk – Damian Kosior, Rafał Listkiewicz, Krystian Kubicki, 
Dominik Wawrzyniak, Dawid Kurek – Michał Jankowski; zmiany:  Maciej Gołdyn, Sylwester Chilkiewicz, Radosław Masalski, Dawid Drzewiecki. 

Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Krąpiel 2:8 (1:3)
Gole: `Arkadiusz Balcer, `Kacper Kozieł
Składy: Przemysław Fedak – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Adrian Wasyluk, Paweł Królik – Krystian Krzak, Arkadiusz Balcer, Michał Jankowski, 

Dariusz Iwaniuk – Rafał Listkiewicz, Dawid Kurek; zmiany: Kacper Kozieł, Bartosz Kozioł, Mateusz Pączkiewicz, Bartosz Bielski, Karol Osakiewicz. 

Już za tydzień Pomorzanin No-
wogard zagra w Płotach z tam-
tejszą Polonią, pierwszy ligo-
wy mecz po przerwie zimowej. 
Weekendowe sparingi były ostat-
nią szansą do tego, aby zespół Po-
morzanina  zagrał ze sobą w no-
wym składzie. Niestety, ponow-
nie pierwsze skrzypce odgrywa-
li piłkarze drugiego zespołu oraz 
debiutujący juniorzy. Zawodni-
cy, którzy będą grali w pierwszym 
składzie, z różnych powodów nie 
mogli wystąpić w sparingach. Jak 
to się zakończyło? Najpierw w so-
botę, o godzinie 15:00, na stadio-
nie w Łożnicy, Pomorzanin grał z 
tamtejszym Orłem, czyli z wiceli-
derem w trzeciej grupie A Klasy. 
W pierwszej połowie to gospoda-
rze, a w drugiej goście, grali z sil-
nym wiatrem. Zespół z Nowogar-
du postawił sobie za cel, aby cały 
czas grać „do przodu”, efektem 

odważnej taktyki były kontrata-
ki gospodarzy, którzy błyskawicz-
nie wyprowadzili trzy nokautują-
ce ciosy i zrobiło się 3:0. Szybko, 
bo po niespełna 20 minutach, na 
boisku pojawił się Maciej Gołdyn, 
który jeszcze przed przerwą strza-
łem głową, zdobył pierwszą bram-
kę dla nowogardzian. Po przerwie 
silne podmuchy wiatru bardziej 
pomagały przyjezdnym. Nowo-
gardzianie strzelili gola kontakto-
wego po drugim trafieniu Macie-
ja Gołdyna. Napastnik Pomorza-
nina ponownie strzelił gola gło-
wą. Orzeł wyprowadził kolejną 
kontrę i podwyższył na 4:2, z ko-
lei dla Pomorzanina trzecią bram-
kę zdobył nowy nabytek Damian 
Kosior, który popisał się ładnym 
strzałem zza pola karnego. Ostat-
nie słowo należało jednak do go-
spodarzy, którzy ostatecznie roz-
bili nowogardzian 5:3. 

Następnego dnia, w niedzie-
lę, sparing z Pomorzaninem Krą-
piel rozgrywany był na bocznym 
boisku w Nowogardzie. Lider 
drugiej grupy A Klasy, był bez-
względny i dosłownie rozbił no-

wogardzian. Przemysław Fedak, 
który zadebiutował w bramce 
Pomorzanina, na pewno nie bę-
dzie miło wspominał tego spo-
tkania. Krąpiel objął prowadzenie 
po szybkiej kontrze. Pomorzanin 
zdołał wyrównać po golu Arka-
diusza Balcera, który głową poko-
nał bramkarza gości po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego Adria-
na Wasyluka. Jeszcze przed prze-
rwą rywale strzelili dwa gole i tak 
jak w Łożnicy, Pomorzanin koń-
czył pierwszą połowę przegry-
wając 1:3. Po zmianie stron go-
ście zdobyli kolejne dwie bram-
ki, a rozmiary porażki zmniej-
szył junior Kacper Kozieł, który 
wykończył składną akcję zapo-
czątkowaną przez Dawida Kur-
ka i Karola Osakiewicza, korzy-
stając z asysty Pawła Królika. Pił-
karze Pomorzanina Krąpiel jesz-
cze trzy razy skarcili gospodarzy 

i ostatecznie upokorzyli nowogar-
dzian wygrywając 2:8! 16. kolej-
ka wojewódzkiej okręgówki dla 
podopiecznych Fernando roz-
pocznie się w sobotę (12 marca), 
o godzinie 15:00. Wówczas rywa-
lami będą piłkarze Polonii Płoty, 
którzy będą trudniejszymi prze-
ciwnikami niż sparingpartne-
rzy. Najbardziej niepokojące jest 
to, że tacy piłkarze jak np.: Gra-
cjan Wnuczyński, Fernando Maia 
Batista, Artur Lipiński, Krzysztof 
Domanowski, czy też Paweł Je-
ziorski, nie mieli okazji zgrać się 
z pozostałymi zawodnikami. Wy-
gląda na to, że w Płotach, Pomo-
rzanin nie będzie walczył o punk-
ty potrzebne do utrzymania, a ra-
czej powalczy o to, by nie zostać 
upokorzonym...

KR

Jedynie Maciej Gołdyn nie zawodzi ki-
biców. Napastnik Pomorzanina w każ-
dym sparingu regularnie strzela gole

Drużynowe Wojewódzkie eliminacje Pucharu Polski 

LUKS Top Wierzbięcin bezkonkurencyjny
W niedzielę (6 marca), w Międzyzdrojach, odbyły się Drużynowe Wojewódzkie Eliminacje do Pucharu Polski mężczyzn w tenisie stołowym. Wystąpiło 
w sumie 14 drużyn, a pośród nich dwa zespoły LUKS Top Wierzbięcin. Podopieczni Józefa Korkosza zdominowali zawody, gdyż Wierzbięcin zajął dwa 
pierwsze miejsca! 

Tenisiści stołowi z Wierz-
bięcina rozkręcili się na do-
bre. Najpierw przyszły pew-
ne ligowe zwycięstwa i do-
minacja w II Lidze Męż-
czyzn, następnie indywidu-
alne sukcesy podczas Wo-
jewódzkiego Turnieju Kwa-
lifikacyjnego. Tym razem 
podopieczni Józefa Korko-
sza zdominowali Drużyno-
we Wojewódzkie Eliminacje 
Pucharu Polski. W Międzyz-
drojach wystartowało 14 
drużyn, a pośród nich dwa 
zespoły z Wierzbięcina. W 
drużynie LUKS Top I zagrali: 
Bartosz Jemilianowicz, Seba-
stian Jemilianowicz, Bartosz 
Dobrowolański, Kamil Ami-
lianowicz. Natomiast w dru-
żynie LUKS Top II wystąpili: 
Mateusz Witkowski, Łukasz 

Owczarek i Daniel Zubrzyc-
ki. Zarówno pierwszy, jak i 
drugi zespół z Wierzbięcina 
okazał się bezkonkurencyj-
ny dla rywali w swoich dra-
binkach turniejowych, dzię-
ki czemu w finale spotkali się 
zawodnicy z Wierzbięcina. 
Pierwszy zespół LUKS Top 
okazał się lepszy od swoich 
„rezerw” i ostatecznie się-
gnął po zwycięstwo w elimi-
nacjach. Tym samym zwy-
cięska drużyna z Wierzbię-
cina wywalczyła sobie awans 
do półfinału Pucharu Polski. 
Gratulujemy podopiecznym 
Józefa Korkosza świetnego 
występu w Międzyzdrojach 
oraz życzymy kolejnych zwy-
cięstw już w półfinale. 

KR
Górny rząd od lewej- Józef Korkosz, Bartosz Dobrowolański, Sebastian Jemilianowicz, Bartosz Jemilianowicz, Kamil Amiliano-
wicz; dolny rząd od lewej- Mateusz Witkowski, Daniel Zubrzycki, Łukasz Owczarek
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 12 marzec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne 

do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja

 i szczegółowe informacje  
u Lidii Bogus tel.505393636 

po godz 14-ej
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej
Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

04.03-3.10.2016 r. 3

e-mail: dziennik@dziennikkamienski.pl

ZAPROSZENIE

zaprasza wszystkich członków Banku 
Spółdzielczego w Goleniowie

 na Zebranie Grupy Członkowskiej 
Oddziału Nowogard

w dniu 14 marzec 2016 roku o godz: 15.00.
Zebranie odbędzie się w Restauracji Kamena 

w Nowogardzie ul. 3 Maja 51.
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
     Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego           
     i Sekretarza.
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji 
     Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015.
7. Sprawozdanie finansowe Banku za 2015.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spóldzielczego 
     w Goleniowie za 2015.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania  
     Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego 
     Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Dokonanie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej 
      Banku Spółdzielczego w Goleniowie (ocena idywidualna).
11. Zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
12. Informacja dotycząca decyzji Grupy Członkowskiej 
       Oddział Goleniów w sprawie zagospodarowania placówki
       Banku w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 20.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych 
       organów Banku w sprawach Banku.
14. Zakończenie Zebrania.

Zatrudnię kucharza 
wymagany staż, kwalifikacje – 

na umowę o prace. Restauracja 
Przystań Nowogard Zielona 1. 

Kontakt osobisty 
Tel. 91 39 20 221

Wspólnota Mieszkaniowa
 ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 4

w Nowogardzie
ogłasza konkurs ofert

Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego 
położonego w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 4.

Termin składania ofert upływa 25.03.2016r, o godz. 
14.00. Termin wykonania prac remontowych: kwiecień-

-październik 2016r.  Oferty należy składać w biurze Spół-
dzielni Kółek Rolczniczych przy ul. 3 Maja 14 w Nowogar-
dzie. Otwarcie ofert 20 minut po upływie terminu złoże-

nia ofert. Dokumentacja dotycząca warunków zamówienia 
do wglądu w biurze Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. 
3 Maja 14 w Nowogardzie. Wyjaśnień związanych z wyko-
naniem termomodernizacji udziela: Henryk Karaźniewicz 
tel. 91 39 20 004. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie 

prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia 
konkursu ofert bez podania przyczyn.

Opony rolnicze - promocja
Części do ciągników
Artykuły ogrodnicze

Nasiona warzyw

ul. 3 Maja 16A, Nowogard
tel. 91 578 14 87

pon. - pt. 7-17 • sob. 8 - 14

10
x0

% RA
TY

Reklama

Ciężka praca popłaca 

Unihokeistki z Osiny  
w Finale Wojewódzkim
W poniedziałek, 1 marca 2016 roku, o godzinie 10:15, przy ZSP w Mrzeżynie, odbyły się 
Mistrzostwa Regionu B w unihokeju dziewcząt szkół podstawowych w ramach IMS. Udział 
w zawodach wzięły uczennice z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego 
w Osinie, które dzięki świetnemu zgraniu dostały się do Finału Wojewódzkiego. 

- W związku z tym, że nie mo-
głam pojechać na zawody z dziew-
czynkami, ich opiekunem był p. 
Michał Janiki. Mimo to bardzo się 
cieszę, że dziewczęta dostały się do 
kolejnego etapu. Nasza ciężka pra-
ca włożona w treningi przynio-
sła nam naprawdę ogromny suk-
ces. Wierzę, że finał wojewódz-
ki, również przysporzy nam wiele 
radości. Liczę na to, że tym razem 
wspólnie będziemy mogły święto-
wać nasz sukces -  dodaje Renata 

Langner trenerka dziewczynek. 
Uczennice w składzie: Martyna 
Pomykała, Karolina Jakubowska, 
Natalia Pośpieszyńska, Nikola 
Hajduk, Martyna Woźniak, Mag-
dalena Tomczak, Julia Grzybow-
ska, Andżelika Sulikowska, Rena-
ta Posak, Julia Pałczyńska, w dniu 
1 marca stoczyły walkę o udział 
w Finale Wojewódzkim z druży-
ną dziewczyn ze Szczecina, Trze-
biatowa oraz Czernina. - Rozegra-
ne mecze były naprawdę ciekawe, 

trzymały w napięciu do ostatnie-
go gwizdka sędziego – dodaje Mi-
chał Janik opiekun zawodniczek. 
W ostateczności do finału awan-
sowały uczennice z Osiny oraz 
Trzebiatowa. 

Klaudia Stefańska 

Wyniki:
SP 16 Szczecin – SP Osina    0:5
Czernin – SP Osina 1:1
Trzebiatów – SP Osina 3:0

Uczennice ZSP w Osinie wraz z opiekunem Michałem Janikiem

reklaMY 
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Sportowe wieści 

Piłka siatkowa chłopców 
22 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniow-
skiego w Piłce Siatkowej Chłopców w ramach Licealiady. 

W zawodach wzięły udział 
cztery szkoły ponadgimnazjalne. 
Drużyna chłopców z naszej szko-
ły okazała się najlepsza – awan-
sowała do mistrzostw Regionu B. 
Gratulujemy!!!

Skład drużyny chłopców z 
ZSP: Tomasz Marciniak, Konrad 
Pasik, Szymon Michalski, Mate-
usz Łapa, Mateusz Miksa, Eryk 
Machoń, Łukasz Jałowiec, Patryk 
Krystkiewicz. Opiekunem dru-
żyny chłopców jest Pan Marcin 
Wolny. 

Powiatowe 
rozgrywki w piłkę 
koszykową 
25 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica odbyły się powiatowe rozgrywki w piłkę ko-
szykową dziewcząt.

Walka była zacięta. Drużyny 
starały się ze wszystkich sił, aby 
zdobyć kolejne punkty. Nie obyło 
się bez kontuzji, na szczęście oka-
zały się niegroźne. Opiekunką 
całego wydarzenia była nauczy-
cielka wychowania fizycznego w  
ZSP Pani Joanna Wiatr-Gocałek. 
Pierwsze miejsce zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące w Nowogar-
dzie. Na drugim miejscu znalazła 
się drużyna dziewczyn z ZSP w 
Nowogardzie. Trzecie miejsce za-
jęło II Liceum Ogólnokształcące  
w Nowogardzie.

 Skład drużyny z ZSP: 
1) Magdalena Kapella z kl. I TŻ
2)Kornelia Wróbel z kl. I TŻ
3)Aneta Lewandowska z kl. I TE

4)Kamila Przygocka z kl. I TE
5)Agata Ptaszek z kl. I TE
6)Klaudia Wójcik z kl. I TE
7)Natalia Stefańska z kl. I E
8)Roksana Szydłowska z kl. I 

TOH
9)Katarzyna Kozłowska z kl. 

IV TOH
10)Kamila Rusnak z kl. IV 

TOH
Obecnie drużyna przygotowu-

je się do drugiego etapu, tym ra-
zem wojewódzkich rozgrywek w 
Szczecinie. Gratulujemy wygra-
nej oraz trzymamy kciuki za wy-
graną w kolejnym etapie. 

Angelika Sikorska I TE

Piłka siatkowa dziewcząt 
23 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniow-
skiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt w ramach Licealiady. 

W zawodach wzięły udział czte-
ry drużyny ze szkół ponadgim-
nazjalnych. Klasyfikacja końcowa 
przedstawiła się następująco: 

1) ZS nr 1 w Goleniowie
2) ZSP w Nowogardzie 
3) ZSO nr 2 w Nowogardzie
4) ZSO nr 1 w Nowogardzie
Skład drużyny dziewcząt: Ju-

styna Świercz, Katarzyna Piotrow-
ska, Aleksandra Żóralska, Paulina 
Fedak, Patrycja Pietrzyk, Patrycja 
Florczak, Eliza Guz, Natalia Ste-
fańska.

Opiekunem drużyny dziewcząt 
jest Pani Małgorzata Pietruszewska. 

W nagrodę do Szczecina 
1 marca klasa IV TE pojechała do kina (Szczecin) w nagrodę za uzyskanie  najwyższej śred-
niej w klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.

Klasa IV TE z wychowawczynią Panią Patrycją Sierżant

Drużyna koszykarek z trenerem 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informu-
je, że sprzeda mieszkania  w 
budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594.

• Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 
12-15 ar – uzbrojone, Kościusz-
ki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
agata780220@gmail .com, 
00447503160755

• Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. 507 045 404 

• Działka budowlana o pow. 
2900 m² w Krzywicach – sprze-
dam, 609987345

• Do wynajęcia pomieszczenie – 
16 m na garaż lub magazyn ul. 
700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
ul. Kowalska 2, IV piętro. 606 
269 725

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we. 790 795 050 

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony 
w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej. 697 72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 
278

• Sprzedam działki pod zabudo-
wę. 91 39 25 888

• Sprzedam 7,8ha ziemi w miej-
scowości Łęczyca w rejonie 
skrzyżowania dróg Stargard-
-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezpośrednio 
do drogi 106. Tel. 607 835 815 

• Dom, duży z garażem i ogro-
dem wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło reska 
(pow. łobeski), po remoncie, 
70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 
609 881 060, 783 684 154

• Wynajmę garaż od 20-40 m 
ul. Boh. Warszawy 2. Tel. 91 
39 20 307. 

• Sprzedam ziemię 0.74 ha w 
Błotnie za sklepem. Cena 50 
tys. 607 083 893 

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. asnyka. 884 000 
435 

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 505 256 943 

• Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną ul. Monte Casino. 
Tel. 695 400 600 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, 
trzecie piętro, centrum. 600 
782 741

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 45,6m2, III piętro 
ul. Światowida. 668 15 15 16, 
608 626 696 

• Sprzedam działkę budowla-
ną karsk. 735 957 563 

• Sprzedam plac pod budowę 
garażu przy Jana Pawła II tel. 
609931915.

• Trzypokojowe mieszkanie 
do wynajęcia. 698 669 875 

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, trzy pokoje, z 
ogrodem. 609 630 095 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 
811

• Do wynajęcia pokój dla Pana 
i  garaż, ul. Ogrodowa. 882 
182 143 

• Sprzedam czteropokojowe 
mieszkanie własnościowe, 
bezczysznowe. Tel. 692 120 
127 

• Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 
ha Grabin. 603 980 606 po 
19stej

• Sprzedam 4 pokoje, garaż i 
działkę 3,5 ara, ul. Zamkowa. 
609 757 444 

MOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam Ford Focus C-MAX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 
2000 cm3, TDCI 136 KM, stan 
techniczny dobry. Komplekso-
we wyposażenie. Ubezpiecze-
nie i przegląd do 02.06.2016r. 
Tel. 603 079 260 

• Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

• Sprzedam lawetę samochodo-
wą tel. 609931915.

• Sprzedam felgi aluminiowe na 
4 szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 
782 036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wy-
biegu. 693 235 756, 667 480 
721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 
759 414

• Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Kurki nioski odhowane, powy-
żej 7 tygodni, pełen program 
szczepień, sprzedaż od 29.03, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Sprzedam jęczmień i pszenży-
to jare. 691 140 322 

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
604 977 144 

• Sprzedam gorczycę. 697 610 
223

• Sprzedam krowę i jałówkę ciel-
ne i dwa odstawki rasy Limusy-
ne. 782 429 405 

• Sprzedam obornik na ogródki 
działkowe dwuletni od krów z 
dowozem. 793 836 238 

• Sprzedam prosięta i warchlaki. 
Tel. 515 406 298

USŁUGI

• Remonty i wykończenia miesz-
kań -wykonam. 608 364 330

• MONTAŻ MEBLI, fachowość 
i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 

Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA 
OD ZARAZ? Pożyczka bez 
zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 
827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docie-
plenia,stropodocieplenia, ada-
ptacja poddaszy. Tel. 693 295 
955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 
654 692 

• Montaz,wymiana piecow ga-
zowych /mieszkanie,domek / 
na uzywane vaillant tel.   691 
686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do 
piecow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Remonty i wykończenia miesz-
kań – wykonam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 
729 933

• Docieplenie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, pod-
bitki. 608 847 784

•  Tłumacz – przysięgły języ-
ka angielskiego. 502 376 932, 
www.tlumacznowogard.pl

• Usługi tansportowe samocho-
dy o ładowności 6,5 tony i 1,3 
tony. Tel. 731 882 257

• Wykonam tarasy, polbruk i ka-
fle. 91 39 21 454 

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 
721 988 735 

• Usługi koparkowe, praca ziem-
ne, czyszczenie rowów melio-
racyjnych, drenaże itp. 793 836 
238 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 824 
461

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

• aMBerCare24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/

mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

• Firma zatrudni   osobę do 
sprzątania biura z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy). 
Tel. 91 39 25 275

• Poszukuje osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad cho-
rą osobą w miejscowości Wę-
gorzyce. Mile widziana jest 
pani samotna, jest możliwość 
zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 
604 977 144 

• Koparkowy ze swoją koparką 
podejmie współpracę z firmą. 
793 836 238

• Zatrudnię brukarzy. 696 520 
289

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z 
materacem lub bez), komo-
dę (kolor jasny), szafkę nocną- 
całość od jednego kompletu 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzy-
wane z Niemiec dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl oraz tylko 
ogrzewanie cena 900zl gwa-
rancja serwisowa, fachowy 
montaz cena do uzg. tel 691 
686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace ze-
liwne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Oddam szczeniaki Labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno mieszane, 
liściaste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka 
LEŚNA, panele ogrodzeniowe, 
najniższe ceny w Zachodnio-
pomorskim. Tel. 721 668 245 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO MaN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 
100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 
721 668 245 

• Sprzedam suporex. Tel. 668 
316 103 

• Sprzedam rzeczy dla chłop-
ca w bardzo stanie (z USA)na 
wiek od 8-10 lat. W dobrych 
cenach. 509 615 101 

•  Sprzedam dwa fotele jedno-
osobowe, rozkładane w bar-
dzo dobrym stanie. 668 797 
310

• Przyjmę każdą ilość ziemi ( 
do zasypywania nierówności). 
608 364 330, 600 347 308 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

• Owczarek niemiecki siedmio-
miesięczny, czarnopodpalany, 
długowłosy. 91 39 21 828

• Oddam gruz za darmo. 660 
748 151

• Sprzedam tanio drewno. 607 
654 692 

•  



Nr 19 (2449)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: PlIr JOaNNa kaWCZYŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

lgorek jest 10-letnim chłopcem chorym na mózgowe porażenie dziecięce, poruszającym się 
na wózku inwalidzkim, który stał się za mały i poruszanie się nim jest niebezpieczne. 
Obecnie konieczny jest zakup nowego wózka, którego koszt wynosi 14 tys. złotych. 
Koszt ten przekracza możliwości �nansowe jego rodziny. Prosimy zatem o wpłaty 1% podatku, 
które pomogą w zakupie nowego wózka niezbędnego do codziennego życia lgorka, 
które i tak nie jest łatwe. 
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) 
należy wpisać KRS: 0000186434, a w pozycji Informacje Uzupełniające 
koniecznie Igor Krzewiak 58/K 
lgorkowi można pomagać przez cały rok dokonując wpłaty  darowizny na konto Fundacji 
Pornocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", Stwanica 33, 77-400 Złotów, 
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: darowizna na rzecz Igora Krzewiaka 58/K
    Za wpłaty serdecznie dziękujemy
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 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s.5

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

PIELGRZYMKI 
w 2016 roku

Fatima - 16 dni, Meksyk - 16 dni
Włochy - 9 dni, Medjugorie - 9 dni 

Lourdes i La Salet - 9 dni, Izrael - 8 dni

A2.2.P.d/o

s. 10

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nowa dyrektor 
biblioteki  
mówi  
o swoich planach

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

magdalena
Zarębska-
kulesza 
kuratorem 
oświaty s. 4

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

kierowca  
wygrywa  
z policją 

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

a miało być taniej, jak w busach

Opłata czy haracz?

Czytaj s. 4

Czytaj s. 7

Solo i w kwartecie

Ogólnopolskie sukcesy  
nowogardzkich gitarzystów

rok założenia 1992
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W skrócie

Kto posprząta te gałęzie? Takie pytanie zadał mieszkaniec pobliskiego 
bloku przy ul. Leśnej w Nowogardzie, przychodząc do redakcji DN – Pro-
szę przyjechać i zrobić koniecznie w tym miejscu zdjęcie i dać do gazety, bo te 
gałęzie leżą już od bodaj trzech miesięcy i nikt się nimi nie interesuje - skar-
ży się mężczyzna. Rzeczywiście, jak widać na zdjęciu, gałęzie leżą tam nie 
poprawiając estetyki tego miejsca. Warto więc, aby właściciel tego terenu 
wziął to pod uwagę, szczególnie teraz, gdy zbliża się okres „wiosennych po-
rządków” i świąt. JB  

W miniony wtorek, jakby z okazji Dnia Kobiet, na scenie NDK wystą-
pił popularny kabaret Hrabi.  Grupa w składzie: Joanna Kołaczkowska, To-
masz Majer, Dariusz Kamys i Łukasz Pietsch przedstawiła nowogardzkiej 
publiczności najnowszy swój program pt. "Tak, że o". Mimo, iż kabaret grał 
z okazji święta wszystkich Dam, na widowni nie brakowało przedstawicie-
li płci przeciwnej. Artystów, kilka godzin przed występem można było spo-
tkać na terenie miasta. Zjedli m.in. obiad w restauracji Kamena, pozosta-
wiając wpis chwalący jakość posiłku i dobrą atmosferę. MS, fot. NDK

Zostajemy jeszcze na osiedlu Bema. Tym razem przyjemniejsza wiado-
mość. Otóż w miniony wtorek, na spacer po osiedlu wybrał się łabędź. O 
sprawie poinformowali nas mieszkańcy, którzy na swojej drodze spotkali 
tego pięknego ptaka. JB

Co za filantropia!  
- tym razem Facebook-a

W ubiegłym roku angielski 
„The Guardian” ujawnił szoku-
jące kulisy ekspansji na Europę 
Wschodnią, należących do Gru-
py Schwarz, sieci Lidl i Kaufland. 
Po przeprowadzonym przez 
dziennik dochodzeniu  okaza-
ło się, że na wejście i zafunkcjo-
nowanie na nowych rynkach kra-
jów Europy Wschodniej w tym 
zwłaszcza Polski, koncern otrzy-
mał  prawie miliard dolarów m. 
in. od Banku Światowego i Eu-
ropejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju. Jak zwykle w przypad-
ku filantropów z byłych państw 
kolonialnych w podjęciu decyzji 
o wzięciu „na swoje bary” trudów 
tej ekspansji nie chodziło bynaj-
mniej o prymitywny zysk  finan-
sowy, który przyniesie koncerno-
wi bezwzględne podbijanie no-
wego rynku, ale chodziło o „bar-
dzo szlachetne cele”:

Wsparcie (czyli ten miliardzik) 
przyznane zostało po to, aby wspo-
móc działania zapewniające bied-
nej ludności tych krajów tanią  i 
dobrą żywność  – informował ofi-
cjalnie jeden z dyrektorów kor-
poracji dziennikarzy gazety „The 
Guardian”. Ponadto jak donosił 
dziennik sieci te nie tylko zamie-
rzały przy pomocy  otrzymanego 
miliarda żywić głodnych ale tak-
że: „tworzyć nowe miejsca pracy i 
otwierać nowe rynki zbytu dla lo-
kalnych producentów”. Czyli nie 
tylko ratowanie biednej ludno-
ści od śmierci głodowej, ale i za-

pewnienie rozwoju dla lokalnych 
wytwórców w skrócie „nie tyl-
ko rybka ale i wędka”. Doniesie-
nia angielskiej gazety, jak się oka-
zało zrobiły u nas wrażenie jedy-
nie na związkowcach zrzeszają-
cych  pracowników handlu, któ-
rzy domagali się w tej sprawie 
wyjaśnień i od polskiego rządu i 
od Banku Światowego. Niestety 
po krótkiej burzy medialnej spra-
wa ucichła - można odnieść wra-
żenie, że przyschła,  ale w zasa-
dzie to nawet zaschła zupełnie. 
Ponieważ u nas obcy kapitał nie 
tylko wszystko może gospodar-
czo, ale także jest w stanie wci-
snąć „nowoczesnemu Polakowi” 
każdy kit, to mamy w tych dniach 
kolejną obiecująca propozycję dla 
spragnionych cywilizacji polacz-
ków - podaje PAP :

Facebook  otwiera w Warszawie 
nowe biuro, które ma być siedzi-
bą koncernu na państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej  –  powie-
dział w poniedziałek PAP Tech-
nologie Robert Bednarski,  dyrek-
tor Facebooka na Europę Środ-
kowo-Wschodnią. Jak się okazu-
je cele Facebooka otwierającego 
w Polsce biura są równie szlachet-
ne jak cele Lidla czy Kaufland-
-a. Jak podaliśmy sieci te bynaj-
mniej nie miały zamiaru zaorać 
u nas lokalnego handlu, ale: „two-
rzyć nowe miejsca pracy i otwie-
rać nowe rynki zbytu dla lokalnych 
producentów”. Podobnie pełen fi-
lantropii jest koncern Facebook - 
nie ma zamiaru bynajmniej zdo-
minować również małego lokal-
nego rynku reklamowego i ogło-
szeniowego, ale: chcemy umożli-
wić lokalnym markom działanie w 
przestrzeni regionalnej, a w konse-
kwencji – także globalnej –  mówi 
dyrektor  Bednarski. W  dal-
szej części tej  interesującej roz-
mowy (jak to Bednarski - on jest 
na wszystko) dyrektor niechcą-

cy ujawnia jednak, że istotą dzia-
łań cywilizacyjnych Facebooka 
będzie jednak zwykle zarabianie 
na reklamie:  -  Przykładem może 
być testowany mechanizm Ca-
nvas - mówi  dyr. Bednarski - któ-
ry sprawia, że kliknięcie w reklamę 
błyskawicznie uruchamia na peł-
nym ekranie planszę prezentują-
cą większą liczbę produktów, z któ-
rej można przejść na stronę sprze-
dawcy w celu sfinalizowania zaku-
pu. W Polsce testowaliśmy ten me-
chanizm z Allegro – realizowana 
przy użyciu Canvas kampania bo-
żonarodzeniowa osiągnęła świet-
ne wyniki – udało się zwiększyć 
świadomość kampanii o 7 proc., a 
współczynnik zapamiętania rekla-
my wzrósł o 13 proc. – podkreślał 
Bednarski. Żeby dobrze odżywio-
ny już przez Lidla i rozwijający 
swój sklepik dzięki Kauflandowi, 
Polak zaznał szczęścia w pełni to 
jeszcze tylko potrzebny jest mały 
skok do facebooka, gdzie  nie tyl-
ko reklamkę da się zamieścić, ale 
wreszcie pożyć pełną piersią w 
wirtualnym świecie. Mówi dyr. 
Bednarski: poza  wymieniony-
mi usługami rozwijana będzie też 
technologia wirtualnej rzeczywi-
stości. Od samego początku głów-
nym rynkiem dla urządzeń VR 
jest rynek  gier. Na świecie jest ok. 
250 milionów ludzi posiadających 
konsole Xbox, PlayStation czy Wii. 
Naszym zdaniem to właśnie te oso-
by będą najbardziej zainteresowa-
ne pierwszymi doświadczeniami 
z technologią VR (wirtualnej rze-
czywistości), szczególnie mając na 
uwadze wyższe przedziały ceno-
we – tłumaczy dyrektor na Eu-
ropę Środkowo-Wschodnią. No 
cóż, biednej ludności da się sprze-
dać wszystko –  nawet pożywi się 
wirtualnym światem, w którym 
nawet nie zauważy, że w realu już 
przestała oddychać. 

Marek Słomski

Dzień Sołtysa
Dzisiaj tj. w piątek (11 marca), obchodzony jest Dzień Sołtysa. Wobec tego pozostaje nam 
złożyć najlepsze życzenia sołtysom z gminy Nowogard oraz Osina. Ponadto, dzień ten jest 
świetną okazją do zgłoszenia kandydatury w konkursie „Sołtys Roku 2016”, który organi-
zuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  

Na zgłoszenia kandydatów do 
konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 
2016  zostało jeszcze trochę czasu, 
gdyż do 30 kwietnia 2016 r. Kandy-
datów mogą zgłaszać rady sołeckie 
i parafialne, mieszkańcy (grupa 10 
osób), organizacje pozarządowe i 
społeczne oraz przedstawiciele wła-
dzy samorządowej. Do udziału w 
konkursie może zostać zgłoszony 
sołtys, który aktualnie pełni funk-
cję i był sołtysem przez co najmniej 
cały rok 2015. O wyborze kandy-
data będą decydowały osiągni1ę-

cia i sukcesy dokonane w mini1o-
nym roku.

Na laureatów, oprócz tytułu, cze-
kają trzy nagrody finansowe. Każda 
w wysokości 5 000 zł.  

Zgłoszenia przyjmowane są w 
Wydziale Rolnictwa i Rybactwa 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
(decyduje data wpływu). Dodatko-
we informacje o konkursie: http://
www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/iv-
-edycja-konkursu-o-tytul-soltys-
-roku-216 . KR

Z okazji przypadającego na 
dziś Dnia Sołtysa, redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego 
życzy wszystkim sołtysom 
z gminy Nowogard i Osina 

wytrwałości w sprawowaniu 
tej zaszczytnej, aczkolwiek 

często niedocenianej funkcji. 
   Red.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
z a p r a s z a 

15 marca br. /wtorek/ godz.16.30
na spotkanie z panem Janem Kopycińskim
na temat „70 lat polskiej administracji państwowej  
i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015”
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklama

reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

a miało być taniej, jak w busach

Opłata czy haracz?
Jeden z naszych czytelników, pan Łukasz, napisał do nas w sprawie opłat, jakie spółka Przewozy Regionalne pobiera od pasażerów kupujących bilety w 
pociągach, a nie w kasie. Zdaniem mężczyzny, wysokość opłaty za wystawienie biletu przez konduktora jest za wysoka. Poniżej tekst naszego czytelnika, a 
pod nim wyjaśnienia, jakich w tej sprawie udzielił nam rzecznik prasowy PKP Przewozy Regionalne, Przemysław Tarasiewicz. 

Przewozy Regionalne (finan-
sowane przez marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego) 
pobierają wysoką opłatę za wy-
stawienie biletu w pociągu. Opła-
ta 8 zł jest stanowczo za wysoko 
za połączenie lokalne, gdzie cena 
biletu wynosi od 8 do 15 zł. Prze-
jazd na trasie Szczecin - Nowo-
gard kosztuje 10 zł, a Szczecin - 
Osina 12 zł! to już powoduje czę-

sto zdziwienie u podróżnych. Sta-
li klienci kolei kupują bilet na po-
wrót ze Szczecina do Nowogardu, 
zamiast do Osiny.

Sytuacja z opłatą za wysta-
wienie biletu w pociągu doty-
czy zakupu na dużych stacjach, 
gdzie kasy biletowe nie nadąża-
ją ze sprzedażą biletów jednora-
zowych na przejazd. Kwadrans, a 
nawet pół godziny nie wystarcza 
na kupno biletu u kasjera w pią-
tek. Oczywiście można kupić bilet 
przez  Internet, ale nie zawsze... 
Przewozy Regionalne nie zwraca-
ją też uwagi, że pociągi na trasie 
Szczecin - Nowogard - Kołobrzeg 
są często przepełnione. Brakuje w 
nich miejsc nie tylko siedzących, 
ale i stojących. 

Z poważaniem, 
Pasażer 

Dane do wiadomości redakcji
W związku z listem naszego 

czytelnika, poprosiliśmy o ko-
mentarz rzecznika spółki Prze-

wozy Regionalne w Szczecinie. 
Przewozy Regionalne oferu-

ją swoim pasażerom cztery pod-
stawowe sposoby zakupu biletów. 
Kasy biletowe, biletomaty, kupno 
biletu przez internet lub aplikacje 
mobilną SkyCash. Zdajemy sobie 
jednak sprawę z tego, że czasa-
mi mają miejsce sytuacje losowe, 
które uniemożliwiają skorzysta-
nie z jednej z czterech wymienio-
nych opcji. Dlatego naszym klien-
tom oferujemy dodatkowo możli-
wość kupienia biletu u kondukto-
ra bezpośrednio w pociągu. Jeże-
li jednak pasażer rozpoczyna po-
dróż na stacji, na której jest moż-
liwy zakup biletu, jest zobowią-
zany ponieść opłatę dodatkową 
w wysokości 8 zł. Wartość tej do-
płaty jest decyzją handlową spół-
ki, ustalaną w ramach wewnętrz-
nych procedur i zgodnie z obo-
wiązującym nas prawem. Decy-
zję o tym, z jakiej możliwości sko-
rzystać przy zakupie biletu zosta-

wiamy wyłącznie naszym pasa-
żerom, zachęcając jednocześnie 
do korzystania z najszybszego i 
najbardziej wygodnego sposo-
bu, jakim są zakupy przez inter-
net - zarówno na stronie biletyre-
gionalne.pl, lub platformy Koleo, 
jak i przy pomocy aplikacji mo-
bilnej SkyCash – informuje Prze-
mysław Tarasiewicz, rzecznik 
prasowy „Przewozy Regionalne” 
sp. z o.o., Oddział Zachodniopo-
morski w Szczecinie. 

Niestety Rzecznik nie wyjaśnił 
redakcji, jakie koszty decydują o 
konkretnej wysokości opłaty po-
bieranej za wystawienie biletu w 
pociągu, mimo iż prosiliśmy o to 
dwukrotnie. Wszystko wskazu-
je więc na to, że opłaty te zosta-
ną utrzymane, a pasażerom, któ-
rzy z różnych powodów nie za-
kupią biletu w kasie, pozostanie 
ponosić za to dość surowe „kon-
sekwencje finansowe”. Warto pa-
miętać jednak, że opłaty za wy-

danie biletu w pociągu na prze-
jazd/przewóz od stacji na któ-
rych znajduje się kasa biletowa 
nie pobiera się w szczególności: 
gdy kasa biletowa jest nieczyn-
na, w przypadku zmiany umowy 
przewozu; pod warunkiem roz-
poczęcia podróży na stacji nie-
wyposażonej w kasę biletową 
można kupić w tym samym po-
ciągu bilet powrotny ze stacji z 
czynną kasa biletową bez pobie-
rania opłaty za wypisanie biletu 
(zakup biletu TAM/POWRÓT 
na powrót ze stacji z czynną kasą 
biletową);

Osoby uprzywilejowane (m.in 
kobieta w widocznej ciąży, oso-
ba z dzieckiem do lat 12, osoba z 
widoczną niepełnosprawnością, 
osoba z udokumentowaną nie-
pełnosprawnością), są zwolnio-
ne z obowiązku zgłaszania się do 
obsługi pociągu.

Marcin Simiński

Bilet PKP z naliczoną opłatą, jaki otrzy-
mał pan Łukasz

ludzie listy piszą...

Handel w niedzielę
W miniony wtorek, w naszej cotygodniowej sondzie ulicznej, zapytaliśmy naszych respondentów o to, czy powinno się zakazać 
handlu w niedzielę? Zdecydowana większość była za tym, aby w niedzielę można było handlować. W związku z tym do naszej re-
dakcji przyszedł list od jednego z nowogardzkich przedsiębiorców, który postanowił obszerniej wypowiedzieć się na ten temat. Na 
prośbę autora listu nie publikujemy jego danych osobowych. 

 Masowe powstawanie zachodnio-
europejskich sieci hiper i supermar-
ketów, pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych, nastawionych wyłącznie na 
zysk i drenaż rynku bez poszanowa-
nia podstawowych praw pracowni-
czych zagwarantowanych m.in. w 
Kodeksie Pracy, jako prawo do wy-
poczynku, spowodowało powsta-
nie nowego zjawiska obcego Polskiej 
kulturze i obyczajom, jako obowią-
zek świadczenia pracy w niedzielę. 
Niektórzy polscy handlowcy, którzy 
przez wiele lat budowali swoje fir-
my i dla których handel stał się je-

dynym źródłem utrzymania rodzi-
ny poprzez spadek obrotów, również 
z konieczności zaczęli prowadzić 
handel w niedzielę. Tak dalej być 
nie może nie żyjemy w osiemnastym 
wieku gdzie wyzysk , nie liczenie się 
z zwykłymi potrzebami pracowni-
ków był na porządku dziennym. 
Praca w niedzielę to zło: a) bo cier-
pi na tym rodzina, co prowadzi do 
różnych dewiacji, jak alkoholizm, 
narkomania, awantury i nerwi-
ce / w handlu pracują głównie ko-
biety, co daje dodatkowy argument 
do zakazu. b) Łamane jest pra-

wo, które w toku dziesięcioleci wal-
ki o godne warunki życia i pracy 
dawało prawo do wolnej niedzie-
li, a rosnąca liczba procesów sądo-
wych o nadgodziny świadczy rów-
nież o tym, pracownicy nie są od-
powiednio wynagradzani za prace 
ponad ustalone normy czasu pra-
cy. c) Wprowadzenie zakazu handlu 
w niedzielę spowoduje też korzyści  
budżetowe, gdyż w pewnym stop-
niu wyrówna szanse małych rodzin-
nych firm, które z w/w powodów nie 
prowadzą działalności handlowej 
w niedziele i święta i przez to tra-

cą obroty, a w konsekwencji maleją 
wpływy do budżetu. d) Ustawa taka 
nie spowoduje w dłuższym okresie 
czasu ujemnych skutków w posta-
ci zmniejszenia zatrudnienia, gdyż 
handlowcy mając do sprzedaży taką  
samą masę towarową, ale w krót-
szym czasie będą zmuszeni zatrud-
nić dodatkowych pracowników. Po-
jedyncze przypadki zwolnień, któ-
re mogą mieć miejsce w  pierwszym 
okresie będą miały w opinii wnio-
skodawcy charakter demonstracyj-
ny.

Moja opinia nie ma żadnego 

podtekstu religijnego,czy patrio-
tycznego, ale jest to wniosek uczci-
wego człowieka i obywatela. Po-
zdrowienia dla redakcji i czytelni-
ków.

(Dane do wiadomości redakcji)
Oprac: KR
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kolejny kurator z Nowogardu

M. Zarębska-Kulesza szefem zachodniopomorskiej oświaty 
W miniony wtorek, biuro prasowe Wojewody Zachodniopomorskiego poinformowało, że Magdalena Zarębska-Kulesza z Nowogardu została wyłoniona w konkur-
sie na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

O tym, że M. Zarębska-Kulesza 
jest wymieniana w gronie kandy-
datów na to stanowisko, pisaliśmy 
już kilka tygodni temu. Okazało 
się, że chętnych było więcej. O sta-
nowisko kuratora oświaty ubiega-
ło się jeszcze dwóch kandydatów 
tj. Barbara Kościelnik i Jarosław 
Szcześniewicz. Pierwsza z nich 
złożyła dokumenty, ale nie sta-
wiła się na „przesłuchanie”. Dru-
gi natomiast nie przeszedł pierw-
szego etapu konkursu, czyli oceny 
formalno-prawnej dokumentów 
aplikacyjnych. 

W komisji konkursowej, poza 
przedstawicielami wojewody, za-
siedli przedstawiciele ministra 
edukacji narodowej i przedstawi-

ciele reprezentatywnych związ-
ków zawodowych. Komisja kon-
kursowa pytała kandydatów m.in. 
o koncepcję realizacji zadań nad-
zoru pedagogicznego oraz o wi-
zję organizacji i działania kura-

torium oświaty na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 
Najlepszą koncepcję zdaniem ko-
misji przedstawiła M. Zarębska-
-Kulesza i tym samym to właśnie 
ona zostanie nowym kuratorem 
oświaty w naszym województwie. 

- Będę postępować zgodnie z pro-
gramem, jaki przedstawiłam ko-
misji. Mam nadzieję, że uda mi 
się zrealizować jak najwięcej mo-
ich założeń. Nie zamierzam jednak 
wprowadzać żadnych rewolucji. W 
kuratorium wiele rzeczy jest robio-
nych dobrze – komentuje wygraną 
w konkursie dla DN, M. Zaręb-
ska-Kulesza, nowa przyszła kura-
tor oświaty w naszym wojewódz-
twie. 

Wyłonioną kandydatkę woje-
woda przedstawił minister eduka-
cji narodowej - po zapoznaniu się 
z wynikiem prac komisji, minister 
powoła kandydatkę na stanowisko 
kuratora. Kiedy? Tego nie wie na-
wet sama kandydatka. Należy się 
spodziewać, że nominacja nastąpi 
z pewnością w najbliższych dniach.  

Przypomnijmy, że M. Zarębska-
-Kulesza, nie będzie pierwszym 
kuratorem z Nowogardu. W la-
tach 2008-2011 funkcję tę pełnił 
Artur Gałęski. Wcześniej, tj. 1999-
2000, był wicekuratorem. A. Gałę-
ski zdążył już, jako jeden z pierw-
szych złożyć M. Zarębskiej-Kule-
szy gratulacje z okazji zwycięstwa 
w konkursie na kuratora. Do tej 

pory nie zrobił tego nikt z władz 
Nowogardu, przyznała pytana o 
to, przyszła pani Kurator, podkre-
ślając jednak, że nie jest tym za-
skoczona. 

M. Zarębska-Kulesza jest z wy-
kształcenia nauczycielką, pra-
cuje w Szkole Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie. W latach 2003-
2013 pełniła funkcję dyrektora tej 
szkoły. Od 2006 roku jest człon-
kiem Prawa i Sprawiedliwość. Peł-
ni funkcję szefa struktur tej par-
tii, zarówno w naszej gminie, jak 
i powiecie goleniowskim.  

M. Zarębska-Kulesza zastąpi na 
stanowisku zachodniopomorskie-
go kuratora oświaty Marię Borecką. 

SiMin 

M.Zarębska-Kulesza

Odcięto prąd pod nieobecność odbiorcy

Bezduszność rodzi dodatkowe problemy 
Czy pracownik zakładu energetycznego może sam, bez wiedzy odbiorcy wymienić licznik? Jakim prawem został odłączony prąd pod moją nieobecność?  
Takie pytania stawia dostawcy energii, firmie ENEa pani Zofia mieszkanka Nowogardu. 

Po tym, jak pani Zofii z nie-
wiadomych dla niej przyczyn i 
pod jej nieobecność odłączono 
prąd próbowała się ona dodzwo-
nić do nowogardzkiego Poste-
runku Energetycznego ENEA na 
ulicy Wojska Polskiego. Nieste-
ty mimo wielokrotnych prób nikt 
nie podnosił słuchawki. Dlatego 
pani Zofia zadzwoniła bezpośred-
nio na infolinię, ENEA. W roz-
mowie pracownik infolinii odpo-
wiedział, iż nie bardzo wie, co ma 
odpowiedzieć, a takie pytania lub 
skargi należy składać najlepiej na 
pisemnie…, tymczasem pani Zo-
fia po powrocie ze szpitala pozo-
stawała bez prądu.

Byłam w szpitalu, odcięli prąd 
i wymienili licznik 

Pani Zofia mieszka w jednym z 
bloków przy ul. 700- lecia w No-
wogardzie, żyje skromnie w 2 po-
kojowym mieszkaniu dostając 
niewielką emeryturę. Pozostawio-
na samej sobie z zarysowanym na 
wstępie problemem zwróciła się 
do naszej redakcji: – Chciałabym 
prosić gazetę, by pomogła wyjaśnić 
tą dziwną sytuację z ENEA. Firma 
ta twierdząc, że mam niezapłacone 
przynajmniej dwa rachunki, wyłą-
czyła mi 29 lutego energię. Tego 
dnia zaległości takiej już nie było, 
ponieważ je uregulowałam, aby to 
udowodnić pokażę panu dwa po-
twierdzenia z 25.02 2016 w kwo-
cie 130 zł i 20 gr. i 01.03.2016 na 
kwotę 127 zł. 66 gr., które to wy-
słałam z punktu nadawczego u 

pani Dziadulewskiej. Potwierdze-
nia nadania wysłałam też fak-
sem do centrali Enei w Poznaniu. 
Po wysłaniu, by mieć jeszcze pew-
ność, że fax doszedł zadzwoni-
łam na infolinię, wtedy się okaza-
ło, że nie posiadają nadal potwier-
dzenia drugiej kwoty, dlatego póź-
niejsza data jej nadania... Rozma-
wiając z panią Zofią dowiedzia-
łem się, że jest jeszcze jeden kło-
pot, który ją zbulwersował. Otóż 
chodzi o wymianę licznika pod jej 
nieobecność. Najpierw pracownik 
zakładu ENEA bez wcześniejsze-
go poinformowania wyłączył prąd 
pani Zofii, a potem wymienił, tak-
że pod jej nieobecność, licznik – 
„Przyszedł jakiś pan monter i zwy-
czajnie wyłączył mi prąd. Jak pan 
widzi, jestem po operacji dłoni i 
dość długo byłam w szpitalu na le-
czeniu ręki i stłuczonej miednicy, 
ponieważ  09.01.2016 Miałam wy-
padek, konsekwencją tego był ko-
nieczny pobyt w szpitalu na lecze-

niu w Zdunowie. Dlatego, gdy wró-
ciłam do domu ze szpitala to za-
stałam nowy licznik, ale i brak prą-
du toteż pytam, dlaczego tak postą-
piono i nie poinformowano mnie o 
tym fakcie? Dziś prąd już mam, ale 
nie wiem, co ma oznaczać ten żół-
ty kwit, który został mi podrzuco-
ny dyskretnie na stolik przez mon-
tera do przedpokoju, gdyby nie to-
rebka, którą zawsze w tym miejscu 
trzymam, to bym nie wiedziała, że 
ten kwit czy to faktura tam w ogó-
le jest. Dlatego pytam, po co cała ta 
sprawa i ile będzie ona mnie kosz-
tować, czy może przyjdzie mi jesz-
cze jakaś faktura do zapłacenia? 
Jestem zestresowana, bo moje środ-
ki są bardzo niewielkie i muszę się 
liczyć z każdym groszem – mówi 
pani Zofia... 

O odpowiedź na uwagi, zapy-
tania i wątpliwości pani Zofii po-
prosiliśmy panią Sylwię Rycak, 
Regionalnego Rzecznika Praso-
wego ENEA: 

Uprzejmie informuję, że Klient 
został wyłączony z powodu za-
dłużenia. Zlecenia wyłączenia (od 
sprzedawcy energii) otrzymaliśmy 
26.02.2016. Klient został wyłączo-
ny 29.02.2016. W dniu 02.03.2016, 
Otrzymaliśmy zlecenie na załącze-
nie klienta, Klient został załączony 
w tym samym dniu,ok. godz. 13: 
58. Pomiędzy wyłączeniem a za-
łączeniem windykacyjnym doko-
nano u klienta, w dniu 01.03.2016 
Wymiany legalizacyjnej licznika. 
Klient nie płaci za taką wymianę 
licznika. …Wymiana legalizacyjna 

licznika nie jest płatna dla klien-
tów. Koszty w całości pokrywa ope-
rator systemu dystrybucyjnego.

Kontrolę przeprowadza się w 
dniach i godzinach pracy, obowią-
zujących u odbiorcy, w sposób nie-
zakłócający pracy. Kontrola w lo-
kalu mieszkalnym może być prze-
prowadzona w godzinach od 7 do 
20, z wyłączeniem dni wolnych 
od pracy w obecności odbiorcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. 
Wstrzymanie dostaw energii moż-
liwe jest jedynie

1. Gdy instalacja znajdująca się 
u odbiorcy stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia, zdrowia albo 
środowiska. 2. Gdy nastąpił niele-
galny pobór, energii elektrycznej.

Za nielegalne pobieranie paliw 
lub energii należy uznać pobiera-
nie paliw lub energii bez zawar-
cia umowy, z całkowitym albo czę-
ściowym pominięciem układu po-
miarowo - rozliczeniowego lub po-
przez ingerencję w ten układ mają-
cą wpływ na zafałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ 
pomiarowo - rozliczeniowy. 3. Na 
zlecenie sprzedawcy energii wyni-
kające z zadłużenia.

 Jeśli chodzi o Pańskie pytanie 
dotyczące zaksięgowania wpłaty 
Klientki, przekazałam je do sprze-
dawcy energii. 

- Wyłączenie Klienta było zwią-
zane z należnością, której termin 
płatności mijał w połowie grudnia 
ubiegłego roku. Mimo wystawione-
go ponaglenia, a także wezwania 
do zapłaty, zaległość nie została 

uregulowana. Z tego powodu pod 
koniec lutego zlecone zostało wspo-
mniane wcześniej wstrzymanie do-
staw, które nastąpiło 29 lutego. Po 
otrzymaniu zaległej wpłaty prąd 
niezwłocznie został załączony w 
dniu 2 marca– kończy wypowiedź 
pani rzecznik.

Ta sprawa dowodzi, że klient 
musi terminowo płacić rachunki, 
aby uniknąć przykrego doświad-
czenia, jakim jest spędzenie choć-
by kilku dni bez energii elektrycz-
nej. Jednak wyłączenie prądu, jak 
wynika z odpowiedzi rzecznika, 
poprzedzone musi być przewi-
dzianymi przez prawo energetycz-
ne działaniami, zatem zanim prąd 
zostanie „odcięty”, firma ener-
getyczna ma obowiązek wezwać 
klienta do zapłaty, wyznaczyć do-
datkowy dwutygodniowy termin 
na uregulowanie zaległości oraz 
ostrzec o grożącej mu reperkusji 
w postaci wypowiedzenia umowy.  
Szkoda, że w wypadku pani Zofii 
firma dostawcza nie sprawdziła, 
czy upomnienie i ponaglenie do-
tarło do klienta. Jak wiemy pani 
Zofia przebywała wówczas w szpi-
talu. Gdyby ENEA to sprawdziła i 
wykazała nieco cierpliwości, cze-
kając z podejmowaniem działań 
odcięcia prądu na powrót klienta 
ze szpitala, nie byłoby całego za-
mieszania i niepotrzebnego stresu 
zgotowanego starszej osobie, któ-
ra wracając z leczenia zastaje swo-
je mieszkanie bez prądu...    

Jarek Bzowy

Pani Zofia trzyma w ręku zlecenie od 
ENEA za wymianę licznika
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kierowca wygrywa z policją 

Iskra przegrywa z wilgotnością 
Bezprecedensowy wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Pan Paweł z Nowogardu zakwestionował wynik pomiaru prędkości, z jaką miał 
się poruszać samochodem przejeżdżając przez jedną z miejscowości pod Goleniowem. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, bo miał wątpliwości czy 
urządzenie, za pomocą którego policjanci dokonali badania prędkości pojazdu, wskazało prawidłową wartość, chociażby ze względu na panujące w tym 
dniu warunki atmosferyczne. Najpierw Sąd Rejonowy w Goleniowie nie przyznał racji kierowcy, dając wiarę ustaleniom i zeznaniom policjantów. Kierow-
ca odwołał się od wyroku goleniowskiego wymiaru sprawiedliwości do drugiej instancji i tym razem wygrał, przekonując szczeciński sąd do swoich argu-
mentów. 

Pan Paweł z Nowogardu (na-
zwisko do wiadomości redak-
cji) został obwiniony przez poli-
cjantów goleniowskiej drogów-
ki za to, że w dniu 15 październi-
ka, o godz. 12:25, przekroczył do-
zwoloną prędkość przejeżdżając 
przez Podańsko k. Goleniowa. Na 
dowód rzekomego wykroczenia 
policjanci pokazali kierowcy wy-
nik pomiaru prędkości wykonany 
za pomocą urządzenia Iskra. Ra-
dar wykazał, że pan Paweł prze-
kroczył dozwoloną w tym miejscu 
prędkość 40 km/h, dokładnie o 22 
km/h. Pan Paweł nie przyjął man-
datu, bo twierdził, że miał na licz-
niku ok. 45 km/h, bo na taką pręd-
kość miał ustawiony tempomat. 
Policja nie dała wiary w słowa kie-
rowcy. Funkcjonariusze chcieli na 
pana Pawła nałożyć mandat. Męż-
czyzna czując się niesprawiedliwie 
obwiniony o wykroczenie drogo-
we odmówił przyjęcia mandatu. 
Sprawa trafiła do Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie. 

Pan Paweł od początku miał 
wątpliwości, czy pomiar prędko-
ści dokonany przez policjantów 
jest obiektywny. Policjanci uży-
wali bowiem radaru w warun-
kach atmosferycznych, w których 
zgodnie z instrukcją urządzenie 
mogło nie zachowywać się właści-
wie i zakłamywać pobrane dane. 
Chodzi konkretnie o wilgotność 
powietrza. W dniu kiedy pana 
Pawła zatrzymała policja była 
mgła i szarówka. Do tego patrol 
dokonał pomiaru w pobliżu sieci 
energetycznej, metalowych ozna-
kowań, a także innych pojazdów, 
które w tym momencie poruszały 
się drogą, co też zdaniem kierow-
cy mogło mieć wpływ na działa-
nie urządzenia. Żeby nie być go-
łosłownym, pan Paweł zasięgnął 
opinii Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, by spraw-
dzić, jaka w czasie dokonania po-
miaru przez policję panowała wil-
gotność powietrza. Okazało się, 
że wynosiła ona dokładnie 98%, a 
zgodnie z instytucją Iskra zacho-
wuje właściwe paramenty do wil-
gotności powietrza na poziomie 
90%. 

Kierowca stawił się na rozprawę 
w goleniowskim Sądzie już z da-
nymi z Instytutu. Sąd uznał jed-
nak, że nie ma do końca pewno-
ści, czy wskazana wilgotność wy-
stępowała dokładnie w miejscu, 
gdzie dokonano pomiaru pręd-

kości. Pozostałe argumenty pana 
Pawła, sąd potraktował jako jedy-
nie przyjętą „linię obrony”. Zawie-
rzył za to dowodom w postaci no-
tatki służbowej z przebiegu kon-
troli drogowej oraz zeznaniom 
dwóch policjantów z goleniow-
skiej drogówki, którzy z uporem 
twierdzili, że w tym dniu panowa-
ły dobre warunki atmosferyczne. 
Wydano wyrok niekorzystny dla 
kierowcy, wymierzając mu karę 
grzywny w kwocie 100 zł i obcią-
żając kosztami procesu. 

„Ostatecznie uznać należy, że 
nie ma w rozpoznawanej sprawie 
żadnych wątpliwości co do pra-
widłowości wykonanego pomiaru 
prędkości i popełnienia przez ob-
winionego wykroczenia” – czyta-
my fragment uzasadnienia do wy-
roku Sądu Rejonowego w Gole-
niowie. 

Pan Paweł nie mógł pogodzić 
się z takim zakończeniem sprawy. 
Postanowił odwołać  się od decy-
zji goleniowskiego wymiaru spra-
wiedliwości zaskarżając wyrok do 
drugiej instancji, czyli Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie. Sąd rozpo-
znał sprawę kierowcy, a dodatko-
wo zlecił wykonanie ekspertyzy 
biegłemu z zakresu urządzeń do 
pomiaru i rejestracji wykroczeń w 
ruchu drogowym. Biegły podzielił 
argumenty kierowcy i tym razem 
Sąd uniewinnił pana Pawła z za-
rzucanego mu czynu. 

„Sąd Rejonowy, jak wynika z 
uzasadnienia zaskarżonego wy-
roku, dostrzegł przedmiotową in-
formację Państwowego Instytutu 
Mereologii i Gospodarki Wodnej 
o wilgotności powietrza w rejonie 
miejscowości Podańsko w cza-
sie pomiaru w wysokości 98%, ale 
nie wyciągnął z niej właściwych 
wniosków. Sąd Rejonowy stwier-
dził, że choć w rejonie miejsco-
wości Podańsko w czasie inkry-

minowanego zdarzenia wilgot-
ność powietrza wynosiła 98%, ale 
nie oznacza to, że wartość ta wy-
stępowała w miejscu dokonanej 
kontroli. I choć w istocie tak mo-
gło być, to jednak mogło być i tak, 
że wilgotność ta w tym czasie wy-
nosiła owe 98%”  –stwierdza Sąd 
Okręgowy w Szczecinie.  

Co dość interesujące, Sąd dru-
giej instancji, w przeciwieństwie 
do Sądu w Goleniowie, nie dał 
wiary wyjaśnieniom funkcjona-
riuszy policji, którzy tłumaczy-
li, że wbrew opinii zarówno pana 
Pawła, jak i Instytutu MiGW, po-
goda w chwili dokonania pomia-
ru prędkości była dobra. Zdaniem 
sądu stwierdzenia te nie były mia-
rodajne, bo funkcjonariusze nie 
mieli stosownych urządzeń do 
pomiaru takiego, czy innego sta-
nu rzeczy. Jak wiadomo, policja 
takich urządzeń nie posiada. 

Sprawa bez precedensu 
Radosław Górski, radca praw-

ny, który reprezentował kierowcę 
przed sądem, przyznaje, że sprawa 
jest bez precedensu. 

Była to o tyle interesująca spra-
wa, że udało się podważyć decy-
zję mandatową policjantów, co do 
tej pory wydawało się prawie nie-
możliwe. Sąd Rejonowy w Gole-
niowie stosował bowiem taką za-
sadę, że to co mówi bądź ustali po-
licjant, jest zgodne z prawdą. Tak 
było i tym razem. Sąd nie przy-
chylił się do naszego stanowiska, 
mimo iż wiedział o istnieniu obiek-
tywnych wątpliwości co do rzetel-
ności pomiaru prędkości na pod-
stawie jakiego policjanci podjęli de-
cyzję o ukaraniu kierowcy. W dru-
giej instancji udało nam się jednak 
odwołać do świadomości sądu w 
zakresie rozstrzygania wątpliwo-
ści na korzyść obwinionego. Prze-
ważające znaczenie miała tu opi-
nia biegłego z zakresu urządzeń 

pomiarowych wykorzystywanych 
przez policję – komentuje Rado-
sław Górski.  

Mecenas przyznaje, że po raz 
pierwszy wygrał taką sprawę 
przed sądem. 

W przeszłości udawało mi się 
podważyć decyzje mandatowe po-
licji w zakresie pomiaru prędko-
ści, głównie ze względu na wady 
w technice, bądź użycia urządzeń 
służących do tego celu w nieodpo-
wiednim miejscu. Po raz pierwszy 
jednak prowadziłem taką sprawę, 
gdzie wątpliwości co do pomiaru 
dotyczyły warunków atmosferycz-
nych, w jakich dokonano badania 
prędkości pojazdu mojego klienta 
– dodaje R. Górski. 

Policja wyroku nie komentuje 
O komentarz do sprawy zwró-

ciliśmy się również do rzeczniczki 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie. 

Wyrok sądu przyjęliśmy do wia-
domości i nie będziemy go komen-
tować. Nadmieniam, że z instruk-
cji obsługi przyrządu radarowego 
do pomiaru prędkości Iskra-1 wy-
nika, że nie należy dokonywać po-
miarów prędkości m.in. podczas 
wyładowań atmosferycznych, pa-
dającego bardzo gęstego śniegu lub 
intensywnego deszczu. Niesprzy-
jające warunku do pracy radaru 
nie prowadzą do nieprawidłowych 
wyników pomiarów, mogą jedy-
nie utrudniać dokonanie pomiaru 
lub ograniczać zasięgu pomiaru. 
W przypadku laserowego mierni-
ka prędkości ULTRALYTE, może 
być on zgodnie z instrukcją obsłu-
gi wykorzystywany podczas trud-
nych warunków atmosferycznych 
(np. mgła, deszcz, śnieg) oraz może 
pracować w zakresie temperatur 

od -30°C do +60°C- mówi asp. Ju-
lita Filipczuk, rzecznik policji. 

Rzecznik podkreśla, że poli-
cjanci posiadają odpowiednie 
przygotowanie do wykorzysty-
wania urządzeń pomiarowych, a 
aparaty te mają homologację. 

Wszyscy policjanci Referatu Ru-
chu Drogowego KPP w Golenio-
wie, posiadają przeszkolenie w za-
kresie używania urządzeń kon-
trolno-pomiarowych. Korzystając 
z tych urządzeń funkcjonariusze 
stosują się do zaleceń producenta, 
określonych w instrukcji użytko-
wania. Wszystkie radary użytko-
wane przez policjantów posiadają 
homologację oraz badania Głów-
nego Urzędu Miar – dodaje J. Fi-
lipczuk. 

W 2015 roku policjanci prowa-
dzili 74 postępowania wyjaśniają-
ce w sprawie o wykroczenia do-
tyczące przekroczenia prędkości 
tj. o czyn z art.92a kw, które wy-
nikały z odmowy przyjęcia man-
datu bądź decyzji policjanta na 
miejscu o odstąpieniu zastosowa-
nia postępowania mandatowego 
i sporządzeniu dokumentacji, ce-
lem skierowania wniosku o uka-
ranie do sądu.         55 spraw zo-
stało zakończonych wyrokiem 
(grzywna). W kilku przypadkach 
sąd powoływał biegłego, który 
potwierdził prawidłowość pomia-
ru urządzeniem Iskra. W 7 spra-
wach skierowano wniosek o uka-
ranie do sądu, a w 5 nadal trwa-
ją czynności wyjaśniające. Nato-
miast w 7 sprawach sporządzo-
no wniosek o odstąpienie od skie-
rowania wniosku o ukaranie do 
sądu rejonowego, po przeprowa-
dzeniu czynności wyjaśniających.

Marcin Simiński

Szanownej Pani  

Krystynie Zięciak
w Dniu Imienin 

Życzenia Pomyślności, 
Pogody Ducha 
i dużo Dobra 
na co dzień 

składają  
Znajomi

ŻycZeNia
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„Zbawienie prZysZło  
prZeZ krZyż”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 18 marca godz. 18.30

Kościół pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGaRDZIE INFORMUJE: 

O DNIaCH I GODZINaCH WYDaWaNIa 
OWOCÓW - JaBŁEK

16.03.2016 ŚRODa
OD GODZ. 9:00 14:00 NUMERY   1-80 
17.03.2016 CZWaRTEK 
OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY   81-160 
18.03.2016 PIĄTEK 
OD GODZ. 9:00-14:00. NUMERY 161-260 
POTRZEBNE DOKUMENTY: 
DOWÓD OSOBISTY, NADANY NUMER PORZĄDKOWY

ZARZĄD PKPS

Sprawozdanie  
z działalności PKPS 

Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej Zarząd Miasta i Gminy w 
Nowogardzie Informuje o swojej 
działalności za rok 2015 na rzecz 
mieszkańców Gminy :

1. Dystrybucja żywności
Wydaliśmy 51.953 kg żywności 

o wartości 166 848.60 zł. dla 600 
osób z 236 rodzin zamieszkałych 
na terenie Gminy Nowogard

Wydaliśmy 8500 kg owoców 
z PKPS Z O. Szczecin, 4425 kg 
ziemniaków od anonimowego 
darczyńcy.

2. Rozdaliśmy: odzież, buty, bie-
liznę pościelową dla podopiecz-
nych z OPS oraz innych potrze-
bujących o wartości 9 215.00 zł.

Wartość pracy wolontariuszy 
4000.00zł.

3. Otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Urzędu Miasta w ramach 
otwartego konkursu ofert na za-
dania zat. „Pomoc osobom i ro-
dzinom w trudnej sytuacji życio-
wej” - kwota 13 000.00 zł:

a) częściowa refundacja leków 

na kwotę 4200.00 zł - skorzysta-
ło 46 osób

b) zakupiliśmy pościel i ręczni-
ki na kwotę 2000.00zł -skorzysta-
ło 40 osób

c)transport żywności ze Szcze-
cina ( załadunek i rozładunek) 
6600.00 zł

Dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom za hojne dary. Wolonta-
riuszom za ciężką pracę.

Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego za bezpłatne za-
mieszczanie naszych ogłoszeń. 
Kierownictwu Zakładu Budyn-
ków Komunalnych za pomoc lo-
kalową i techniczną.

Kierownictwu i pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie za współpracę. Bur-
mistrzowi i Zastępcy Burmistrza 
Nowogardu za wsparcie. Nowo-
gardzkiemu Forum Organizacji 
Pozarządowych za pomoc mery-
toryczną.

Wiceprezes Zarządu PKPS
 Danuta Czapla

„Jezus natomiast udał się na 
Górę Oliwną, ale o brzasku zja-
wił się znów w świątyni. Cały 
lud schodził się do Niego, a On 
usiadłszy nauczał ich. Wów-
czas uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do Nie-
go kobietę, którą pochwycono 
na cudzołóstwie, a postawiw-
szy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: „Nauczycielu, tę kobie-
tę dopiero pochwycono na cu-
dzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamieno-
wać. A Ty co mówisz?” Mówi-
li to wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz 
Jezus nachyliwszy się pisał pal-
cem po ziemi. A kiedy w dal-
szym ciągu Go pytali, podniósł 
się i rzekł do nich: „Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci na nią kamień”. I powtór-
nie nachyliwszy się pisał na zie-
mi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy 
jeden po drugim zaczęli odcho-
dzić, poczynając od starszych, 
aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta, stojąca na środ-
ku. Wówczas Jezus podniósł-
szy się rzekł do niej: „Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potę-
pił?” A ona odrzekła: „Nikt, Pa-
nie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja 
ciebie nie potępiam. - Idź, a od 
tej chwili już nie grzesz!”.”

(J8,1-11)

Kobietę z dzisiejszego frag-
mentu postawiono w centrum. 
Uczeni w Piśmie i faryzeusze po-
stawili ją na środku. Można bar-
dzo łatwo wpaść w myślenie, że 
to ta kobieta jest najważniejszą 
osobą dzisiejszego fragmentu 
Ewangelii. Tak jednak nie jest. To 
nie była żadna pomyłka. Ta ko-
bieta naprawdę była cudzołożni-
cą. W żaden sposób tego nie ne-
gowała. Ale tutaj nie chodzi o ko-
bietę. Użyto ją wyłącznie do tego 
by dokonać ataku na Jezusa. Ży-
dzi zastawiają na Niego pułapkę. 
Zapomnijmy na chwilę o tej ko-
biecie. Popatrzmy na sytuację Je-
zusa. Gdyby On dokonał jakie-
gokolwiek osądu tej kobiety to 
złamałby prawo. Jeśliby ją uła-
skawił to sprzeciwiłby się Prawu 
Mojżeszowemu. Natomiast je-
śli powiedziałby, że jest ona win-
na to wystąpiłby przeciwko pra-
wu rzymskiemu, które zabrania-
ło Żydom wydawania wyroków 
śmierci poza przypadkiem pro-
fanacji świątyni. Jezus, który bar-
dzo dobrze znał Prawo wybrnął 
z tej sytuacji odwołując się do 
przepisu,  że świadkowie prze-
stępstwa mają rozpocząć egze-
kucję. Jezus świadkiem zdarze-
nia nie był. Co widzimy? Nikt 
nie jest w stanie wystąpić w cha-
rakterze świadka przeciw oskar-
żonej kobiecie. Ta scena pokazu-
je nam jak mocno człowiek do-
puszcza się manipulacji prawem. 
Przykładów takiej manipulacji 
możemy znaleźć naprawdę wiele 
we współczesnym świecie. Dzi-
siejszy człowiek dużo swojego 
czasu i energii poświęca na kom-
binowaniu, omijaniu prawa. Nie-
którzy chcą wciągnąć w to także 
Jezusa gdy swoje złe czyny chcą 
usprawiedliwić w sakramencie 
pokuty i pojednania... Każdy za-
wsze jest ciekawy i zastanawia się 
co ten Jezus pisał palcem po pia-
sku. Może napisał za pierwszym 

razem: gdzie jest mężczyzna z 
którym ta kobieta dopuściła się 
nierządu. On też jest winien kary 
śmierci. Może napisał Boże przy-
kazanie: nie pożądaj żony bliź-
niego swego. Inni uważają, że Je-
zus na piasku wypisywał grze-
chy wszystkich zebranych przez 
co ich zawstydził i zmusił do ro-
zejścia się. Jezus nie broni kobie-
ty. Nie przeczy faktom. Nie szu-
ka przesłanek, które złagodziły-
by werdykt. W żaden sposób nie 
usprawiedliwia tej kobiety. Sło-
wa Jezusa, które każdy z nas do-
brze zna: z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią ka-
mień, bardzo często są przez nas 
zapominane. Ile to razy rzucamy 
w kogoś kamieniem. Kamieniem 
obmowy, oskarżeń, osądów, ka-
mieniami potępienia. Rzucamy 
w kogoś kamieniem zapomina-
jąc warunek Jezusa: kto z was 
jest bez grzechu. My mając swo-
je grzechy skupiamy się na grze-
chach innych. Zamiast pracować 
nad sobą chcemy pracować nad 
innymi. Tak się nie da. Jezus nam 
to dziś dobitnie pokazuje. Widzi-
my moment kiedy ta kobieta zo-
staje sam na sam z Jezusem. Jej 
serce przenikał na pewno lęk. Je-
zus był tym, który mógł tym ka-
mieniem przecież rzucić. On 
jednak obdarza ją łaską przeba-
czenia. I ja ciebie nie potępiam. 
Jezus powiedział to do kobiety i 
mówi do każdego z nas jeśli sta-
niemy w prawdzie o swoim grze-
chu. Tylko znając swoją winę 
możemy skorzystać z łaski prze-
baczenia. Co działo się w sercu 
kobiety po tych słowach? Sku-
piła się tylko na tym, że uniknę-
ła śmierci? A może uwierzyła, że 
da się żyć inaczej? Jezus pokazuje 
nam, że życie każdego z nas jest 
warte ocalenia. Jezus nie tylko 
obdarowuje łaską przebaczenia 
ale nawołuje na nawrócenia. Idź 
i nie grzesz więcej! Każdy kto po-
wraca do życia grzesznego mar-
nuje łaskę przebaczenia. Kobieta 
z dzisiejszego fragmentu Ewan-
gelii doświadczyła miłości prze-
baczającej. Każdy z nas doświad-
cza jej w konfesjonale. Bądź i Ty 
człowiekiem miłości przebacza-
jącej wobec innych. 

Bądźcie miłosierni jak Ojciec 
wasz jest miłosierny!

Ks. Krystian Dylewski

Marianna Żabecka: lat 88, zmarła 07.03.2016r., pogrzeb odbył się 
10.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Katarzyna Przytulska: lat 34, zmarła 05.03.2016r., pogrzeb odbył 
się 09.03.2016r., na cmentarzu w Ostrzycy.

Wiesława Wiese: lat 64, zmarła 05.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
12.03.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Osinie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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„czytelnicy pytają - prawnik radzi” Solo i w kwartecie

Ogólnopolskie sukcesy  
nowogardzkich gitarzystów
Uczniowie z klasy gitary pana Cezarego Strokosza ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie co-
raz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na gitarowej mapie Polski. 

Maja Tomasikiewicz, Ja-
kub Dwornik i Hadi Yahfouf 
są członkami zespołu  Four Gu-
itars – trzęsackiego kwartetu gi-
tarowego. Czwartą gitarzystką 
w zespole jest Maria Ziółkow-
ska z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Wojciecha Kila-
ra w Gryficach (Marysia również 
uczy się gry na gitarze w klasie 
pana Cezarego Strokosza). Mło-
dzi muzycy rozpoczęli wspólne 
muzykowanie w listopadzie ubie-
głego roku i mimo tak krótkie-
go czasu wspólnych ćwiczeń już 
odnoszą znaczące sukcesy. Z ca-
łej czwórki największy staż gry na 
gitarze ma Jakub Dwornik, uczeń 
klasy szóstej, który jest już laure-
atem kilku ogólnopolskich kon-
kursów. Trójka pozostałych mło-
dych muzyków to uczniowie kla-
sy drugiej. Ze względu na instru-
mentarium kwartet jest jedynym 
tego typu szkolnym zespołem w 
Polsce. Młodzi gitarzyści grają na 
bardzo cennych instrumentach 
japońskich artystów lutników. Są 
to, dwie gitary altowe, klasyczna i 
basowa. Instrumenty te pochodzą 
ze słynnej japońskiej akademii 
Niibori Guitar przy której dzia-
ła największa na świecie orkiestra 
gitarowa NIIBORI GUITAR OR-
CHESTRA.

Są to wyjątkowo cenne instru-
menty, które udało się pozyskać 
dzięki niezwykłej przyjaźni, któ-
ra narodziła się na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat pomię-
dzy przedstawicielem japońskiej 
orkiestry gitarowej Niibori w Eu-
ropie, panem Yoshimasą Yoshidą, 

a przedstawicielem tej orkiestry w 
Polsce, panem Cezarym Stroko-
szem.

W pierwszym tygodniu lutego 
br. kwartet był gościem VII Zi-
mowego Festiwalu Gitarowego 
w Dusznikach Zdroju i wystąpił 
podczas dnia japońskiego obok 
słynnego gitarzysty z kraju kwit-
nącej wiśni Yoshimasy Yoshidy. 
Koncert odbył się w historycznym 
dusznickim Dworku Chopina, 
gdzie od kilkudziesięciu lat od-
bywa się Międzynarodowy Festi-
wal Chopinowski. Koncert mło-
dych gitarzystów został bardzo 
ciepło przyjęty przez festiwalową 
publiczność. Relacje z tego wyda-
rzenia znalazły się m.in. w pra-
sie, radiu i telewizji dolnośląskiej. 
W kwietniu relacja z koncertu w 
Dworku Chopina pojawi się w ja-
pońskim piśmie gitarowym HAR-
MONY.

W dniach 4 – 5 marca, odbył 
się w Koszalinie IV Ogólnopolski 
Konkurs Gitarowy HITY NA GI-

TARZE. W imprezie udział wzię-
ło kilkudziesięciu gitarzystów z 
całej Polski, wśród nich także gi-
tarzyści kwartetu Four Guitars. 
Wystąpili oni jako soliści, a tak-
że w kategorii zespołów gitaro-
wych. Młodzi adepci sztuki gita-
rowej byli oceniani przez jury zło-
żone z autorytetów gitarowych 
pod przewodnictwem wirtuoza z 
Wenezueli prof. Gabriela Guille-
na. Konkurs zakończył się dla no-
wogardzkich gitarzystów ogrom-
nym sukcesem. W kategorii soli-
stów Hadi Yahfouf zdobył wyróż-
nienie, a Maja Tomasikiewicz za-
kończyła rywalizację na trzecim 
miejscu. Także Maria Ziółkowska 
z gryfickiej szkoły zdobyła wyróż-
nienie. Cała czwórka jako kwartet 
(kategoria zespołów) zdobyła tak-
że III miejsce rywalizując m.in. z 
zespołami ze średnich szkół mu-
zycznych. Młodym gitarzystom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

fermata

Trzęsacki kwartet gitarowy Four Guitars

Przysposobienie dziecka 
małżonka

„Mój mąż ma córkę z niefor-
malnego związku. Matka dziec-
ka odeszła od nich, kiedy dziecko 
miało jeden rok, nie zostały jed-
nak uregulowane kwestie zwią-
zane z jej władzą rodzicielską. 
Chciałabym przysposobić dziec-
ko mojego męża. W jaki sposób 
mogę to uczynić?”

Zgodnie z przepisami kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, przy-
sposobić można osobę małoletnią 
tylko dla jej dobra. Przez przyspo-
sobienie powstaje między przy-
sposabiającym a przysposobio-
nym stosunek taki, jak między ro-
dzicami a dziećmi, przysposobio-
ny nabywa prawa i obowiązki wy-
nikające z pokrewieństwa w sto-
sunku do krewnych przysposabia-
jącego, jak również ustają prawa i 
obowiązki przysposobionego wy-
nikające z pokrewieństwa wzglę-
dem jego krewnych, jak również 
prawa i obowiązki tych krewnych 
względem niego. W praktyce 
oznacza to przede wszystkim, że 
biologiczny rodzic dziecka przy-
sposobionego nie będzie zobo-
wiązany do jego alimentacji, nie 
będzie także dziedziczył po dziec-
ku, a dziecko nie będzie spadko-
biercą rodzica biologicznego, jak 
również pozostałych krewnych. 
Przysposobiony otrzymuje na-
zwisko przysposabiającego, a je-
żeli jeden z małżonków przyspo-
sabia dziecko drugiego małżonka 
– nazwisko, które noszą albo no-
siłyby dzieci zrodzone z tego mał-
żeństwa. 

Przysposobienie następuje 
przez orzeczenie sądu opiekuń-
czego na żądanie przysposabia-
jącego, przy czym przysposobie-
nie przez jednego z małżonków 
nie może nastąpić bez zgody dru-
giego małżonka, chyba że ten nie 
ma zdolności do czynności praw-
nych, albo że porozumienie z nim 
napotyka trudne do przezwycię-
żenia przeszkody. Istotnym pozo-
staje przy tym, iż do przysposo-
bienia potrzebna jest także zgoda 
przysposabianego, który ukończył 
lat trzynaście, nadto Sąd opiekuń-
czy powinien wysłuchać przy-
sposabianego, który nie ukoń-
czył lat trzynastu, jeżeli może on 
pojąć znaczenie przysposobie-
nia. Do przysposobienia potrzeb-
na jest zgoda rodziców przysposa-
bianego, chyba że zostali oni po-
zbawieni władzy rodzicielskiej lub 
są nieznani albo porozumienie z 
nimi napotyka trudne do prze-
zwyciężenia przeszkody. 

W przedmiotowej sytuacji za-
tem przed przystąpieniem do zło-
żenia wniosku o przysposobie-
nie dziecka, koniecznym pozosta-
je uregulowanie władzy rodziciel-
skiej, która w dalszym ciągu i w 
nieograniczonym zakresie przy-
sługuje także matce biologicznej. 
W tym celu zasadnym pozosta-
je złożenie wniosku o pozbawie-
nie władzy rodzicielskiej jednemu 
z rodziców i powierzenie jej wy-
konywania wyłącznie drugiemu z 
nich. Jak wynika przy tym z treści 
art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, jeżeli władza ro-
dzicielska nie może być wykony-
wana z powodu trwałej przeszko-
dy, albo jeżeli rodzice nadużywa-
ją władzy rodzicielskiej lub w spo-
sób rażący zaniedbują swe obo-
wiązki względem dziecka, sąd 
opiekuńczy pozbawi władzy ro-
dzicielskiej. Po uprawomocnie-
niu się przedmiotowego orzecze-
nia możliwym będzie wystąpienie 
z wnioskiem o przysposobienie. 

Agnieszka Warian

Sprostowanie 
W artykule pt. „Skromne obchody”, opublikowanym w dniu 

12.02.2016 r. redakcja pomyliła odznaczenia, jakie otrzymał Burmistrz 
Nowogardu. Otóż jesienią ubiegłego roku, R. Czapli przyznano „Krzyż 
Zwycięstwa” za zasługi dla Związku Kombatantów, a nie jak napisali-
śmy „Medal Sybiraków”, jaki miałby zostać wręczony od Związku Sybi-
raków. Za pomyłkę przepraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Redakcja 

Jak ten czas leci- interesujące zdjęcie

Biblioteka - 50 lat z Żeromskim 
W lutym  1966 roku nowogardzkiej Bibliotece Pu-

blicznej, powstałej w marcu 1945 roku, nadano imię Ste-
fana  Żeromskiego.  W tym czasie biblioteka mieściła się 
na nieistniejącej już dziś ul. Marii Konopnickiej (dział 
dziecięcy) i w budynku, gdzie obecnie mieści się m. in. 
OPS (dział dla dorosłych).   Obecną siedzibę, jako nowo-
-wybudowany obiekt, oddano do użytku w maju 1978. Z 
okazji nadania bibliotece imienia Stefana Żeromskiego 
uczniowie ówczesnego nowogardzkiego Liceum przy-
gotowali montaż literacki z urywków dzieł słynnego pi-
sarza.  W zbiorach pani Zofii Pilarz znajduje się zdjęcie  
uczniów uczestniczących w tamtej prezentacji. Cieka-
wostką jest fakt, że jeden z widocznych na zdjęciu mło-
dych wówczas ludzi Bogdan Gajewski, obecnie miesz-
kający w USA, został w tych dniach członkiem powoła-
nej przez ministra Macierewicza nowej komisji do zba-
dania przyczyn katastrofy smoleńskiej. sm

Na zdjęciu od lewej  w kole:  magdalena konopko, Bogdan 
Gajewski, małgorzata caban, Zofia Pilarz,(była  wielolet-
nia dyrektor biblioteki),  iwona Szpytman,(córka znanego 
nowogardzkiego lekarza), marek Teodorczyk,-(obecnie znany 
szczeciński lekarz), Teresa Pawelec,  na pierwszym planie  Jan 
Zięba. 

Podziękowania 
Wspaniałemu lekarzowi 

Dariuszowi Szarkowi 
za skuteczną i wspaniałą opiekę podczas 

choroby, serdeczne podziękowania 
składa wdzięczny pacjent Tadeusz 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

     

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

Marzeń o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić.

Przyjaciół z którymi warto być.
Nadziei bez której nie da się żyć.

Z okazji 40 URODZIN dla

Małgorzaty Badyńskiej
dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń.

życzą rodzice, brat z żoną i dziećmi, 
siostra z mężem, mąż z dziećmi

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNy, 

ŻWir, cZarNOZiem, 
POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klieNTa

A/0

Zgubiono reklamówkę 
z nowymi sukienkami 

w okolicach fontanny nad jeziorem w Nowogardzie. 
W dniu 9 marca przed 14. 

889 476 145 Przewidziana nagroda.  
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rozmowa z naczelniczką Urzędu Pocztowego w Nowogardzie – iwoną krawczyk

Dążymy do tego, aby nasi klienci czuli się tu komfortowo
Zwykle, w piątkowym wydaniu gazety, w tym miejscu prezentujemy lokalnych, prywatnych przedsiębiorców. Jak jednak wiadomo, wielu z mieszkańców 
naszej gminy znajduje także zatrudnienie w instytucjach publicznych. Jedna z nich jest wyjątkowa, chociażby ze względu na to, że prowadzi działalność 
typowo dla rynku usługowego. Mowa tu o Poczcie Polskiej. Dlatego tym razem, zaglądamy za kulisy pracy na poczcie, rozmawiając z naczelnikiem UP w 
Nowogardzie, panią Iwoną Krawczyk, która pełni tę funkcję od jesieni 2014 roku. 

Dziennik Nowogardzki: W ja-
kich okolicznościach została pani 
Naczelnikiem? Dlaczego zdecy-
dowała się pani kandydować na 
to stanowisko?

Iwona Krawczyk : Moja przygo-
da z Pocztą Polską rozpoczęła się już 
wiele lat temu. Tuż po obronie pracy 
magisterskiej, zgłosiłam się do pla-
cówki pocztowej w Goleniowie z za-
pytaniem o pracę. Miałam szczęście, 
ponieważ okazało się, że potrzeb-
ny jest pracownik do obsługi klien-
tów. I tak zaczęła się moja poczto-
wa kariera. W miarę poznawania 
usług i przepisów pocztowych, za-
częłam śledzić na naszej stronie in-
ternetowej ogłoszenia rekrutacyjne. 
W wyniku jednej z rekrutacji, trzy 
lata temu, uzyskałam stanowisko 
kontrolera w placówce pocztowej w 
Nowogardzie. Na stanowisku tym 
przepracowałam dwa i pół roku. 
W drugiej połowie 2014 roku, po-
przedni naczelnik zachorował i zre-
zygnował z zajmowanego stanowi-
ska. Wzięłam udział w wewnętrznej 
rekrutacji, wygrałam ją, i od paź-
dziernika 2014 roku pełnię funkcję 
naczelnika w placówce pocztowej w 
Nowogardzie. 

Co tak naprawdę należy do 
obowiązków naczelnika placów-
ki pocztowej?

Zakres obowiązków naczelnika 
placówki pocztowej jest bardzo sze-
roki. Niezwykle istotna jest także 
ciągła dbałość o wysoką jakość ob-
sługi klienta oraz przyjmowanie in-
teresantów w sprawie skarg i wnio-
sków oraz udzielanie wyjaśnień 
klientom. Ważny jest nadzór i bie-
żąca kontrola nad placówką i pra-
cownikami oraz właściwa organiza-
cja pracy. 

Czy od czasu przejęcia przez 
panią kierownictwa w UP w No-
wogardzie, zaszły w tej jednost-
ce jakieś zmiany wprowadzone 
przez panią?

Zmiana wizualizacji sali obsługi. 
Zmiany w naszej sieci obsługi klien-
tów wynikają ze zmian, które na-
stąpiły w całej naszej firmie. Pocz-
ta Polska to wyznaczony operator 
pocztowy, doświadczenia usług po-
wszechnych przez kolejne 10 lat, na-

sza firma ma rosnące udziały na 
rynku paczkowym, pozyskuje no-
wych klientów biznesowych w seg-
mencie listowym i dba o rozwój 
elektroniczny usług listowych. To 
główne osiągnięcia Poczty Polskiej 
w 2015 roku. Pomimo nadal rozwi-
jającej się e-substytucji, czyli odcho-
dzenia od papierowej koresponden-
cji i walki cenowej w obszarze listów, 
Poczta Polska jest liderem na rynku 
listowym i wiodącym dostawcą pa-
czek. Rok 2015 był przełomowy dla 
Poczty Polskiej, także w segmencie 
przetargów publicznych takich jak 
przetarg na obsługę pocztową pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości. 

Poczta Polska złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę w tym największym 
zamówieniu na rynku pocztowym. 
Jesteśmy przygotowani na świadcze-
nie usługi elektronicznego potwier-
dzenia odbioru przez listonoszy za 
pomocą tabletów. Listy nadawane 
przez wymiar sprawiedliwości ob-
sługujemy od marca 2016 roku. W 
2015 roku, Poczta Polska kontynu-
owała proces zmian swoich placó-
wek, których z nowoczesną aranża-
cją i z dobrą jakością obsługi jest już 
w Polsce blisko 400. Spółka bardzo 
mocno rozwija swoją platformę cy-
frowych usług pocztowych – Envelo. 
Online można już zakupić znaczek 
do samodzielnego wydruku - neo-
znaczek, czy wysłać neokartkę i neo-
list. Placówka pocztowa nie jest już 
zwykłą placówką do której przycho-
dzimy  po to, by nadać i odebrać list. 
Stała się natomiast centrum poczto-
wo- finansowym. 

Jak wygląda taki zwykły dzień 
pracy w UP w Nowogardzie? 

Cała uwaga naczelnika oraz 
wszystkich pracowników naszej 
placówki pocztowej, każdego dnia 
skupiona jest na klientach. Wszyst-
ko się zaczyna i kończy na klien-
cie. Nieustannie zachodzi potrze-
ba zmian, ulepszeń. Staramy się 
elastycznie reagować na potrze-
by klientów odwiedzających na-
szą placówkę. Dążymy do tego, aby 
nasi klienci czuli się tu komforto-
wo i byli usatysfakcjonowani jako-
ścią naszej obsługi.

Czy może pani zdradzić, ile pla-

cówka UP w Nowogardzie obsłu-
guje dziennie przesyłek? 

Trudno mi mówić o liczbach, po-
nieważ Obsługa przesyłek jest pro-
cesem bardzo złożonym. Przesyłki 
dzielą się na te przyjmowane w na-
szej placówce od klienta indywidu-
alnego oraz od klienta biznesowego 
- są to różnego rodzaju listy, pacz-
ki, przesyłki kurierskie. Natomiast 
drugą grupę stanowią  przesyłki, 
które przywożone są do placówki w 
celu doręczenia ich do adresatów. I 
w tym obszarze, również obsługuje-
my zarówno klienta indywidualne-
go, jak i lokalne przedsiębiorstwa. 

Ilu obecnie Poczta zatrudnia 
pracowników, jak wygląda struktu-
ra zatrudnienia?

Poziom zatrudnienia w Poczcie 
Polskiej jest dostosowany do sytuacji 
rynkowej podyktowanej potrzebami 
klientów oraz trendami regulacyjny-
mi, ekonomicznymi, technologicz-
nymi i  społeczno-kulturowymi. Jeśli 
chodzi o placówkę w Nowogardzie, 
to zatrudniamy na chwilę obec-
ną  kilkudziesięciu  pracowników i 
są oni zatrudnieni na stanowiskach 
asystentów obsługujących klientów. 
Mamy Pocztową Strefę Finansową i 
tam pracują doradcy klientów. Za-
trudniamy oczywiście także listono-
szy, którzy obsługują zarówno rejo-

ny wiejskie, jak i rejony miejskie. Są 
również pracownicy tzw. zaplecza, 
czyli pracownicy ekspedycji, kasje-
rzy kasy głównej i kontrolerzy.

Nowogardzka Poczta ma dwa 
oddziały w mieście. Punkty pocz-
towe znajdują się również w 
mniejszych ościennych miejsco-
wościach. Czy może pani przybli-
żyć tę dość rozbudowaną struktu-
rę ?

Placówce pocztowej w Nowogar-
dzie podlegają trzy filie: przy ul. 
Warszawskiej w Nowogardzie,  w 
Dobrej i filia w Osinie. Mamy tak-
że cztery agencje pocztowe: przy ul. 
Bema w Nowogardzie,  w Strzelewie 
i w Błotnie oraz chwilowo zawieszo-
ną agencję przy ul. Bohaterów War-
szawy.

Nie jest tajemnicą, że w placów-
kach pocztowych często tworzą 
się kolejki. Jak pani zapewne wie, 
klienci nie są z tego faktu zadowo-
leni. Dlaczego tak się dzieje, że czę-
sto musimy wystać kilkadziesiąt 
nawet minut, by załatwić sprawę na 
poczcie? 

Zawsze reagujemy na pojawiają-
ce się w placówce ewentualne kolej-
ki. Są  to  konkretne działania. Je-
śli tylko jest taka potrzeba, do ob-
sługi klientów włączają się kasje-
rzy kasy głównej, a także kontrole-
rzy. Tak organizujemy pracę, aby w 
jak największym stopniu minima-
lizować ryzyko powstawania kole-
jek. W każdy wtorek i czwartek, w 
filii przy ulicy Warszawskiej i w filii 
w Osinie, uruchomiliśmy dodatko-
we stanowiska Banku Pocztowego. 
To także pozwala zredukować czas 
oczekiwania klienta na obsługę. W 
każdy poniedziałek, wydłużony zo-
stał czas pracy we wszystkich filiach 
do godziny 20:00.  W dniach, w któ-
rych zaobserwowaliśmy zmniejszo-
ne natężanie ruchu w filiach, pra-
cownicy tych filii także wspomaga-
ją naszą placówkę w obsłudze klien-
ta. Od czerwca będzie można doko-
nać w placówkach pocztowych  i ich 
filiach płatności kartą. Po wprowa-
dzeniu możliwości dokonania ta-
kich transakcji, będzie możliwe bez 
żadnych limitów kwotowych i do-
datkowych opłat uiszczanie opłaty 
za usługi pocztowe, handlowe i fi-
nansowe (opłaty za prąd, gaz czy te-
lefon). Będziemy akceptować mikro-
płatności. Udostępnienie płatności 
bezgotówkowych ułatwi i przyspie-
szy obsługę klientów. Wszystkie te 
działania przynoszą coraz większy 
efekt  w postaci zadowolenia klien-
ta. Bardzo cieszy mnie fakt, że tak 
wielu klientów korzysta z usług  na-
szej placówki i dlatego będziemy 
nieustannie dążyć do tego, aby pod-
nosić jakość obsługi.

Poczta to nie tylko miejsce, 
gdzie możemy nadawać różnego 
rodzaju korespondencję. Oferuje-
cie państwo swoim klientom wię-
cej usług? 

Oczywiście. Poczta Polska ofe-
ruje szeroki wachlarz usług. W na-
szych placówkach  

klient może zarówno wysłać list, 
nadać paczkę, ale także skorzystać 
z usług Banku Pocztowego. Posia-
damy w sprzedaży bardzo korzyst-
ne ubezpieczenia OC i AC, ubezpie-
czenia mieszkań, domów, ubezpie-
czenia rolnicze. W naszych placów-
kach pocztowych klient może zało-
żyć konto, Zawsze Darmowe, czy-
li takie, w ramach którego przelewy 
internetowe oraz wpłaty i wypła-
ty  z tego konta są zupełnie za dar-
mo. W naszej ofercie proponujemy 

również kredyty gotówkowe  z ni-
skim oprocentowaniem oraz kredy-
ty na dowód dla stałych klientów. Je-
śli natomiast chodzi o usługi pocz-
towe, to dla naszych klientów stwo-
rzyliśmy bardzo bogatą ofertę pacz-
kową i kurierską. Klient może wy-
brać do każdej  usługi szereg dodat-
kowych opcji, jak chociażby ubez-
pieczenia do paczek, potwierdzenie 
odbioru przesyłki, śledzenie prze-
syłki na stronie internetowej Poczty 
Polskiej, potwierdzenie doręczenia 
w formie np. sms, potwierdzenie od-
bioru przesyłki w formie papierowej, 
czy doręczenia o określonej godzi-
nie. Nasi klienci mogą także skorzy-
stać z elektronicznej formy zawia-
domienia o przesyłce, czyli e-awi-
za. Wprowadziliśmy także na rynek 
platformę usług cyfrowych Envelo. 
Produkty takie jak np. kartka, list, 
czy znaczek wkroczyły do świata In-
ternetu. Nasi klienci mogą korzystać 
z tych usług praktycznie bez wycho-
dzenia z domu. Poczta Polska jest 
oczywiście liderem jeśli chodzi o tra-
dycyjne usługi pocztowe, ale wycho-
dząc naprzeciw trendom rynkowym 
koncentrujemy się także na ofercie 
cyfrowej. Dzięki temu docieramy do 
coraz większej liczby klientów. Pro-
wadzimy także sprzedaż artykułów 
handlowych, takich jak słodycze, 
wydawnictwa dla dzieci i dorosłych, 
czasopisma. W placówce można też 
zamówić prenumeratę prasy i bę-
dzie ona doręczana przez listono-
sza pod adres klienta. Prowadzimy 
sprzedaż kartek okolicznościowych. 
Teraz zbliża się okres świąteczny, 
więc bardzo gorąco zapraszam na-
szych klientów do odwiedzenia pla-
cówki. Będzie można u nas kupić 
piękną kartkę świąteczną wraz ze 
znaczkiem i wysłać ją swoim naj-
bliższym. W sprzedaży posiadać bę-
dziemy także różnego rodzaju  świą-
teczne upominki. W placówce or-
ganizujemy także stoiska tematycz-
ne, np. mieliśmy ostatnio stoisko na 
Walentynki, czy też na Dzień Babci 
i Dziadka. Teraz oczywiście przygo-
tujemy stoisko Wielkanocne. 

W jakim kierunku w najbliż-
szym czasie ma zamiar pójść 
Poczta Polska. Wiele się mówi, że 
w niedługim czasie poczta może 
stracić pozycję monopolisty. Czy 
pracownicy Poczty obawiają się 
takiego scenariusza?

Od redakcji: Biuro Prasowe Pocz-
ty Polskiej skreśliło odpowiedź, ja-
kiej udzieliła na powyższe pytanie 
pani Iwona Krawczyk. Uznano, że  
zakres poruszony w pytaniu zada-
nym przez DN wykraczał poza ob-
szar merytoryczny, za który odpo-
wiada pani Naczelnik. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska

Iwona Krawczyk, naczelnik Urzędu Pocztowego w Nowogardzie

UP w Nowogardzie, oferuje swoim klien-
tom kredyty gotówkowe  z niskim opro-
centowaniem oraz kredyty na dowód
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rozmowa z anetą Wysoszyńską, nowym dyrektorem Biblioteki miejskiej w Nowogardzie

Postawiłam sobie bardzo ambitne cele... 
Jak już informowaliśmy, nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, została aneta Wysoszyńska, pracująca ostatnio jako nauczy-
ciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Nowa szefowa Biblioteki, objęła to stanowisko dokładnie 1 marca.  a. Wysoszyńska w rozmo-
wie z DN zdradza swoją  wizję kierowania instytucją i zapowiada, jakie zmiany czekają nowogardzką Bibliotekę w najbliższym czasie. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego zdecydowała się pani wziąć 
udział w konkursie na dyrektora 
Biblioteki?

aneta Wysoszyńska: Przyznam 
szczerze, że była to dość sponta-
niczna decyzja. Po przeczytaniu 
ogłoszenia o konkursie, pomyśla-
łam… spełniam warunki. Przygo-
towałem więc w ciągu jednej nocy 
wszystkie niezbędne dokumenty, 
napisałam program działania i zło-
żyłam aplikację. 

W życiu też działa pani tak 
spontanicznie? 

Tak, jestem taką osobą. Szybko 
podejmuję decyzję i od razu prze-
chodzę do działania. Ma to swoje 
plusy i minusy.

a czy już wtedy towarzyszy-
ły pani jakieś obawy, bo zakła-
dam, że musiała się pani liczyć z 
ewentualną wygraną i diametral-
ną zmianą w swoim dotychczaso-
wym, nie tylko zawodowym, ży-
ciu? 

Obawy się pojawiły i cały czas 
mi towarzyszą. Postawiłam sobie 
bardzo ambitne cele do wykona-
nia i zamierzam je zrealizować. Je-
śli okaże się, że coś mi się nie uda to 
będzie dla mnie kłopot. 

Objęła pani stanowisko w 
dość symboliczny dzień- 1 mar-
ca, święto Żołnierzy Wyklętych, 
święto o wyjątkowym znaczeniu 
patriotycznym. Powszechnie wia-
domo, że właśnie ten obszar, czy-
li podkreślanie Polskości, był wy-
jątkowo kultywowany przez po-
przednią panią dyrektor? Czy bę-
dzie pani to kontynuowała?

Nie przewidują żadnej rewolucji. 
To wszystko co było dobre, będzie 
kontynuowane. Marzy mi się tyl-
ko nadanie temu troszkę większe-
go tempa, ale to będzie jedynie ko-
smetyka. 

Przejdźmy teraz do programu 
działania, jakim przekonała pani 
komisję konkursową do swojej 
koncepcji kierowania Biblioteką. 
Już w pierwszych punktach pisze 
pani o zamiarze likwidacji filii bi-
bliotecznych na wsiach, a także 
oddziału pedagogicznego w Bi-

bliotece. Dlaczego, pani zdaniem, 
to takie ważne i czy w związku z 
tym ktoś z pracowników insty-
tucji straci pracę? Co stanie się z 
księgozbiorem jaki dziś jest zgro-
madzony w tych miejscach.

Bardzo dobrze, że pada to pyta-
nie. Po pierwsze pragnę podkre-
ślić, że są to kwestie przyszłościo-
we. Przyznam też szczerze, że okre-
ślenie „likwidacja” zostało użyte 
przeze mnie nieco niefortunnie. Tu 
chodzi raczej o reorganizację. Te 
zbiory pozostaną w naszych zaso-
bach, ale niekoniecznie w tych sa-
mych miejscach. Jeśli chodzi o fi-
lie na wsiach, to planuję  przenie-
sienie znajdujących się tam księgo-
zbiorów do szkół, jakie funkcjonują 
w tych miejscowościach. Chcę tak-
że wzmocnić działalność naszych 
filii poprzez organizowanie w nich 
na przykład spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, tak jak to się odbywa w 
Nowogardzie.

Najwięcej miejsca w swojej 
koncepcji prowadzenia bibliote-
ki poświęciła pani „izbie pamię-
ci i tradycji ziemi nowogardz-
kiej”. Jak zapewne pani wie, radni 
zgodzili się na to, aby w bibliote-
ce powstało takie miejsce, ale już 
dwukrotnie odmówili przyzna-
nia pieniędzy na organizację izby. 
Nie wiadomo bowiem, jaką histo-
rię ma opowiadać to miejsce. Ma 
pani teraz szansę przekonać rad-
nych do tego pomysłu? Proszę po-
wiedzieć, jak pani sobie wyobraża 
„izbę pamięci”,  co w niej będzie 
się znajdowało? 

Chciałabym, aby to była izba 
z prawdziwego zdarzenia, żyjąca 
trochę swoim tempem, posiadają-
ca osobne wejście. Mam też spo-
ro propozycji od ludzi, którzy chcą 
ze mną współpracować i przekazać 
swoje zbiory tylko izbie i nigdzie 
indziej. Również nasza Biblioteka 
posiada wspaniałe zbiory o charak-
terze historycznym. Mam pomysł 
na współpracę ze szczecińskim 
muzeum. Wyobrażam sobie, że bę-
dzie to miejsce dla ludzi interesują-
cych się historią, ludzi z pasją. Li-
czę tutaj na współpracę z lokalnymi 

historykami. Będę chciała dostoso-
wać się do kalendarza wydarzeń, 
łączyć to z  ciekawymi uroczysto-
ściami. Nie ma to być miejsce sta-
tyczne, w którym raz coś ustawimy 
i tak zostanie, ale miejsce wspania-
łe, tętniące życiem, w którym bę-
dzie się naprawdę dużo działo. 

Czy przewiduje pani zatrudnie-
nie jakiejś dodatkowej osoby do 
obsługi „Izby”? 

Jeśli chodzi o kadrowe sprawy, 
to jest zdecydowanie za wcześnie, 
żeby o tym teraz mówić. Na pew-
no będę się posiłkować osobą pana 
Franciszka Karolewskiego, który 
jak wiadomo zabiegał o powstanie 
tego miejsca i jest chyba najwięk-
szym pasjonatem historii Nowo-
gardu. Najpierw muszę jednak za-
adoptować pomieszczenia na ten 
cel.

W swoim programie pisze też 
pani o informacyjno-bibliogra-
ficznej działalności Biblioteki? 
Co kryje się pod tym hasłem? 
Czy może pani zaprzeczyć po-
głoskom, że biblioteka ma stać 
się wydawcą gminnego biuletynu 
Wiadomości Samorządowe?

Ta działalność ma być skierowa-
na jedynie do czytelnika. O żad-
nym biuletynie mi nic nie wiado-
mo. Nie było ze mną rozmów na 
ten temat. Moim zdaniem to tylko 
niepotwierdzona pogłoska. 

Co w takim razie uznaje pani za 
priorytet w napisanym przez sie-
bie w programie działania Biblio-
teki? 

Punktów jest sporo. Nie ukry-
wam, że ich realizację rozłożyłam 
na kilka lat. Pierwsze decyzje już 
podjęłam. Od pierwszego kwietnia 
zmieniamy godziny otwarcia bi-
blioteki.  Zaobserwowałam, że lu-
dzie już od rana szukają pewnych 
informacji. Nie chcę, aby biblioteka 
odsyłała czytelników. I to się wią-
że z moją wizją - to ma być miejsce 
otwarte dla czytelników w różnym 
wieku. Dlatego będziemy kontynu-
ować spotkania z ciekawymi ludź-
mi, wystawy, prelekcje. Chcę także 
wzbogacić dział zbiorów specjal-
nych. Myślę sobie tak, że w Nowo-
gardzie bardzo dużo się nie dzie-
je. Biblioteka może więc wypełnić 
te luki. 

No właśnie, chwilę zostań-
my przy dziale specjalnym. Jak 
wiadomo znajdują się tam róż-
ne dzieła zapisane na niekoniecz-
nie już powszechnych nośnikach, 
wręcz anachronicznych, jak np. 
kasety magnetofonowe czy VHS. 
Zastanawiała się pani nad przy-
szłością tego miejsca?

Chciałbym, żeby ten dział po-
został, ale nie ukrywam, że mam 
nieco inny pomysł na wykorzy-
stanie tych pomieszczeń. Wyobra-

żam sobie, że będą to wypożycze-
nia na życzenie czytelnika. Mówię 
tutaj głównie o materiałach filmo-
wych, czy lekturach na płytach CD, 
tzn. e-bookach, także bajkach, słu-
chowiskach. Mam więcej przemy-
śleń na ten temat, ale nie chcę dzi-
siaj tego wszystkiego zdradzać. Po-
trzebuję więcej czasu. 

 Nie obawia się  pani, że to może 
za bardzo obciążyć pracowników, 
którzy głównie mają czuwać nad 
obsługą czytelników i dbaniem o 
księgozbiór?

Wierzę w ludzi, którzy tu pra-
cują. To są specjaliści. Nie każdy 
może pracować w bibliotece, bo to 
specyficzne miejsce. 

Biblioteka to jednak przede 
wszystkim książka. Jak pani za-
pewne wie, to właśnie „jakość” 
zgromadzonego w nowogardz-
kiej Bibliotece ma wpływ na to, że 
instytucja ta co roku jest wysoko 
notowana w ogólnopolskich ran-
kingach. Ma pani wysoko usta-
wioną poprzeczkę. W jaki sposób 
zamierza pani utrzymać tę ten-
dencję? 

Oczywiście, że biblioteka to 
przede wszystkim książka. Już na-
wiązuję kontakty z hurtowniami, 
negocjuję ceny. Przyznam jednak, 
że jeśli chodzi o zakupy muszę so-
bie dać jeszcze trochę czasu. Nieza-
leżnie od tego ustaliłam już z pra-
cownikami jedną ważną rzecz, a w 
zasadzie metodę, którą chcę się kie-
rować podejmując decyzje o zaku-
pie nowych tytułów. Wprowadzi-
łam cykliczne spotkania z paniami 
kierującymi poszczególnymi dzia-
łami w Bibliotece, podczas których 
będą mi przekazywane informacje 
i uwagi od czytelników. Chcę bo-
wiem, aby każdy w bibliotece mógł 
znaleźć to czego szuka. I właśnie na 
podstawie tych informacji będę do-
konywać zakupów książek. Chcia-
łabym bowiem, aby przy tym fun-
duszu, który mamy na zakup no-
wych pozycji, a jak pan wie nie jest 
on zbyt duży, by na regałach w bi-
bliotece znalazło się maksymalnie 
wszystko to, czego oczekują czytel-
nicy. 

Taka polityka może spowo-
dować,  że w miejsce poważne-
go księgozbioru, regały wypełnią 
się np. książkami kucharskimi czy 
biografiami znanych celebrytów, 
czyli czytadeł, jak określała tego 
typu literaturę „komercyjną” po-
przednia dyrektor biblioteki? Nie 
obawia się pani tego? Zamawia-
nie książek to odpowiedzialne za-
danie. Na tym trzeba się napraw-
dę dobrze znać.

Oczywiście, że trzeba i moje pra-
cownice się na tym doskonale zna-
ją. Proszę mi wierzyć - będą to za-
kupy trafione. Za jakiś czas będą 

mogli państwo to sprawdzić. Ja nie 
czuję się kompetentna, aby zama-
wiać książki „zza biurka”. 

Trudno w rozmowie z panią 
pominąć pewną kwestię. Miano-
wicie, przejęła pani kierowanie 
instytucją, w której zatrudnio-
na jest pani bliska rodzina. Mowa 
tu przede wszystkim o pani ma-
mie, Kazimierze Fecak z czytel-
ni dla dorosłych. Natomiast w 
Wierzbięcinie, filią biblioteki kie-
ruje pani teściowa, Krystyna Wy-
soszyńska. To wzbudza u ludzi 
określone, nie koniecznie pozy-
tywne emocje. Uważa pani, że to 
jest dobra sytuacja? Nie przeszka-
dza to pani w codziennej pracy?

Moje kandydowanie było dla ca-
łej rodziny niespodzianką. Trzy-
małam to w tajemnicy do samego 
końca. Teraz moim bliskim pozo-
staje zaakceptować tę decyzję. Nie 
mniej jednak uważam, że człon-
kowie rodziny nie powinni ra-
zem pracować. Przyznaję, że nie są 
to zdrowe sytuacje. Nie dziwię się 
więc ludziom, że mogą to odbierać 
negatywnie. Dlatego też ten pro-
blem zostanie rozwiązany tak szyb-
ko, jak będzie to tylko możliwe. 

Czy to znaczy, że te panie zosta-
ną zwolnione z pracy? 

Nie chcę się w to publicznie za-
głębiać. Nie jest tajemnicą jednak, 
że zarówno moja mama jak i te-
ściowa, zmierzają do końca swo-
jej zawodowej kariery. Zresztą je-
stem osobą, która ceni sobie w 
pracy transparentność i działanie 
zgodnie z prawem. Jeszcze będzie-
cie państwo mieli okazję się o tym 
przekonać niejednokrotnie. 

Trudno nie zapytać dyrektora 
Biblioteki o to, co lubi czytać...

Czytam bardzo dużo. Nie ukry-
wam jednak, że biorę do ręki ostat-
nio pozycje, z którymi muszę się 
zapoznać ze względów zawodo-
wych. Kończę kolejne studia, psy-
chologię zarządzania, wiele czasu 
poświęcam więc na literaturę fa-
chową. Można powiedzieć, że teraz 
czytam to co „muszę”. Często też 
sięgam po książki z gatunku psy-
chologii wychowania z tej racji, że 
jestem mamą dwójki dzieci. Poza 
tym, czytam wiele czasopism. Bez 
tego nie wyobrażam sobie dnia.  

Kończąc, jak spędza pani czas 
wolny? Ma pani jakieś hobby?

Uwielbiam prace w ogrodzie. 
W ogóle lubię ogrody. Zdradzę 
też panu, że jestem zafascynowa-
na takimi ptakami... , jak pawiami. 
Zresztą w ogrodzie trzymam kil-
ka okazów. To było jedno z moich 
marzeń, które udało mi się spełnić. 
Poza tym, numerem jeden są dla 
mnie dzieci i najbliższa rodzina. 

Rozmawiał: 
Marcin Simiński

Aneta Wysoszyńska
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ZAPROSZENIE

zaprasza wszystkich członków Banku 
Spółdzielczego w Goleniowie

 na Zebranie Grupy Członkowskiej 
Oddziału Nowogard

w dniu 14 marzec 2016 roku o godz: 15.00.
Zebranie odbędzie się w Restauracji Kamena 

w Nowogardzie ul. 3 Maja 51.
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
     Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczącego           
     i Sekretarza.
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji 
     Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015.
7. Sprawozdanie finansowe Banku za 2015.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spóldzielczego 
     w Goleniowie za 2015.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania  
     Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego 
     Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Dokonanie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej 
      Banku Spółdzielczego w Goleniowie (ocena idywidualna).
11. Zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie.
12. Informacja dotycząca decyzji Grupy Członkowskiej 
       Oddział Goleniów w sprawie zagospodarowania placówki
       Banku w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 20.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do właściwych 
       organów Banku w sprawach Banku.
14. Zakończenie Zebrania.

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 
z Filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 

zatrudni opiekunów na umowę o pracę
Wykształcenie:
minimum średnie, wyższe lub wyższe w trakcie uzupełniania.
System i rozkład czasu pracy:
ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00; 7.00 – 
19.00; 22.00 – 6.00.
Kontakt: Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik  terapeutyczno–opiekuńczy 
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno–opie-
kuńczych  tel. 91 392 08 25 wew. 34

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działająca w branży budowlanej specja-
lizując się w instalacjach m.in. elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, rekupeacji. 

Poszukujemy pracowników na stanowisko: 
monter / montażysta / instalator / Serwisant 

urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i elektromonterów. 
Oferujemy:
- umowę o pracę - atrakcyjne i uczciwe wynagrodzenie - pracę w 

dni robocze - możliwość rozwoju osobistego - szkolenia branżowe  - 
odpowiednie narzędzia pracy 

Oczekujemy:
- doświadczenie w branży klimatyzacji,  - prawo jazdy kat. B - mile 

widziana znajomość rysunku technicznego, uprawnienia SEP - brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości (drabina, rusztowanie) - kul-
tura osobista - sumienność pracy - punktualność - dyspozycyjność - 
umiejętność pracy w zespole - zaangażowanie w powierzone zadania

Prosimy o wysyłanie CV (w formacie doc, docx, pdf) na maila. 
Skontaktujemy się z wybranymi osobami: kontakt@husiatynski.pl 
lub kontakt telefoniczny 501307281.

Nastawiamy się na współpracę długoterminową. Poszukujemy osób, 
które chcę się angażować i rozwijać zawodowo. Wynagradzamy to uczci-
wym i atrakcyjnym wynagrodzeniem. Zapewniamy szkolenia zawodowe, 
kursy oraz zdobywanie uprawnień. 

OGŁOSZeNie

OGŁOSZeNie

Startuje runda rewanżowa w wojewódzkiej okręgówce

Dokonają niemożliwego?
Po zimowej przerwie, w najbliższy weekend startują regionalne rozgrywki. Na piętnastu stadionach 
zostaną rozegrane mecze w dwóch grupach wojewódzkiej okręgówki. Pomorzanin Nowogard wal-
kę o utrzymanie rozpocznie meczem w Płotach, z tamtejszą Polonią. Trudno dziś stwierdzić, czy 
nowogardzianie zaskoczą wszystkich i wywalczą punkty, czy też zostaną rozgromieni przez gospo-
darzy. Jedno jest pewne, jeśli Pomorzanin chce się utrzymać, to już w najbliższą sobotę musi zacząć 
punktować, bo do utrzymania może być potrzebnych nawet... 10 zwycięstw w 16 spotkaniach...

Na początek Polonia
W najbliższą sobotę (12 mar-

ca), Pomorzanin Nowogard roz-
pocznie walkę o utrzymanie, choć 
zarówno kibice jak i Zarząd klu-
bu, woleliby, aby ta przerwa była 
jeszcze dłuższa... W Pomorzani-
nie nastąpiły duże zmiany, a pił-
karze nie zdążyli się ze sobą zgrać, 
pomimo tego, w sobotę o godzi-
nie 15:00, zagrają z zawsze „nie-
wygodną” Polonią Płoty. Gospo-
darze również nie zachwycają w 
tym sezonie, zajmują 10. miej-
sce z 20 punktami na koncie. Ki-
bicom Polonii z pewnością najbar-
dziej przeszkadza bilans ich druży-
ny na własnym boisku. Polonia u 
siebie wygrała tylko raz, dwukrot-
nie zremisowała oraz zanotowała 
cztery porażki. Całkowicie rozbi-
ty Pomorzanin to zatem najlepszy 
rywal na efektowne otwarcie run-
dy rewanżowej. Przypomnijmy, że 
nowogardzianie w pierwszym me-
czu pokonali u siebie Polonię Płoty 
3:1, było to jedyne zwycięstwo Po-
morzanina w rundzie jesiennej... 
Bramki strzelali wówczas Michał 
Soska, Filip Plewiński oraz Artur 
Lipiński. Z wymienionej trójki, w 
zespole pozostał jedynie Artur Li-
piński. Nie można odbierać szans 
zawodnikom z Nowogardu przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego, 
jednak wyniki w sparingach, pod-
powiadają, że bramkarz Pomorza-
nina może w Płotach nabawić się 
bólu pleców od wyciągania piłki z 
siatki...

Co zrobić aby się utrzymać?
Przed startem rundy rewan-

żowej postanowiliśmy przeana-
lizować szansę Pomorzanina na 
utrzymanie. Przypomnijmy, że 
klub z Nowogardu zajmuje ostat-
nie miejsce w tabeli z jedynie 6 
punktami, wywalczonymi za jed-
no zwycięstwo i trzy remisy. Na tę 
chwilę z ligi spadają teoretycznie 
dwa zespoły (Pomorzanin – 6 pkt., 
Sarmata Dobra – 7 pkt.). Liczba 
drużyn spadających może zostać 
jednak powiększona, w zależno-
ści od tego jak dużo drużyn z woj. 
zachodniopomorskiego spadnie z 
III ligi (wówczas wiadomo będzie 
ile zespołów spadnie w IV lidze 
oraz w pozostałych niższych li-
gach). W ubiegłym sezonie z gru-
py Pomorzanina spadło aż 6 dru-
żyn! Jeśli ten scenariusz miałby 
się powtórzyć, wówczas utrzyma-
nie zapewni 10. miejsce w tabeli, 
które obecnie zajmuje z 20 punk-
tami Polonia Płoty. Zatem biorąc 

pod uwagę taki scenariusz, do re-
gionalnej okręgówki na ten mo-
ment spadłyby następujące zespo-
ły: Pomorzanin – 6 pkt., Sarma-
ta Dobra – 7 pkt., Zorza Dobrza-
ny – 10 pkt., Stal Lipiany – 12 pkt., 
Ina Ińsko – 13 pkt., Piast Karsko – 
17 pkt. W minionym roku to wła-
śnie Polonia była ostatnią druży-
ną, która zapewniła sobie utrzy-
manie. Sobotni rywale Pomo-
rzanina potrzebowali do tego 38 
punktów. Wiedząc, że zespół z 10. 
miejsca ma obecnie na koncie 20 
punktów, można założyć, że licz-
ba 36-40 punktów na koniec roz-
grywek może zapewnić utrzyma-
nie w lidze. Co to oznacza dla Po-
morzanina? Otóż oznacza to, że 
musiałby wydarzyć się piłkarski 
cud, aby Pomorzanin pozostał w 
lidze! Nowogardzianie ze swoimi 
6 punktami na koncie, musieli-
by zdobyć w rundzie rewanżowej 
około 34-36 punktów, na 45 moż-
liwych punktów do zdobycia. Wy-

chodzi na to, że utrzymanie za-
pewnić może 10-11 zwycięstw w 
16 spotkaniach... Liczby nie są po 
stronie Pomorzanina, który wraz 
z Sarmatą Dobra, jest uznany już 
niemal za spadkowicza... Jeśli jed-
nak przy sprzyjających wiatrach i 
rozstrzygnięciach w III Lidze, a co 
za tym idzie ewentualnemu po-
mniejszenia grona spadkowiczów, 
Pomorzanin jakimś cudem zdo-
ła się utrzymać, będzie to z pew-
nością jeden z najbardziej niesa-
mowitych wyczynów w historii 
nowogardzkiego klubu. Pytanie 
tylko, czy piłkarze obecnie bronią-
cy barw Pomorzanina mają w so-
bie na tyle umiejętności oraz wia-
ry, które pozwolą im dokonać nie-
możliwego? Być może odpowiedź 
na to pytanie da nam już najbliż-
szy mecz z Polonią. Przy artykule 
prezentujemy komplet spotkań w 
16. kolejce.  

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
16. kolejka:
Arkonia Szczecin – Iskra Golczewo (12.03; 11:00)
Sarmata Dobra – Błękitni II Stargard (12.03; 14:00)
Energetyk Gryfino – Sparta Węgorzyno (12.03; 14:00)
Stal Lipiany – Rega Trzebiatów  (12.03; 15:00)
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard (12.03; 15:00)
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany  (12.03; 15:00)
Kłos Pełczyce – Stal Szczecin  (12.03; 15:00)
Piast Karsko – Morzycko Moryń  (13.03; 14:00)

Piłka w siatce po pięknym szczupaku Artura Lipińskiego- tak było w pierwszym me-
czu... Czy Pomorzanin sprawi niespodziankę i ponownie ogra Polonię
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Nina córka Anny i Grze-
gorza z Nowogardu 
15.02.2016 r.

Wiktoria córka Joanny 
Reszka ur. 22-02-2016 z 
Troszczyna

Julia córka Elżbiety Szko-
dzińskiej ur. 17-02-2016 z 
Golczewa

Wiktoria córka Brygidy 
Wójtowicz ur. 02-03-2016 
z Piasek

Rafał syn Anny i Tomasza 
ur. 29-02-2016 z Dębic

Córka Ewy Rudnickiej ur. 
02-03-2016 z Kąkolewic

Anastazja córka Magda-
leny Kwiecień-Szczesiak 
ur. 22-02-2016 z Nowo-
gardu

Osińska liga Piłki Siatkowej – 7. kolejka

Zwycięska seria Gwiazdy Osina
W sobotę (5 marca) w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrano 7. kolejkę Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Do skutku nie doszedł jeden mecz, pomiędzy Bo-
dzęcinem i Wyszomierzem, pojedynek ten został przełożony. Tempa nie zwalnia Gwiazda Osina, która zanotowała piąte zwycięstwo z rzędu i awansowa-
ła na 3. miejsce w tabeli.

Tym razem zmagania siatkarzy 
zaczęły się od mocnego uderze-
nia. Liderzy, czyli Wojcieszyn, po-
dejmowali Dąbrowę, która zajmo-
wała 3. pozycję. Zawodnicy stwo-
rzyli piękne widowisko, w którym 
nie zabrakło emocji. Wszystko za-
częło się od pokazu siły faworytów, 
którzy rozgromili Dąbrowę do 14. 
W drugim secie Dąbrowa obudziła 
się, jednak wystarczało to na zdo-
bycie jedynie 19 punktów. W tym 
momencie nic nie zapowiadało za-
ciętej walki, a jednak... Dąbrowa w 
trzecim secie utarła nosa najlepszej 
drużynie rozgrywek, rozbijając w 
tej partii Wojcieszyn 25:16. Wy-
grany set dodał wiary w zwycię-
stwo, która przydała się w czwar-
tej partii. W tym starciu nikt nie 
miał zamiaru przegrywać, dlatego 
kibice oglądali zacięty pojedynek. 
Więcej nerwów zachowała Dąbro-
wa, która wygrała 26:24 i doprowa-
dziła do tie-breaka. W piątym secie 
Dąbrowie zabrakło sił do sprawie-
nia ogromnej niespodzianki i ule-
gła 15:10. Tym samym Wojcieszyn 
w swoim siódmym spotkaniu no-
tuje siódme zwycięstwo. W dzisiej-
szej relacji, w ramach cotygodnio-
wej prezentacji drużyn, publikuje-
my skład zespołu LZS Wojcieszyn: 
Malwina Latusz, Patryk Rybak, Mi-
łosz Rybak, Krystian Wlaźlak, Mar-
cel Wlaźlak, Łukasz Czarny, Patryk 
Dąbrowski, Paweł Królik, Damian 
Baranowski, Marcin Idziak, Mate-
usz Saja, Tomasz Saja, Błażej Saja, 
Marcel. Dodajmy, że wraz z siatka-
rzami z Wojcieszyna, do hali ZSP 
regularnie przyjeżdża również gru-
pa około 20 kibiców. 

Następnie na parkiet wybiegły 
drużyny Gwiazdy Osina oraz Ki-
korzy. Młodzi siatkarze z Osiny 
złapali świetną serię. Przypomnij-
my, że uczniowie z ZSP w 1. i 2. ko-
lejce zanotowali porażki, następnie 
jednak zaczęli regularnie wygry-
wać i przed sobotnim meczem z 
Kikorzami mogli pochwalić się se-
rią czterech zwycięstw z rzędu. Ki-
korza z kolei seryjnie przegrywają 
i wraz z Bodzęcinem, okupują dno 
ligowej tabeli. Faworyt był zatem 
jeden i od pierwszej zagrywki do-
minował na parkiecie. Uczniowie 
z ZSP w pierwszym secie pokona-
li Kikorze 25:16. W drugiej partii 
poprawili się o jeden punkt i upo-
rali się z sąsiadami 25:15. Trzeci 
set był bardziej zacięty, jednak Ki-
korza nie potrafiły już powrócić do 
tego meczu i przegrały 25:23, a co 
za tym idzie w całym meczu gład-
ko 3:0. Dla Gwiazdy Osina piąte 
zwycięstwo oznacza w pełni zasłu-

żony awans na 3. miejsce 
w ligowej tabeli. 

Następne spotkanie zo-
stało przełożone, a mie-
li w nim rywalizować siat-
karze z Bodzęcina oraz z 
Wyszomierza. W czwar-
tym pojedynku kibi-
ce oglądali kolejny zacię-
ty pojedynek. Tym razem 
pięciosetówkę rozegrali 
zawodnicy z Krzywic oraz 
Węgorza. Pierwszy set to 
totalna dominacja wiceli-
dera, czyli Węgorza i pewne zwy-
cięstwo 25:16. Krzywice nie miały 
jednak zamiaru notować czwartej 
porażki i po ambitnej walce w dru-
giej partii wygrali 26:24, dopro-
wadzając tym samym do wyrów-
nania w setach. Trzeci set to ko-
pia pierwszego starcia, nieporad-
na gra Krzywic oraz skuteczność 
Węgorzy, która zaowocowała zwy-
cięstwem do 16 punktów.  Czwar-
ta partia długo trzymała kibiców 
w niepewności, aby wyłonić zwy-
cięzce tego starcia siatkarze po-
trzebowali 52 punktów. Ostatecz-
nie więcej zimnej krwi podczas gry 
na przewagi zachowały Krzywice i 
doprowadziły do tie-breaka po wy-
granej 27:25. W decydującym se-
cie wiceliderzy zagrali już na mia-
rę oczekiwań i pokonali Krzywi-
ce 15:11. Jeden punkt za wygrane 
dwa sety dla Krzywic, jest w pełni 
zasłużony, zespół ten jednak przez 
kolejną porażkę, powoli traci dy-
stans do podium. 

Ostatni pojedynek miał być 
pierwszym meczem tego dnia, jed-
nak został on przełożony na godzi-
nę 17:30. naprzeciw siebie stanę-
li gospodarze z Osiny oraz goście 
z gminy Nowogard, zespół z Ża-
bowa. Osina póki co zawodzi swo-
ich kibiców, na koncie ma jedynie 
dwa zwycięstwa i zajmuje 8. miej-
sce w tabeli. Żabowo z kolei pre-
zentuje się w kratkę, potrafi utrzeć 
nosa najlepszym, a także nieocze-
kiwanie przegrać. Tym razem jed-
nak siatkarze z gminy Nowogard, 
niemal przez cały mecz kontro-
lowali jego przebieg. Pierwszy set 
zakończył się zwycięstwem Żabo-
wa 25:20, w drugim starciu Żabo-
wo ponownie dominowało nad go-
spodarzami, oddając im 21 punk-
tów. Trzeci set był najbardziej za-
ciętą partią tego dnia oraz najbar-
dziej zaciętym setem całej tego-
rocznej edycji ligi. Osina nie mia-
ła zamiaru gładko przegrywać i 
walczyła o pozostanie w tym spo-
tkaniu. Żabowo biło się z Osiną na 
przewagi i ostatecznie, przegrało tą 

partię 30:28. Dodajmy, że do tego 
momentu, najdłuższego seta roze-
grali w 2. kolejce siatkarze z Dą-
browy oraz … z Osiny, wówczas 
padł wynik 27:29 dla Dąbrowy.  
Choć Osina doprowadziła do 4 
seta, to nie miała już argumentów 
aby wywalczyć choćby 1 punkt. 
Żabowo dosłownie zmiotło swo-
ich rywali z parkietu, wygrywając 
25:12. Czwarte zwycięstwo Żabo-
wa pozwoliło tej drużynie umoc-
nić się w środku tabeli.  

W najbliższą sobotę (12 mar-
ca) odbędzie się 8. Kolejka Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Rywa-
lizację o godzinie 11:30 rozpocz-
nie mecz dwóch najsłabszych ze-
społów. Po tym pojedynku Kiko-
rze lub Bodzęcin, dopiszą do swo-
jego dorobku pierwsze zwycięstwo 
w tym roku. Następnie rozegrany 
zostanie najciekawszy mecz 8. ko-
lejki. Rozpędzeni siatkarze Gwiaz-
dy Osina, podejmować będą pie-
kielnie mocną Dąbrowę. Stawką 
będzie 3. miejsce w ligowej tabe-
li. Początek tego meczu o godzi-
nie 13:00. W trzecim pojedynku o 
punkty powalczą siatkarze z Woj-
cieszyna oraz Krzywic. Wojcieszyn 
z pewnością postara się zachować 
miano jedynej niepokonanej dru-
żyny, Krzywice z kolei postarają się 
sprawić niespodziankę. O godzinie 
16:00 spotkają się sąsiedzi z ligowej 
tabeli, zajmujący 5. miejsce siatka-
rze z Żabowa oraz plasujący się na 
6. pozycji Wyszomierz. Zespoły te 
mają bardzo zbliżony bilans, zatem 
trudno wskazać faworyta. Na ko-
niec o godzinie 17:30, Osina zagra 
z drużyną Węgorza. Wiceliderzy 
nie powinni mieć problemów z go-
spodarzami, jednak nie koniecznie 
musi to być jednostronny pojedy-
nek. Zachęcamy wszystkich do ki-
bicowania siatkarzom walczącym 
w hali ZSP w Osinie. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników, 
aktualną tabelę oraz zapowiedź 8. 
kolejki. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
7. kolejka:
Wojcieszyn – Dąbrowa 3:2 (25:14, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10)
Gwiazda Osina – Kikorze 3:0 (25:16, 25:15, 25:23)
Bodzęcin – Wyszomierz -| |- (Przełożone)
Krzywice – Węgorza 2:3 (16:25, 26:24, 16:25, 27:25, 11:15)
Żabowo – Osina 3:1 (25:20, 25:21, 28:30, 25:12)

m m Z P Sety +/- małe pkt. P
1 Wojcieszyn 7 7 0 21 / 6 618 – 523 18
2 Węgorza 7 6 1 19 / 12 700 – 628 14
3 Gwiazda Osina 7 5 2 17 / 13 656 – 606 13
4 Dąbrowa 7 4 3 18 / 10 630 – 559 15
5 Żabowo 7 4 3 16 / 13 614 – 555 13
6 Wyszomierz 6 3 3 13 / 11 510 – 512 10
7 Krzywice 7 3 4 12 / 13 536 – 564 10
8 Osina 7 2 5 10 / 19 588 – 647 5
9 Kikorze 7 0 7 5 / 21 511 – 608 2
10 Bodzęcin 6 0 6 5 / 19 380 – 541 2

8. kolejka (12 marca):
Kikorze – Bodzęcin  (11:30)
Dąbrowa – Gwiazda Osina (13:00)
Krzywice – Wojcieszyn  (14:30)
Wyszomierz – Żabowo  (16:00)
Węgorza – Osina  (17:30)

Na zdjęciu drużyna LZS Wojcieszyn
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Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof

PrOSZĘ, POmÓŻ mi WyGraĆ Z kalecTWem !!!
Nazywam się PaULINa SKRZYNIaRZ, mam 29 LaT

   Mieszkam od niedawna w Nowogardzie a byłam mieszkanką Dobrej w woj. zachodnio-
pomorskim.  Dnia 28 sierpnia 2008 r. nagle zachorowałam na poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem czterokończynowym z zaburzeniami oddychania. Mojej cho-
roby nie można wyleczyć farmakologicznie,  jedyną pomocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i w dalszym ciągu jest intensywna rehabilitacja. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, 
(bardzo pragnę żyć choć lekarze nie dawali żadnych szans) zaczęłam samodzielnie oddy-
chać, siedzę na wózku, zaczęłam poruszać lewą ręką, jestem dumna że mogę sama zjeść i 
nawet napisać kilka słów.

   Pomimo minimalnej poprawy w dalszym ciągu nie jestem zdolna do samodzielnej eg-
zystencji, potrzebuję całodobowej pomocy osób trzecich oraz intensywnej rehabilitacji.

  Opłaty za lekarstwa, środki pielęgnacyjne, ciągła rehabilitacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych przewyższają możliwości finansowe moich rodziców.

Proszę pomóżcie mi w tej walce dokonując dobrowolnej wpłaty, liczy się każdy grosz, a przy rozliczaniu się za rok 
2015 proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego.

   Za ofiarność i bezinteresowną pomoc płynącą z serca, osób takich jak Państwo będę mogła skorzystać z dalszego 
leczenia i rehabilitacji oraz walczyć o odzyskanie częściowej sprawności fizycznej.

Z podziękowaniem Paulina Skrzyniarz

PrZekaŻ 1% PODaTkU DOcHODOWeGO Za 2015 r.WPiSUJĄc W DrUk PiT
Nr krS 0000120774  z dopiskiem  „Dla Pauliny Skrzyniarz”

Dobrowolnej wpłaty można dokonać na konto  Paulina Skrzyniarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
mój blog:  www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

lgorek jest 10-letnim chłopcem chorym na mózgowe porażenie dziecięce, poruszającym się 
na wózku inwalidzkim, który stał się za mały i poruszanie się nim jest niebezpieczne. 
Obecnie konieczny jest zakup nowego wózka, którego koszt wynosi 14 tys. złotych. 
Koszt ten przekracza możliwości �nansowe jego rodziny. Prosimy zatem o wpłaty 1% podatku, 
które pomogą w zakupie nowego wózka niezbędnego do codziennego życia lgorka, 
które i tak nie jest łatwe. 
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) 
należy wpisać KRS: 0000186434, a w pozycji Informacje Uzupełniające 
koniecznie Igor Krzewiak 58/K 
lgorkowi można pomagać przez cały rok dokonując wpłaty  darowizny na konto Fundacji 
Pornocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", Stwanica 33, 77-400 Złotów, 
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: darowizna na rzecz Igora Krzewiaka 58/K
    Za wpłaty serdecznie dziękujemy

ii liga mężczyzn gr. Północ 

LUKS Top utrzyma 1. miejsce?
W najbliższą sobotę (12 marca), tenisiści stołowi rywalizujący w północnej grupie II Ligi 
Mężczyzn, rozegrają dwie ostatnie kolejki rundy zasadniczej. Zawodnicy LUKS Top Wierz-
bięcin, są o krok od zapewnienia sobie 1. miejsca oraz świetnej pozycji wyjściowej przed ba-
rażami o upragnioną I Ligę. 

Wydaje się, że zwycięstwo w 
rundzie zasadniczej II Ligi Męż-
czyzn drużyny LUKS Top Wierz-
bięcin, jest już niemal przesą-
dzone, a ostatnie dwa pojedynki 
będą tylko formalnością. Jednak 
podopieczni Józefa Korkosza nie 
mogą lekceważyć rywali, w szcze-
gólności tych z którymi przyjdzie 
im rozegrać pierwsze spotkanie. 
LUKS Top w sobotę (12 marca), o 
godzinie 10:30, zagra w Ostroro-
gu z tamtejszym UKS-em Nałęcz 
Majster. Rywale zajmują 3. miej-
sce w ligowej tabeli i choć pierw-
szą czwórkę uprawniającą do gry 
w barażach mają już zapewnio-
ną, to potrzebują zwycięstw, aby 
utrzymać 3. pozycję i tym samym 

nie natrafić w barażach na naj-
lepszy zespół z grupy wielkopol-
skiej. Wierzbięcin ma jednak swój 
plan na ten mecz, podopieczni Jó-
zefa Korkosza w ostatnich tygo-
dniach wygrywają wszystko co się 
da i są zdecydowanym faworytem 
w tym meczu. W pierwszym me-
czu tych drużyn Wierzbięcin wy-
grał u siebie 6:4, wierzymy, że te-
nisiści stołowi z naszej gminy po-
wtórzą swój wyczyn i zanotują ko-
lejne zwycięstwo.

W ostatniej kolejce w tym sezo-
nie, LUKS Top Wierzbięcin uda 
się do Szczecinka, na mecz z li-
gowym outsiderem, zespołem KS 
Lubczyk Dent Wielim. Rywale do 
tej pory uzbierali jedynie 2 punkty 

i od początku rozgrywek okupują 
ostatnie miejsce w ligowej tabeli.  
W pierwszym meczu podopieczni 
Józefa Korkosza rozgromili rywa-
li 9:1 i właśnie podobnego wyni-
ku możemy spodziewać się w so-
botnim meczu. O wynikach teni-
sistów stołowych z Wierzbięcina 
poinformujemy na bieżąco. 

KR
II Liga Mężczyzn gr. Północ 

2015/2016
13. kolejka (12 marca):
UKS Nałęcz Majster Ostro-

róg – LUKS Top Wierzbięcin 
(10:30) 

14. kolejka (12 marca):
Dent Wielim Szczecinek – 

LUKS Top Wierzbięcin (16:00)
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Wywiad z Wojciechem Balejko, zawodnikiem mma z Nowogardu, który 2 tygodnie temu na gali organizacji Plmma wygrał kolejną walkę

MMa, czyli Mieszane Sztuki Walki

Redaktor: Zacznę od gratula-
cji za kolejną wygraną walkę na 
zasadach MMa. Mógłbyś przy-
bliżyć czytelnikom, czym cechu-
je się ta dyscyplina sportu?

Wojciech Balejko: Bardzo dzię-
kuję za gratulacje. MMA, czy-
li Mieszane Sztuki Walki to jak 
sama nazwa wskazuje mieszan-
ka różnych stylów walki, począw-
szy od stójki (boks, kopnięcia) po-
przez zapasy, a kończąc na walce 
w parterze (dźwignie, duszenia).

Od kiedy zacząłeś interesować 
się treningami sztuk walki?

Treningi zacząłem w sekcji 
Krav-Maga w Nowogardzie pod 
okiem Marcina Skórniewskiego w 
2007 roku. To dzięki niemu cieka-
wość przerodziła się w pasję i trwa 
do dziś. Kilka lat mocnych i pro-
fesjonalnych treningów ugrun-
towało mnie w przekonaniu, że 
warto rozwijać się w tym kierun-
ku. Szkoda, że treningi od 3 lat są 
zawieszone, ale na szczęście cały 
czas utrzymujemy kontakt z przy-
jaciółmi z maty.

Jak wyglądają Twoje obecne 
przygotowania do walk w klatce?

Gdy podjąłem decyzję o star-
tach w MMA, w przygotowaniach 
pomagali mi koledzy z Nowogar-
du z nieistniejącej już sekcji Krav-
-Maga. Spotykaliśmy się dzięki 
uprzejmości pana Piotra Kazuby, 
w sali treningowej w Szkole Pod-
stawowej nr 3. Przy każdej kolej-
nej walce mogę liczyć na pomoc 
i wsparcie kolegów. Chciałbym w 

szczególności podziękować Ma-
ciejowi Krigerowi, Mateuszowi 
Dolesiowi, Waldemarowi Gna-
towi, Bartłomiejowi Stuligłowie, 
Andrzejowi Fecakowi, Emiliano-
wi Pisarkowi, Michałowi Mordza-
kowi, Łukaszowi Drabikowi i Łu-
kaszowi Śmigielowi za przekazy-
wanie wiedzy i poświęcanie swo-
jego prywatnego czasu.

Od września 2015 roku zaczą-
łem współpracę z Wojciechem 
Cieślakiem, który prowadzi tre-
ningi w Szczecinie, Stargardzie i 
Policach w sekcji Wataha Krav-
-Maga. Wieloletnie doświadcze-
nie instruktorskie Wojtka daje mi 
dużą dawkę nowej wiedzy i skru-
pulatnie pozwala na unikanie do-
tychczas popełnianych błędów.

Chciałbym również wspomnieć 
o treningach, które odbywałem 
ponad rok czasu w Koszalinie pod 
okiem zmarłego niedawno Mi-
strza Świata w kickboxingu Józefa 
Warchoła. Był wyśmienitym spe-
cjalistą od walki w stójce. Szkoda, 
że nie mogę już korzystać z jego 
podpowiedzi.

Jak podsumujesz swoje  do-
tychczasowe sportowe osiągnię-
cia?

Mój obecny oficjalny rekord to 4 
zwycięstwa, 5 porażek i jedna wal-
ka „non-contest”, w  której zosta-
łem sfaulowany. Sędzia najpierw 
przyznał mi wygraną, a następ-
nie unieważnił walkę. W czerwcu 
2014 roku zwyciężyłem walkę na 
gali w Koszalinie, ale niestety nie 

liczy mi się ona do rekordu, po-
nieważ dopiero po walce okazało 
się, że sędzia nie posiadał aktual-
nych uprawnień. Czyli podsumo-
wując, gdyby wszystkie moje wy-
stępy były odpowiednio liczone, 
to do rekordu powinienem mieć 
dopisane 2 zwycięstwa.

Praktycznie wszystkie swoje 
walki toczyłem w kategorii do 93 
kg. Najgorzej wspominam 2 wal-
ki, w których w cudzysłowie spa-
liłem się już przed wejściem do 
klatki. Pierwsza to z  Marcinem 
Wójcikiem, natomiast druga z 
Wojciechem Januszem. Zawiodło 
przygotowanie mentalne oraz nie 
ukrywam, również przygotowa-
nie fizyczne. Mimo wszystko dzię-
ki porażkom mogłem wyciągnąć 
odpowiednie wnioski i zmienić 
nieco swoje przygotowania do ko-
lejnych wyzwań. W pozostałych 
walkach niewiele brakowało do 
triumfu, ale to sport i zawsze trze-
ba liczyć się z tym, że może wy-
grać tylko jeden z zawodników.

Jaki przebieg miała Twoja 
ostatnia walka?

Była to druga konfrontacja z 
Pawłem Bolanowskim pochodzą-

cym z Kielc. W pierwszej walce 
udało mi się wygrać już w pierw-
szej rundzie. W drugiej konfron-
tacji po raz pierwszy startowałem 
w kategorii do 84 kg. Od począt-
ku 2016 roku zbiłem z wagi 19 kg, 
co odbiło się na sile oraz wytrzy-
małości. Jednakże udało mi się 
wygrać w drugiej rundzie przez 

dźwignię na staw łokciowy.
Kiedy będzie można zobaczyć 

Ciebie w kolejnej walce?
Kolejna walka jest zakontrakto-

wana na 23 kwietnia, będę walczył 
w Ząbkowicach Śląskich. Prze-
ciwnikiem będzie Tymoteusz Ło-
paczyk. Będzie to rewanż za wal-
kę, którą ogłoszono jako „no-con-
test”. Więc, tak naprawdę po ostat-
niej walce nie mam odpoczynku, 
tylko od razu ruszają przygotowa-
nia do kolejnej.

Walczysz na galach lokalnych, 
czy zasięg jest szerszy?

Walczę tam gdzie jest okazja, 
aby zdobywać kolejne doświad-
czenie. Jednakże nie przesadzam z 
ilością walk w danym roku. Poza 
lokalnymi galami w Łobzie, Step-
nicy, Koszalinie konfrontowałem 
się w Iławie, Puławach i Bielawie. 
Cześć gal z moim udziałem była 
transmitowana w telewizji Oran-
ge Sport, w tym ostatnia również. 
Cieszy mnie to, że w nawet najdal-
szych zakątkach Polski nigdy nie 
jestem sam i mogę liczyć na do-
ping. Zawsze wybiera się ze mną 
zaufana grupa przyjaciół z Nowo-
gardu.

Jak wygląda codzienne życie 
zawodnika MMa?

Całkiem zwyczajnie. Przede 
wszystkim praca zawodowa. Ak-
tualnie pracuję na stacji paliw 
„Orlen” w Nowogardzie oraz do-
datkowo w weekendy jako ochro-
niarz w klubie „Przystań”. Po pra-
cy treningi w Szczecinie lub No-

wogardzie. Odskocznia to np. 
kino lub spotkania w gronie zna-
jomych.

Czy możesz liczyć na wsparcie 
finansowe od sponsorów ?

Od pierwszego mojego występu 
w Łobzie w roku 2013, mogę li-
czyć na pomoc w zakresie trenin-
gów siłowych, diety i suplemen-
tacji od Trenera Personalnego 
Krzysztofa Skryplonka, vice mi-
strza Europy w kulturystyce z ze-
szłego roku. W zakresie rehabili-
tacji pomaga mi Krzysztof Konior 
<www.harry-med.pl>. Wsparcie 
finansowe przed ostatnią walką 
zapewniły mi: „Restauracja Bar-
nim Nowogard” i „Ryszard Śmi-
giel – Kamieniarstwo Nowogard” 
<www.kamieniarstwo-smigiel.
pl>.

Czy coś chciałbyś dodać od 
siebie?

Chciałbym serdecznie zapro-
sić wszystkich sympatyków sztuk 
walki na pierwsze weekendo-
we seminarium Wataha Krav-
-Maga, które odbędzie się w No-
wogardzie, w dniach 2-3 kwiet-
nia. Szkolenie poprowadzi Woj-
ciech Cieślak, który posiada 16 

letnie doświadczenie w systemie 
Krav-Maga. Szczegółowe infor-
macje podam na łamach Dzien-
nika Nowogardzkiego w najbliż-
szym czasie. Dziękuję jeszcze raz 
wszystkim przyjaznym mi oso-
bom za okazywane wsparcie.

KR
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerima meD. 
Telefon 91 506 55 55

Zatrudnię kucharza 
wymagany staż, kwalifikacje – 

na umowę o prace. Restauracja 
Przystań Nowogard Zielona 1. 

Kontakt osobisty 
Tel. 91 39 20 221

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Powia-

towego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1, na tablicy ogło-
szeń została podana informacja o przeznaczeniu do oddania w dzier-
żawę na czas oznaczony, tj. 3 lat nieruchomości oznaczonej nume-
rem działki 94/9 o pow. 0,1500 ha, położonej w obrębie Olchowo, 
gmina Nowogard, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznacze-
niem na cel rolny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub tel. 
(91) 471-02-39.

Wykaz znajduje się na stronie internetowej BIP spow.goleniow.ibip.pl

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A11.4.ś-czb.d/o

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej 

własności  lokalu mieszkalnego
Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 69,30 m2 

III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 175.000 zł  Wadium: 8.800 zł 
Lokal nr 2:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 63.600 zł  Wadium: 3.200 zł 
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 72.500 zł  Wadium: 3.600 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 

0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 18 marca 2016 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej koper-
cie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz po-
twierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i 
piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawar-
cia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Zakres obowiązków:
• ostrzenie pił taśmowych i tarczowych
Wymagania:
• umiejętność obsługi maszyn do ostrzenia,
• staranność i precyzyjność.
Warunki:
• miejsce pracy Szczecin Dąbie 
• możliwość douczenia,
• szkolenie na maszynach

zatrudni
OSTRZARZA PIŁ

Sp. z o.o. 

tel. 601-99-40-30 
e-mail: praca@kortexim.pl

Praca na produkcji od zaraz !
Praca w systemie 
III zmianowym.

Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informację 
pod nr tel.: 512-264-545

Wydzierżawię myjnie 
na samochody ciężarowe 

i osobowe oraz plac 
3000 m2. 

601 330 539
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OGŁO SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NierUcHOmOŚci

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, i piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 
267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

• Działka budowlana o pow. 2900 
m² w Krzywicach – sprzedam, 
609987345

• Do wynajęcia pomieszczenie – 16 
m na garaż lub magazyn ul. 700 le-
cia 13. Tel. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 725

• Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
790 795 050 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miej-
scowości Łęczyca w rejonie 
skrzyżowania dróg Stargard-
-maszewo, Szczecin-chociwel. 
Działka przylega bezpośrednio 
do drogi 106. Tel. 607 835 815 

• Dom, duży z garażem i ogrodem 
wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

• Wynajmę garaż od 20-40 m ul. 
Boh. Warszawy 2. Tel. 91 39 20 307. 

• Sprzedam ziemię 0.74 ha w Błot-
nie za sklepem. Cena 50 tys. 607 
083 893 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Asnyka. 884 000 435 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 505 256 943 

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną ul. Monte Casino. Tel. 695 
400 600 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, trze-
cie piętro, centrum. 600 782 741

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 45,6m2, III piętro ul. Świato-
wida. 668 15 15 16, 608 626 696 

• Sprzedam działkę budowlaną 
Karsk. 735 957 563 

• Sprzedam plac pod budowę 
garażu przy Jana Pawła II tel. 
609931915.

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, trzy pokoje, z ogrodem. 
609 630 095 

• Do wynajęcia pokój dla Pana i  ga-
raż, ul. Ogrodowa. 882 182 143 

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

• Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 ha 
Grabin. 603 980 606 po 19stej

• Sprzedam 4 pokoje, garaż i działkę 
3,5 ara, ul. Zamkowa. 609 757 444 

• WYNAJMĘ KUCHNIE. 80 m2. Super 
do produkcji pierogów, własnej 
roboty i garmażerki. Kikorze. 737 
310 170

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe, IV piętro, Poniatowskiego, 
Nowogard i mieszkanie dwupo-
kojowe , parter, Wojtaszyce. Tel. 91 
39 105 18, 605 850 786

• Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 616 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811 

• Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z 
możliwością dokupienia garażu, 
ul. Armii Krajowej. 697 720 406

• Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 616

mOTOryZacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam Ford Focus c-maX, 
rocznik 2004 grudzień, poj. 
2000 cm3, TDci 136 km, stan 
techniczny dobry. komplekso-
we wyposażenie. Ubezpiecze-

nie i przegląd do 02.06.2016r. 
Tel. 603 079 260 

•	 Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

•	 Sprzedam lawetę samochodo-
wą tel. 609931915.

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

rOlNicTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 
036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wybie-
gu. 693 235 756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powy-
żej 7 tygodni, pełen program 
szczepień, sprzedaż od 29.03, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 
977 144 

• Sprzedam gorczycę. 697 610 223

• Sprzedam krowę i jałówkę cielne i 
dwa odstawki rasy Limusyne. 782 
429 405 

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Sprzedam rozrzutnik do obornika 
dwuosiowy, w dobrym stanie. Cią-
gnik C-360 po kapitalnym remon-
cie. 696 807 922 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam tuczniki i prosięta, sor-
townik elektryczny do ziemnia-
ków i beczkę do wody 2000l. 606 
576 417 

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

USŁUGi

• Remonty i wykończenia mieszkań 
-wykonam. 608 364 330

•	 mONTaŻ meBli, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 

bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

•	 PraNie-maGiel,PraNie DyWa-
NÓW, WykŁaDZiN, TaPicerki 
meBlOWeJ SamOcHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTeriaŁOWeJ / 
POŚcieli WeŁNiaNeJ / laNOli-
NĄ/SPrZĄTaNie: cZySZcZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZA-
RAZ? Pożyczka bez zbędnych for-
malności. Zadzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 
867 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

• Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na uzy-
wane vaillant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do pie-
cow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Remonty i wykończenia mieszkań 
– wykonam. 608 364 330 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933

• Docieplenie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Docieplenie budynków, podbitki. 
608 847 784

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.
tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody 
o ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. 
Tel. 731 882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

• Usługi koparkowe, praca ziemne, 
czyszczenie rowów melioracyj-
nych, drenaże itp. 793 836 238 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• Firma zatrudni   pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
do dozorowana i prac porządko-
wych. Tel. 91 39 25 275

• Firma zatrudni   osobę do sprzą-
tania biura z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 
25 275

•	 Poszukuje osoby do prowadze-
nia domu i opieki nad chorą 
osobą w miejscowości Węgorzy-
ce. mile widziana jest pani sa-
motna, jest możliwość zamiesz-
kania. 91 39 22 308, 606 271 499

• Zatrudnię sprzedawczynię. 604 
977 144 

• Koparkowy ze swoją koparką po-
dejmie współpracę z firmą. 793 
836 238

• Zatrudnię brukarzy. 696 520 289

•	 Przyjmę Panią do pracy w kuch-
ni. Praca dorywcza. 791 958 536

•	 Poszukujemy pracowników bu-
dowlanych. korzystne warunki. 
694 440 205 

• Poszukuje korepetytora z mate-
matyki, II klasa liceum. 798 753 
285

iNNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

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

• Sprzedam pralkę BOSCH, używa-
ną, tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z mate-
racem lub bez), komodę (kolor ja-
sny), szafkę nocną- całość od jed-
nego kompletu cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywa-
ne z Niemiec dwufunkcyjne cena 
od 1.000zl oraz tylko ogrzewanie 
cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 
691 686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 sto-
jace na gaz vaillant 1.000zl pie-
ce gazowe c.o. stojace zeliwne 
c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LE-
ŚNA, panele ogrodzeniowe, naj-
niższe ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
– Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. 
Dojazd do klienta. Tel. 721 668 245 

•  Sprzedam dwa fotele jednooso-
bowe, rozkładane w bardzo do-
brym stanie. 668 797 310

• Przyjmę każdą ilość ziemi ( do za-
sypywania nierówności). 608 364 
330, 600 347 308 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Owczarek niemiecki siedmiomie-
sięczny, czarnopodpalany, długo-
włosy. 91 39 21 828

•	 Oddam gruz za darmo. 660 748 
151

• Sprzedam tanio drewno. 607 654 
692 

• Stare pojazdy, części, literaturę. 
Kupię. Tel, 600 182 682 
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Do wygrania BON O WaRTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZyŻÓWka Dziennika KUPon  18
Poziomo:
61. biblijna bohaterka
62. izotop radonu
63. składa się z gemów
64. smolak
65. morski małż
66. dzianina na kostiumy gimnastyczne
67. z rakietą na korcie
68. ... Stwosz
69. żołnierz jazdy cudzoziemskiej
70. przyrząd geodezyjny
71. miasto na Poj. Mazurskim
72. lekko obrobiony kamień - prymitywne narzę-
dzie praczłowieka
73. pensja
74. daleko mu do zawodowca
75. miasto w Wirginii
76. np. Meksykanin
77. finałowy punkt w judo
78. rzeka w Hadesie
79. niezdara, oferma
80. moczymorda
81. Schwarzenegger, aktor
82. gatunek bawołu
83. po nelsońsku
84. głębokie miejsce w rzece
85. japońska waluta
86. Nowozelandczyk
87. model Renaulta
88. roślina zielna z obrazkowatych
89. badanie serca
90. indyjski bóg ognia
91. rozwidlona gałąź
92. potocznie o niedbałej pracy
93. piłkarska zagrywka
94. wybielacz
95. miasto w Holandii (Brabancja Pn.)
96. zbiornik na cement
97. obywatelka Abchazji
98. wzrost napięcia akcji w dramacie
99. wrażenie wzrokowe po silnym świetle
100. rodzaj nadwozia
101. włoski pisarz i dziennikarz (1871-1946), 
"Kariera mojego syna"
102. kompan Aramisa i Portosa
103. urzędnik uwierzytelniający i poświadczający 
dokumenty
104. nowo wybrany prezydent
105. płynie przez Frankfurt
106. letnia "łyżwa"
107. awantura, rozróba
108. amerykański urząd do spraw wywiadu

PODPOWIEDŹ: ABU, IPPON, MOORE, ROANOKE, 
TERAO, USMOL. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Pionowo:
1. pojazd kolarza
2. wybranka
3. rurka z papieru
4. Akira, odtwórca jednej z głównych ról w filmie 
"Ran"
5. lewy dopływ Angary
6. popularny kabaret
7. przybrany lub marnotrawny
8. zespół
9. smaruje
10. składane do lamusa
11. potomek rasy białej i czerwonej
12. kosmetyki dla dzieci
13. instr. strunowy
14. arekowata roślina ozdobna

15. rozpuszczalnik
16. miasto starożytnej Grecji
17. termin filozofii chińskiej
18. terenowy łazik
19. wł. imię męskie
20. drewniana zatyczka osi koła
21. Steve, amer. narciarz, mistrz świata (1982), 
w-mistrz olimp.(1984)
22. bulwy kolokazji
23. złotówka z RPA
24. auto z Korei Płd.
25. obawa
26. strupień
27. faszysta
28. materiał na ubrania robocze
29. miasto na Sycylii

30. założyciel wyroczni delfickiej
31. kolumny czasopisma
32. Robert, br. piłkarz, mistrz świata (1966)
33. brat Mojżesza
34. port nad Rodanem
35. drugi pokos trawy
36. liryk rzymski
37. festiwalowe miasto
38. cuma
39. zeszytowy taszyzm
40. starorzymski odział jazdy
41. promowa antypoda Świnoujścia
42. francuska uczelnia
43. szkatułka
44. zakochany był w niej cyklop Polifem
45. bibelocik

46. krótkie opowiadanie
47. gr. litera
48. obszar głębokich wód przybrzeżnych
49. port lotniczy Osaki
50. odmiana tlenu
51. August II Mocny
52. spoina między elementami z metalu
53. rywal Sony
54. przyprawa
55. zespół świątyń dżinijskich
56. druk podatkowy
57. akcent metryczny w wierszu iloczasowym
58. miasto w Japonii (Honsiu), ośrodek kultu reli-
gijnego z kompleksem świątyń shintoistycznych
59. ptak podobny do zięby
60. cenne tropikalne drzewo

Losowanie z dnia 4.03.2016
Rozwiązanie krzyżówki dla do-

rosłych : Bezbronnych nęka sen o 
szpadzie 

Justyna Grenda, Christiana Sy-
fert, Krystyna Gęglawa, Janina 
Grudzińska, Marek Kozioł, Robert 
Kierzyk, Alicja Wypych, Urszu-
la Kaczmarek, Lucyna Karbowiak, 
Wincenty Olek, Stanisława Pokor-
ska, Andrzej Leszczyński, Urszula 
Przygocka, Pelagia Feliksiak, Patry-
cja Bartnicka, Władysława Huget, 
Barabara Bartosik, Wiesław Boro-
wik, Halina Szwal

Zwycięzcy: Robert Kierzyk, Ur-
szula Przygocka, Patrycja Bartnicka

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Oliwia Skwar-

czyńska, Dominika Mroczko, Oli-
wia Feliksiak, Basia Kloch, Madzia 
Skowrońska, Wiktoria Przygocka, 
Nadia Grenda, Maksymilian Biała-
siewicz

Zwycięzca:  Maksymilian Biała-
siewicz

Rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : obcowanie z karłami de-
formuje kręgosłup

Andrzej Leszczyński, Stanisła-
wa Pokorska, Robert Kierzyk, Ali-
cja Wypych, Władysława Huget, 
Christiana Syfert, Natalia Furmań-
czyk, Halina Stefańska, Pelagia Fe-
liksiak, Renata Wiertalak, Marcin 
Kasprzak, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy: Renata Wiertalak, 
Marcin Kasprzak, Natalia Furmań-
czyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Liliana Feliksiak, Kacper Skow-

roński,Weronika Zaremba, Nata-
lia Kamińska, Wiktoria Przygocka, 
Maksymilian Białasiewicz, Domi-
nika Mroczko

Zwycięzca:  Weronika Zaremba
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃcZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

iNFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

aUTO ZaBEZPIECZENIa

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

krS: 0000083356
Dopisek: Plir JOaNNa kaWcZyŃSka

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

reklaMa

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.4

Wygraj bilety 
na wystawę 

Łabędź 
wreszcie 
swobodny

s. 5

s. 10

s.  5

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Sukcesy 
naszych 
szczypiornistów

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Do wynajęcia 
pomieszczenie – 16 m
 na garaż lub magazyn 

ul. 700 lecia 13.
 Tel. 501 549 818

Na zaznaczonej działce w Kościuszkach ma powstać olbrzymia ferma indyków

Mieszkańcy wsi są podzieleni

Czy pod Nowogardem 
powstanie wielka ferma 
indyków?

Czytaj s. 3

Pies wciągnął 
dziecko prosto 
pod samochód

Trzeci głaz poświęcony 
katastrofie 
smoleńskiej 

Co będzie 
się działo 
w kulicach?
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Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

07.03.2016 r. 
Godz. 07:30 
Na ul. 15 Lutego doszło do ko-

lizji drogowej pomiędzy pojaz-
dami Ford C Max oraz Nissan. 

Godz. 12:50 
Kradzież telefonu marki Sam-

sung C3520 w miejscowości 
Czermnica. 

Godz. 16:00
Do zderzenia samochodów 

marki Mercedes i Opel doszło 
na ul. 700 Lecia. 

Godz. 18:00
Pracownik ochrony sklepu 

Lidl powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. 

08.03.2016 r. 
Godz. 12:30 
W miejscowości Sieciecho-

wo, Katarzyna Ł. kierowała sa-
mochodem marki Ford Mondeo 
pomimo braku uprawnień do 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

Godz. 15:50 
Kradzież paliwa na stacji Or-

len przez kierującego pojazdem 
marki Rover. 

Godz. 16:00
Na stacji paliw HL kierujący 

samochodem marki Mercedes 
zatankował paliwo, a następnie 
nie uiszczając zapłaty rachunku 
odjechał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 15:30 
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z pojazdu marki Opel 
Vectra zaparkowanego przy ul. 
Cmentarnej. 

Godz. 18:20 
Do zdarzenia drogowego do-

szło w pobliżu miejscowości Ol-
chowo, gdzie z pojazdu marki 
Peugoet Partner odpadł kołpak, 

a następnie uszkodził samochód 
marki Skoda Octawia.   

Godz. 19:30 
Kolizja drogowa na ul. War-

szawskiej, pomiędzy pojazdami 
Audi A4 i Renault Megane. 

09.03.2016 r. 
Godz. 11:30 
Uszkodzenie samochodu mar-

ki Ford na parkingu przy urzę-
dzie miejskim. 

11.03.2016 r. 
Godz. 10:50 
Powiadomienie o kradzieży 

poroży z pomieszczenia gospo-
darczego w miejscowości Ko-
ściuszki. 

Godz. 18:10 
W pobliżu miejscowości Re-

dostowo doszło do kolizji dro-
gowej pomiędzy pojazdami Re-
nault Laguna i VW Polo. 

 13.03.2016 r. 
Godz. 00:30 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej na ul. Boh. War-
szawy ujawnili, że kierujący sa-
mochodem marki BMW, Da-
mian I. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,24 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

 Godz. 04:00
Artur K. na ul. Zielonej kiero-

wał samochodem marki BMW 
znajdując się pod wpływem 
środków odurzających. 

Godz. 13:15 
Pracownik sklepu Biedronka 

przy ul. Boh. Warszawy powia-
domił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. 
    
          st. insp. 

Klaudia Gieryń

W niedzielę ,13 marca, minęła trzecia rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio 
na Papieża. Prymas Argentyny przyjął imię Franciszek, nawiązując do osoby św. Francisz-
ka z Asyżu. Jak mieszkańcy Nowogardu wspominają konklawe, na którym wybrano Fran-
ciszka i jak oceniają jego dotychczasowy pontyfikat?

Józef Pawlak – Obecny papież jest bardzo mądrym i kreatyw-
nym człowiekiem. Jak wiadomo, podjął wiele decyzji, które zosta-
ły pozytywnie przyjęte przez wiernych. Kościół potrzebował zmian. 
Papież, podobnie jak jego poprzednicy, kontynuuje również misję 
pielgrzymowania. Ostatnio był w Meksyku, a latem odwiedzi Pol-
skę w ramach Światowych Dni Młodzieży. Będzie to bardzo ważna 
wizyta, która mam nadzieję, pozwoli nam jeszcze bardziej zbliżyć 
się do Pana Boga i zjednoczyć nas chrześcijan. 

Pan Ireneusz – Trzyletni pontyfikat Ojca św., jak na tę chwilę, oce-
niam bardzo dobrze, gdyż w swojej posłudze zawsze widzi drugiego 
człowieka i chce mu być pomocny. Ojciec św. okazał się być człowie-
kiem bardzo zdecydowanym, ale i skromnym. Bardzo podoba mi się 
taka postawa. Jego prostota i umiarkowanie oraz skromność wobec 
siebie powinna dawać do myślenia innym osobom. 

Aleksander Śmigiel – Jak na razie oceniam pontyfikat  papie-
ża Franciszka bardzo dobrze, bo jest bardzo konkretny, a zarazem 
dobry,  w szczególności dla osób ubogich, których na świecie nie 
brakuje. Cieszy mnie to, że trochę w nim widzę również naszego 
św. Jana Pawła II, który zawsze miał na pierwszym miejscu dobro 
drugiego, często słabszego, ubogiego człowieka. 

Pani Henryka – Papież Franciszek, to bardzo ciepły i pogod-
ny człowiek, który gdyby tylko mógł to z pewnością zaprowadził-
by tak bardzo potrzebny spokój na świecie i tu w Polsce również, 
gdzie jak wiemy w ostatnim czasie sytuacja jest dość napięta. Dla-
tego jego przyjazd do Krakowa, zaplanowany w lipcu, jest przez 
nas Polaków oraz młodzież bardzo wyczekiwany. 

Pani Janina – Franciszek ma w sobie taką nietypową cechę 
scalania oraz pojednywania ludzi ze sobą. Osobiście widzę w 
nim pewne podobieństwo do naszego św. Jana Pawła II, któ-
ry również zawsze wyciągał dłoń do drugiego człowieka i sta-
wał w jego obronie, gdy działa mu się krzywda i niesprawiedli-
wość. Mam nadzieję, że lipcowa wizyta papieża Franciszka spo-
woduje, że młodzież otworzy się jeszcze bardziej na nauki Ko-
ścioła i będzie dla siebie i osób dorosłych życzliwsza i z więk-
szym szacunkiem.  

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Naszemu koledze Karolowi Brzeczkowi 
Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci  Mamy 
składają   

koleżanki i koledzy  
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Leszek Dymała: lat 61, zmarł 10.03.2016r., pogrzeb odbył się 
14.03.2016r., na cmentarzu w Strzelewie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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Mieszkańcy wsi są podzieleni

Czy pod Nowogardem powstanie wielka ferma indyków?
Firma Gryf-Wet z Goleniowa, planuje w Kościuszkach wybudować ogromną fermę dla indyków, mogącą pomieścić nawet ponad 35 tys. sztuk tych pta-
ków. We wsi odbyło się spotkanie w tej sprawie, w którym wzięli udział mieszkańcy, inwestor i przedstawiciele władz gminy. Zdania mieszkańców na te-
mat mającego powstać zakładu są podzielone. Jedni chcą inwestycji, licząc na rozwój i nowe miejsca pracy, inni obawiają się o spadek wartości swoich nie-
ruchomości.

Spotkanie z mieszkańcami w 
sprawie planowanej inwestycji 
miało miejsce 3 marca, o godzinie 
18:00, w wiejskiej świetlicy w Ko-
ściuszkach. Zebranie miało cha-
rakter „rozprawy administracyj-
nej”, czyli oficjalnej konsultacji 
społecznej.

-Możliwość przeprowadzenia 
rozprawy administracyjnej prze-
widuje art. 36 ustawy o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko. Niniejsza rozprawa ad-
ministracyjna ma na celu uzgod-
nienie interesów stron, z tego tytu-
łu, gdyż do Urzędu Gminy wpłynął 
również sprzeciw od jednej ze stron 
postępowania wobec planowane-
go przedsięwzięcia – poinformo-
wał na samym początku spotka-
nia Piotr Piwko z Urzędu Gminy 
w Osinie.

Ferma, która była głównym te-
matem spotkania, ma powstać do-
kładnie na terenie dwóch sąsiadu-
jących ze sobą działek o nr: 162/3 
i 162/4. Wielkość obsady fermy 
ma wynosić 780 DJP, co w prze-
liczeniu na „pogłowie” daje liczbę 
32 tys. 500 sztuk indyczych brojle-
rów. Zakład ma być oddalony od 
najbliższych zabudowań we wsi 
o 520 metrów. Inwestorem, który 
złożył wniosek do UG w Osinie o 
wydanie warunków zabudowy za-
kładu jest firma Gry-Wet należący 
do rodziny Oreńczak. Firma zaj-
muje się m.in. dystrybucją leków 
weterynaryjnych, sprzedażą pasz i 
komponentów paszowych.

-Teraz są ciężkie czasy, jest duża 
konkurencja na rynku ze strony 
zagranicznych korporacji. Małym, 
bądź też średnim firmom w na-
szym kraju z trudem prowadzi się 
przedsiębiorstwo. Dlatego trzeba 

zwiększyć zakres działalności, aby 
móc się na tym rynku utrzymać. Ja 
i mój tata jesteśmy lekarzami we-
terynarii, znamy się na tym co ro-
bimy. Dlatego chcemy rozwijać się 
w kierunku hodowli. Pracuję przy 
wielu hodowlach w województwie 
zachodniopomorskim, m.in. przy 
hodowlach nioski czy też brojlera 
indyka. Wiem na co dzień, jak to 
wszystko wygląda w praktyce. Jeże-
li państwo macie taką wolę, mogę 
zorganizować wyjazd na fermę, 
byście państwo zobaczyli czy fak-
tycznie jest to aż tak straszne jak 
często się to przedstawia – mówił 
na zabraniu Piotr Oreńczak z fir-
my Gryf-Wet.

Inwestor próbował przekonać 
do swojej inwestycji mieszkańców 
Kościuszek, podając przykłady 
innych miejscowości, gdzie funk-
cjonują podobne zakłady. - Znam 
przykład miejscowości Kobylanka, 
czy Motaniec, gdzie jest największe 
zagęszczenie w woj. Zachodniopo-
morskim fermy drobiu. Chciałbym 
również dodać, że występuje tam 
jednocześnie największe zagęsz-
czenie willi, jakoś Ci ludzie tam 
mieszkają i nie ma jakiejś straszli-
wej uciążliwości w związku z wy-
budowanymi tam fermami – mó-
wił P. Oreńczak.

Podczas rozprawy omówiono 
również zakres planowanych prac 
oraz ich oddziaływanie na środo-
wisko.

-Przewiduje się realizację pię-
ciu obiektów chowu drobiu – oma-
wiała projekt Lila Łagodzińska, 
przedstawicielka inwestora. - Na 
działce sąsiedniej 162/3, inwestor 
zamierza usytuować obiekt miesz-
kalny z dobudowaną częścią biu-
rowo-socjalną, obiekt magazyno-
wy, miejsca parkingowe oraz dro-
gę dojazdową z bramą wjazdową 
do terenu działki inwestycji 162/4. 

Ogólny zakres planowanych bu-
dowanych prac obejmuje budowę 
pięciu kurników o jednostkowej 
powierzchni ok. 3000 metrów, za-
daszonych, wyposażonych w ele-
menty infrastruktury w postaci sie-
ci elektrycznej, grzewczej, poprzez 
zainstalowanie sześciu nagrzewnic 
w każdym obiekcie o mocy ok. 120 
kilowatów, zasilane gazem ziem-
nym z sieci gminnej bądź gazem 
propan-butan.

Ponadto jak poinformowała L. 
Łagodzińska, na terenie zakładu 
powstanie 10 silosów paszowych, 
dwa betonowe zagłębione w grun-
cie zbiorniki na odchody o poj. 40 
m sześciennych każdy oraz, co na-
turalne, pełna infrastruktura wo-
dociągowa, elektryczna, drogowa. 
Ferma zostanie również szczelnie 
ogrodzona. Przedstawicielka in-
westora poinformowała również 
mieszkańców Kościuszek o tym, 
jak będzie wyglądał cykl produk-
cyjny na fermie.

-W ramach planowanej budowy 
przewiduje się chów drobiu w celu 
pozyskania żywca rzeźnego. Prze-
widziana jest realizacja minimum 
dwóch cykli produkcyjnych w sa-
kli roku w przypadku indorów lub 
niepełnych trzech w wypadku wy-
łącznie indyczek lub miksa. Dłu-
gość trwania pełnego cyklu indo-
rów wyniesie ok 20-24 tygodnie, 
indyczek 14-16 tygodni. Przewi-
dziano również utrzymanie drobiu 
podłogowego na ściółce bez wy-
biegów. Po osiągnięciu masy rzeź-
nej, indyki będą ekspediowane do 
przedsiębiorstw uboju – mówiła L. 
Łagodzińska.

Powstały w trakcie chowu obor-
nik usuwany będzie mechanicz-
nie za pomocą ładowarki bez-
pośrednio z obiektów na środki 
transportu odbiorcy. Nie przewi-
duje się magazynowania obornika 

na terenie działek inwestycyjnych 
– co może być dobrą wiadomo-
ścią dla mieszkańców, szczegól-
nie tych obawiających się zapa-
chów. Oczywiście inwestor zapo-
wiedział, że zakład nie będzie ne-
gatywnie oddziaływać na obszary 
objęte ochroną lub proponowane 
do ochrony na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody.

Nie wszystkich mieszkańców 
przekonały plany i zapewnie-
nia inwestora. Niektórzy obawia-
ją się, że ferma wpłynie niekorzy-
stanie na otoczenie wsi i znacz-
nie pogorszy komfort życia jej 
mieszkańców. Obawy dotyczyły 
też ewentualnego spadku warto-
ści nieruchomości.

- W obrębie powstania fermy są 
działki budowlane. Ludzie zainwe-
stowali w te tereny pewne pienią-
dze, a za jakiś czas może się oka-
zać, że przez budowę fermy te ob-
szary stracą na wartości. Moim 
zdaniem stracą na wartości rów-
nież te nieruchomości, które są na 
tę chwilę pobudowane  – mówił 
jeden z mieszkańców obecny na 
spotkaniu.

Inwestor próbował rozwiać te 
obawy i stwierdził, że powstanie 
fermy może, wręcz przeciwnie, 
doprowadzić do wzrostu cen nie-
ruchomości w tym obszarze. Na-
tomiast wójt Krzysztof Szwedo, 

przyznał, że jeśli przedsiębiorca 
spełni wszystkie warunki określo-
ne w prawie, gmina niewiele bę-
dzie mogła zrobić, aby zatrzymać 
inwestycję.

- Społeczeństwo rady pierwszej 
kadencji oraz rady drugiej kaden-
cji orzekło, że nie chcemy więcej 
budowy żadnych ferm na terenie 
Gminy Osina. Chcielibyśmy, aby 
nasza gmina rozwijała się w zupeł-
nie innym kierunku. Dobrze pań-
stwo wiecie, że na terenie Gminy 
Osina jest już sporo zlokalizowa-
nych ferm. Swoje stanowisko w tej 

sprawie mają również mieszkań-
cy gminy, którzy zawarli w strate-
gii rozwoju gospodarczego, że rów-
nież nie chcą budowy ferm na ter-
nie naszej gminy. Ale najważniej-
sze w tej sprawie jest zdanie miesz-
kańców Kościuszek, którzy na co 
dzień będą z tym obcować i żyć. 
Wójt nie ma dużo możliwości, by 
wydać negatywną decyzję. Jeśli Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska oraz Sanepid wyda pozy-
tywną opinię w tej sprawie, to na-
wet pomimo sprzeciwu mieszkań-
ców wsi, wójt będzie musiał wydać 
pozytywną decyzję – powiedział 
Krzysztof Szwedo, wójt Osiny.

Podczas rozprawy padło rów-
nież pytanie od mieszkańców wsi, 
ile inwestor chce zatrudnić osób z 
miejscowości Kościuszki do pra-
cy na fermie drobiu. Na to pyta-
nie udziela informacji obecnym 
na sali Piotr Oreńczak - Przewi-
dujemy zatrudnić 8 osób, plus do-
datkowo jeszcze 4 osoby, jeżeli cho-
dzi o mieszalnie pasz u nas w Go-
leniowie – zapowiedział inwestor.

Budowa zakładu ruszy naj-
wcześniej w drugim półroczu 
2016 r. Inwestor czeka na razie na 
wydanie opinii środowiskowych, 
a to potrwa co najmniej kilka 
miesięcy. 

Klaudia Stefańska

Pan Piotr Oreńczak w trakcie omawiania planowanej inwestycji.jpg

Spotkanie w sprawie budowy fermy indyków cieszyło się dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców wsi
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Sonda z Osiny
14 marca 1980 roku, a więc równo 36 lat temu, w czasie podejścia 
do lądowania samolotu na Lotnisku Okęcie w Warszawie, zgi-
nęła w katastrofie lotniczej Anna Jantar- znana polska piosen-
karka, matka nie mniej popularnej dziś Natalii Kukulskiej. Dla-
tego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy respon-
dentów z gminy Osina, jak pamiętają tę znaną większości Pola-
ków piosenkarkę, a także dzień w którym zginęła?

Pani Urszula – Pamiętam ją 
bardzo dobrze, bo ładnie śpiewała 
i była bardzo ładną kobietą. Dlate-
go żal, że jej dziś nie ma wśród nas. 
Może tu pana zaskoczę, ale ja mam 
jeszcze jej płyty w domu i czasami 
sobie je puszczam, gdy jest mi źle, 
bo taki przebój jak: „Tyle słońca w 
całym mieście” poprawia nastrój i 

sprawia, że wraca się do czasów młodości, gdzie wraz ze znajomymi bywa-
ło, że tańczyliśmy całą noc... Dlatego dzień 14 marca 1980 rok, był dla Polski 
i dla mnie osobiście również, dużym szokiem, bo dowiedziałam się, że na-
stąpiła ta straszna katastrofa lotnicza. 

Pani Stanisława – Bardzo do-
brze pamiętam tę piosenkarkę, któ-
ra tak nieszczęśliwe zginęła w dniu 
14 marca. Jej piosenki wciąż są słu-
chane i lubiane przez Polaków i czę-
sto są odtwarzane na prywatkach 
czy innych imprezach… Dlatego z 
wielkim smutkiem wspominam ten 
dzień i żałuję, że pani Anny już nie 
ma wśród nas. Jej muzyka i przeboje zawsze będą dla mnie rozpoznawalne. 
Co do wypadku tego samolotu, to oczywiście pamiętam ten dzień i informa-
cje, które podawał Dziennik Telewizyjny. Przekazywano wtedy wiele infor-
macji na ten temat, ale która z nich była tą prawdziwą? Polska muzyka po-
niosła wielką stratę, bo straciła w tym wypadku naprawdę dobrą artystkę. 

Marek Pakulski - Pamiętam ją 
dobrze, chociaż byłem wtedy jesz-
cze dorastającym chłopcem, któ-
ry oprócz tego, że usłyszał, iż zgi-
nęła bardzo znana polska artystka, 
to jeszcze dowiedziałem się, jaka 
straszna wydarzyła się katastro-
fa lotnicza. Anna Jantar była fan-
tastyczną piosenkarką, której głos, 
uroda i czar sceniczny nie był dla 

Polaków sprawą obojętną. Dlatego jej każdy występ był bardzo dostrzegalny, 
a piosenki takie jak: „Tyle słońca w całym mieście” czy „Dzień Wspomnie-
nie Lata” były stałymi pozycjami na każdej imprezie. Zaś, piosenka „Żeby 
szczęśliwym być” jest piosenką niesamowitą, bowiem ma wydźwięk ponad-
czasowy i słuchana jest nadal, w większości przez 40 i 50- latków, ze szcze-
gólnym sentymentem.  

Pani Halina - Aż żal mówić, bo 
zginęła ona w bardzo tragicznych 
okolicznościach, jak pamiętam roz-
bił się wtedy ten nieszczęsny samolot, 
którego była pasażerką. Anna Jantar 
miała piękny głos i była bardzo pięk-
ną kobietą, której uroda i bardzo cha-
rakterystyczny głos będą przez nas Po-
laków zapamiętane na zawsze. 

Pani Bogumiła z córką Anną- 
Piosenki Anny Jantar wciąż są 
wśród nas i wokół nas. A przebo-
je takie jak choćby ten „Tyle słoń-
ca w całym mieście”, będzie utwo-
rem, który zawsze będzie nam ją 
przypominał.  Wypadek samolo-
tu był dla wielu Polaków szokiem, 

także i dla mnie, bo nie mogłam uwierzyć, że Anna Jantar nie żyje, a jej głos 
zamilknie już na stałe w polskiej muzyce. Oczywiście piosenki jej znam i czę-
sto bywa, że chętnie ich słucham, gdy odtwarzają je w radiu czy telewizji.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

8-letni chłopiec potrącony przy ul. 5 Marca

Pies wciągnął 
dziecko prosto pod samochód 
W miniony piątek, 11 marca, ok godz. 14:30, przy ul. 5 Marca w Nowogardzie, kierująca 
samochodem marki VW Passat, potrąciła 8-letniego chłopca. Dziecko zostało wciągnięte 
na jezdnię przez psa, którego prowadziło na smyczy. 

Jak informuje policja, do zdarzenia 
doszło poza przejściem dla pieszych. 
Chłopiec wyszedł z psem na spacer. 
W pewnym momencie zwierzę przy-
pięte do smyczy pociągnęło 8-latka w 
kierunku jezdni. Chłopiec wpadł pod 
nadjeżdżającego Passata. Na szczę-
ście w zdarzeniu nikt nie odniósł ob-
rażeń. Kierująca samochodem, 55-let-
nia mieszkanka gm. Nowogard, była 
trzeźwa. Matka chłopca, który wpadł 
pod samochód została pouczona 
przez policję.                                        JB

Dziecko wpadło na widocznego na zdjęciu Passata

rIO bada finanse gminy Nowogard 

Kontrola rutynowa...
Od 4 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie trwa kontrola Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej ze Szczecina. RIO informuje, że kontrola ma charakter rutynowy i zakończy 
się 1 kwietnia. 

Wizyta inspektorów RIO jest 
związana z „kompleksową kon-
trolą gospodarki finansowej gmi-
ny i dotyczy lat 2012-2015 oraz 
wybranych zagadnień za okres 
sprzed 2012 roku i występują-
cych w 2016 r”. 

Izba jest zobligowana ustawowo 
do objęcia kompleksową kontro-
lą każdej z nadzorowanych przez 
siebie jednostek samorządu teryto-
rialnego, co najmniej raz na cztery 
lata, kontrola ma zatem charakter 
planowany i cykliczny – informu-
je prezes RIO w Szczecinie, Bogu-
sław Staszewski. 

Kontrola RIO w nowogardz-
kim magistracie ma się zakończyć 
1 kwietnia. Po niej, zgodnie z prze-
pisami, RIO wyda specjalny raport. 

Przypomnijmy, że nie jest to 
pierwsza kontrola RIO w UM w 
Nowogardzie. Ostania miała miej-
sce latem ubiegłego roku, i również 
trwała kilka tygodni. Wówczas in-
spektorzy badali dwa obszary pro-
wadzonej przez gminę w Nowogar-
dzie gospodarki finansowej. Pierw-
szy, dotyczył poziomu i struktu-
ry zadłużenia jednostki samorzą-
du terytorialnego według stanu na 
dzień 30 czerwca 2015 r. oraz pra-
widłowości danych dotyczących 
tego zadłużenia prezentowanych 
w sprawozdaniach składanych do 
Izby. Drugi, oddania w dzierża-
wę składników mienia komunal-
nego na rzecz podmiotów świad-
czących usługi związane ze zbioro-
wym zaopatrzeniem w wodę i od-

prowadzaniem ścieków oraz skut-
ków finansowych działań Burmi-
strza Nowogardu, podjętych w tym 
obszarze. Mówiąc wprost-chodzi 
o konsekwencje, jakie dla budże-
tu miasta na kolejne lata przynie-
sie słynny już „przetarg na wodę”, 
którego wartość szacowana jest na 
ok. 80 mln zł. 

W pierwszym zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. W 
drugim natomiast, RIO uznało, że 
w związku z brakiem prawomoc-
nych orzeczeń w ww. sprawach wy-
danie wiążących wniosków pokon-
trolnych jest bezzasadne. 

MS

Usterka sieci kanalizacyjnej przy ul. Boh. Warszawy

Ubytek na „kielichu”
Wczoraj, w poniedziałek 14 marca, przy ul. Boh. Warszawy, na parkingu w pobliżu SP 3 
doszło do awarii fragmentu sieci kanalizacyjnej. 

Jak poinformował Jakub So-
ibieralski, z PUWiS, przyczyną 
awarii był ucisk gruntu na ka-
mionkową rurę (gruzy, kamie-
nie, asfalt), co spowodowało 
ubytek na kielichu. Pęknięcie ka-
mionkowej rury spowodowało 
zapadnięcie się fragmentu par-
kingu  biegnącego wzdłuż ulicy. 
Nawierzchnię z polbruku trze-
ba było rozebrać, dokopać się do 

miejsca awarii, a następnie na 
uszkodzoną rurę założyć specjal-
ną opaskę, tak by przywrócić jej 
funkcję. 

Awarię stwierdzono ok. godz. 
8:30, a usunięto ok. godz.16:30. 
W czasie usuwania usterki, z 
użytkowania wyłączono część 
parkingu przy ul. Bohaterów 
Warszawy. 

MS
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Powstanie kolejne miejsce upamiętnienia tragicznej daty

Trzeci głaz poświęcony katastrofie smoleńskiej 
Ostatni z trzech głazów ustawionych na placu przy Kościele pw. WNMP w Nowogardzie, zostanie poświęcony ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. W 
kamień zostanie wmurowana tablica z wizerunkiem Lecha i Marii Kaczyńskich. Wyryty zostanie na niej także napis: „Oddali swe życie służąc ojczyźnie. 
Ku pamięci 96 ofiar tragedii smoleńskiej” 

Prezydentowa Maria Kaczyń-
ska, której wizerunek umieszczo-
ny zostanie na głazie  na nowo-
gardzkim placu kościelnym zna-

na była z dość liberalnych poglą-
dów nie aprobowanych przez Ko-
ściół i jego oficjalne nauczanie, 
np. 8 marca 2007  zaprosiła do Pa-

łacu Prezydenckiego dziennikar-
ki i wraz z nimi, z inicjatywy Mo-
niki Olejnik, zaapelowała o nieza-
ostrzanie ustawy antyaborcyjnej. 
Odsłonięcie „pomnika” zaplano-
wane jest na 9 kwietnia (sobo-
ta), na dzień przed  szóstą rocz-
nicą tragicznego wypadku pre-
zydenckiego samolotu pod Smo-
leńskiem. Uroczystość poprzedzi 
Msza św. w intencji ofiar tej lotni-
czej katastrofy. 

Przypomnijmy, że przy Koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie stoją trzy głazy. Je-
den z nich poświęcony jest Pa-
mięci Żołnierzom Wyklętym, a 
na drugim z napisem „Wolność  
krzyżami się mierzy”  znalazły się 
dwie daty: odzyskanie niepodle-

głości w 1918 roku oraz wyjazdu 
ostatnich wojsk radzieckich z Pol-
ski w 1993 r. 

Fundusze na postawienie po-
mników zebrali parafianie i lokal-
ni przedsiębiorcy. 

Mający zostać odsłonięty w 
kwietniu obelisk przy starym ko-
ściele, będzie drugim miejscem, 
poświęconym pamięci ofiar ka-
tastrofy pod Smoleńskiem w No-
wogardzie. Tablica wspominają-
ca tą tragiczną datę, od kilku lat 
znajduje się w Kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, tam też 
posadzono na placu kościelnym 
Dąb Kaczyńskiego. Jak się dowie-
dzieliśmy, planowane jest też od-
słonięcie w najbliższym czasie 
usytuowanej obok dębu tablicy z 

nazwiskami wszystkich ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej. Szczegóły w 
tej sprawie podamy wkrótce.     . 

Warto także dodać, że w ze-
szłym roku Rada Miejska przy-
jęła uchwałę, w sprawie budowy 
pomnika poświęconemu smoleń-
skiej tragedii, jaki miał stanąć na 
Placu Ofiar Katynia. Do uchwały 
dołączono również gotowy pro-
jekt i wizualizację obelisku, wyko-
nanego przez jednego z lokalnych 
architektów. Inicjatorem uchwa-
ły było lokalne koło PiS w Nowo-
gardzie. Mimo iż uchwała została 
przyjęta przez radnych, gmina nie 
przystąpiła dotąd do jej realizacji. 

MS

Na trzecim głazie zawiśnie tablica poświęcona ofiarom wypadku w Smoleńsku

Po 7 miesiącach, uwolniono zaplątanego ptaka

Łabędź wreszcie swobodny
W połowie września 2015 roku, informowaliśmy o łabędziu, który zaplątał się w linkę. O 
sprawie redakcję poinformował mieszkaniec ul. 3 Maja, a my następnie poinformowali-
śmy Urząd. Pomimo kilku prób złapania łabędzia celem oswobodzenia go z linki, zwie-
rzę ostatecznie uciekło ludziom. Po siedmiu miesiącach, jeden z mieszkańców Nowogar-
du, pragnący zachować anonimowość, uwolnił ptaka z pętli, którą następnie, jako dowód, 
dostarczył do naszej redakcji.  

Przypomnijmy, że w połowie 
miesiąca września, mieszkaniec 
Nowogardu, pan Marek, poin-
formował redakcję o zaplątanym 
w linkę łabędziu, który pływa 
przy brzegu jeziora, naprzeciwko 
ul. Kilińskiego. Po udaniu się na 
miejsce, redakcja poinformowała 
o tym fakcie Urząd Miejski. Kie-
rownik Wydziału odpowiedzial-
nego za ochronę środowiska, o 
pomoc poprosił panią Karinę 
Mazur z firmy MaJKa, mieszczą-
cej się w Resku. Kobieta na zlece-
nie gminy zajmuje się wyłapywa-
niem bezdomnych psów i kotów. 
Podjęta przez nią próba schwyta-
nia łabędzia, podyktowana także 
szczerą chęcią pomocy jednak się 
nie powiodła. Łabędzia nie udało 

się złapać z lądu, więc kilkukrot-
nie w ciągu tygodnia próbowa-
no go złapać także z łodzi. Jednak 
bezskutecznie, a wkrótce po łabę-
dziu zaginął ślad...

Na początku marca 2016 roku, 
jedna z mieszkanek Nowogardu 
poinformowała redakcję o tym, 

że widziała łabędzia jak wciąż 
pływa zaplątany w linkę. Pro-
blemy naszego ptaka zakończy-
ły się dopiero w ubiegłym tygo-
dniu. Wówczas to jeden z nowo-
gardzian zamieszkujący w pobli-
żu jeziora, zauważył przy brzegu 
łabędzia zaplątanego w sznurek. 
Mężczyzna postanowił samo-
dzielnie oswobodzić zwierzę, po-
mimo iż nie powinno się samo-
dzielnie łapać dzikich zwierząt. 
W tej sytuacji czas był jednak naj-
ważniejszy i mężczyzna korzysta-
jąc z okazji bezzwłocznie przy-
stąpił do działania. - Gdy zauwa-
żyłem tego ptaka, postanowiłem 
mu pomóc, tym bardziej, że znaj-
dował się na brzegu i łatwo było 
go schwytać. Zwierzę trochę wal-
czyło, ale ostatecznie udało mi się 
sprawnie uwolnić łabędzia z prze-
szkadzającej mu linki – relacjonu-
je zdarzenie mężczyzna, chcący 
zachować anonimowość. 

Nasz rozmówca dostarczył do 
redakcji DN feralną linkę, z którą 
przez 7 miesięcy (a może i dłużej) 
egzystował pechowy łabędź. Po-
zostaje nam pogratulować posta-
wy i sprawności działania, dzię-
ki której nowogardzki łabędź w 
końcu może czuć się swobodniej.  

KR

Ptak, którego od września 2015 roku kilkakrotnie próbowano złapać, w celu oswo-
bodzenia z pętli

Na zdjęciu linka, w którą przez około 
7 miesięcy zaplątany był nowogardzki 
łabędź

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO  
PRZEZ KRZYŻ”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 18 marca godz. 18:30

Kościół pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE INFORMUJE: 

O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA 
OWOCÓW - JABŁEK

16.03.2016 ŚRODA
OD GODZ. 9:00 14:00 NUMERY   1-80 
17.03.2016 CZWARTEK 
OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY   81-160 
18.03.2016 PIĄTEK 
OD GODZ. 9:00-14:00. NUMERY 161-260 
POTRZEBNE DOKUMENTY: 
DOWÓD OSOBISTY, NADANY NUMER PORZĄDKOWY

ZARZĄD PKPS



Nr 21 (2451)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Co będzie się działo w dworku Bismarcka?

„Kulice” wznowiły działalność 
W miniony piątek (11 marca), w pałacu w Kulicach, odbyło się spotkanie „Kulice -ku przyszłości”, na którym oficjalnie wznowiona została działalność Ze-
społu Dworsko-Parkowego Uniwersytetu Szczecińskiego pod nową nazwą − Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach.

Wybudowany w XIX wieku 
dwór odremontowano w latach 
1994-1995 z funduszy niemiec-
kich i Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, dzięki zaangażo-
waniu przedwojennego właścicie-
la Filipa von Bismarcka.

W latach 1995-2013 dworem 
zarządzała fundacja Akademia 
Europejska Kulice-Kulz, organi-
zując szereg konferencji i semi-
nariów naukowych poświęconych 
między innymi, problematyce 
polsko-niemieckiego pogranicza. 
Po wygaśnięciu umowy użycze-

nia pomiędzy US a fundacją AE 
Kulice-Kulz, dworek Bismarcka 
wrócił we „władanie” Uniwersyte-
tu. Początkowo planowano sprze-
dać ośrodek, ale nie było chętnych 
na jego kupno. Władze US podjęły 
więc decyzję o zatrzymaniu dwor-
ku i wznowieniu w nim działalno-
ści. 

Podczas spotkania „Kulice – ku 
przyszłości” zaprezentowana zo-
stała misja oraz cele i zadania re-
aktywowanego ośrodka uniwer-
syteckiego − w sferze nauki, edu-
kacji i kultury, a także przedsta-

wiona zostanie koncepcja dzia-
łalności jednostki, zaplanowana 
z uwzględnieniem strategicznego 
wykorzystania potencjału nauko-
wego i kulturalnego Szczecina, 
partnerów z Niemiec, instytucji i 
stowarzyszeń ziemi goleniowskiej 
i sąsiadujących gmin oraz podob-
nych ośrodków z krajów europej-
skich, zwłaszcza nadbałtyckich. 
Piątkowe spotkanie otworzył rek-
tor US, prof. dr hab. Edward Wło-
darczyk. Wśród gości obecny był 
m.in. biskup pomocniczy Henryk 
Wejman, z Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej. 

US będzie realizował koncep-
cję poprzez powołane w tym celu 
nowe stowarzyszenie Akademia 
Kulice, którego prezesem został 
dr Paweł Migalski. Natomiast kie-
rownikiem Ośrodka Konferencyj-
no-Edukacyjnego US w Kulicach 
jest dr Sławomir Szafrański. 

W czasie konferencji przeka-
zano także szczegółowy program 
działań, jakie w tym roku zostaną 
zorganizowane w dworku w Ku-
licach. Już 15 kwietnia odbędzie 
się tam II Popołudniowe spotka-

nie kulickie, adresowane do spo-
łeczności lokalnej oraz miłośni-
ków tematyki regionalistycznej. 
Będzie ono dotyczyło głównie bo-
gactwa geologicznego Ziemi No-
wogardzkiej. W dniach 3-5 czerw-
ca odbędzie się za to konferencja 
„nowe pogranicze-25 lat dialogu” 
poświęcona obchodom dwudzie-
stopięciolecia podpisania układu 
o dobrym sąsiedztwie między Pol-
ską a Niemcami. W pogranie nie 
brakuje również wydarzeń skie-
rowanych głównie do mieszkań-
ców Kulic, jak np. Dzień Dziecka, 

który zaplanowano oczywiście na 
1 czerwca. Planowane są również 
koncerty muzyki poważnej, przy 
udziale uczniów Szkoły Muzycz-
nej z Goleniowa, czy spotkania li-
terackie. Nie zabraknie również 
„atrakcji” dla miłośników historii 
rycerstwa na ziemiach Pomorza 
Zachodniego. W lipcu odbędzie 
się I Wyprawa Studyjna pn. „Śla-
dami siedzib rycerskich Pomorza”. 

Redakcja na bieżąco będzie śle-
dzić to, co będzie się działo w Ku-
licach. 

MS/Fot. KS

Piątkowe spotkanie otworzył rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Dalej, od 
lewej: dr Paweł Migalski, prezes Stowarzyszenia Akademia Kulice oraz  dr Sławomir 
Szafrański kierownik Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US w Kulicach

 W spotkaniu inaugurującym, wznowienie działalności w dworku w Kulicach, po-
za wieloma gośćmi spoza Nowogardu, wzięło też udział kilkunastu mieszkańców 
Nowogardu i okolic, dyrektorów instytucji publicznych i działaczy społecznych

konkurs: do wygrania bilety na wystawę

Wystawa budowli z klocków leGO w Szczecinie
10 tirów klocków i sprzętu, 1200 m 2 powierzchni, niemal 100 makiet prezentujących fantastyczne budowle z kilku milionów klocków lego, najwięk-
szy na świecie Titanic i Fun Park – strefa zabawy klockami to wszystko można zobaczyć w Szczecinie.

Największą  w   Polsce   Wystawę   
Budowli   z   Klocków   Lego   można   
podziwiać w Marcredo Center ul. 
Andrzeja Struga 31 w Szczecinie od 
27 lutego do 10 kwietnia 2016 r. 
Cała ekspozycja składa się z kilku 
milionów klocków i zajmuje 1200 
metrów kwadratowych.

Wystawa łączy zabawę i edukację. 
Eksponaty prezentują postacie, 
miejsca, a także wydarzenia znane z 
bajek czy filmów, jak również sceny 
historyczne oraz najsłynniejsze bu-

dowle architektoniczne – zarówno 
zabytkowe, jak i współczesne. Nie-
zapomniane wrażenia zapewniają 
makiety kolejowe z jeżdżącymi po-
ciągami z klocków LEGO i ogromne 
wesołe miasteczko. Wyjątkowym 
dodatkiem są także makiety autor-
skie m.in. bitwa o Karaiby oraz sce-
na z latającymi wyspami z filmu 
Avatar. Wyjątkowym dodatkiem są 
także eksponaty autorskie, m.in. 
makieta „Atak Hord” na której znaj-
duje się około 3500 minifigur, kom-

pleks starożytnego Forum Roma-
num oraz mozaiki wykonane z kloc-
ków Lego przedstawiające znane 
postacie, a wśród nich między inny-
mi Jim Morrison, Bob Marley, Barack 
Obama i Lech Wałęsa. Pojawią się 
także makiety stanu wojennego.

Na Wystawie coś dla siebie znajdą 
także miłośnicy nowoczesnych tech-
nologii. Wśród eksponatów pojawia 
się bowiem seria zaprogramowa-
nych robotów, które reagują np. na 
ruch oraz seria LEGO Technic.

Hitem Wystawy jest imponująca 
kolekcja Star Wars, a wśród ponad 
50 eksponatów perła Wystawy

– zbudowany z kilkudziesięciu ty-
sięcy klocków LEGO, 2 metrowy Star 
Destroyer. Pojawi się sporo budowli 
unikatowych, takich jak mistrz Yoda, 
Sokół Millennium, Gwiazda Śmierci, 
Darth Maul, R2-D2 oraz wiele in-
nych atrakcji dla fanów Gwiezdnych 
Wojen.

W Szczecinie organizator Wysta-

wy stworzył miejsce do zabaw kloc-
kami Lego dla dzieci  w każdym wie-
ku. Na specjalnie wydzielonej po-
wierzchni znajduje się strefa do za-
baw Duplo, stoliki do zabawy 
klockami Lego, przestrzeń do two-
rzenia konstrukcji z ogromnych 
klocków, a także wiele innych atrak-
cji. Ponadto dzieci, które własno-
ręcznie wybudują pojazdy będą mo-
gły przetestować je na specjalnie 
przygotowanych torach zjazdowych, 
a wytrzymałość budowli sprawdzić 
na platformie wibracyjnej. Nie tylko 
dla dzieci przeznaczona jest ściana 
„do pisania klockami” tzw. Brick 
Wall.

Zobacz największego na świecie 
Titanica składającego się z 500.000 
klocków. Zbudowana z pół miliona 
klocków w skali 1:25 budowla ma 
11 metrów długości i blisko 3 metry 
wysokości. Makieta Titanica powsta-
ła z zachowaniem najdrobniejszych 
szczegółów, a zwiedzający oprócz 

podziwiania bryły statku, będą mieli 
również okazję zajrzenia do jego 
wnętrza.

Szczegóły i sprzedaż biletów w 
systemie online na www.wystawa-
klockow.pl                      

Zasady udziału  
w konkursie 

Aby wziąć  udział w losowaniu dwóch 
podwójnych biletów (dla opiekuna i 
dziecka) na wystawę Lego w Szczecinie, 
należy do dnia 21 marca dostarczyć do 
redakcji wypełniony kup z pytaniem 
konkursowym, który publikujemy obok. 
Prawidłowo wypełnione kupony wezmą 
udział w losowaniu, którego wyniki po-
damy w wydaniu DN, w dniu 22 marca 
(wtorek). Zapraszamy do udziału w kon-
kursie!

red.

W losowaniu podwójnego biletu wezmą udział kupony dostarczone do redakcji: Dziennik Nowogardzki, ul. Bohaterów Warsza-
wy 7a zawierające odpowiedź na pytanie: W jakim państwie powstały klocki LEGO?

Odpowiedź ..............................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka, tel. opiekuna ..................................................................................................................................................................

KUPON
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Proekologiczne spotkanie
w Bibliotece

Z dziećmi o 
segregacji odpadów
W czwartek, 10 marca 2016, w nowogardzkiej Bibliotece, od-
była się prelekcja dla dzieci na temat recyklingu. 

Spotkanie, w którym wzięło 
udział kilkudziesięciu dziecia-
ków ze Szkoły Podstawowej nr1 
i Przedszkola nr 1, poprowadzi-
ła p. Monika Olechnowicz-Kra-
kowska, z Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej RXXI 
w Słajsinie. Prelekcja poświęco-

na była sposobom segregacji i ra-
cjonalnemu gospodarowaniu od-
padami. Dzieci miały też oka-
zję zobaczyć, jak wygląda gra-
nulat, który powstaje z plastyko-
wych butelek w ramach recyklin-
gu, czyli przetwarzania odpadów. 

Jarek Bzowy 

W spotkaniu brało udział około 150 dzieci

Marzec w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie
W bieżącym miesiącu, począwszy od dziś, tj od wtorku (15 
marca), w nowogardzkiej Bibliotece, do końca marca od-
będą się trzy spotkania, których harmonogram prezentu-
jemy poniżej. 

Harmonogram spotkań na marzec w Bibliotece:
15.03. - Spotkanie „70 lat polskiej administracji państwowej i sa-

morządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015” z panem Janem 
Kopycińskim.

22.03. - Spotkanie „Wokół wielkanocnego stołu” z panią Anie-
lą Majkowską.

31.03. - II edycja „Ekologia dla juniora” dla 5 i 6-latków z Przed-
szkola nr 3 oraz kl. I a,b,c z SP nr 2

Przypominamy również, że do końca marca można odwiedzać 
wystawy „Żołnierze wyklęci” i „70 lat polskiej administracji pań-
stwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015”. 

Oprac: KR

Koło PZW „Tęczak” 
podsumowało rok
W ostatnich dniach lutego, Koło PZW Tęczak, podczas walnego zebrania podsumowało 
miniony rok. Zarząd Koła pracował w składzie: Zygmunt Heland – prezes, Ryszard Patyk 
– wiceprezes, Adam Włodek – skarbnik, Stanisława Leciejewska – sekretarz, Jan Lipski – 
gospodarz, Ryszard Paleta i Paweł Pińkowski -  członkowie zarządu. 

Tematem prac zarządu były 
sprawy związane z funkcjonowa-
niem naszego Koła: ochrona wód, 
szczególnie rzek (indywidualny 
„monitoring” Ryśka Palety), przy-
gotowanie do zawodów wędkar-
skich wynikających z preliminarza. 
Ponadto zarząd przez cały okres 
sprawozdawczy starał się pozyski-
wać sponsorów – skutecznie. 

Przeprowadzano też egzaminy 
dla nowo wstępujących kandyda-
tów na członków naszego Koła wg 
potrzeb. Opłaty wędkarskie były 
przyjmowane w sklepie wędkar-
skim „Tęczak” przy ul. Waryńskie-
go przez Marzenę Kaźmierczak. 
Zaopatrywanie Koła w znaczki, le-
gitymacje, rejestry połowów, roz-
liczenia finansowe oraz przygo-
towanie raportów dla sprawnego 
funkcjonowania Koła, wykonywał 
Adam Włodek – skarbnik Koła. 

W walnym zebraniu uczestni-
czył członek ZO PZW Grzegorz 
Edelwajn, który przedstawił zebra-
nym plany Zarządu dotyczące za-
rybienia, ochrony wód oraz pro-
jekty inwestycyjne m.in. rozbudo-
wę i modernizację stawów hodow-
lanych w Goleniowie.

Sezon wędkarski w Kole 
Po raz kolejny nie udało się ro-

zegrać zawodów pod lodowych z 
uwagi na brak warunków. Z chwilą 
ogłoszenia zawodów lód był, jed-
nakże w kilka dni z powodu du-
żego ocieplenia i wiatru, warunki 
do rozegrania zawodów uległy ra-
dykalnej zmianie na minus. Może 
to i prawda, że klimat się ociepla z 
uwagi na duże zanieczyszczenie at-

mosfery, choć są też koncepcje, że 
są to zjawiska okresowe. 

- 22 marca,odbyły się zawody o 
Mistrzostwo Koła PZW Tęczak w 
Trzebieszewie. Zawody nie zosta-
ły rozegrane do końca, z powodu 
kompletnego braku ryby w kanale. 
W zawodach wzięło udział 45 za-
wodników. Zawody przełożono na 
26.04, w Stepnicy. 

W Stepnicy ryba brała nieco raź-
niej, choć były stanowiska, gdzie 
zaglądała rzadko. 

Mistrzem Koła na rok 2015 zo-
stał Mieczysław Saja. 

O rybią głowę mistrzostwo prze-
grał i został I wicemistrzem Irene-
usz Wybrzak, II wicemistrzem zo-
stał Robert Macełko. 

Upominki wręczono do 15 miej-
sca. Kołowrotek sponsorowała Ma-
rzena Kaźmierczak sklep wędkar-
ski „Tęczak”. 

- Na zawody trociowe wędkarze 
wybrali się 28 marca, wzięło w nich 
udział 7 zawodników, nikomu tego 
dnia się nie poszczęściło. Dojazd 
własnym sumptem.

- 28 maja, odbyły się zawo-
dy spinningowe z łódki, wzięło w 
nich udział 18 zawodników. Zawo-
dy wygrał Zygmunt Heland, który 
złowił 1 szczupaka. 

Tego samego dnia odbyły się 
także zawody spławikowe, udział 
wzięło 13 zawodników. Wygrał - 
Andrzej Winczewski. 

Sponsorzy zawodów: Zygmunt 
Heland, Andrzej Augustynek, Je-
rzy Andrzejewski, Marcin Fedeń-
czak, Jerzy Furmańczyk, Żaneta i 
Marcin Rojszczak, Arnold Gieryń, 
Michał Krata. 

- 14 czerwca, odbyły się zawody 
z okazji Dnia Dziecka, startowa-
ło 20 dzieci. Sponsorzy: Róża Lip-
ska, Jan Lipski, Tadeusz Stępień, 
Marianna Malinowska, Joanna i 
Krzysztof Łuczak, Adam Narkie-
wicz, Paweł Pińkowski, Stanisła-
wa Leciejewska, Zygmunt Heland, 
Marzena i Wojtek Kaźmierczak. 

- 28 czerwca, odbyły się zawody 
drużynowe na jeziorze nowogardz-
kim. Wystartowało 11 par. I miej-

sce zajęła para – Marek Tomaszew-
ski, Kamil Paleta – 4780. 

- 20 września, ponownie odby-
ły się zawody drużynowe (spora 
atrakcja).

I ponownie wygrała je para K. 
Paleta, M. Tomaszewski. 

- 18 października, odbyły się za-
wody spławikowe w Kamieniu 
Pom. Startowało 38 osób. 

I m – Marek Tomaszewski  z im-
ponującym wynikiem 9800 pkt. 

Sponsorzy zawodów: Marzena 

Kaźmierczak – sklep Tęczak, zakup 
40 znaków z okazji 65 lecia PZW. 

- 8 listopada, zorganizowano to-
warzyski wyjazd na ryby do Ka-
mienia Pom. Pojechało 28 osób. 

Przy organizacji każdych zawo-
dów oprócz środków wydatkowa-
nych z budżetu, Zarząd Koła sta-
ra się pozyskać sponsorów i od 18 
lat sponsorzy nie odmawiają nam 
wsparcia.

A są to:, sklep Tęczak Marzeny 
Kaźmierczak, Marek Słomski pro-
mocja Koła, sklep „Promyk” p. Jo-
anny i Krzysztofa Łuczak, pieczy-
wo piekarnia Karsk, ciastka - cu-
kiernia „Marysieńka” p. Marii Ma-
linowskiej. 

Podziękowania dla osób stale i 
chętnie włączających się społecz-
nie do prac na rzecz naszego Koła: 
Stanisławy Leciejewskiej, Ryszarda 
Patyka, Jana Lipskiego, Ryszarda 
Palety, Tadeusza Kozła, Zygmun-
ta Heland, Adama Włodka, Paw-
ła Pińkowskiego, Roberta Macełki, 
Krzysztofa Łuczaka, Tomasza Paty-
ka, Kamila Palety. Są to także oso-
by, które często sponsorują nagro-
dy, szczególnie podczas zawodów z 
okazji Dnia Dziecka. 

Stan członków 
Z satysfakcją odnotowujemy, że 

„moc jest w Tęczaku” i z roku na 
rok wędkarzy u nas przybywa. W 
2015 r. było nas 311.  

Dodatkowa informacja prezesa
W kwestii utrzymania czysto-

ści nad jeziorem Karsk, które jest 
w naszym zarządzie, planujemy 
wczesną wiosną spacer chętnych 
do zebrania pozostawionych śmie-
ci. 

Sztandarową sprawą jest budo-
wa ogólnodostępnej kładki i wiaty 
przy jeziorze. Budowa kładki pew-
nie porą zimową, a wiata, jak się 
ociepli. 

Planujemy także ustawienie ta-
blicy nad jeziorem z informacją, 
kto jest gospodarzem wody (kon-
takt w sklepie) oraz podstawowe 
inf. o wodzie. 

Niestety jest też niedobra in-
formacja, ZO PZW zniósł zniż-
kę w opłatach dla osób bezrobot-
nych. Na zebraniu ogólnym preze-
sów Okręgu PZW, jako Koło zosta-
liśmy wyróżnieni za profesjonalne 
i rzetelne sprawozdania z prac za-
rządu oraz rozliczenia finansowe. 
ZO PZW liczy obecnie ponad ok. 
15 tys. wędkarzy, zrzeszonych w 
74 Kołach. 

Z wędkarskim pozdrowieniem  
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA
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Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Kapsla.   

Długi rok minął, od kie-
dy młody, urodziwy Kapsel 
mieszka za kratami Schroni-
ska, ale dopiero teraz otwo-
rzył się po krzywdzie, jaką zgo-
tował mu poprzedni właści-
ciel. Już na samą myśl o Kap-
selku pojawia się uśmiech na 
twarzy. Uwielbia się przytu-
lać i czasem robi to w sposób 
tak entuzjastyczny jakby my-
ślał, że jest szczeniakiem, liże, 
tuli się i znów rozdaje buziaki. 
Spacer jest dla Kapsla spełnie-
niem marzeń. Szaleje ile sił w 
łapkach, podgryza smycz z ra-
dości, a jest w nim tyle radości 
że mu na to pozwalamy.

Mimo wszystko jest bardzo 
karny i zna podstawowe ko-
mendy. Los nauczył go, że na 
zaufanie trzeba sobie zasłużyć, 
dlatego na początku jest nieuf-
ny do obcych, ale jeśli ktoś po-

świeci mu swój czas to zyska 
naprawdę wspaniałego przyja-
ciela. Do innych psów łagodny, 
nie odpowiada nawet na za-
czepki. Kto przygarnie Kapsla? 

Kontakt w sprawie adopcji 
Kapsla: p. Marta 504 249 530.

red.

Adoptuj, nie kupuj 
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II Turniej Piłki ręcznej kobiet i Mężczyzn Masters 

Handball Nowogard na podium w Warszawie
W dniu 05.03.2016r., odbył się II Turniej Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn Masters w Warszawie. W stolicy zameldowały się drużyny męskie: Gwardia Ko-
szalin, MKS Wieluń, Warszawianka Warszawa, Szczecin Polska, Pabiks Pabianice, CHKS Łódź, Handball Nowogard, Masters Warszawa oraz żeńskie Po-
goń Szczecin, Skra Warszawa, Handball Świdwin i Wilanowia Warszawa. Zespoły męskie zostały podzielone na dwie grupy. Handball trafił do bardzo wy-
magającej grupy, zdecydowanie mocniejszej. 

W pierwszym meczu Nowogard 
zmierzył się z Gwardią Koszalin, 
z którą od wielu już lat rywalizu-
je o miano mistrza Pomorza oldbo-
jów i za każdym razem są to spotka-
nia niezwykle wyrównane i zacięte. 
Tym razem było podobnie. Zaanga-
żowania i pięknego handballu nie 
brakowało. Spotkanie toczyło się 
pod dyktando nowogardzian, któ-
rzy szybko wyszli  na prowadzenie 
i do końca meczu kontrolowali wy-
nik. Fantastyczną skutecznością wy-
kazał się Bartosz Zdanowicz, rzuca-
jąc Gwardii 5 bramek. Ostatecznie 
Handball Nowogard wygrał 10:6 i 
zdobył cenne dwa punkty. 

Następnym rywalem Handbal-
lu była Warszawianka Warszawa, 
składająca się z byłych zawodników 
Ekstraklasy i I ligi. Mecz ten nieste-
ty nie rozpoczął się po myśli Nowo-
gardzian. W ataku brakowało sku-
teczności, co bardzo szybko wyko-
rzystali rywale, wychodząc na pro-
wadzenie 3:0. Jednak zawodni-
cy Handballu Nowogard nie złoży-

li broni, pokazali charakter i zaczę-
li odrabiać straty. Z trzy-bramkowej 
straty doprowadzili do wyrównania 
3:3 i mecz rozpoczął się na nowo.  
To przede wszystkim za sprawą Ar-
tura Włodarczyka, który sprawnie 
kierował obroną i był nie do przej-
ścia dla przeciwników. Po zmianie 
stron piękną bramką popisał się no-
wogardzki „Wirtuoz” Marcin Go-
łąb i to Nowogard wyszedł na pro-
wadzenie. Niestety Warszawianka 
nie czekała długo na wyrównanie. 
Od tej pory gra toczyła się bramka 
za bramkę. Przy stanie 6:5 dla dru-

żyny Handball Nowogard i 80 se-
kund do końca spotkania nowogar-
dzianie poczuli się pewni zwycię-
stwa i wtedy nastąpił kataklizm. Po 
stracie dwóch piłek otrzymali zabój-
cze kontry, które przekreśliły szan-
se na wygraną i mecz zakończył się 
zwycięstwem Warszawy 7:6.  W opi-
nii  zgromadzonych widzów było to 
spotkanie na miarę finału, bowiem 
rywalizacja była niezwykle zacięta i 
widowiskowa. 

Do rozegrania pozostało jeszcze 
jedno spotkanie w grupie, więc na-
leżało szybko zapomnieć o przegra-

nej. Również tym razem rywal był 
niezwykle mocny – aktualny Mistrz 
Polski Masters w kategorii +45. No-
wogardzianie przenieśli sportową 
złość po przegranej na parkiet i po-
kazali na co stać drużynę i prowa-
dzili od samego początku. Nie od-
dali prowadzenia do ostatniego 
gwizdka sędziego, wygrywając pew-
nie 8:6, co dało możliwość gry o 
trzecie miejsce w turnieju. 

Na swojego rywala w walce o po-
dium Handball Nowogard musiał 
czekać do ostatniego meczu w dru-
giej grupie, ponieważ trzy zespoły 
miały po jednej wygranej, a o osta-
tecznej sytuacji w grupie zadecydo-
wała różnica bramek. I tak w meczu 
małego finału spotkały się Szczecin 
Polska i Handball Nowogard. Wal-
ki i spięć między zawodnikami jak 
zwykle nie brakowało, ale to zespół z 
Nowogardu szybko wyszedł na zde-
cydowane prowadzenie 3:0. Jednak 
w szczypiorniaku nawet taka zalicz-
ka nie daje pewności wygranej, więc 
pamiętni wcześniejszych wydarzeń 

nowogardzianie nie mogli sobie po-
zwolić na żadne rozprężenie. Obro-
na okazała się skałą nie do przej-
ścia, a w bramce wysoką skuteczno-
ścią wykazał się Piotr Wojciechow-
ski.  Atak Handballu zdobywał ko-
lejne bramki, by ostatecznie zakoń-
czyć mecz 6:4 i zdobyć III miejsce w 
Turnieju. 

Zwieńczeniem udanego Turnie-
ju była nagroda dla Najlepszego Za-
wodnika MVP, którą otrzymał nasz 
Wirtuoz Marcin Gołąb. Wśród pań 
zwyciężyła Pogoń Szczecin, przed 
Skrą Warszawa, Handballem Świ-
dwin i Wilanowią Warszawa.

Info: własna
        
Klasyfikacja końcowa:
1. Warszawianka Warszawa
2. Masters Warszawa
3. Handball Nowogard
4. Szczecin Polska
5. Pabiks Pabianice
6. MKS Wieluń
7. Gwardia Koszalin
8. CHKS Łódź

Zespół Handball Nowogard po wywalczeniu 3. miejsca w warszawskim turnieju

Dwunasta porażka na inaugurację rozgrywek

Udany rewanż Polonii
W sobotę (5 marca), o godzinie 15:00, na stadionie w Płotach, piłkarze Pomorzanina No-
wogard rozegrali pierwszy mecz rundy rewanżowej w wojewódzkiej okręgówce. Rywalami 
byli piłkarze tamtejszej Polonii. Gospodarze bez problemów pokonali nowogardzian 3:1, 
wykorzystując wszystkie błędy podopiecznych Fernando Maia Batisty, tym samym zre-
wanżowali się gościom za mecz z 1. kolejki. 

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  3:1 (2:1)
`Gracjan Wnuczyński
Skład: Jacek Malanowski – Fernando Maia Batista, Krzysztof Domanowski, Kry-

stian Krzak, Damian Kosior – Adam Mańka, Karol Osakiewicz (Dominik Wawrzy-
niak), Gracjan Wnuczyński (c) ,Dawid Kurek (Krystian Kubicki) – Rafał Listkiewicz, 
Maciej Gołdyn (Paweł Jeziorski). 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
16. kolejka:
Arkonia Szczecin – Iskra Golczewo 0:0
Sarmata Dobra – Błękitni II Stargard 1:3
Energetyk Gryfino – Sparta Węgorzyno 2:0
Stal Lipiany – Rega Trzebiatów  1:3
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 3:1
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany  3:1
Kłos Pełczyce – Stal Szczecin  0:2
Piast Karsko – Morzycko Moryń  2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 16 43 44 12 14 1 1
2 Stal Szczecin 16 38 51 6 12 2 2
3 Morzycko Moryń 16 37 46 17 12 1 3
4 Sparta Węgorzyno 16 35 37 23 11 2 3
5 Błękitni II Stargard 16 29 50 26 9 2 5
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 16 28 34 31 8 4 4
7 Polonia Płoty 16 23 28 33 7 2 7
8 Iskra Golczewo 16 21 22 24 6 3 7
9 Kłos Pełczyce 16 21 25 24 6 3 7
10 Arkonia Szczecin 16 21 22 22 5 6 5
11 Piast Karsko 16 17 27 34 5 2 9
12 Ina Ińsko 16 16 18 29 5 1 10
13 Stal Lipiany 16 12 31 54 3 3 10
14 Zorza Dobrzany 16 10 18 36 2 4 10
15 Sarmata Dobra 16 7 11 75 2 1 13
16 Pomorzanin Nowogard 16 6 14 32 1 3 12

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie 
powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Do Płot, brazylijski trener Po-
morzanina mógł zabrać liczną 
19-osobową kadrę piłkarzy. Fer-
nando zdecydował się na usta-
wienie z dwoma napastnika-
mi. Jednak to defensywa nowo-
gardzian odegrała tego dnia naj-
ważniejszą rolę. Po około 20 mi-
nutach gry Pomorzanin wyko-
nywał rzut wolny na połowie go-
spodarzy. Bardzo niefortunnie 
ten stały fragment gry rozegrał 
Krystian Krzak, który poślizgnął 
się i dograł futbolówkę wprost 
pod nogi rywali, którzy wypro-
wadzili kontrę. Również nie naj-
lepiej między słupkami zacho-
wał się Jacek Malanowski, który 
niepotrzebnie wyszedł z bramki 

i w takich okolicznościach Polo-
nia objęła prowadzenie. Dosłow-
nie dwie minuty później było już 
2:0. Ponownie zawiniła nowo-
gardzka defensywa. Gospodarze 
bezlitośnie skorzystali z kolejnej 
pomyłki przyjezdnych i podwyż-
szyli wynik meczu. Następnie Po-
lonia wykonywała rzut rożny, po 
którym sędzia dopatrzył się je-
denastki. Na szczęście zawodnik 
gospodarzy pomylił się z 11 me-
trów i piłka po jego strzale minę-
ła bramkę gości. Polonia chwi-
lę później domagała się jeszcze 
jednego karnego, jednak sędzio-
wie w tym przypadku nie dopa-
trzyli się przewinienia piłkarza z 
Nowogardu. Jeszcze przed prze-

rwą nowogardzianie zdobyli gola 
kontaktowego. Rzut rożny wyko-
nywał Krystian Krzak, który ide-
alnie zacentrował do Gracjana 
Wnuczyńskiego, tym samym re-
habilitując się za swój błąd przy 
stracie pierwszego gola. Kapitan 
Pomorzanina, skorzystał z do-
środkowania i pokonał bram-
karza gospodarzy. W pierwszej 
połowie Fenrando dokonał już 
pierwszej zmiany, gdyż po 30 mi-
nutach gry, na skutek kontuzji, 
boisko musiał opuścić Karol Osa-
kiewicz, którego zastąpił Domi-
nik Wawrzyniak. 

Po zmianie stron, Pomorza-
nin starał się doprowadzić do wy-
równania, jednak widać było, że 

przyjezdnym brakuje zgrania. 
Polonia również groźnie atako-
wała i kilka razy mogła podwyż-
szyć wynik. Do bardzo nieprzy-
jemnej sytuacji doszło w polu 
karnym gospodarzy, wówczas 
Maciej Gołdyn został uderzo-
ny łokciem w twarz. Sędzia nie-
stety nie widział momentu ude-
rzenia. Pogubiony w całej sytu-
acji arbiter poczekał aż Gołdy-
nowi zostanie udzielona pomoc 
medyczna, następnie ukarał żółtą 

kartką zarówno obrońcę Polonii, 
jak i … Macieja Gołdyna. Gospo-
darze jeszcze raz skontrowali Po-
morzanin i zdobyli trzecią bram-
kę, nie oddając już prowadzenia 
do ostatniego gwizdka sędzie-
go. Nowogardzianie notują 12 
porażkę w rozgrywkach i wciąż 
nie potrafią odbić się od ligowe-
go dna. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę.

KR
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Zatrudnię kucharza 
wymagany staż, kwalifikacje – 

na umowę o prace. Restauracja 
Przystań Nowogard Zielona 1. 

Kontakt osobisty 
Tel. 91 39 20 221

REKLAMA

reklaMY 
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego jest 
realizowany projekt finansowany przez Fundusze Europejskie, 

oferujący bezpłatne kursy z zakresu:
- pilot wycieczek i rezydent biura podróży
- opiekunka dziecięca
- spawacz metodą MaG/TIG
- instruktor odnowy biologicznej
- grafik komputerowy.
Po bezpłatnym kursie uczestnicy mają gwarantowany, sze-
ściomiesięczny płatny staż . 
Do projektu mogą przystąpić osoby:
- bezrobotne
- nie uczące się w trybie dziennym
- w wieku 18-29 lat
- nie pracujące (należy spełniać te wszystkie warunki).

rekrutacja została przedłużona do końca marca.
Zainteresowany osoby zapraszamy 

16 marca (środa)  w godzinach 13.00-16.00 
na ul. Bohaterów Warszawy 34 (11) piętro w Nowogardzie.
Organizatorem projektu jest Wielkopolskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
www.wsnrrow.pl

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działająca w branży budowlanej specja-
lizując się w instalacjach m.in. elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, rekupeacji. 

Poszukujemy pracowników na stanowisko: 
Monter / Montażysta / Instalator / Serwisant 

urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i elektromonterów. 
Oferujemy:
- umowę o pracę - atrakcyjne i uczciwe wynagrodzenie - pracę w 

dni robocze - możliwość rozwoju osobistego - szkolenia branżowe  - 
odpowiednie narzędzia pracy 

Oczekujemy:
- doświadczenie w branży klimatyzacji,  - prawo jazdy kat. B - mile 

widziana znajomość rysunku technicznego, uprawnienia SEP - brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości (drabina, rusztowanie) - kul-
tura osobista - sumienność pracy - punktualność - dyspozycyjność - 
umiejętność pracy w zespole - zaangażowanie w powierzone zadania

Prosimy o wysyłanie CV (w formacie doc, docx, pdf) na maila. 
Skontaktujemy się z wybranymi osobami: kontakt@husiatynski.pl 
lub kontakt telefoniczny 501307281.

Nastawiamy się na współpracę długoterminową. Poszukujemy osób, 
które chcę się angażować i rozwijać zawodowo. Wynagradzamy to uczci-
wym i atrakcyjnym wynagrodzeniem. Zapewniamy szkolenia zawodowe, 
kursy oraz zdobywanie uprawnień. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej 

własności  lokalu mieszkalnego
Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 69,30 m2 

III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 175.000 zł  Wadium: 8.800 zł 
Lokal nr 2:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 63.600 zł  Wadium: 3.200 zł 
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
  Cena: 72.500 zł  Wadium: 3.600 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 

0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 18 marca 2016 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej koper-
cie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz po-
twierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i 
piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawar-
cia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Praca na produkcji od zaraz !
Praca w systemie 
III zmianowym.

Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informację 
pod nr tel.: 512-264-545

Wydzierżawię myjnie 
na samochody ciężarowe 

i osobowe oraz plac 
3000 m2. 

601 330 539

Zagubiono
 pęk kluczy 

Znalazcę proszę 
o kontakt

 509 307 692

XII Puchar Ziemi Puckiej w kulturystyce

Brąz i złoto Skryplonka
W niedzielę (6 marca), w miejscowości Żelistrzewo, odbył się organizowany przez Polski 
Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego, XII Puchar Ziemi Puckiej w Kultury-
styce. Na zawodach nie zabrakło reprezentantów Pomorzanina Nowogard. Bardzo ładnie 
wypadł m.in. Krzysztof Skryplonek, który wywalczył dwa medale, w tym złoto w katego-
rii wszechwag powyżej 40 lat. 

Podczas dwunastej edycji Pu-
charu Ziemi Puckiej, barwy Po-
morzanina Nowogard reprezen-
towali Krzysztof Skryplonek, 
Marcin Wesołowski oraz Michał 
Śniegowski. Zawodnicy Pomo-
rzanina prezentowali się na sce-
nie w różnych kategoriach. Naj-
lepiej wypadł Krzysztof Skryplo-
nek. Utytułowany nowogardzki 
kulturysta wywalczył złoty me-
dal w kulturystyce weteranów 
(+40) w kategorii wszechwag. Na 
2. miejscu ze srebrnym meda-
lem w tej samej kategorii, swoje 
zmagania zakończył inny zawod-
nik Pomorzanina- Marcin Weso-
łowski. W kulturystyce mężczyzn 
do 90 kg, swój drugi medal wy-

walczył Krzysztof Skryplonek. 
Tym razem nowogardzianin za-
kończył rywalizację z brązowym 
krążkiem. Skryplonek stanął w 
szranki z rywalami również w ka-
tegorii Open, w której uplasował 
się na 4. pozycji. Z kolei Marcin 
Wesołowski spróbował swoich 
sił także w kategorii kulturysty-
ki mężczyzn powyżej 90 kg, jed-
nak nie awansował do ścisłego fi-
nału zajmując 7. miejsce. Trzeci z 
zawodników Pomorzanina- Mi-
chał Śniegowski, na scenie zapre-
zentował się w kulturystyce kla-
sycznej mężczyzn Open, jednak 
nie zdołał awansować do finału 
konkurencji, zajmując ostatecz-
nie 9. miejsce. Wysoka forma no-

wogardzkich kulturystów może 
cieszyć tym bardziej, że nieba-
wem odbędą się kolejne zawody. - 
Za dwa tygodnie wezmę udział w 
Grand Prix Niemiec rozgrywanym 
w Bochum. Tam wystartuje w ka-
tegorii senior, zatem forma już bę-
dzie o klasę wyższa- o klasę lepsza. 
Następnie systematycznie, co dwa 
tygodnie, będę startował w Grand 
Prix Szwecji oraz Grand Prix Nor-
wegii, a później czekają mnie eli-
minacje i Mistrzostwa Europy – 
mówi Krzysztof Skryplonek. O 
wynikach nowogardzkich kultu-
rystów będziemy informować na 
bieżąco. 

KR

Podium w kulturystyce weteranów +40- wszechwag, podczas XII Pucharu Ziemi Puckiej. Od lewej- Marcin Wesołowski, Krzysz-
tof Skryplonek oraz Daniel Zadrowski z SSKiR Sopot
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

„Odpowiednie dać rzeczy 
słowo...”, czyli literacko w ZSP 
9 marca (środa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się fi-
nał Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszą Recenzję Książki i Artystyczne Czytanie Pro-
zy „Czytanie – moja pasja”. 

Konkurs składał się z 
dwóch etapów – w pierw-
szym etapie uczniowie pisa-
li recenzję dowolnej książki 
należącej do literatury pięk-
nej, drugi etap polegał nato-
miast na artystycznym od-
czytaniu wybranego frag-
mentu wcześniej recenzowa-
nej książki. Do drugiego eta-
pu  zakwalifikowało się pięć 
uczennic – 3 uczennice z II 
LO w Nowogardzie oraz 2 
uczennice z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie. Wystąpienia 
dziewcząt zostały ocenio-
ne przez  Komisję Konkur-
sową w składzie: Pani Anna 
Grzelak - dyplomowany in-
struktor teatralny, certyfi-
kowany animator, nauczy-
ciel akademicki prowadzący 
zajęcia m.in. z zakresu kul-
tury języka polskiego i emi-
sji głosu, instruktor teatral-
ny Amatorskiego Ruchu Te-
atralnego – Teatr POTO i za-
stępca dyrektora artystycz-
nego przedszkola w Nowo-
gardzie „Kraina Fantazji”, 

Pani Kazimiera Fecak – ku-
stosz w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Stanisła-
wa Żeromskiego w Nowo-
gardzie, Pani Jolanta Gor-
nowska – instruktor teatral-
ny i nauczyciel logopeda w 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no- Wychowawczym w No-
wogardzie. Po wysłuchaniu 
wystąpień uczennic szanow-
ne Jury udało się na nara-
dę, po której przewodniczą-
ca Komisji Pani Anna Grze-
lak odczytała wyniki wraz z 
uzasadnieniem. Ostateczna 
klasyfikacja (suma punktów 
z I i II etapu) przedstawiła 
się następująco: 

I miejsce – Dominika Ra-
sińska z II LO w Nowogar-
dzie (opiekun Pani Izabela 
Koladyńska)

II miejsce – Wiktoria Pia-
secka z II LO w Nowogar-
dzie (opiekun Pani Izabela 
Koladyńska) 

III miejsce – Karolina 
Szczykutowicz z ZSP w No-
wogardzie (opiekun Pani 
Grażyna Wawrzyniak)

IV miejsce – Joanna Weso-
łek z II LO w Nowogardzie 
(opiekun Pani Izabela Kola-
dyńska)

V miejsce – Natalia Ropiń-
ska z ZSP w Nowogardzie 
(opiekun Pani Katarzyna Ki-
jana) 

Organizatorem konkursu 
wojewódzkiego był zespół 
polonistek na czele z Panią 
Katarzyną Kijaną 

i Panią Grażyną Wawrzy-
niak.  Konkurs przebiegał w 
miłej i artystycznej atmosfe-
rze, a to wszystko za sprawą 
uczestników spotkania, któ-
rzy okazali się prawdziwymi 
miłośnikami języka polskie-
go szczególnie wrażliwymi 
na jego piękno. Wszystkim 
uczestniczkom konkursu 
gratulujemy posiadania tak 
pięknej pasji, jaką jest czyta-
nie książek, bo jak mawiała 
nasza znakomita poetka Wi-
sława Szymborska - „Czyta-
nie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła”. 

Organizatorzy

Zdjęcie pamiątkowe 

 IV miejsce – Joanna Wesołek 

 II miejsce – Wiktoria Piasecka 

III miejsce – Karolina  Szczykutowicz 

 I miejsce – Dominika Rasińska 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że sprzeda mieszkania w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 
267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie – 16 
m na garaż lub magazyn ul. 700 
lecia 13. Tel. 501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 
725

•	 Kupię mieszkanie bezczynszowe. 
790 795 050 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w pobli-
żu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

•	 Sprzedam kawalerkę. 692 712 278
•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miej-

scowości Łęczyca w rejonie 
skrzyżowania dróg Stargard-
-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezpośrednio 
do drogi 106. Tel. 607 835 815 

•	 Dom, duży z garażem i ogro-
dem wynajmę. 602 474 266

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło Reska 
(pow. łobeski), po remoncie, 
70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 
881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam ziemię 0.74 ha w 
Błotnie za sklepem. Cena 50 
tys. 607 083 893 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 505 256 943 

•	 Sprzedam kawalerkę 24 m2, 
trzecie piętro, centrum. 600 
782 741

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 45,6m2, III piętro 
ul. Światowida. 668 15 15 16, 
608 626 696 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam plac pod budowę 
garażu przy Jana Pawła II tel. 
609931915.

•	 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, trzy pokoje, z 
ogrodem. 609 630 095 

•	 Do wynajęcia pokój dla Pana 
i  garaż, ul. Ogrodowa. 882 
182 143 

•	 Sprzedam czteropokojowe 
mieszkanie własnościowe, 
bezczysznowe. Tel. 692 120 
127 

•	 Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 
ha Grabin. 603 980 606 po 
19stej

•	 Sprzedam 4 pokoje, garaż i 
działkę 3,5 ara, ul. Zamkowa. 
609 757 444 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 508 309 980

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe, IV piętro, Ponia-
towskiego, Nowogard i miesz-
kanie dwupokojowe , parter, 
Wojtaszyce. Tel. 91 39 105 18, 
605 850 786

•	 Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 
616 

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 
m2 z możliwością dokupienia 
garażu, ul. Armii Krajowej. 
697 720 406

•	 Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 
616

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, 

ul. Księcia Racibora. Tel. 693 
128 069 

•	 Do wynajęcia garaż ul. Ogro-
dowa. 882 182 143

MOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

•	 Sprzedam lawetę samochodową 
tel. 609931915.

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

•	 Sprzedam Matiza. 91 39 23 082 

•	 Mercedesa kupię. 737 799 666 

•	 Toyotę kupię. 737 447 702
•	 Sprzedam Forda Mondeo w ca-

łości lub na części, rok produk-
cji 2000, benzyna 1.8. Tel. 663 138 
624

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 
036 086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybie-
gu. 693 235 756, 667 480 721

•	 Sprzedam gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 Kurki nioski odhowane, powyżej 
7 tygodni, pełen program szcze-

pień, sprzedaż od 29.03, Żabowo 
13. 91 39 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam gorczycę. 697 610 223

•	 Sprzedam krowę i jałówkę cielne i 
dwa odstawki rasy Limusyne. 782 
429 405 

•	 Sprzedam prosięta i warchlaki. 
Tel. 515 406 298

•	 Sprzedam rozrzutnik do oborni-
ka dwuosiowy, w dobrym stanie. 
Ciągnik C-360 po kapitalnym re-
moncie. 696 807 922 

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

•	 Sprzedam tuczniki i prosięta, sor-
townik elektryczny do ziemnia-
ków i beczkę do wody 2000l. 606 
576 417 

•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

•	 Orka, siew agregatem, talerzów-
ka itp. 508 404 704

•	 Sprzedam obornik od krów 2 letni 
z dowozem.Tel. 793 836 238

USŁUGI

•	 Remonty i wykończenia miesz-
kań -wykonam. 608 364 330

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 

653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 

tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

•	 Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 POTRZEBNA GOTÓWKA OD 
ZARAZ? Pożyczka bez zbędnych 
formalności. Zadzwoń:327061042

•	 Spawanie MIG MAG TIG. 782 
827 867 

•	 Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na 
uzywane vaillant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do 
piecow gazowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Remonty i wykończenia mieszkań 
– wykonam. 608 364 330 

•	 Docieplenie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Docieplenie budynków, podbitki. 
608 847 784

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.
tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody 
o ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. 
Tel. 731 882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 
721 988 735 

•	 Usługi koparkowe, praca ziem-
ne, czyszczenie rowów meliora-
cyjnych, drenaże itp. 793 836 238 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. TEL. 665 720 037 

•	 Pogwarancyjna naprawa: okien, 
drzwi. PCV, aluminium, rolet ze-
wnętrznych i elektrycznych, bram 
garażowych segmentowych + pro-
gramowanie. Gwarancja jakości 
wykonania!. Tel. 883 723 898 

PraCa

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 Firma ogólnobudowlana 
“PTASZYŃSKI” zatrudni pra-
cowników do dociepleń, prac 

•	 wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	

•	 Poszukuje osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad cho-
rą osobą w miejscowości Wę-
gorzyce. Mile widziana jest 
pani samotna, jest możliwość 
zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

•	 Koparkowy ze swoją koparką 
podejmie współpracę z firmą. 
793 836 238

•	 Zatrudnię brukarzy. 696 520 
289

•	 Poszukujemy pracowników 
budowlanych. Korzystne wa-
runki. 694 440 205 

•	 Poszukuje korepetytora z ma-
tematyki, II klasa liceum. 798 
753 285

•	 Firma z Nowogardu zatrud-
ni mechanika samochodowe-
go z doświadczeniem, atrak-
cyjne wynagrodzenie, tel. 607 
585 561

•	 Spawacza i osobę do prac ślu-
sarkich zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

•	 sprzedam stelaz do łozka (z 
materacem lub bez), komodę 
(kolor jasny), szafkę nocną- ca-
łość od jednego kompletu cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant 
uzywane z Niemiec dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl oraz tyl-
ko ogrzewanie cena 900zl gwa-
rancja serwisowa, fachowy mon-
taz cena do uzg. tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace ze-
liwne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki Labrado-
ra, trzymiesięczne. 731 262 
635

•	 Przyjmę gruz. 608 647 119 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO MaN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW
INFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam drewno mieszane, 
liściaste.880 690 659

•	 Drewno opałowe. 537 144 654 

•	 SIATKA ogrodzeniowa, siat-
ka LEŚNA, panele ogrodze-
niowe, najniższe ceny w Za-
chodniopomorskim. Tel. 721 
668 245 

•	 SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych – Sthil, Husqvarna. 
Cena 100 zł. Dojazd do klien-
ta. Tel. 721 668 245 

•	  Sprzedam dwa fotele jedno-
osobowe, rozkładane w bar-

dzo dobrym stanie. 668 797 
310

•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

•	 Owczarek niemiecki siedmio-
miesięczny, czarnopodpalany, 
długowłosy. 91 39 21 828

•	 Oddam gruz za darmo. 660 
748 151

•	 Sprzedam tanio drewno. 607 
654 692 

•	 Stare pojazdy, części, literatu-
rę. Kupię. Tel, 600 182 682 
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

lgorek jest 10-letnim chłopcem chorym na mózgowe porażenie dziecięce, poruszającym się 
na wózku inwalidzkim, który stał się za mały i poruszanie się nim jest niebezpieczne. 
Obecnie konieczny jest zakup nowego wózka, którego koszt wynosi 14 tys. złotych. 
Koszt ten przekracza możliwości �nansowe jego rodziny. Prosimy zatem o wpłaty 1% podatku, 
które pomogą w zakupie nowego wózka niezbędnego do codziennego życia lgorka, 
które i tak nie jest łatwe. 
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) 
należy wpisać KRS: 0000186434, a w pozycji Informacje Uzupełniające 
koniecznie Igor Krzewiak 58/K 
lgorkowi można pomagać przez cały rok dokonując wpłaty  darowizny na konto Fundacji 
Pornocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", Stwanica 33, 77-400 Złotów, 
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: darowizna na rzecz Igora Krzewiaka 58/K
    Za wpłaty serdecznie dziękujemy

Pomorzanin z szansą na awans do II ligi

Mistrzowskie wisty brydżystów
W rozegranym w dniu 5 marca 2016 r., w Szczecinie, turnieju finałowym o mistrzostwo 
Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego parami na 2016 rok, zwyciężyła para 
klubowa Pomorzanina Nowogard, Roman Szlachetka i Leszek Konieczny. Nieco wcześniej 
zakończyły się rozgrywki zachodniopomorskiej III Ligi brydżowej. Nowogardzianie choć 
uplasowali się na 2. miejscu, wciąż mają szansę na awans do II Ligi.

W szczecińskim turnieju 
o mistrzostwo ZZBS para-
mi, zawodnicy Pomorzani-
na Nowogard: Roman Szla-
chetka i Leszek Konieczny, 
zajęli 1. miejsce pozosta-
wiając w pokonanym polu 
29 par uprzednio wyłonio-
nych w regionalnych eli-
minacjach. Jest to już trze-

ci Mistrzowski tytuł w karierze Romana Szlachet-
ki, każdy z nich został zdobyty z klubowym partne-
rem. To nie koniec sukcesów Pomorzanina. Następ-
nego dnia w niedzielę (6 marca), Roman Szlachet-
ka grając z partnerem z Koszalina zajął 2. miejsce 
w Elblągu, w Ogólnopolskim Turnieju Par z cyklu 

Grand Prix Polski, w któ-
rym startowało 165 par.   

Trochę wcześniej, bo 
w dniach 27-28 lute-
go, zakończyły się roz-
grywki zachodniopo-
morskiej III Ligi Brydżo-
wej 2015/2016. Druży-
na Pomorzanina Nowo-
gard zajęła w nich 2. miej-
sce. Choć awans do II Ligi zapewnia jedynie 1. miej-
sce, to istnieje szansa  na powrót nowogardzian do 
II Ligi, gdyż zwycięzca ligi Gustaw Securitas Szcze-
cin, rozważa rezygnację z uwagi na trudności finan-
sowo-organizacyjne. Przy artykule prezentujemy ta-
bele końcową rozgrywek brydżystów. 

Info: własna/Oprac: KR
Zachodniopomorska III Liga 2015/2016

M VP +/- VP Impy c-over
1 Gustaw Securitas Szczecin 382.82 748 – 563 204.22
2 Pomorzanin Nowogard 369.38 738 – 596 192.01
3 Genesis Szczecin 357.54 - 3 846 – 623 168.15
4 Asko-Tech Szczecin 346.95 845 – 619 152.29
5 Faxtel Koszalin 321.36 746 – 700 160.2
6 Amator Szczecin 311.21 763 – 641 139.6
7 Klub Pickwicka Szczecin 302.7 748 – 697 143.1
8 Pojezierze Drawskie I Drawsko Pom. 302.14 698 – 670 151.5
9 Geotech Stargard 298.61 630 – 699 160.78
10 Blotka Goleniów 295.13 652 – 666 147.95
11 Entuzjaści Szczecin 291.8 548 – 667 165.76
12 Rysie Szczecin 265.72 692 – 740 123.59
13 WKBS Choszczno 249.28 - 1 653 – 715 112.4
14 Flota II Świnoujście 247.9 550 – 752 139.12
15 Pod Wieżą Szczecin 247.36 - 0,5 629 – 781 122.79
16 KB Ceremonia Kołobrzeg 205.3 - 3 504 – 849 118.03

REKLAMA

Roman Szlachetka Leszek Konieczny
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

PIELGRZYMKI 
w 2016 roku

Fatima - 16 dni, Meksyk - 16 dni
Włochy - 9 dni, Medjugorie - 9 dni 

Lourdes i La Salet - 9 dni, Izrael - 8 dni

A2.2.P.d/o

s. 9

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

REkLAmA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nasi przedsiębiorcy:
mierzą co się da

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

s. 4

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

Czapla poskarżył 
się Wojewodzie  
w sprawie swojej 
pensji

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Rok założenia 1992

Do wynajęcia 
pomieszczenie – 16 m
 na garaż lub magazyn 

ul. 700 lecia 13.
 Tel. 501 549 818

DOCIEPLENIA 
NATRYSkOWE 

pianą PUR 
504 595 424

Przyjechał miastowy na wieś...

Jak nie chcecie wiatraków,  
to nie będziecie mieli prądu

Zniszczyli 
naturalną 
ostoję
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W skrócie

Od 7 marca, można oglądać w Bibliotece wystawę „70 lat polskiej ad-
ministracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-
2015”  przygotowaną przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i 
Archiwum Państwowe w Szczecinie. Składa się ona z 14 bloków tematycz-
nych, które zawierają dokumenty i zdjęcia archiwalne symbolizujące do-
niosłe przełomy polityczne związane z naszym regionem. Wystawa cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów nowogardzkich szkół. W mi-
niony poniedziałek, ekspozycję zwiedziła klasa VI ze SP nr 4 z opiekunem 
p. Małgorzatą Początek. Natomiast w piątek 11 marca, lekcje biblioteczne 
dla klas: III b z opiekunem p. Izabellą Pędziwiatr i III a z p. Edytą Bosiac-
ką poprowadził historyk pan Jan Kopyciński. Wystawę można oglądać do 
końca marca. MS

Co jakiś czas krewni i osoby opie-
kujące się grobami swoich bliskich 
na nowogardzkim cmentarzu, skar-
żą się na stare drzewa rosnące na 
cmentarzu, a co za tym idzie i przy 
grobach ich bliskich. Konary są zbyt 
rozrośnięte i przesłaniają nagrob-
ki, znacznie też utrudniają dostęp 
do pomnika. Spadające, stare suche 

gałęzie niekiedy powodują uszko-
dzenia nagrobków. Nie lada kło-
pot, szczególnie dla osób starszych, 
sprawiają też spadające na mogiły li-
ście. Tak też jest w przypadku gro-
bu męża pani Danuty, która od ok. 
1,5 roku tu  przychodzi - „wiem, jak 
w przyrodzie są ważne drzewa, ale to 
drzewo, rosnące akurat przy grobie 
mojego męża, jest bardzo dla mnie 
kłopotliwe. Mam już swoje lata i jest 
mi trudno samej utrzymać czystość 
grobu. Dlatego bardzo proszę przez 
gazetę, by to opisała, a administra-
tora cmentarza, by jakoś pomógł mi 
i innym jeszcze osobom, które rów-
nież zmagają się z takim kłopotem, 
i by zrobił porządek z tym drzewem– 
mówi pani Danuta, która przycho-
dzi na cmentarz na grób swojego 
męża, zmarłego przed półtora roku. 

Obecnym administratorem cmen-
tarza jest Zakład Usług Komunal-
nych w Nowogardzie, któremu prze-
kazujemy pod rozwagę prośbę naszej 
czytelniczki. JB

W dniu 9 marca 2016 roku, w Goleniowskim Domu Kultury, odbył się 
Powiatowy Konkurs Recytatorski. Udział w nim wzięli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Osinie - Julia Nowosielska (klasa I a), Wiktoria Antolak 
(klasa I b), Piotr Gałecki (klasa II a), Jagoda Lejk (klasa II b), Katarzyna 
Szurgot (klasa III a). Po trudnych zmaganiach wyróżnienia zdobyli: Jagoda 
Lejk oraz Piotr Gałecki. Oprac: KR

Znaleziono
W niedzielę (13 marca), przy 

ul. Kościuszki w Nowogardzie, 
znaleziono kluczyki samochodo-
we marki Jeep. Właściciela pro-
simy o odbiór zguby w redakcji 
DN. red.Policja apeluje 

Przed nami pierwszy dzień 
wiosny i „Dzień wagarowicza”
Świętując nadejście wiosny, dzieci i młodzież pozwalają sobie na 

nieobecność na zajęciach lekcyjnych.
W związku z powyższym zwracamy się do rodziców o wzmożoną 

kontrolę nad swoimi pociechami oraz o zachęcanie do uczestnictwa 
w zorganizowanych formach świętowania na terenie placówek oświa-
towych.

TV Trwam nagrała w Nowogardzie program 

O przetargu na wodę  
wie już cała Polska 
W miniony wtorek, 15 marca, na terenie Stacji Wodociągowej w Nowogardzie ekipa z TV 
Trwam nagrywała program interwencyjny „Po stronie prawdy”, którego tematem był „prze-
targ na wodę” zorganizowany w naszej gminie. 

W programie, prowadzonym 
przez Gabrielę Szreder i Adama 
Ślusarskiego, wystąpili: Krzysz-
tof Juszkiewicz-dyrektor finanso-
wy PUWiS, Beata Augustynek oraz 
Henryk Ryter – pracownicy Przed-
siębiorstwa, Piotr Słomski-wice-
przewodniczący RM, Marcin Si-
miński-red. naczelny DN, Tadeusz 
Sowa – asystent posła Michała Ja-
cha ze Stargardu oraz Tadeusz Fiej-
dasz, kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska w UM No-
wogard, którego wypowiedź nagra-
no jednak kilka godzin wcześniej w 
ratuszu, a nie na terenie wodocią-
gów. W nagraniu udział wzięła tak-
że licznie zgromadzona publicz-
ność, którą stanowili w dużej mie-
rze pracownicy PUWiS. 

Na występ przed kamerami, 
mimo zaproszenia od jego prowa-
dzących, nie zdecydowali się  bur-
mistrz Robert Czapla, który jak 
wiadomo podjął decyzję o ogło-

szeniu „przetargu na wodę”, ani 
jego zastępca Krzysztof Kolibski, 
obecnie zajmujący się tą sprawą. 

Prawie godzinny program zo-
stał wyemitowany w środę, 16 
marca, o godz. 17.00, na antenie 
TV Trwam. Materiał można obej-
rzeć również na stronie interneto-
wej telewizji, w zakładce-”repor-
taże”. 

Warto dodać, że toruńska sta-

cja, jako pierwsza ogólnopol-
ska telewizja poświęciła sprawie 
„przetargu na wodę” w Nowogar-
dzie tyle czasu na antenie. To tyl-
ko dowód na to, że kryzys  wod-
no-kanalizacyjny w jakim nie-
wątpliwie znajduje się nasza gmi-
na, poza mediami lokalnymi, w 
tym głównie DN, dostrzegają też 
dziennikarze krajowi. 

Red. 

Beata Augustynek z PUWiS w rozmowie z dziennikarką TV Trwam. Po lewej Henryk Ryter, przedstawiciel załogi Przedsiębior-
stwa. Po prawej, z teczką w rękach Jakub Sobieralski, członek Zarządu PUWiS.JPG
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

REkLAmA

REkLAmA

REkLAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REkLAmA

Przyjechał miastowy na wieś...

Jak nie chcecie wiatraków,  
to nie będziecie mieli prądu
W minioną środę, 16 marca, w Wierzbięcinie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedsta-
wicielami spółki z zagranicznym kapitałem,  która planuje na terenie naszej gminy posta-
wić kilkanaście wiatraków, mających produkować „zieloną energię”. Zebranie miało charak-
ter „nieformalnych konsultacji społecznych”. Inwestorom nie udało się przekonać mieszkań-
ców do wiatraków. 

W spotkaniu oprócz kilkunastu 
mieszkańców Wierzbięcina i oko-
lic, głównie rolników, udział wzię-
li przedstawiciele niemalże wszyst-
kich, poza SLD, klubów w radzie 
miasta. Obecni buli radni: Stani-
sław Saniuk, Michał Krata z PSL,  
Lidia Bogus, Bogusław Dziura i 
Piotr Słomski z PiR-PiS oraz Miro-
sława Cwajda, Bogumił Gała i Ar-
kadiusz Ciechanowski z WN. Z ra-
cji miejsca, w którym zorganizo-
wano spotkanie, czyli SP w Wierz-
bięcinie, obecny był także Józef 
Korkosz, dyrektor szkoły a jed-
nocześnie radny powiatowy. Na 
spotkanie przybyli również sołty-
si: Monika Pękala z Wierzbięcina 
oraz Sebastian Żywica ze Słajsina. 

Przedstawiciele spółki, która 
planuje w gminie Nowogard wy-
budować ok. 15 elektrowni wiatro-
wych, omówili szczegóły swojej in-
westycji. Poinformowali, że uzy-
skali od Enei warunki na przyłą-
czenia wiatraków, mających pro-
dukować energię elektryczną. 
Przyznali, że zainteresowali się te-
renem naszej gminy, ze względu na 
dobre warunki „wiatrowe”. Poka-
zali też wstępny projekt lokalizacji 
urządzeń. Przypomnijmy, że ferma 
ma powstać w pasie od Żabowa i 
Maszkowa, po Wierzbięcin i Słaj-
sino, a swoją strefą oddziaływania 
sięgać w część obrębów Maszkowa, 
Żabowa, Żabówka, Konarzewa, 
Jarchlina, Słajsina, Kulic, Wierz-
bięcin i Osowa. 

Obecni na zebraniu mieszkań-
cy gminy nie ukrywali jednak, 
że mają sporo wątpliwości, co do 
wpływu jaki na zdrowie ludzi i 
zwierząt mogą mieć fermy wiatro-
we. Swoje obawy opierali na ogól-
nie dostępnych opiniach, wyda-

wanych nie tylko przez społecz-
nych przeciwników wiatraków, ale 
i naukowców, badaczy, lekarzy, a 
także niektórych obrońców praw 
zwierząt. Chodzi m.in. o dolegli-
wości zdrowotne, jakie mogą po-
jawiać się u ludzi mieszkających 
w pobliżu takich ferm, ze wzglę-
du na  efekty akustyczno-optycz-
ne „emitowane” przez elektrow-
nie wiatrowe. Mowa tu np. o  In-
fradźwiękach, czy efekcie migota-
nia, które wywołują tzw. „syndro-
my turbiny wiatrowej”, mogące w 
dłuższej perspektywie spowodo-
wać wiele groźnych objawów jak 
np. deformacje płodów i nadumie-
ralność niemowląt, rozdrażnienie, 
osłabienie pamięci i koncentracji, 
silne bóle głowy, depresja, nerwi-
ce, zaburzenia równowagi czy na-
wet choroby serca. 

Poza zdrowotnymi obawami, 
mieszkańcy podnosili też argu-
menty spadku wartości nierucho-
mości, w pobliżu których mają po-
wstać wiatraki. 

Wszystko to tylko hipotezy nie 
potwierdzone przez żadne bada-
nia, często wyssane z palca, przez 
„nawiedzonych” naukowców, su-
biektywne opinie – tak można w 
wielkim skrócie ująć odpowiedzi 

przedstawicieli spółki, chcącej wy-
budować w Nowogardzie wiatra-
ki, na przytaczane przez zgroma-
dzonych mieszkańców argumen-
ty. Swoich dowodów, wyników ba-
dań, które obaliły tezy formułowa-
ne przez przeciwników budowy 
wiatraków, jednak nie przedstawi-
li. Stwierdzili jednie, że „nie moż-
na badać czegoś, czego nie ma”. 

Tak samo panowie odnieśli się 
do raportu, jaki niedawno wydał 
Państwowy Zakład Higieny, oce-
niając, że życie w sąsiedztwie ferm 
wiatrowych jest szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. Ich zdaniem, PZH 
wydało jedynie opinie, opierając 
się tylko na dostępnej literaturze, 

nie przeprowadzając żadnych rze-
telnych badań. 

Przedstawiciele zagranicznej 
spółki planującej u nas produko-
wać prąd z wiatraków, próbowali 
też „obarczyć” odpowiedzialnością 
za środowisko naturalne obecnych 
na zebraniu mieszkańców. Zasuge-
rowali, że bronienie się przed „zie-
loną energią”, to przejaw prowin-
cjonalnego egoizmu. „Nie chce-

cie wiatraków, to nie będzie mie-
li kiedyś prądu”- powiedział je-
den z panów, który przyjechał do 
Wierzbięcina z dużego miasta. Sło-
wa te wywołały niemałe oburzenie 
wśród obecnych na sali. 

W trakcie spotkania padło też 
pytanie odnośnie projektu usta-
wy, tzw. ustawy odległościowej, 
jaką zajmuje się obecnie Sejm. 
Projekt zakłada m.in., że wiatra-
ki będą mogły powstawać w odle-
głości co najmniej 2 km od najbliż-
szych zabudowań. Te, w okolicach 
Nowogardu, miałby być oddalone 
od domostw o ok. 700 m. Przed-
stawiciele inwestora, który chce u 
nas wybudować wiatraki, przyzna-

li, że jeśli ustawa przejdzie, będzie 
to oznaczało koniec budowy kolej-
nych tego typu urządzeń na terenie 
naszego kraju. 

Panowie reprezentujący inwe-
stora (spółkę z kapitałem austriac-
ko-hiszpańskim), nie przekona-
li mieszkańców Wierzbięcina i 
okolic do swojej inwestycji. Lu-
dzie uznali, że wiatraków nie chcą, 
przede wszystkim dlatego, że nie 
rozwiano ich obaw dotyczących 
potencjalnego zagrożenia, jakie 
mogą stwarzać tego typu inwesty-
cje. „Skoro nie mamy pewności, że 
wiatraki są dla nas zdrowe, a sama 
inwestycja nie przyniesie nam żad-
nej korzyści, to po co mamy się na 
to godzić- mówił jeden z miesz-
kańców Wierzbięcina. 

Dzisiaj odbędzie się kolejna tura 
spotkań z mieszkańcami, tym ra-
zem Żabówka. Zebrania te nie 
mają formalnego charakteru. Spół-
ka wiatrowa organizuje je na proś-
bę radnych, którzy zażądali, aby 
przed podjęciem decyzji admi-
nistracyjnych, najpierw inwesto-
rzy zapytali, co o wiatrakach myślą 
sami mieszkańcy terenów, gdzie 
fermy mają powstać? 

Na spotkanie w Wierzbięcinie 
nie przybył burmistrz Robert Cza-
pla. Urząd reprezentował kierow-
nik Wydziału Architektury, Bu-
downictwa i Planowania Prze-
strzennego, Paweł Krugły. 

Marcin Simiński 

Wiele wątpliwości mieszkańców nie zostało rozwianych przez przedstawicieli firmy 
chcącej wybudować w naszej gminie elektrownie wiatrowe

W spotkaniu wzięło  udział ponad 20 osób
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masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 
91 392 21 65

Daj małpie brzytwę …

Zniszczyli  naturalną  ostoję
Czytelnik spacerujący brzegami jeziora nowogardzkiego, od strony obwodnicy i Olchowa, dostarczył do redakcji zdjęcia obrazujące dewastację, jaką na 
tym naturalnym zakątku, będącym ostoją dla zwierząt i ptaków, dokonują „brygady tygrysa” pracujące tu na zlecenie burmistrza Roberta Czapli. - Jak to 
zobaczyłem to się przeraziłem – mówi w redakcji DN -  po co wycinać w tym miejscu drzewa,  przecież tutaj widziałem nawet zimorodki czy trzciniaki, to ich 
naturalne tereny łowieckie.

Poniżej wybraliśmy tylko kil-
ka zdjęć z ponad 50 wykonanych 
przez naszego Czytelnika. Przy-
pomnijmy:  o nowatorskich meto-
dach ochrony środowiska w wy-
konaniu magistrackiej brygady, 
pisaliśmy już przy okazji zasypy-
wania utwardzonej ziemnej ścież-
ki trzcinami ścinanych konarów 
drzew. Taka posypka uniemożli-
wia poruszanie się po niej rowe-
rem. Prace te prowadzono kil-
ka tygodni wcześniej, na odcinku 
bliżej miasta na wysokości rozpo-
czynających się ogródków dział-
kowych. Miejskie brygady samo-
dzielnie tną co się da, po zakupie 
przez miasto za grube pieniądze 
ciągnika. Ta piekielna maszyna 
wyposażona w dostawkę, w posta-
ci piły i rozdrabniaka, tnie i dro-
bi wszystko, włącznie (jak wyni-
ka z załączonych zdjęć) chyba na-
wet z  rozumem jej decydentów. 
Pod zdjęciami zamieszczamy py-
tania, jakie skierowaliśmy do roż-
nych organów i organizacji odpo-
wiedzialnych za stan środowiska 
i przestrzegania w zakresie jego 
pielęgnacji zarówno wymogów 
prawa, jak i powszechnie przyję-
tych zasad. Kto chce wszystko zo-
baczyć na własne oczy zachęcamy 
do spaceru wokół jeziora.

Chyba jednak z tą zgodą coś jest nie tak, skoro wyraźnie próbowano zamaskować  
dowody wycinki, czyli pozostałe po drzewach karcze?

Co to za „szkoła” wykonywania przycinki?  Czy to naturalne podmokłe żerowisko 
ma być  wkrótce zamienione w betonowy trotuar i dlatego karczuje się tu drzewa?

Czy tu będzie płot, a pozostawione wystające konary to jego słupki?

Czy była zgoda na wycinkę tych drzew, jeśli tak, to kto ją wydał i dlaczego wycina 
się zdrowe sztuki?   

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 
733794989

- Matka samotnie wychowująca dzieci 
potrzebuje pilnie opału, pralki automa-
tycznej, segmentu kuchennego i poko-
jowego Tel: 573275297

- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 
692 302 754

- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz 
meble pokojowe dziecięce - tel. 667 
353 578

- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, 
tapczan, meble pokojowe: segment, jun-
kers gazowy do podgrzewania wody, ta-
borety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwa-
ną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 
878 292

- Oddam: większą ilość trocin za dar-
mo. Transport własny tel. 795 582 011

- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub 
narożnik, stół tel. 735 448 007

Pomóżny sobie
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 

695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dzie-

cięcy, Junkers - 501611350 
- oddam szczeniaki dwumiesięczne 

rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fote-

le i kanapę do siedzenia i spania – 517 
636932

- Oddam meble do kuchni , fotele, 
tapczan -  602690897 

- przyjmę lodówkę 782764335 
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VI Rajd „Zaślubin z morzem” 

Poczet Sztandarowy z Nowogardu
W dniu 15 marca br., odbył się już po raz szósty Rajd „Zaślubin z Morzem”, organizowany w Dziwnówku. W wydarzeniu tym udział brało dwóch miesz-
kańców Nowogardu, którzy zjawili się na miejscu ze Sztandarem, jako delegacja Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie. 

We wtorek (15 marca), punk-
tualnie o godzinie 14:00, przy po-
mniku poświęconym żołnierzom 
5 Kołobrzeskiego Pułku Piecho-
ty (wchodzącego w skład 2 Dy-
wizji Piechoty im. Henryka Dą-
browskiego) rozpoczęła się uro-
czystość upamiętniająca wydarze-
nie sprzed 71 lat, czyli Zaślubiny 
Polski z Morzem. Dokładnie 15 
marca 1945 roku, żołnierze z pod-
oddziałów w/w 5 pułku (a także 
4-ego), przełamali niemieckie po-
zycje obronne i w wyniku wypro-
wadzonego z rejonu Wrzosowa 
natarcia, wkroczyli do Dziwnów-
ka, wbijając się klinem w broniące 
wybrzeża ugrupowanie wojsk nie-
mieckich. Kwiaty pod pomnikiem 
złożyli: burmistrz Dziwnowa – 
Grzegorz Jóźwiak wraz z delega-
cją Rady Miasta, sołtys Dziwnów-
ka, a także Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy 1 Batalionu szturmo-
wego z Dziwnowa, w skład któ-
rego wchodziła delegacja złożo-
na z dwóch mieszkańców Nowo-
gardu - Ryszarda Horniaka (w-ce 
prezes Stowarzyszenia), Tadeusza 
Łukaszewicza oraz Zenona Ma-
zura z Dobrej. Bardzo ciekawym 
elementem uroczystości był także 
komentarz historyczny, który wy-
głosili Witold Brzeziński oraz Ma-
rian Klasik, wprowadzając zgro-
madzonych w sytuację taktyczną, 
jaka miała miejsce w okresie walk 
o Dziwnówek. 

- Byliśmy w Dziwnówku z pre-
zesem Koła Numizmatycznego w 
Nowogardzie, Tadeuszem Łuka-
szewiczem oraz z kolegą z Dobrej, 
Zenonem Mazurem, jako Poczet 
Sztandarowy Stowarzyszenia By-
łych Żołnierzy 1 Batalionu Sztur-
mowego w Dziwnowie. W obcho-

dach związanych z „Zaślubina-
mi z Morzem”, bierzemy udział 
co roku, tym razem zostaliśmy za-
proszeni przez płk Witolda Brzo-
zowskiego, który jest zastępcą 
prezesa głównego Związku Pol-
skich Spadochroniarzy z siedzibą 
w Warszawie. Wraz z nami, do 
Dziwnówka udały się nasze part-
nerki. Jestem bardzo zadowolo-
ny z naszej obecności podczas ob-
chodów, mam nadzieję, że nie za-
braknie nas tam również w przy-
szłym roku – opowiada w-ce pre-
zes Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1 B. Sz. w Dziwnowie, Ry-
szard Horniak.  

Ostatnim akcentem uroczysto-
ści był przejazd kolumny samo-
chodów na plażę (w Dziwnówku) 
i symboliczne „Zaślubiny z Mo-
rzem”. 

KR

Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 B.Sz. w Dziwnowie, pod-
czas Zaślubin z Morzem w Dziwnówku. Od lewej- Tadeusz Łukaszewicz, Zenon Ma-
zur, Ryszard Horniak

A jednak za każde pieniądze pracować nie chce?

Czapla poskarżył się Wojewodzie  
w sprawie swojej pensji
Miał pracować za każde pieniądze, a jednak poskarżył się, że radni obcięli mu o połowę 
pensję. Mowa o burmistrzu Robercie Czapli, który kilkanaście dni temu napisał wniosek 
do Wojewody Zachodniopomorskiego, by ten uchwałę obniżającą jego wynagrodzenie do 
ustawowego minimum, uznał za niezgodną z prawem. Wojewoda jednak nie dopatrzył się 
uchybień prawnych w uchwale i utrzymał ją w mocy. 

„Będę pracował za każde pie-
niądze. Przyszedłem pracować tu 
dla dobra Mieszkańców gminy 
Nowogard. Radni mogą mi zabrać 
pensję, mogą mi zabrać biurko, 
mogą mi zabrać długopis, ale ni-
gdy nie zabiorą mi chęci do pracy 
dla naszych mieszkańców. I nigdy 
nie spowodują, że przestanę pra-
cować dla mieszkańców, a chyba 
o to chodziło radnym podejmu-
jąc tę uchwałę” – tak skomentował 
Burmistrz Robert Czapla w TVP 
Szczecin, decyzję rady w sprawie 
obniżenia jego pensji. Burmistrz, 
długo z takim postanowieniem 
jednak nie wytrzymał i najwy-
raźniej nie ma zamiaru pracować 
dla gminy za każde, nawet nie-
wielkie pieniądze. Dlatego zaskar-
żył uchwałę u Wojewody Zachod-
niopomorskiego, wnioskując o jej 
unieważnienie. 

Zdaniem R. Czapli, radni przyj-
mując uchwałę w sprawie wyso-
kości jego wynagrodzenia, doko-
nali tego łamiąc przy okazji szereg 
przepisów, a także standardów ja-
kie funkcjonują w demokratycz-
nym państwie prawa. Zdaniem 

burmistrza, radni w uzasadnieniu 
do uchwały nie zawarli żadnych 
konkretnych argumentów, jakie 
dawałyby możliwość obiektywnej 
oceny jego pracy. Stwierdził, że 
działali „arbitralnie”, na zasadzie 
dowolności, co jego zdaniem mia-
ło jedynie tło polityczne, nie ma-
jące nic wspólnego z rzeczywistą 
oceną pracy. Mało tego, zdaniem 
Czapli, Rada Miasta powinna za-
pytać go o zgodę na zmianę wy-
sokości wynagrodzenia, jakie ma 
pobierać za swoją pracę w UM. 
Burmistrz powołał się tu na Ko-
deks Pracy. Ponadto zarzucił Ra-
dzie, że podjęła uchwałę w spra-
wie jego pensji, niezgodnie z obo-
wiązującą procedurą, wcześniej 
nie „konsultując” tego z Komisją 
Rewizyjną.  

Wojewoda Zachodniopomor-
ski Piotr Jania, nawet jednym 
zdaniem nie podzielił zarzutów 
Burmistrza Nowogardu. Wczo-
raj podjął decyzję, że przyjęta w 
lutym, przez radę miejską w No-
wogardzie uchwała jest zgod-
na z prawem. Wojewoda pod-
kreślił, że „wynagrodzenie wój-

ta, burmistrza ustala rada gmi-
ny w drodze uchwały”, oczywi-
ście w określonych prawem wi-
dełkach. A według nich, bur-
mistrz w gminie pow. 15 tys. 
mieszkańców otrzymuje wyna-

grodzenie zasadnicze w kwocie 
minimum 4,5 tys. zł, (plus do-
datki: funkcyjny, specjalny oraz 
za wysługę lat) – czyli dokładnie 
tyle ile ustalili radni w uchwale, 
którą R. Czapla zaskarżył. Woje-
woda P. Jania nie wniósł też za-
strzeżeń, co do samej procedury 
przygotowania projektu uchwa-
ły, co również kwestionował R. 
Czapla. 

Wojewoda nie omieszkał jed-
nocześnie „skomentować” sa-
mego faktu złożenia przez bur-
mistrza Nowogardu wniosku o 
uznanie nieważności uchwały, w 
kilku zdaniach przypominając ja-
kie są jego kompetencje. „To wy-
łącznie rada gminy (a nie woje-
woda -dop. red.) jest upoważnio-
na do oceny pracy wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta) i w za-
leżności od jej wyników, ustale-
nia czy zachodzi potrzeba zmia-
ny jego wynagrodzenia - podwyż-
szenia bądź też obniżenia”- czyta-
my jeden z ostatnich fragmentów 
odpowiedzi, jaką R. Czapli udzie-
lił Wojewoda Zachodniopomor-
ski, P. Jania. 

Tym samy, zgodnie z przyjętą 
uchwałą, od 1 marca pensja za-
sadnicza burmistrza Nowogardu 
nadal będzie wynosić 4, 5 tys. zł.. 
Do tego doliczyć trzeba 902 zł do-
datku specjalnego, 10 zł dodatku 
funkcyjnego, plus dodatek za staż 
pracy – razem 6tys. 267 zł brutto. 
Wcześniej R. Czapa zarabiał pra-
wie 12 tys. zł brutto. 

MS

Piękna wierzba zniknęła  
z krajobrazu…
Z krajobrazu ulicy 700-lecia, na wysokości skrzyżowania z ul. Lutyków, zniknęła charakte-
rystyczna, piękna wierzba. 

Wycinka wierzby zaczęła się od 
wtoreku. Już następnego dnia po 
drzewie pozostało tylko wspo-
mnienie. Drzewo wywieziono, 
trociny pozamiatano, pozostała 
pusta, łysa przestrzeń. 

Dlaczego zdecydowano się na 
wycięcie wierzby? Najpierw pró-
bowaliśmy to ustalić w gminie, ale 
w UM skierowano nas do Jerzego 
Frumańczyka, zarządu wspólnot 
mieszkaniowych. W gminie bo-
wiem stwierdzili, że tym razem to 
nie robota urzędu. 

 J. Furmańczyk rzeczywiście to 
potwierdził, informując, że drze-
wo zostało usunięte na wniosek 
samach mieszkańców bloku, przy 
którym rosło. Zgodę na wycinkę 
wierzby wydał ponoć Wojewódz-
ki Konserwator Przyrody.  

Przy najbliższej okazji napisze-
my, czy w miejsce wyciętej wierz-
by powstaną jakieś nowe nasadze-
nia i dlaczego mieszkańcy zdecy-
dowali się zawnioskować do Kon-
serwatora o wycięcie tego piękne-
go drzewa. 

Jarek Bzowy  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„ZBAWIENIE PRZYSZŁO  
PRZEZ KRZYŻ”

Droga krzyżowa
ulicami miasta

Piątek - 18 marca godz. 18:30

Kościół pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny

Bożena Brzeczek: lat 61, zmarła 14.03.2016r., pogrzeb odbył się 
17.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Grzegorz Krzemień: lat 61, zmarł 14.03.2016r., pogrzeb odbył się 
16.03.2016r., na cmentarzu w Dobrej.

Zygmunt Więzowski: lat 55, zmarł 13.03.2016r., pogrzeb odbył się 
16.03.2016r., na cmentarzu w Błotnie.

Jerzy Majewski: lat 64, zmarł 14.03.2016r., pogrzeb odbył się 
17.03.2016r., na cmentarzu w Dobrej.

Klara Grygowska: lat 95, zmarła 15.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
19.03.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Karolina Kowalska: lat 92, zmarła 16.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
18.03.2016r., o godz.14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Bożena Karcz: lat 61, zmarła 15.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
18.03.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Stanisława Szczębara: lat 91, zmarła16.03.2016r., pogrzeb odbędzie 
się19.03.2016r.,o godz.14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Panu Karolowi Brzeczkowi
z powodu śmierci 

matki
w imieniu swoim i pracowników Urzędu Miejskiego  

w Nowogardzie
składa   Burmistrz  Nowogardu  Robert  Czapla 

Wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Naszej  

Koleżanki i Współpracownicy 

śp. Bożeny Brzeczek 
Rodzinie 

składa  NZOZ Leks

W najbliższą niedzielę będzie-
my obchodzić Niedzielę Palmo-
wą, czyli Męki Pańskiej. W Li-
turgii Słowa będziemy rozwa-
żać ostatnie dni ziemskiego życia 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Chciałbym zaprosić Cię do pry-
watnej lektury tekstu ewangelii, 
ponieważ sama w sobie jest zbyt 
obszerna aby umieszczać ją na 
łamach gazety. Fragment, który 
nas interesuje to Łk 22,14-23,56.  
Ewangelista Łukasz opisuje mękę 
i śmierć Jezusa jako wielki try-
umf Bożego miłosierdzia. Sam pa-
pież Franciszek w ubiegłą niedzie-
lę podczas modlitwy Anioł Pań-

ski Łukaszową ewangelię okre-
ślił mianem „Ewangelii Miłosier-
dzia”. Ludziom zgromadzonym na 
Placu św. Piotra wręczono egzem-
plarze tejże ewangelii. Warto pod 
tym kontem, zwłaszcza w przeży-
wanym przez nas Roku Miłosier-
dzia, spojrzeć na ewangelię, jako 
na teksty przesiąknięte Bożym 
miłosierdziem. Najpełniej mi-
łosierdzie Boga samego objawia 
się w przebaczeniu. Jezus z krzy-
ża woła: Ojcze przebacz im. Wsta-
wia się za każdym z nas. On- Jezus 
Chrystus, modli się i przebacza. 
Do takiego życia miłosierdziem 
nas zaprasza. Do wchodzenia na 
drogę modlitwy i drogę przeba-
czenia. Czytając fragment Męki 
Pańskiej jesteśmy wciągnięci w jej 
wydarzenia. Powinniśmy w wy-
obraźni przenieść się do Jerozoli-
my i być gdzieś w tłumie. Poczuj-
my te emocje, napięcia, które się 
tam dzieją. Na samym początku 
widzimy uroczysty wjazd Jezusa 
do Świętego Miasta. Ludzie są peł-
ni euforii, radości. Słychać pod-
niosłe okrzyki. Niestety ci co Go 

witali, tydzień później Go skazy-
wali. Tak bywa z tłumem. Nie my-
śli rozumem, ale tłum zawsze jest 
przez kogoś sterowany. Przy Jezu-
sie okazuje się kim naprawdę je-
steśmy. Dlatego tak wielu współ-
czesnych ludzi wyrzuca Jezusa ze 
swojego życia, bo boi się konfron-
tacji z samym sobą. Chcesz po-
znać siebie? Bądź przy Jezusie, a 
poznasz prawdę o sobie. Zbun-
towany tłum na swojego „króla” 
wziął buntownika Barabasza. Wy-
brali kogoś podobnego do siebie, z 
kim się identyfikowali. Sami prze-
cież byli buntownikami chcącymi 
rozlewu krwi. Kim jestem wśród 
tego tłumu? Opis Męki Pańskiej 
mówi sam za siebie. Nie jest ko-
nieczne, aby w tym miejscu się 
rozpisywać. Czytaj w tych dniach 
fragment ewangelii Łukaszowej i 
dostrzeż, że On to zrobił dla nas. 
Chciał ocalić każdego z nas przed 
potępieniem wiecznym. Dziękuj 
Mu za akt Jego miłosiernej miło-
ści wobec nas. 

Ks. Krystian Dylewski 

kONDOLENCJE

Wielkanocny Festyn
Mieszkańcy Wojcieszyna organizują  
w Niedzielę Palmową, tj. 20.03.2016,  

Festyn przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 
Do nabycia są: palmy, ciasta i stroiki.

Dochód przeznaczony będzie  
na budowę kościoła w Wojcieszynie.

Serdecznie zapraszamy
organizatorzy

Zaproszenie na Wielkanocne Rozważania 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, zaprasza na 

Wielkanocne Rozważania, które odbędą się 
w poniedziałek, wtorek i środę (21, 22, 23 marca), 

według następującego programu: 
godz. 16.00-18.00- sakrament pokuty 

godz. 16.30 – Msza św. z kazaniem prowadzona 
przez ks. Marka Prusiewicza z Dobrej. 

Zapraszamy wszystkich wiernych. 
ks. proboszcz Grzegorz Legutko 
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Zniesławienie
„Zostałam nieprawdziwie po-

mówiona w miejscu pracy o czy-
ny, których nie dokonałam. Po-
mówienie podważyło mój auto-
rytet i zaufanie jakim darzą mnie 
inni.  Czy przysługuje mi prawo 
do obrony? Jakie czynności mogę 
podjąć?”

Jak wynika z definicji zawartej w 
art. 212 § 1 kodeksu karnego znie-
sławienie polega na pomawianiu in-
nej osoby o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją 
w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla da-
nego stanowiska, zawodu lub rodza-
ju działalności. Zniesławienie może 
zatem odnosić się zarówno do po-
stępowania (przykładowo, że Pani 
Z. zażywa środki odurzające, czy też 
bije dzieci), jak też i właściwości in-
nej osoby (np. że ktoś jest pijakiem), 
które mają charakter poniżający w 
opinii publicznej. Jest ono przestęp-
stwem formalnym z narażenia, bo-
wiem do jego dokonania nie jest wy-
magany skutek w postaci rzeczywi-
stego poniżenia, bądź też utraty za-
ufania społecznego, a wystarczy, że 
zniesławiające zarzuty mogły taki 
skutek spowodować, a więc stwarza-
ły zagrożenie dla dobrego imienia. 
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza 
dla osób pełniące zawody tzw. zaufa-
nia publicznego, jak lekarz, nauczy-
ciel, urzędnik państwowy, a ocena 
ujemnej treści pomówienia doko-
nywana jest w kontekście wymagań 
związanych z zajmowanym stanowi-
skiem czy wykonywanym zawodem. 
Należy także pamiętać, że warun-
kiem koniecznym dla zniesławienia 
jest to, aby zarzut ten został zwerba-
lizowany wobec osoby trzeciej, nie 
jest bowiem zniesławieniem stawia-
nie jakichkolwiek zarzutów czy też 
uwag bezpośrednio i tylko i wyłącz-
nie wobec osoby, której zarzut ten 
dotyczy – w tzw. cztery oczy. 

Zniesławienie jest przestępstwem 
ściganym z oskarżenia prywatnego, 
co oznacza, że pokrzywdzony samo-
dzielnie sporządza akt oskarżenia 
i wnosi go bezpośrednio do sądu, 
nadto w postępowaniu sądowym 
występuje w charakterze oskarżycie-
la prywatnego. Zgodnie z przywoła-
nym powyżej przepisem przestęp-
stwo zniesławienia zagrożone jest 
karą grzywny albo karą ogranicze-
nia wolności, a w przypadku znie-
sławienia dokonanego za pomocą 
środków masowego komunikowa-
nia się, także karą pozbawienia wol-
ności do roku. W razie skazania, Sąd 

może także orzec nawiązkę na rzecz 
pokrzywdzonego, PCK lub na inny 
cel wskazany przez pokrzywdzone-
go. 

Obok drogi karnej pokrzywdzo-
nemu przysługuje także możliwość 
ochrony swojego dobrego imienia 
także na drodze postępowania cy-
wilnego. Dobre imię wchodzi bo-
wiem do katalogu tzw. dób osobi-
stych chronionych prawem, których 
naruszenie skutkować może obo-
wiązkiem zapłaty zadośćuczynie-
nia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę, obowiązkiem zapłaty odpowied-
niej sumy pieniężnej na wskazany 
przez pokrzywdzonego cel społecz-
ny. Ponadto, jak wynika z treści art. 
24 § 1 kodeksu cywilnego, ten czy-
je dobro osobiste zostaje zagrożone 
cudzym działaniem, może żądać za-
niechania tego działania, chyba że 
nie jest ono bezprawne. W razie do-
konanego naruszenia może on tak-
że żądać, ażeby osoba, która dopu-
ściła się naruszenia, dopełniła czyn-
ności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności aże-
by złożyła oświadczenie odpowied-
niej treści i w odpowiedniej formie, 
co oznacza, że w przypadku naru-
szenia dobrego imienia, pokrzyw-
dzony – poza żądaniem zadośćuczy-
nienia może domagać się także usu-
nięcia skutków takiego zniesławie-
nia np. poprzez sprostowanie i pu-
bliczne przeprosiny na łamach pra-
sy czy innych środków masowego 
komunikowania się, ewentualnie w 
sposób zwyczajowo przyjęty w śro-
dowisku, w którym obraca się po-
krzywdzony. Żądanie dopełnienia 
czynności potrzebnych do usunięcia 
skutków naruszenia dóbr osobistych 
przez złożenie oświadczenia odpo-
wiedniej treści i w odpowiedniej for-
mie powinno być skonkretyzowane 
przez osobę domagającą się ochro-
ny, czyli powinna ona ściśle określić 
treść oświadczenia, którego złożenia 
się domaga. Pozew o ochronę dóbr 
osobistych składa się do Sądu Okrę-
gowego właściwego według miejsca 
zamieszkania pozwanego. 

Dokonując oceny zachowania się 
osoby która dopuszcza się zniesła-
wienia należy mieć na uwadze, iż nie 
każde zachowanie się takiej osoby 
pociąga za sobą odpowiedzialność. 
Jak wynika bowiem z treści art. 213 
kodeksu karnego, nie ma przestęp-
stwa, jeżeli zarzut uczyniony niepu-
blicznie jest prawdziwy, tj. zgodny 
z rzeczywistością, nadto nie popeł-
nia przestępstwa zniesławienia tak-
że ten, kto publicznie podnosi lub 
rozgłasza prawdziwy zarzut doty-
czący osób pełniących funkcję pu-
bliczną lub służący obronie społecz-
nie uzasadnionego interesu. Spraw-
ca zniesławienia musi kierować się 
więc specjalną motywacją, która ma 
być oceniana całościowo na podsta-
wie wszystkich okoliczności, w ja-
kich został zarzut podniesiony. Oce-
na postępowania sprawcy krytyki 
zależy zatem od kontekstu, w jakim 
została ona dokonana.

Agnieszka Warian

Wizyta uczniów edukacji wczesnoszkolnej  
SP nr 1 w Przedszkolu nr 4

„Nic tak nie łączy,  
jak wspólna zabawa”
„W szkole zawsze jest ciekawie, w szkole uczę się i bawię”. Słowa te stały się inspiracją do 
przygotowania i zaprezentowania małego programu artystycznego dla zaprzyjaźnione-
go z nami od wielu już lat przedszkola przy ul. Kościuszki. Grupę artystyczną stworzyli 
przedstawiciele czterech klas naszej placówki, uczniowie klasy I a, I d, II c i III a. W go-
ścinne progi Przedszkola nr 4 udaliśmy się we wtorkowy poranek, 15 marca. 

Młodzi artyści edukacji wcze-
snoszkolnej zaprosili swoich 
przedszkolnych kolegów do obej-
rzenia programu pod znamien-
nym tytułem „Podróż w krainę 
wierszy Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy”. Prezentacja znanych i 
uwielbianych przez najmłodszych 
wierszy tych polskich mistrzów 
poezji dziecięcej przeplatana była 
piosenką i tańcem. Cudnie roz-
brzmiewały wypowiadane przez 
naszych recytatorów słowa z wier-
szy: ”Lokomotywa”, „Kłamczucha’, 
„Skarżypyta”, „W Śpiewowicach”, 
„O Grzesiu kłamczuchu”, itp. Za-

chwyt zgromadzonych wzbudzi-
ły pokazy taneczne w rytmie Jive, 
Samby i Hip -hop. Połączony ze-
spół tancerek z klasy II c i III a za-
prezentował mały taneczny show, 
a skoczne i wdzięczne rytmy tych 
tańców oraz kunszt wykonawczy 
wzbudził ogólny zachwyt zgro-
madzonej publiczności. Nasi go-
spodarze – cała „załoga” przed-
szkola na czele z panią Dyrek-
tor, nauczycielkami oraz przede 
wszystkim „zerówkowiczami”, za-
prosili do wspólnej zabawy inte-
gracyjnej wszystkich zebranych 
na przedstawieniu. Naturalność 

i radość dzieci udzieliła się rów-
nież opiekunom z obydwu placó-
wek. Wesoło i przyjaźnie upłynę-
ły nam wspólnie spędzone chwi-
lę, podczas tego spotkania obec-
nych uczniów naszej szkoły z ich 
młodszymi kolegami. Myślimy, że 
to kolejny, ale na pewno nie ostat-
ni krok (już jesteśmy umówieni 
na rewizytę), do tworzenia jedno-
litego, współpracującego ze sobą 
na wielu płaszczyznach środowi-
ska edukacyjnego. 

Opr. Zespół Edukacji 
Wczesnoszkolnej SP nr 1

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki przy udziale Komunalne-
go Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Donatana.   

 Donatan, nikt nie potrafi się 
oprzeć temu przystojniakowi, po-
trafi zrobić tak maślane oczy, że 
kradnie wszystkie serca. Jego pa-
sją jest bycie głaskanym i przytula-
nym. Lubi zabawy, spacerki i umie-
jętnie zachęca do harców inne pie-
ski. Spokojnie może zamieszkać z 
drugim pieskiem, z kotami zapew-
ne też, by się zaprzyjaźnić. Dona-
tan trafił do schroniska jako pie-
sek zadbany, z błyszczącą sierścią. 
Jest młody, ma maksymalnie dwa 
lata, został już wykastrowany. Do-
natan z chęcią już wyprowadziłby 
się ze schroniskowego boksu i za-
mieszkał w nowym domu. Kon-
takt w sprawie adopcji: p. Marta 
504 249 530. red.

Adoptuj, nie kupuj 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

     

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEk, PIASEk 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEm, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEm 
DO kLIENTA

A/0

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD
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Nasi Przedsiębiorcy: GeoTrans Krzysztof Sierzchała i Usługi Geodezyjne Ryszard Margas 

Mierzą co się da
Do czego jest potrzebna w życiu geodezja? Czy w terenie wszystko można zmierzyć?  Takie między innymi pytania zadaliśmy kolejnym naszym rozmów-
com w ramach stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, którymi tym razem są panowie: Krzysztof Sierzchała i Ryszard Margas, zajmujący się świadczeniem 
usług geodezyjnych na naszym terenie i nie tylko. 

Dziennik Nowogardzki: Tytu-
łem wprowadzenia do naszej roz-
mowy proszę powiedzieć, czy mie-
rzycie wszystko co się da? 

Krzysztof Sierzchała: W zasa-
dzie wszystko, co jest możliwe do 
zmierzenia. Dlatego potwierdzam, 
jak najbardziej możemy zmierzyć 
dosłownie wszystko, co jest w tere-
nie. Od 2003 roku pracuję w zawo-
dzie, który nie jest łatwy, bo wyma-
ga ogromnej sprawności fizycznej 
oraz oczywiście dobrej intuicji. Pro-
wadzimy z Ryszardem dwa odrębne 
podmioty gospodarcze, ale łączą nas 
wspólne obowiązki, które w tej pracy 
muszą być wykonywane z dużą pre-
cyzją i zaufaniem zawodowym, al-
bowiem ważny jest tu każdy nawet 
centymetr. 

Ryszard Margas: Ja mogę tyl-
ko potwierdzić to samo. Niemniej 
Krzysztof zajmuje się sprawami in-
formatycznymi i całą strukturą kom-
puterową. A ja tą drugą, logistyczną, 
która jest najczęściej w terenie i obej-
muje cały teren Powiatu Goleniow-
skiego oraz powiaty ościenne. Swo-
ją przygodę w tym zawodzie rozpo-
cząłem 1996 roku jako jeszcze pra-
cownik,  w jednej z firm z Golenio-
wa, gdzie po dwóch latach, zdobywa-
jąc doświadczenie zdecydowałem się 
od 1998 r rozpocząć własną działal-
ność, która trwa do dziś. Od 2009r 
rozpocząłem współpracę z Krzyszto-
fem z siedzibą przy ulicy Boh. War-
szawy 66 w Nowogardzie, na terenie 
Piekarni Pędziszczak. Tutaj mamy 
swoje biuro i realizujemy wszelkie 
projekty, które dostajemy od inwe-
storów w zleceniach, więc pozdra-
wiamy ich i dziękujemy im za oka-
zane nam zaufanie i zapraszamy do 
dalszej współpracy.  

Panowie czy ten pomysł na od-
dzielenie dwóch niezależnych firm 

o takim samym profilu nie kom-
plikuje wam życia zawodowego?

RM: Oczywiście, że nie, bo gdy-
by było inaczej to nie zdecydowa-
libyśmy się na taką opcję. Każdy z 
nas wie, co ma robić i robi to bardzo 
dobrze. Mamy niezależne firmy, ale 
wykonujemy wiele wspólnych pro-
jektów oraz zleceń.  

KS: Po prostu dajemy sobie świet-
nie radę, bo bardzo dobrze dzielimy 
się w obowiązkach, których proszę mi 
wierzyć, że jest bardzo wiele i należy 
wykonać je w określonym terminie.

Czy zawód geodety jest jednym 
z zawodów, który zajmuje się po-
miarami terenu, gruntu, na któ-
rym będzie wybudowany obiekt? 
Czy do tego trzeba dużej precyzji 
i wyobraźni przestrzennej? 

KS: Jest tak, jak pan mówi. Tutaj 
chcę powiedzieć, iż praca w geodezji 
wymaga specyficznych i bardzo kon-
kretnych predyspozycji. Poza odpo-
wiednim kierunkiem studiów, trzeba 
również zdobyć doświadczenie oraz 
wymagane uprawnienia zawodowe, 
być sprawnym motorycznie  oraz po-
dejmować szybko decyzje, dlatego te 
wszystkie  cechy są tu konieczne. 

RM: Warto jeszcze dodać do wy-
powiedzi Krzysztofa, że geodeta to 
zawód, w którym pomyłki muszą być 
wyeliminowane niemal do tzw. „0”, 
dlatego tu nie ma miejsca na błędy, 
bowiem każda pomyłka to konkret-
na strata dla inwestora i problem dla 
geodety. W tym zawodzie uczciwość, 
dokładność oraz precyzja niemal ze-
garmistrzowska, muszą być bardzo 
przestrzegane nie ma tutaj żadnych 
odstępstw.      

Czy wykonywaliście państwo 
już kiedyś pomiary związane z ja-
kimiś szczególnymi miejscami na 
terenie naszej gminy i okolic, czy 
może w innych miejscach?

RM: Takich miejsc w Nowogar-
dzie i okolicach jest kilka, ale takie 
które utkwiły nam w pamięci to jest 
np. supermarket INTERMARCHE, a 
wcześniej dawny dworzec PKS, który 
to został zburzony, a w jego miejsce 
postawiony właśnie obiekt, którego 
prowadziliśmy obsługę geodezyjną. 
By jeszcze bardziej dopełnić wypo-
wiedź wymienię boisko ORLIK przy 
SP nr 3, Szkoła wraz z halą gimna-
styczną w Goleniowie przy basenie, 
budowa MC DONALDS w Golenio-
wie przy trasie do Szczecina.

KS: Ale to nie jedyne miejsca, 
gdzie wykonywaliśmy nasze usługi 
w zakresie geodezji,  jest jeszcze te-
ren, gdzie obecnie mieści się osiedle 
Czereśniowy Sad, czy też budowa, 
która jest realizowana przy ul. Woj-
ska Polskiego, tam, jak pan  zapew-
ne wie, powstają nowe bloki miesz-
kalne, które koordynuje spółdzielnia 
mieszkaniowa „CISY”. Kolejnym 
mógłby być jeszcze budynek komu-
nalny przy ul. 15 Lutego, którego in-
westorem jest gmina, a my odpowia-
damy za geodezję. Kolejnymi miej-
scami, które mogę wskazać jest bu-
dynek Hosso  oraz obiektów handlo-
wych budowanych przy ulicy Ban-
kowej. Jak zapewne pan już do-
strzegł, to tych miejsc jest kilka i pro-
szę nam wierzyć, że mamy ogromną 
z tego satysfakcję, iż to nasz wkład 
oraz zaangażowanie zawodowe na-
sze i naszych pracowników jest wi-
doczne już po pełnej realizacji inwe-
stycji.

Załóżmy, że jestem zaintereso-
wany budową domu lub innego 
obiektu budowlanego na określo-
nym terenie, czy w tym przypadku 
muszę zgłosić się do geodety? 

RM: Słusznie, bo każda inwesty-
cja rozpoczyna się od geodezji, na-
leży wykonać mapy do celów projek-

towych następnie opracować projek-
ty, wynieść je w teren i zinwentary-
zować. 

KS Tutaj warto jeszcze dodać do 
wypowiedzi kolegi, że może to zro-
bić tylko geodeta z odpowiednimi 
uprawnieniami, które my posiadamy 
oraz należy dysponować odpowied-
nim sprzętem do pomiarów, takich 
jak GPS , tachimetry elektroniczne 
oraz niwelatory.

Geodezja jest dziedziną, któ-
ra ma określone wymogi, ale ich 
zakres jest dość rozległy. Dlatego 
proszę powiedzieć czytelnikom, 
jakie usługi państwo wykonuje-
cie? 

RM: Nasze biuro realizuje zlece-
nia obejmujące mapy do celów pro-
jektowych, pomiary powykonawcze 
i inwentaryzacyjne, wytyczenia bu-
dynków, przyłączy energetycznych, 
sanitarnych, wodociągowych i ga-
zowych, inaczej mówiąc, jest to za-
kres geodezji gospodarczej, która jest 
potrzebna w procesie budowlanym. 
Dlatego wszystkich chętnych zapra-
szamy do współpracy z nami do na-
szego biura, tu przy ul. Boh. Warsza-
wy 66.

KS: Dopełniając jeszcze wypo-
wiedź, innymi słowy pomagamy 
wszystkim tym osobom, które chcą 
rozpocząć inwestycję budowlaną.   

Czy można negocjować cenę i 
jakie są stawki w tej branży za tego 
typu usługę? 

KS: Ceny naszych usług uwarun-
kowane są od rodzaju usługi i mu-
szą być konkurencyjne na rynku, bo 
jak pan wie oprócz naszej firmy są 
jeszcze inne, które również świad-
czą usługi na bardzo dobrym pozio-
mie, toteż nie rywalizujemy z nimi, 
ale bardziej współpracujemy. 

RM: Warto jeszcze dodać, że koszt 
usługi uzależniony jest też od terenu, 
na którym będziemy dokonywali po-
miarów. Innymi słowy, – jeżeli jest 
bardziej rozległy teren, tym więcej 
musimy wykonać pracy, ale tutaj nie 
ma tzw. „sztywnych widełek”, każdą 
kwotę zleceniodawca może z nami 
negocjować i osiągnąć zamierzony 
kompromis, który będzie satysfak-
cjonował obydwie strony.

Dowiedziałem się, że w związ-
ku ze zmianą przepisów, które na-
stąpiły w 2014 roku, czas oczeki-
wania na podział znacznie się wy-
dłużył. Obecnie czas oczekiwania 
na zatwierdzenie podziału to mi-
nimum 4 miesiące. To chyba zbyt 
długi okres dla zainteresowane-
go? 

RM: Panie redaktorze, według 
mnie, to i tak jest to w miarę krót-
ki okres. Dlatego tutaj bym nie dra-
matyzował, bowiem każda tego typu 
procedura musi mieć swój czas. Na 
okres ten składa się wiele czynności, 

które w międzyczasie trzeba wyko-
nać dla klienta. 

KS: Nie będziemy pana zanudzać 
poszczególnymi etapami tej procedu-
ry, ale proszę mi wierzyć, że każda 
z tych podjętych czynności ma swój 
określony czas na realizacją.

Kończąc już nasze spotkanie za-
pytam, czy wiedzą panowie, że 
miejsce objęte strefą ekonomiczną 
to teren 20 hektarów, z możliwo-
ścią rozszerzenia do 100 ha, i znaj-
duje się przy drodze w kierunku 
na Gdańsk, tj. za obwodnicą No-
wogardu. Czy w opinii panów  do-
świadczenia jako geodetów, to in-
westycja z przyszłością?

KS: Uważam, że jest to świetny 
pomysł, który przyniesie kiedyś za-
mierzony skutek do którego będą 
przekonane, mam nadzieję, firmy 
o dużym potencjale produkcyjnym. 
Jako mieszkańcowi tego miasta, ma-
rzy mi się, by była to strefa na wzór 
strefy, czy parku przemysłowego z 
Goleniowa. Jak będzie? W przyszło-
ści zobaczymy.

RM: Działalność takiej strefy spo-
wodowałaby zredukowanie i tak 
już dość dużego bezrobocia w na-
szej gminie. Dlatego, ja też mam oso-
biście takie marzenie, by w tej stre-
fie ekonomicznej wreszcie rozpoczę-
ły działalność firmy, które dałyby 
zatrudnienie nowogardzianom. Te-
ren jest idealny z naszego zawodo-
wego punktu widzenia, bo jest ła-
twy dostęp do obwodnicy, gdzie np. 
transport lądowy nie musi już jechać 
przez miasto.

Ostatnim pytaniem jest spra-
wa kosztów prowadzenia działal-
ności, która elektryzuje lokalnych 
przedsiębiorców, czy również pa-
nów jako pracodawców, którzy za-
trudniają pracowników i muszą 
utrzymać miejsca pracy?

RM: Może odpowiem trywialnie, 
ale jak na razie stawiamy temu czo-
ła mamy nadzieję, że sytuacja taka 
się utrzyma, a firma w miarę upły-
wu czasu będzie się rozwijać. Dużą 
dogodnością są np. Programy z PUP, 
czy też Unii Europejskiej, które to 
dopomogły nam w zakupie, np. po-
trzebnych do pracy specjalistycznych 
instrumentów pomiarowych i opro-
gramowania.

KS: Naszym motorem napędo-
wym w firmie jest oczywiście nasza 
załoga, która jest naprawdę bardzo 
solidna w swoich obowiązkach. Pani 
Edyta, jak i pan Mateusz, wedle na-
szej wspólnej opinii, bardzo dobrze 
wypełniają swoje obowiązki, które 
nie należą do łatwych. Niemniej jest 
okazja, by im za tę pracę bardzo ser-
decznie podziękować, co wspólnie z 
Ryszardem czynimy poprzez gazetę 
Dziennik Nowogardzki.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Aby móc samodzielnie wykonywać prace w geodezji i kartografii, należy uzyskać uprawnienia zawodowe i zdać egzamin pań-
stwowy, mówią panowie Ryszard, Krzysztof i pracownik Mateusz
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DN w rozmowie z ks. Jerzym Labudą z Osiny

„Idąc za Chrystusem starajmy się Go naśladować”
Ku końcowi zbliża się Wielki Post, który jest okresem przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
W jaki sposób katolicy powinni przeżyć ten czas, dlaczego warto uczestniczyć w odbywających się w tym okresie rekolekcjach wielkopostnych i w końcu, 
co możemy zrobić, aby właściwie przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy? O tym rozmawiamy z ks. Jerzym Labudą, proboszczem parafii Niepokalanego 
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w Osinie. 

Dziennik Nowogardzki : Czym 
powinien być Wielki Post w ży-
ciu każdego z nas?

Ks. Jerzy Labuda: Wielki Post w 
życiu chrześcijan jest czasem bar-
dzo ważnym, to takie duchowe 
„oczyszczenie naszego życia, na-
szych myśli, zachowań, czy też pra-

gnień”. Jest to taki czas zwolnienia 
tempa życia i popatrzenia na siebie 
przez pryzmat miłości Boga, wyra-
żonej w Jezusie Chrystusie. Ta mi-
łość szczególnie realizuje się po-
przez przyjęcie przez Niego krzyża 
i oddania na nim swojego życia z 
miłości do każdego człowieka. 

Jak dobrze przeżyć czas Wiel-
kiego Postu? O czym należy pa-
miętać w tym duchowym czasie?

Ten czas pozwala nam częściej 
patrzeć na siebie przez pryzmat 
ewangelicznej miłości, miłości jako 
daru z siebie; należy pamiętać, że 
idąc za Chrystusem muszę sta-
rać się Go naśladować. Stąd czas 
Wielkiego Postu mobilizuje mnie 
do mniejszego dogadzania sobie, a 
większej ofiarności i wymagań (to 
nasze wielkopostne postanowie-
nia). Pomaga mi bardziej dostrze-
gać drugiego człowieka z jego pro-
blemami i potrzebami, poświęcić 
mu odrobinę czasu i pomocną dło-
nią mu usłużyć tzw. wielkopostna 
jałmużna.

Czy w okresie wielkopostnym 
należy stawiać sobie postano-
wienia, walczyć z własnymi sła-
bościami?

Każdy chrześcijanin w tym cza-
sie, rozpoczynając czas Wielkie-
go Postu, powinien świadomie i w 
sposób dobrowolny, każdy według 
własnych możliwości i duchowych 
potrzeb, podjąć duchową pracę 
nad swoimi słabościami poprzez 
tzw. wielkopostne postanowienia, 
których zadaniem jest upodobanie 
nas do naszego Mistrza. Najlepiej 
wyraża tą myśl prorok Joel „Na-
wróćcie się do Mnie całym swym 
sercem, przez post i płacz i lament. 
Rozdzierajcie jednak wasze serca, 
a nie szaty” ( Jl 2, 12). Nasze po-

stanowienia pomagają nam kształ-
tować silną wolę, która z kolei jest 
nam potrzebna po to, aby łatwiej 
nam było przeciwstawiać się znie-
walającym pokusom świata, a bar-
dziej wypełniać Ewangelię, która 
wskazuje człowiekowi na jego du-
chową wolność i wielkość.

Dlaczego w Kościele Katolic-
kim uważa się, że Święta Wiel-
kanocne są ważniejsze od Świąt 
Bożego Narodzenia?

Święta Wielkanocne to czas w 
którym dokonuje się pełne odku-
pienie człowieka, czas niepowta-
rzalny i jedyny w swoim rodza-
ju. Przeżywamy go w tzw. Tridu-
um Paschalnym – od Wielkiego 
Czwartku wieczorem - Mszy św. 
Wieczerzy Pańskiej do Niedzie-
li Zmartwychwstania. To w tych 
dniach dokonuje się nasze odku-
pienie zakończone Zmartwych-
wstaniem – pustym grobem; Sza-
tan zostaje ostatecznie pokonany 
i przywrócona zostaje człowieko-
wi szansa na wieczne życie z Bo-
giem (zależy to już tylko od wybo-
rów i decyzji człowieka) oraz ludz-
ka godność, którą człowiek utracił 
poprzez grzech pierworodny. 

Nieodzownym elementem 
Wielkiego Postu są rekolekcje. 
Dlaczego warto w nich uczestni-
czyć?

Każde rekolekcje, a szczególnie 
Rekolekcje przeżywane w Wiel-
kim Poście, to czas próby podsu-

mowania swojego dotychczasowe-
go życia, oceny moich postaw, za-
chowań w świetle Bożego słowa, 
jak żyję Ewangelią, czy rzeczywi-
ście Chrystus jest dla mnie Drogą, 
prawdą i Życiem. Wiara i Ewange-
lia to nie jakiś dodatek do mojego 
życia, ale fundament, na którym 
buduję wszelkie relacje w życiu tak, 
aby upodabniać się jak najbardziej 
(na wzór świętych Kościoła) do Je-
zusa Chrystusa - naszego Pana i 
Mistrza. Dopiero wtedy mogę mó-
wić, że żyję wiarą, że jest ona au-
tentyczna – nawet wówczas, gdy-
by wiele spraw mi się nie udawa-
ło, bo nie jesteśmy doskonali, ale do 
doskonałości dążymy. Dlatego ży-
cie chrześcijańskie dzięki przeży-
tym dobrze Rekolekcjom może być 
bardzo owocne, często przemienia-
jące nie tylko nasze życie, ale i życie 
innych ludzi dzięki świadectwu, ja-
kie jesteśmy w stanie dać w świecie 
swojej wierności Bogu i Ewangelii. 

Na zakończenie zapytam, w ja-
kich dniach odbędą się nauki re-
kolekcyjne w Osinie dla dzieci i 
dorosłych? 

Rekolekcje w Osinie odbywać się 
będą od Niedzieli Palmowej, tj od 
20 marca do 23 marca 2016 roku. 
Dzieci przeżywać będą ten czas 
od 21-23 marca 2016 roku, a po-
prowadzi ten święty czas zadumy i 
rozważań ks. dr. Paweł Płaczek. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

W losowaniu podwójnego biletu wezmą udział kupony dostarczone do redakcji: Dziennik Nowogardzki, ul. Bohaterów Warsza-
wy 7a zawierające odpowiedź na pytanie: W jakim państwie powstały klocki LEGO?

Odpowiedź ..............................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka, tel. opiekuna ..................................................................................................................................................................

KUPON

konkurs: do wygrania bilety na wystawę

WYSTAWA BUDOWLI  Z KLOCKÓW LEGO w Szczecinie
10 tirów klocków i sprzętu, 1200 m 2 powierzchni, niemal 100 makiet prezentujących fantastyczne budowle z kilku milionów klocków Lego, największy 
na świecie Titanic i Fun Park – strefa zabawy klockami to wszystko można zobaczyć w Szczecinie. 

Największą w Polsce Wystawę 
Budowli z Klocków Lego moż-
na podziwiać, w Marcredo Cen-
ter przy ul. Andrzeja Struga 31 
w Szczecinie, od 27 lutego do 10 
kwietnia 2016 r. Cała ekspozycja 
składa się z kilku milionów kloc-
ków i zajmuje 1200 metrów kwa-
dratowych.

Wystawa łączy zabawę i edu-
kację. Eksponaty prezentują po-
stacie, miejsca, a także wydarze-
nia znane z bajek czy filmów, jak 

również sceny historyczne oraz 
najsłynniejsze budowle architek-
toniczne – zarówno zabytkowe, 
jak i współczesne. Niezapomnia-
ne wrażenia zapewniają makie-
ty kolejowe z jeżdżącymi pocią-
gami z klocków LEGO i ogrom-
ne wesołe miasteczko. Wyjątko-
wym dodatkiem są także makie-
ty autorskie m.in. bitwa o Karaiby 
oraz scena z latającymi wyspami 
z filmu Avatar. Wyjątkowym do-
datkiem są także eksponaty autor-

skie, m.in. makieta „Atak Hord” 
na której znajduje się około 3500 

mini figur, kompleks starożytnego 
Forum Romanum oraz mozaiki 
wykonane z klocków Lego przed-
stawiające znane postacie, a wśród 

nich między innymi Jim Morri-
son, Bob Marley, Barack Obama 
i Lech Wałęsa. Pojawią się także 
makiety stanu wojennego.

Zasady udziału w konkursie 
Aby wziąć udział w losowaniu dwóch podwójnych biletów (dla opie-

kuna i dziecka) na wystawę Lego w Szczecinie, należy do dnia 21 marca 
dostarczyć do redakcji wypełniony kup z pytaniem konkursowym, któ-
ry publikujemy obok. Prawidłowo wypełnione kupony wezmą udział w 
losowaniu, którego wyniki podamy w wydaniu DN, w dniu 22 marca 
(wtorek). Zapraszamy do udziału w konkursie! red. DN
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Nowogardzka kolarska Liga Przełajowa i m.T.B.

Czas na wielki finał!
Już w najbliższą niedzielę (20 marca), o godzinie 11:45, rozpocznie się ostatnia seria, któ-
ra będzie zarazem finałem, Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi przełajowej i M.T.B. Zachęcamy 
sympatyków kolarstwa do wzięcia udziału w ostatnim treningowym spotkaniu kolarzy w 
nowogardzkim „Sarnim Lesie”. 

Będzie to ósme spotkanie ko-
larzy z woj. zachodniopomor-
skiego, organizowane w formie 
wspólnego treningu, na terenie 
„Sarniego Lasu” w Nowogardzie. 
W związku z tym, publikujemy 
komunikat organizatorów za-
powiadający to wydarzenie: Za-
praszamy wszystkich na finało-
wą edycję ligi przełajowej, która 

odbędzie się 20 marca. Start za-
planowano na godzinę 11:45, po 
wyścigu odbędzie się dekoracja i 
wręczenie upominków. Wszystko 
uwieńczy wspólne ognisko i pie-
czenie kiełbasek. W pierwszej ko-
lejności wystartują dzieci, a na-
stępnie kategoria Open. Zbiórka 
zawodników zaplanowana jest na 
godzinę 11:00, przy Ośrodku Wy-

poczynkowym „Sarenka”. - infor-
mują organizatorzy Ligi. 

Dodajmy, że nagrody dla po-
szczególnych zawodników zosta-
ły ufundowane przez Jana Zugaja- 
„Sklep Rowerowy Bicykl”. O tym, 
jak zakończyła się pierwsza edycja 
nowogardzkiej ligi poinformuje-
my na bieżąco. 

KR

Rezerwy i kobiety nie pojadą 
na swój mecz!

Pomorzanin bez 
pieniędzy...
W najbliższą sobotę (19 marca), o godzinie 14:00, Pomorzanin 
Nowogard na własnym stadionie podejmował będzie Regę Trze-
biatów. Będzie to inauguracja rundy rewanżowej przed własną 
publicznością. Z kolei w A-Klasie, Pomorzanin II rozgrywki roz-
pocznie od walkowera. Drugi zespół nie pojedzie do Łożnicy, 
która nie zgodziła się na przełożenie tego spotkania, dlatego no-
wogardzki klub odda rywalom punkty bez walki. Na swój mecz 
nie pojadą również walczące o awans piłkarki Pomorzanina. Na 
szczęście w tym przypadku, Błękitni II Stargard zgodzili się na 
przełożenie tego meczu. 

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard ostatnie punkty wywalczyli w 
11. kolejce (24 października 2015), 
wówczas nowogardzianie zremiso-
wali w Gryfinie z tamtejszym Ener-
getykiem 2:2. Od tamtej pory ze-
spół z Nowogardu zanotował już 
pięć porażek z rzędu. Trudno bę-
dzie poprawić tę statystykę w naj-
bliższą sobotę, gdyż rywalami bę-
dzie zajmująca 6. miejsce w tabe-
li- Rega Trzebiatów. Rywale w mi-
nionym tygodniu ograli w Lipia-
nach tamtejszą Stal 1:3. Rega to so-
lidny rywal, który jeszcze nie prze-
grał na własnym boisku, jednak na 
wyjazdach piłkarze z Trzebiatowa 
nie prezentują się najlepiej. Jak do 
tej pory, Rega na boiskach rywa-
li wygrała w dwóch meczach, dwa 
razy zremisowała oraz czterokrot-
nie przegrała, a wszystko to przy 
bilansie zaledwie 8 strzelonych i aż 
23 straconych goli. Co ciekawe, jeśli 
chodzi o zestawienie goli, to Rega 
na wyjazdach prezentuje się gorzej 
nawet od Pomorzanina, który rów-
nież strzelił 8 goli, ale stracił ich o 5 
mniej. To jednak jedyna pozytyw-
na wiadomość... Jak udało nam się 
ustalić, w sobotę pierwsze skrzyp-
ce mogą odgrywać piłkarze drugie-
go zespołu, gdyż „rezerwowi” nie 
pojadą na swój ligowy mecz, któ-
ry miał się odbyć w sobotę o godzi-
nie 15:00, w Łożnicy. Powodem jest 
m.in. brak zawodników, ze względu 
na ich obecność w składzie pierw-
szego zespołu. Inni zawodnicy le-
czą kontuzje. Poza tym, klub po 
meczu z Regą organizuje ognisko 
dla zawodników w ramach inaugu-
racji rozgrywek...

Z zupełnie innych przyczyn, w 
sobotę, rundy rewanżowej w III Li-
dze Kobiet nie zainaugurują „Po-

morzanki”. Kobiecy zespół nie ma 
opłaconych badań lekarskich i nie 
może rywalizować w najbliższy 
weekend. Dzięki wyrozumiałości 
Błękitnych II Stargard, którzy mo-
gli wygrać ten mecz walkowerem, 
termin spotkania został przełożony. 
To bardzo ładny gest ze strony Błę-
kitnych, bo ewentualny walkower 
mógłby już oznaczać koniec szans 
na awans do II Ligi. Dlaczego ko-
biecy zespół nie ma jeszcze badań 
lekarskich? Otóż, jak udało nam się 
ustalić, gmina nie podpisała jesz-
cze z Pomorzaninem umowy do-
tyczącej przekazania dla klubu do-
finansowania w wysokości 205 tys. 
zł w ramach konkursu ofert dla or-
ganizacji pozarządowych, tym sa-
mym Pomorzanin pozostał bez pie-
niędzy... Badania lekarskie piłkarzy 
pierwszego i drugiego zespołu zo-
stały opłacone z wpływów do klu-
bowej kasy za transfery, było to nie-
co ponad 3 000 zł. Kobieca druży-
na składa się z 19 piłkarek, a koszt 
badania jednej zawodniczki wyno-
si 60 zł. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że gmina nie chce podpi-
sać umowy, gdyż skarbnik M. Mar-
chewka dopatrzył się jakichś nie-
prawidłowości w polityce finanso-
wej klubu. Pytany o to Marcin Mar-
chewka, kategorycznie zaprzeczył 
jakoby zanegował elementy spra-
wozdania finansowego Pomorza-
nina. Podpisanie umowy może na-
stąpić dziś, tj. w piątek (18 marca). 
Czy jednak tak się stanie? Będzie-
my o tym informować na bieżąco. 
Jedno jest pewne, brak dofinanso-
wania ze strony gminy, oznaczać 
będzie dla Pomorzanina totalną ka-
tastrofę... Przy artykule prezentuje-
my komplet gier w 17. kolejce. 

KR

 Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
17. kolejka:
Stal Szczecin – Morzycko Moryń (19.03; 11:00)
Energetyk Gryfino – Stal Lipiany (19.03; 14:00)
Iskra Golczewo – Ina Ińsko (19.03; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów (19.03; 14:00)
Sparta Węgorzyno – Kłos Pełczyce (19.03; 15:00)
Piast Karsko – Sarmata Dobra (19.03; 15:00)
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty (19.03; 15:00)
Błękitni II Stargard – Arkonia Szczecin (19.03; 16:30)

Rozdajemy bilety na mecz półfinału mistrzostw Polski

Kibicuj na żywo  
Chemikowi Police!
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego otrzymała trzy podwójne wejściówki na sobotni (19 
marca, godz. 14:45) mecz, półfinału Mistrzostw Polski pomiędzy Chemikiem Police oraz 
MKS-em Tauron Dąbrową Górniczą. Bilety otrzymają ci Czytelnicy, którzy jako pierwsi 
przyślą na numer telefonu redakcyjnego wiadomość sms ze zgłoszeniem. Więcej informa-
cji w tekście poniżej. 

Aby wylosować darmowe wej-
ściówki na mecz Chemika Police 
z Dąbrową Górniczą, należy jak 
najszybciej napisać wiadomość 
sms o treści: CHEMIK POLICE – 
(imię i nazwisko), pod numer tel: 
513 088 309. Trzy pierwsze oso-

by otrzymają podwójne wejściów-
ki na to wydarzenie, zaplanowane 
na najbliższą sobotę (19 marca), o 
godzinie 14:45. 

Zwycięzców o wynikach po-
informujemy natychmiast, po 
otrzymaniu pierwszych trzech 

zgłoszeń. Bilety będą do odbioru 
przed meczem w kasach hali Azo-
ty Arena w Szczecinie (ul. Szafe-
ra 3/5/7). Zapraszamy do zabawy 
i życzymy powodzenia. 

Red. 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Ula córka Katarzyny i 
Andrzeja ur. 7-03-2016 z 
Siwkowic

Aleksander syn Sylwii i 
Artura ur. 15-03-2016 z 
Nowogardu

Iga córka Magdaleny i 
Mateusza Baryluk ur. 16-
03-2016 z Sielska

Adam syn Justyny i To-
masza Pietrzak ur. 13-03-
2016 z Miętna

Szymon syn Eweliny i 
Krzysztofa Mnich ur. 12-
03-2016 z Dobrej

Syn Marleny i Dariusza 
Sokołowskich ur. 17-03-
2016 z Nowogardu

Stasiu syn Sylwii i Radka 
ur. 3-03-2016 z Łobza

Maria córka Mileny i To-
masza Miłek ur. 10-03-
2016 z Tuczy

Lilianna córka Eweliny i 
Krzysztofa Leśniak ur. 11-
03-2016 z Wierzbięcina

Lena córka Doroty i To-
masza ur. 15-03-2016 z 
Nowogardu

LUkS Top Wierzbięcin wygrywa II Ligę

Teraz czas na baraże 
W minioną sobotę (12 marca), tenisiści stołowi z Wierzbięcina rozegrali swoje dwa ostatnie 
spotkania rundy zasadniczej północnej grupy II Ligi Mężczyzn. Podopieczni Józefa Korko-
sza, bez problemów zanotowali dwa zwycięstwa i ostatecznie tryumfowali w swojej grupie 
II Ligi. Teraz zawodnicy LUKS Top, zaczną przygotowania do pierwszego spotkania bara-
żowego w walce o awans do I Ligi. 

Runda zasadnicza w II Lidze 
mężczyzn w grupie północnej i 
południowej już się zakończyła. 
W swoich ostatnich dwóch spo-
tkaniach LUKS Top Wierzbię-
cin najpierw pewnie pokonał 3:7 
w Ostrorogu tamtejszy UKS Na-
łęcz Majster. Następnie na roz-
kładzie był najsłabszy zespół ligi, 
czyli tenisiści ze Szczecinka, któ-
rych podopieczni Józefa Korko-
sza rozbili 2:8. Ostatecznie LUKS 
Top Wierzbięcin zajął 1. miejsce w 
grupie i z liczbą 26 punktów zo-
stał najlepszym zespołem rundy 
zasadniczej w II Lidze Mężczyzn. 
Lider grupy południowej, zespół 
RLKTS Ochman Raszków rów-
nież ma na koncie 26 punktów, 

jednak może się pochwalić nieco 
gorszym bilansem małych punk-
tów. To ważna wiadomość dla fa-
nów tenisa stołowego w Wierzbię-
cinie, gdyż drużyna z gminy No-
wogard, dzięki najlepszemu wyni-
kowi, może w nagrodę zostać or-
ganizatorem turnieju finałowego.

W pierwszej rundzie bara-
ży, LUKS Top natrafi na 4. ze-
spół grupy południowej, czyli 
LKS Tajfun Ostrów, który uzbie-
rał 14 punktów. Pierwszy mecz 
odbędzie się w Ostrowie, 9 kwiet-
nia, rewanż zaplanowano na 23 
kwietnia. Więcej na temat bara-
ży o I Ligę napiszemy tuż przed 
pierwszymi spotkaniami. Dodaj-
my jeszcze, że po rundzie zasad-

niczej sezonu 2015/2016, z grupą 
północną pożegnała się już druży-
na ze Szczecinka, która spadła do 
III Ligi. Baraże o utrzymanie w II 
Lidze w tym samym terminie co 
baraże o awans do I Ligi, rozegra-
ją zespoły UKS-u Champion Poli-
ce oraz UKS-u Chrobry Międzyz-
droje. Sezon zakończył się już dla 
UKS-u Czarni Pieszcz, który za-
jął 5. miejsce w ligowej tabeli i jest 
pewny udziału w kolejnym sezo-
nie II Ligi Mężczyzn. 

Przy artykule publikujemy 
komplet wyników ostatnich gier 
oraz tabelę końcową. 

KR 

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016

13. kolejka (12 marca):
Dent Wielim Szczecinek – UKS Chrobry Międzyzdroje 3:7
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – LUKS Top Wierzbięcin 3:7
UKS Czarni Pieszcz – ATS Stargard   10:0
Darz Bór Karnieszewice – UKS Champion Police  8:2
14. kolejka (12 marca):
UKS Czarni Pieszcz – UKS Champion Police  7:3
Darz Bór Karnieszewice – ATS Stargard   10:0
Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Chrobry Międzyzdroje 6:4
Dent Wielim Szczecinek – LUKS Top Wierzbięcin  2:8

m m małe pkt. P
1 LUKS Top Wierzbięcin 14 105 – 35 26
2 Darz Bór Karnieszewice 14 104 – 36 25
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 14 81 – 59 17
4 ATS Stargard 14 64 – 79 15
5 UKS Czarni Pieszcz 14 57 – 83 10
6 UKS Champion Police 14 56 – 84 10
7 UKS Chrobry Międzyzdroje 14 53 – 87 7
8 kS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 14 40 – 100 2
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Nasi podopieczni

 

Mam na imię Krzysztof, urodziłem się w 1974 r. Pochodzę z małej wsi w Zachodniopomorskim. Od 8 lat choruję

na stwardnienie rozsiane. Mam spastyczny niedowład lewej strony ciała. Ważna jest dla mnie rehabilitacja,

która opóźni niesprawność ruchową. Chciałbym mieć możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, a

także pozbycia się barier architektonicznych oraz technicznych w mieszkaniu, by żyć "normalnie". Bardzo

proszę o pomoc. 

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Paulig, 3953 dają mi Państwo

szansę i nadzieję na to, iż będę mógł samodzielnie funkcjonować. 

Dziękuję i pozdrawiam.

Paulig Krzysztof

PROSZĘ, POmÓŻ mI WYGRAĆ Z kALECTWEm !!!
Nazywam się PAULINA SKRZYNIARZ, mam 29 LAT

   Mieszkam od niedawna w Nowogardzie a byłam mieszkanką Dobrej w woj. zachodnio-
pomorskim.  Dnia 28 sierpnia 2008 r. nagle zachorowałam na poprzeczne zapalenie rdze-
nia kręgowego  z porażeniem czterokończynowym z zaburzeniami oddychania. Mojej cho-
roby nie można wyleczyć farmakologicznie,  jedyną pomocą i nadzieją w moim leczeniu 
była i w dalszym ciągu jest intensywna rehabilitacja. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, 
(bardzo pragnę żyć choć lekarze nie dawali żadnych szans) zaczęłam samodzielnie oddy-
chać, siedzę na wózku, zaczęłam poruszać lewą ręką, jestem dumna że mogę sama zjeść i 
nawet napisać kilka słów.

   Pomimo minimalnej poprawy w dalszym ciągu nie jestem zdolna do samodzielnej eg-
zystencji, potrzebuję całodobowej pomocy osób trzecich oraz intensywnej rehabilitacji.

  Opłaty za lekarstwa, środki pielęgnacyjne, ciągła rehabilitacja domowa oraz pobyty w 
profesjonalnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych przewyższają możliwości finansowe moich rodziców.

Proszę pomóżcie mi w tej walce dokonując dobrowolnej wpłaty, liczy się każdy grosz, a przy rozliczaniu się za rok 
2015 proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego.

   Za ofiarność i bezinteresowną pomoc płynącą z serca, osób takich jak Państwo będę mogła skorzystać z dalszego 
leczenia i rehabilitacji oraz walczyć o odzyskanie częściowej sprawności fizycznej.

Z podziękowaniem Paulina Skrzyniarz

PRZEkAŻ 1% PODATkU DOCHODOWEGO ZA 2015 R.WPISUJĄC W DRUk PIT
Nr kRS 0000120774  z dopiskiem  „Dla Pauliny Skrzyniarz”

Dobrowolnej wpłaty można dokonać na konto  Paulina Skrzyniarz 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010
mój blog:  www.paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl

lgorek jest 10-letnim chłopcem chorym na mózgowe porażenie dziecięce, poruszającym się 
na wózku inwalidzkim, który stał się za mały i poruszanie się nim jest niebezpieczne. 
Obecnie konieczny jest zakup nowego wózka, którego koszt wynosi 14 tys. złotych. 
Koszt ten przekracza możliwości �nansowe jego rodziny. Prosimy zatem o wpłaty 1% podatku, 
które pomogą w zakupie nowego wózka niezbędnego do codziennego życia lgorka, 
które i tak nie jest łatwe. 
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) 
należy wpisać KRS: 0000186434, a w pozycji Informacje Uzupełniające 
koniecznie Igor Krzewiak 58/K 
lgorkowi można pomagać przez cały rok dokonując wpłaty  darowizny na konto Fundacji 
Pornocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", Stwanica 33, 77-400 Złotów, 
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: darowizna na rzecz Igora Krzewiaka 58/K
    Za wpłaty serdecznie dziękujemy
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Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działająca w branży budowlanej specja-
lizując się w instalacjach m.in. elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, rekupeacji. 

Poszukujemy pracowników na stanowisko: 
monter / montażysta / Instalator / Serwisant 

urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i elektromonterów. 
Oferujemy:
- umowę o pracę - atrakcyjne i uczciwe wynagrodzenie - pracę w 

dni robocze - możliwość rozwoju osobistego - szkolenia branżowe  - 
odpowiednie narzędzia pracy 

Oczekujemy:
- doświadczenie w branży klimatyzacji,  - prawo jazdy kat. B - mile 

widziana znajomość rysunku technicznego, uprawnienia SEP - brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości (drabina, rusztowanie) - kul-
tura osobista - sumienność pracy - punktualność - dyspozycyjność - 
umiejętność pracy w zespole - zaangażowanie w powierzone zadania

Prosimy o wysyłanie CV (w formacie doc, docx, pdf) na maila. 
Skontaktujemy się z wybranymi osobami: kontakt@husiatynski.pl 
lub kontakt telefoniczny 501307281.

Nastawiamy się na współpracę długoterminową. Poszukujemy osób, 
które chcę się angażować i rozwijać zawodowo. Wynagradzamy to uczci-
wym i atrakcyjnym wynagrodzeniem. Zapewniamy szkolenia zawodowe, 
kursy oraz zdobywanie uprawnień. 

OGŁOSZENIE

Osińska Liga Piłki Siatkowej – 8. kolejka

Krzywice pokonują Wojcieszyn
W minioną sobotę (12 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrana została 8. kolej-
ka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Była to wyjątkowa seria spotkań, gdyż dochodziło do nie-
spotykanych dotąd rzeczy... Największą sensacją była pierwsza porażka Wojcieszyna, który 
dosłownie został rozbity przez Krzywice.  

Dlaczego 8. kolejka była taka 
wyjątkowa? Poza dużą niespo-
dzianką, jaką z pewnością było 
zwycięstwo Krzywic nad liderem 
z Wojcieszyna, wydarzały się rów-
nież inne interesujące rzeczy... W 
8. kolejce po raz pierwszy w tym 
sezonie, wszystkie mecze zakoń-
czyły się wynikiem 3:0. Ponad-
to, został pobity niechlubny re-
kord najmniejszej liczby punk-
tów w jednym secie. Do tej pory 
największe lanie otrzymali siatka-
rze z Bodzęcina w 2. kolejce, wów-
czas zespół ten przegrał w pierw-
szym secie z Wojcieszynem 25:11. 
W 8. kolejce wynik ten powtórzy-
li siatkarze z Wyszomierza, któ-
rzy zdobyli tylko 11 punktów w 
drugim secie meczu z Żabowem. 
To miało miejsce w ostatnim me-
czu dnia, jednak w drugim poje-
dynku, który rozgrywały Krzy-
wice i Wojcieszyn, padł nowy re-
kord. Liderzy zostali rozbici 25:9 
i tak w jednej chwili, stracili mia-
no jedynej niepokonanej drużyny 
oraz zyskali miano najwyżej po-
konanego zespołu w jednym se-
cie... Ale po kolei.

Zmagania rozpoczął mecz po-
między Dąbrową i Gwiazdą Osi-
na. Był to teoretycznie najciekaw-
szy pojedynek, gdyż Dąbrowa od 
początku rozgrywek prezentuje 
bardzo wysoki poziom, natomiast 
młodzi siatkarze z Osiny, mogli 
pochwalić się serią pięciu zwy-
cięstw z rzędu. Każda seria musi 
się jednak kiedyś skończyć i w 
myśl tego powiedzenia, Dąbrowa 
pokonała gospodarzy 3:0. Zwycię-
stwo to jednak wcale nie przyszło 
łatwo. Pierwszy set rozstrzygnęła 

gra na przewagi, natomiast w dru-
giej i trzeciej partii Dąbrowa rów-
nież musiała się wysilić, aby osta-
tecznie dopisać sobie trzy punkty 
za zwycięstwo. 

W drugim meczu Krzywice ma-
jące na koncie trzy zwycięstwa, 
podejmowały wciąż niepokona-
nych siatkarzy z Wojcieszyna. 
Pierwszy set to istny pogrom lide-
rów i zwycięstwo Krzywic 25:9. W 
drugim i trzecim secie nieoczeki-
wanie Krzywice wciąż kontrolo-
wały przebieg tego meczu i dwu-
krotnie pewnie wygrały 25:17, 
tym samym sensacyjnie pokonu-
jąc Wojcieszyn 3:0. 

W trzecim pojedynku naprze-
ciw siebie stanęły dwie najsłab-
sze drużyny ligi, które wciąż po-
zostawały bez zwycięstwa. Pew-
nym było, że po tym meczu Kiko-
rze lub Bodzęcin świętować będą 
swoją pierwszą wygraną w lidze. 
Bardziej na tym zależało zawod-
nikom z Kikorzy, którzy w pierw-
szym secie pokonali Bodzęcin 
25:19. Druga i trzecia partia rów-
nież rozgrywana była pod dyk-
tando Kikorzy, które ostatecznie 
uporały się z rywalami do 21 i 19 
punktów, a co za tym idzie wygra-
ły w meczu 3:0.   

 W czwartym meczu dnia wice-
liderzy z Węgorzy, nie mieli więk-
szych problemów z pokonaniem 
gospodarzy z Osiny. Węgorza w 
pierwszym secie pozwolili rywa-
lom zdobyć jedynie 16 punktów. 
Druga partia rozstrzygnęła się 
wynikiem 25:18, natomiast trzeci 
set zakończył się wynikiem 25:20. 
Tym samym Węgorza zrównują 
się liczbą zwycięstw z Wojcieszy-

nem i tracą do lidera już tylko 1 
punkt. W cotygodniowej prezen-
tacji drużyn, tym razem publiku-
jemy zdjęcie  oraz kadrę zespołu 
Czarne Koszule Węgorza, który 
występuje w następującym skła-
dzie: Przemysław Laszkiewicz, Ro-
man Laszkiewicz, Bartosz Machol, 
Dariusz Machol, Jarosław Olejni-
czak, Kacper Woźniak, Marcin Ba-
rycza, Arkadiusz Skoczeń, Krzysz-
tof Ziętek, Leszek Dymała, Oskar 
Niedźwiedzki, Jakub Jerzykowski, 
Radosław Kowalski. (Ze względu 
na niską jakość zdjęcia z minio-
nego wydania DN, jeszcze raz pu-
blikujemy foto drużyny z Wojcie-
szyna).

W ostatnim meczu Wyszomierz 
został rozbity przez siatkarzy z Ża-
bowa. W pierwszym secie Żabo-
wo pokonało Wyszomierz 25:13, 
w drugiej partii, jak informowa-
liśmy już powyżej, Wyszomierz 
zdobył jedynie 11 punktów. Trze-
ci set zakończył się zwycięstwem 
Żabowa 25:15, które zapewniło tej 
drużynie trzy punkty i awans na 
4. miejsce w tabeli... Wyszomierz 
pobił niechlubny rekord, drużyna 
ta w meczu z Żabowem zdobyła w 
trzech setach jedynie 39 punktów, 
a jest to najgorszy wynik w całej 
tegorocznej edycji...

W najbliższą niedzielę (20 mar-
ca), zostanie rozegrana 9. kolejka, 
po której nastąpi przerwa świą-
teczna, przed rundą rewanżową. 
Plan 9. kolejki prezentujemy przy 
artykule, wraz z wynikami 8. ko-
lejki oraz aktualną tabelą. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
8. kolejka:
Dąbrowa – Gwiazda Osina 3:0 (26:24, 25:22, 25:20)
Krzywice – Wojcieszyn  3:0 (25:9, 25:17, 25:17)
Kikorze – Bodzęcin  3:0 (25:19, 25:21, 25:19)
Węgorza – Osina  3:0 (25:16, 25:18, 25:20)
Wyszomierz – Żabowo  0:3 (13:25, 11:25, 15:25)

m m Z P Sety +/- małe pkt. P
1 Wojcieszyn 8 7 1 21 / 9 661 – 598 18
2 Węgorza 8 7 1 22 / 12 775 – 582 17
3 Dąbrowa 8 5 3 21 / 10 706 – 625 18
4 Żabowo 8 5 3 19 / 13 689 – 594 16
5 Gwiazda Osina 8 5 3 17 / 16 722 – 682 13
6 Krzywice 8 4 4 15 / 13 611 – 607 13
7 Wyszomierz 7 3 4 13 / 14 549 – 587 10
8 Osina 8 2 6 10 / 22 642 – 722 5
9 Kikorze 8 1 7 8 / 21 586 – 667 5
10 Bodzęcin 7 0 7 5 / 22 439 – 616 2

9. kolejka (20 marca):
Osina – Wyszomierz  (10:00)
Wojcieszyn – Węgorza  (11:30)
Gwiazda Osina – Krzywce (13:00)
Bodzęcin – Dąbrowa  (14:30)
Żabowo – Kikorze  (16:00)

LZS Wojcieszyn

Czarne Koszule Węgorza
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

ATERImA mED. 
Telefon 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A11.4.ś-czb.d/o

Praca na produkcji od zaraz !
Praca w systemie 
III zmianowym.

Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informację 
pod nr tel.: 512-264-545

Wydzierżawię myjnie 
na samochody ciężarowe 

i osobowe oraz plac 
3000 m2. 

601 330 539

Starosta Goleniowski

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1, na tabli-
cy ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu do oddania 
w dzierżawę na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy, gruntu o powierzchni 400 m2 wchodzącego w skład dział-
ki nr 118/1 położonej w obrębie 1 miasto Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) 
lub tel. (91) 471-02-39.
Wykaz znajduje się na stronie internetowej BIP spow.goleniow.ibip.pl

Firma Koschem Ksel-Adamus S.J. 
w Węgorzynie 

pilnie zatrudni tokarza
Tel. kont. 662 770 888, 608 609 002 

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

ZATRUDNIĘ  
MECHANIKA 

SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

SZCZECIN/DĄBIE
TEL. 691-481-923 (JACEK)
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NIERUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informu-
je, że sprzeda mieszkania  w 
budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594.

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 
12-15 ar – uzbrojone, Kościusz-
ki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. 507 045 404 

• Do wynajęcia pomieszczenie – 
16 m na garaż lub magazyn ul. 
700 lecia 13. Tel. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. 
Kowalska 2, IV piętro. 606 269 
725

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej. 697 72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 
278

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w 
miejscowości Łęczyca w rejo-
nie skrzyżowania dróg Star-
gard-maszewo, Szczecin-
-Chociwel. Działka przylega 
bezpośrednio do drogi 106. 
Tel. 607 835 815 

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło Reska 
(pow. łobeski), po remoncie, 
70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 
609 881 060, 783 684 154

• Sprzedam ziemię 0.74 ha w 
Błotnie za sklepem. Cena 50 
tys. 607 083 893 

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Asnyka. 884 000 
435 

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 505 256 943 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, 
trzecie piętro, centrum. 600 
782 741

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 45,6m2, III piętro 
ul. Światowida. 668 15 15 16, 
608 626 696 

• Sprzedam działkę budowla-
ną karsk. 735 957 563 

• Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 
ha Grabin. 603 980 606 po 
19stej

• Sprzedam 4 pokoje, garaż i 
działkę 3,5 ara, ul. Zamkowa. 
609 757 444 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe, IV piętro, Po-
niatowskiego, Nowogard i 
mieszkanie dwupokojowe , 
parter, Wojtaszyce. Tel. 91 39 
105 18, 605 850 786

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą, Osiedle Radosław. 573 
032 616 

• Sprzedam mieszkanie 57,80 
m2 z możliwością dokupienia 
garażu, ul. Armii krajowej. 
697 720 406

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą, Osiedle Radosław. 573 
032 616

• Sprzedam mieszkanie 72m2, 

ul. księcia Racibora. Tel. 693 
128 069 

• Do wynajęcia garaż ul. Ogro-
dowa. 882 182 143

• Do wynajęcia garaż. 782 549 
811 

• Działkę na ogrodach dział-
kowych przy Orlenie. Sprze-
dam. 501 22 55 69 

• Sprzedam garaż, ul. Jana 
Pawła. 668 509 770 

• Sprzedam dom parterowy 
110m2 w Nowogardzie. 608 
853 710

• Wynajmę m3-pokojowe od 
1.04.2016r. 601 724 492

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 48m2, kowalska 
2 IV piętro. 606 269 725 

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w ka-
mienicy czterorodzinnej + ga-
raż w cenie, Wojska Polskiego. 
Tel.  783 223 218 

mOTORYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kon-
tener, siedmiopaletowy. 
Cena do uzgodnienia. 510 
754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 
4 szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

• Sprzedam Matiza. 91 39 23 082 

• Mercedesa kupię. 737 799 666 

• Toyotę kupię. 737 447 702

• Sprzedam Forda Mondeo w ca-
łości lub na części, rok produk-
cji 2000, benzyna 1.8. Tel. 663 
138 624

• Sprzedam Żuk, Warszawa. 661 
811 611 

• Sprzedam motocykl Suzuki 
poj, 250, rok 1992. Tel. 503 835 
747 

ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 
782 036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wy-
biegu. 693 235 756, 667 480 
721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 39 
95

•	 kurki nioski odhowane, po-
wyżej 7 tygodni, pełen pro-
gram szczepień, sprzedaż od 
29.03, Żabowo 13. 91 39 106 
66, 510 127 838

• Sprzedam gorczycę. 697 610 
223

• Sprzedam krowę i jałówkę ciel-
ne i dwa odstawki rasy Limusy-
ne. 782 429 405 

• Sprzedam prosięta i warchlaki. 
Tel. 515 406 298

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

• Sprzedam tuczniki i prosię-
ta, sortownik elektryczny do 
ziemniaków i beczkę do wody 
2000l. 606 576 417 

• Sprzedam łubin, zboże. 502 
853 573

• Orka, siew agregatem, tale-
rzówka itp. 508 404 704

• Sprzedam obornik od krów 2 
letni z dowozem.Tel. 793 836 
238

• Sprzedam jęczmień i pszenży-
to oraz tanio owies. 10 zł wo-
rek. 691 140 322 

• Sprzedam ziemniaki sadzenia-
ki Vinety. Cena 70 zł/100kg. 
785 562 070 

USŁUGI

• Remonty i wykończenia miesz-
kań -wykonam. 608 364 330

•	 mONTAŻ mEBLI, fachowość 
i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-

ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIRmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

•	 PRANIE-mAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYkŁADZIN, TA-
PICERkI mEBLOWEJ SAmO-
CHODOWEJ/ SkÓRZANEJ 
mATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Ho-
landia, Austria, Anglia, Belgia, 

Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA 
OD ZARAZ? Pożyczka bez 
zbędnych formalności. Za-
dzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 
827 867 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docie-
plenia,stropodocieplenia, ada-
ptacja poddaszy. Tel. 693 295 
955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 
654 692 

• Montaz,wymiana piecow ga-
zowych /mieszkanie,domek / 
na uzywane vaillant tel.   691 
686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do 
piecow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Remonty i wykończenia miesz-
kań – wykonam. 608 364 330 

• Docieplenie budynków, pod-
bitki. 608 847 784

•	  Tłumacz – przysięgły języ-
ka angielskiego. 502 376 
932, www.tlumacznowo-
gard.pl

•	 Usługi tansportowe samo-
chody o ładowności 6,5 tony 
i 1,3 tony. Tel. 731 882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 
721 988 735 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. TEL. 665 720 037 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 
933 

• Matematyka. 668 17 12 12
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Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

PRACA

• Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć pa-
powych, Tel. 602 15 90 15

• AmBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

•	 Poszukuje osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad 
chorą osobą w miejscowo-
ści Węgorzyce. mile widziana 
jest pani samotna, jest moż-
liwość zamieszkania. 91 39 
22 308, 606 271 499

•	 Poszukujemy pracowników 
budowlanych. korzystne wa-
runki. 694 440 205 

•	 Firma z Nowogardu zatrudni 
mechanika samochodowego 
z doświadczeniem, atrakcyj-
ne wynagrodzenie, tel. 607 
585 561

• Spawacza i osobę do prac ślu-
sarkich zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

• Poszukuje barmanki. 693 52 12 
11

INNE

• Sprzedam drewno suche ta-
nio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

• Sprzedam stelaz do łozka (z ma-
teracem lub bez), komodę (ko-
lor jasny), szafkę nocną- całość 
od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzy-
wane z Niemiec dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl oraz tylko 

ogrzewanie cena 900zl gwa-
rancja serwisowa, fachowy 
montaz cena do uzg. tel 691 
686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace ze-
liwne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki Labrado-
ra, trzymiesięczne. 731 262 
635

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno mieszane, 
liściaste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka 
LEŚNA, panele ogrodzeniowe, 
najniższe ceny w Zachodnio-
pomorskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 
100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 
721 668 245 

•  Sprzedam dwa fotele jedno-
osobowe, rozkładane w bar-
dzo dobrym stanie. 668 797 
310

• Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

• Owczarek niemiecki siedmio-
miesięczny, czarnopodpalany, 
długowłosy. 91 39 21 828

•	 Oddam gruz za darmo. 660 
748 151

• Stare pojazdy, części, literatu-
rę. Kupię. Tel, 600 182 682 

• Sprzedam rower górski 
dziewczęcy białoróżowy 
koła 26’’. Cena 350 zł. 880 
957 402 

• Sprzedam dwa rowery gór-
skie. 661 811 611

• Tapczan dwójka szeroki 2m, 
po rozłożeniu 2 m. kolor ca-
puccino, stan idealny. 800 zł. 
600 051 961 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam tuje brabant. Wys. 
od 0,70 – 1,50 cm. 607 580 
172 
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

kRZYŻÓWkA Dziennika KUPon  22
61. nici do haftowania
62. sklepowy zarobek
63. grecka bogini niezgody
64. wzburzenie
65. cygański obóz
66. ... Gomez de la Serna
67. w niej obraz
68. szumią jodły na gór szczycie
69. Pogorzelska, polska aktorka
70. japońska wyspa
71. pozostałość, reszta
72. imię Przemyk
73. najprostsza roślina plechowa
74. miasto we Włoszech (Taskonia), słynne z 
wydobycia i obróbki marmurów
75. znawca historii rodu
76. dydelf
77. świętuje 5 V
78. czubek buta
79. żarłoczna ryba, nawęd
80. moneta dla Charona
81. stopień, nota
82. miękki metal, l. a. 49
83. w greckim alfabecie
84. J dla chemika
85. przystań dla flotylli
86. podaje posiłki w restauracji
87. student filologii angielskiej
88. inaczej aluminium
89. patetyczny utwór
90. garderoba
91. największy kontynent
92. książę śląski
93. romans
94. potwierdzająca uwaga
95. miasto w USA
96. port nad Niemnem
97. funkcjonariusz UB
98. dawna lekka jazda węgierska
99. rzeka we Francji
100. roślina z ogródków skalnych
101. matka Zeusa
102. miasto u podnóży Lasu Bakońskiego (Węgry)
103. miasto we Włoszech (Marche)
104. datek, zapomoga
105. bramkowy na boisku
106. krzew
107. stan w Indiach
108. cięgi
109. grzyb, krowiak podwinięty

PODPOWIEDŹ: ABU, AMAT, GOA, LASE, NOME, 
OTAKE.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. błyskotliwa kariera
2. marka telewizorów
3. tworzywo na obwody drukowane
4. kuzynka kruka
5. krewny po mieczu
6. nagana lub upomnienie
7. Perseusz
8. siedziba królów francuskich
9. żydowskie imię męskie
10. miasto w Zairze, port nad rzeką Kongo
11. "... Jurajski"
12. Lipińska, autorka "Kabareciku"
13. błękit nieba
14. zespół świątyń dżinijskich
15. waluta Peru

16. archaiczna to azoik
17. Mackiewicz ...
18. Hubert, siatkarz, trener męskiej reprezentacji 
Polski (1973-76) i kobiecej (1978-79)
19. miasto w Japonii
20. scena zbiorowa w sztuce
21. Remick, aktorka
22. Johnson, serialowy Nash Bridges
23. Chanel od mody
24. prezydent Syrii
25. Woody, grał w filmie "Mężowie i żony"
26. okres dziejowy
27. indyjski obyczaj pogrzebowy
28. wśród zakonników
29. syn Posejdona
30. kosmetyk - galaretka

31. Ace of ...
32. narząd
33. jednostka natężenia dźwięku
34. obmierzłość, niesmak
35. patrzysz weń mierząc z karabinu
36. miasto nad Loarą
37. mijają
38. duży port na Honsiu
39. dawna nazwa Tokio
40. animator w teatrze
41. "g" z bemolem
42. do makijażu
43. znawca zielonych ludzików
44. kreza
45. dwukołowy wóz turecki
46. opera Leoncavalla

47. uchwyt, część wału korbowego
48. nieokrzesaniec
49. symptom
50. Danczowska
51. przepływa przez Florencję
52. piłkarski klub z Madrytu
53. ostatni padł w 1627r. w Puszczy Jaktorowskiej
54. ... "King" Cole
55. zęby do szczerzenia
56. kucharz okrętowy
57. wyspa w Tonga

Poziomo:
58. gospodarstwo
59. urok, czar, wdzięk
60. dodają biegu sankom na śniegu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Kocha się tylko to od cze-
go się cierpi

Urszula Kaczmarek, Krystyna Gęglawa, Barbara Bartosik, Wiesław 
Borowik, Halina Szwal, Agnieszka Skowrońska, Christiana Syfert, Wła-
dysława Huget, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych,,Stanisława Pokor-
ska, Urszula Przygocka, Malwina Bryndza, Pelagia Feliksiak, Justyna 
Grenda, 

Zwycięzcy:Pelagia Feliksiak, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, Madzia Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Amelia 

Wyczkowska, Nadia Grenda, Wiktoria Przygocka
Zwycięzca:  Wiktoria Przygocka
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYk - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFORmATOR LOkALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

R E k L A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Bardzo proszę o pomoc 
w zebraniu pieniędzy 

na rehabilitację  medyczną 

w postaci 1% podatku

kRS: 0000083356
Dopisek: PLIR JOANNA kAWCZYŃSkA

Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
Dane konta dla darowizn: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklaMa

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.3

s. 8, 9

s. 4

s.  5

Wynajmę 
biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, 

parking. 
501 549 818

DOCIePleNIa 
NaTrYSkOWe 

pianą PUr 
504 595 424

Nowogard, ul. 5 Marca 10 / za sklepem Netto

NOWO OTWARTY SKLEP

ODZIEŻ 
na wagę

reklaMa

Groźny wypadek 
pod Nowogardem

Cysterna w 
rowie, jedna 
osoba ranna

Czytaj s. 3

Finał Nowogardzkiej 
Kolarskiej Ligi 
Przełajowej i M.T.B.

Czytaj s. 9

Czy w ślad za tym 
powstaną miejsca 
pracy? Szukają sposobu na 

dalsze ssanie gminy?
Dźwigali krzyż jak 
Jezus

Jeszcze na temat 
nowogardzkiego 
odkrycia

Wygrali bilety 
na LEGO i mecz 
Chemika
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Za kilka dni obchodzić będziemy Święta Wielkiej Nocy. Dlatego tym razem zapytaliśmy 
naszych respondentów z gminy Nowogard, jak spędzą najbliższe święta i jakie potrawy 
będą gościć na ich wielkanocnych stołach?

Pan Andrzej –  Święta Wielkanocne spędzę poza Nowogardem, 
ponieważ razem z małżonką wyjeżdżamy do rodziny, mieszkają-
cej w innej miejscowości. Dlatego, jak pan słyszy, święta zapowia-
dają się bardzo rodzinnie. Co do dań wielkanocnych to nie mam 
pojęcia, co przygotuje żona ze swoją siostrą. Ale na pewno wszyst-
ko będzie bardzo pyszne. Wszystkim mieszkańcom z Nowogardu, i 
nie tylko, życzę zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych i mo-
krego dyngusa. 

Maria Dębska – Nadchodzące Święta Wielkanocne będę spędza-
ła w gronie rodzinnym, a mianowicie u mojej siostry i szwagra wraz 
z naszymi i ich dziećmi. Co do przygotowań, to będzie jak co roku. 
Dania oczywiście bardzo tradycyjne składające się z gotowanych 
jaj, które wcześniej pomalują nasze wnuki, białego barszczu, ciast i 
oczywiście święconki. Wszystkim mieszańcom w Nowogardzie życzę 
wszelkiej pogody ducha, optymizmu i dobrego zdrowia. 

Małgorzata Jakubiak – Tutaj muszę powiedzieć kolokwial-
nie, że przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych w 
moim domu „idą pełną parą”, bo jest gotowanie i ogólne porząd-
ki, które na święta muszą być zrobione szczególnie starannie. Co 
do strony kulinarnej to musi być zachowana tradycja. Na stole nie 
zabraknie więc wielkanocnego żuru, ćwikły własnej roboty, a do 
niej białej kiełbasy, a także wędzonki – przygotowywanej specjal-
nie na tę okazję przez mojego męża.  Na Święta Wielkanocne ży-
czę wszystkim mieszkańcom w gminie Nowogard wszelkiego spo-
koju, dobrego zdrowia, a także uśmiechu, którego czasami, nieste-
ty, nam ludziom brakuje. 

Marcin Fedeńczak – Należę do osób, które szczególnie cenią 
sobie tradycje rodzinne i właśnie świąteczne. Dlatego w naszym 
domu trwają już przygotowania do nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych. Moja żona oraz dwie córki mają zaplanowane robie-
nie stroików wielkanocnych i malowanie, tradycyjnie farbkami 
jaj. Jeżeli chodzi o dania świąteczne, to tu prym będzie wiodła 
moja małżonka, która tradycyjnie przygotuje potrawy na wiel-
kanocny stół. Z okazji zbliżających się Świąt, składam wszystkim 
nowogardzianom najserdeczniejsze życzenia świąteczne,  wszyst-
kiego co najlepsze na te wyjątkowe Wielkanocne Święta. 

Pan Kazimierz – Święta spędzę bardzo tradycyjnie, a zara-
zem bardzo skromnie, bo niestety są takie czasy, że inaczej się 
nie da. Co do dań to na pewno będzie jajko, chrzan i wszel-
kie ciasta. Oczywiście nie zabraknie też święconki, z którą do 
kościoła pójdzie moja wnuczka. Nowogardzianom oczywiście 
składam życzenia świąteczne, w których niech obfituje wszyst-
kim samo zdrowie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

20.03.2016 r.  
Godz. 14:15 
W pobliżu miejscowości 

Olchowo doszło do kolizji 
drogowej, pomiędzy pojazda-
mi Lancia oraz Ford Mondeo.  

Godz. 17:50 
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu komórkowego Alca-
tel na ul. 15 Lutego. 

Godz. 18:50 
Do kolizji drogowej doszło 

w miejscowości Bodzęcin, po-
między pojazdem marki Maz-
da 3, a zwierzyną leśną.

Godz. 19:45 
Grzegorz D. dokonał kra-

dzieży w sklepie Polo Market. 
19.03.2016 r. 
Godz. 14:50
Kolizja drogowa na ul. 3 

Maja, pomiędzy pojazdami 
Fiat Seicento i Skoda. 

18.03.2016 r. 
Godz. 13:30 
Patryk M. dokonał kradzie-

ży piły spalinowej w miejsco-
wości Boguszyce. 

Godz. 20:30 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie ujawni-
li, że kierujący samochodem 
marki Honda Accord, Prze-
mysław S. nie posiada ubez-
pieczenia OC pojazdu. 

17.03.2016 r. 
Godz. 07:15 
Powiadomienie o kradzieży  

samochodu marki Citroen DS 
5 na ul. Gryfitów. 

Godz. 14:20 
Na ul. 3 Maja doszło do ko-

lizji drogowej, pomiędzy po-
jazdami VW Passat i Ford 
Mondeo. 

16.03.2016 r. 
Godz. 17:30 
Pracownik ochrony sklepu  

Inter Marche powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał 
się Mieczysław  B. 

15.03.2016 r. 
Godz. 15:30 
Do kolizji drogowej doszło 

w miejscowości Olchowo, po-
między ciągnikiem siodło-
wym,            

a ciągnikiem rolniczym. 
Godz. 17:00
Na ul. Armii Krajowej u Mi-

rosława K. ujawniono środ-
ki odurzające w postaci mari-
huany. 

Godz. 07:50  
Na ul. Zacisznej dokonano 

włamania do mieszkania. 
14.03.2016 r. 
Godz. 16:30 
Zgłoszenie uszkodzenia se-

mafora reklamowego poprzez 
zamalowanie farbą. Zdarze-
nie miało miejsce na ul. Boh. 
Warszawy. 

Godz. 16:50 
Powiadomienie o kradzie-

ży blendera w sklepie Media 
Expert przy Placu Wolności. 

Godz. 19:20 
Waldemar G. kierował sa-

mochodem marki Mazda 121, 
nie posiadając uprawnień do 
kierowania pojazdem mecha-
nicznym. 

Godz. 21:20 
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu Iphone S5 na terenie 
pływalni Fala w Goleniowie. 

                st. insp. Klaudia Gieryń

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Danuta Nowak: lat 81, zmarła 19.03.2016r., pogrzeb odbył się 

21.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Sebastian Duda: lat 27, zmarł 20.03.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 22.03.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Miętka: lat 84, zmarła 21.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 

23.03.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk

Zaproszenie na Wielkanocne Rozważania 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, zaprasza na 
Wielkanocne Rozważania, które odbędą się we wtorek i środę ( 22 
i 23 marca), według następującego programu: 

godz. 16.00-18.00- sakrament pokuty 
godz. 16.30 – Msza św. z kazaniem prowadzona
 przez ks. Marka Prusiewicza z Dobrej. 

Zapraszamy wszystkich wiernych. 
ks. proboszcz Grzegorz Legutko 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Groźny wypadek pod Nowogardem

Cysterna w rowie, jedna osoba ranna 
Co najmniej jedna osoba ranna, trzy rozbite auta,w tym cysterna – to wstępny bilans wypadku, do jakiego doszło wczoraj, ok. godz. 15:00, na drodze w 
kierunku Stargardu, kilkaset metrów od Nowogardu. 

Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że do wypadku doszło 
przez nieuwagę jednego z kie-
rowców. 

-W jednym kierunku jecha-
ły dwa pojazdy. Nagle pierwszy 
z nich niemalże się zatrzymał, 
bo nie mógł wyminąć prawidło-
wo jadącego rowerzysty. Jadący 
za nim, kierujący samochodem 
osobowym, nie zachował ostroż-
ności, bądź się zagapił i uderzył 
w tył pojazdu, który się zatrzy-
mał. Następnie odbił na przeciw-
legły pas ruchu, na którym poru-
szała się cysterna. Kierowca cy-
sterny chcąc uniknąć czołowego 
zderzenia z jadącą po jego pa-
sie osobówką odbił kierownicą w 
prawo i wpadł do rowu. W wyni-
ku tego manewru cysterna upa-
dła na bok– relacjonuje asp. Juli-

ta Filipczuk, rzecznik policji. 
 W chwili zbierania informa-

cji na temat wypadku wiadomo 
było o jednym rannym- to kie-
rowca cysterny, którego karet-
ką odwieziono do szpitala. Po-
licja nie była jeszcze gotowa, 
aby udzielić informacji na temat 
trzeźwości uczestników zdarze-
nia. 

W akcji brały udział służby 
straży pożarnej, policji i pogoto-
wia ratunkowego. 

Droga wojewódzka 106 była 
przez kilka godzin zablokowa-
na www obie strony. Policja zor-
ganizowała objazdy. Do podnie-
sienia cysterny trzeba było spro-
wadzić profesjonalny podno-
śnik. 

MS, 
fot RK

Ogłosili przetarg na drogę do strefy 

Czy w ślad za tym powstaną miejsca pracy? 
W zeszłym tygodniu miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Wojcieszynie, zwanego potocznie „strefą eko-
nomiczną lub przemysłową”. Będzie to z pewnością jedna z największych inwestycji, jaką w ostatnich latach wykona gmina. Pytanie tylko, czy w ślad za 
tym pojawią się obiecane miejsca pracy?

Zakres robót obejmuje: wykonanie 
drogi o nawierzchni asfaltowej o dłu-
gości 1083 m i szerokości jezdni 7,0 
m wraz z budową na końcowym od-
cinku drogi placu do zawracania, bu-

dowę zjazdu do zbiornika retencyjno 
- odparowującego, budowę skrzyżo-
wania z drogą Nowogard - Drzysław, 
przebudowę zjazdu z drogi wspoma-
gającej, budowę chodnika o szeroko-

ści 1,50 m z kostki betonowej. Do za-
kresu prac należy również budowa 
kanalizacji deszczowej wraz z wpu-
stami ulicznymi, urządzeniami pod-
czyszczającymi oraz zbiornikiem od-
parowującym. Odprowadzenie wód 
odbywać się będzie poprzez zaprojek-
towane kanały deszczowe z rur oraz 
przy pomocy rowu do zbiornika. W 
ramach prowadzonych prac budowla-
nych należy wykonać wycinkę

kolidujących z inwestycją drzew. 
Termin składania ofert upływa w 
dniu 30.03.2016 roku., o godz. 09:00. 

Przypomnijmy, że według koszto-
rysu inwestycja może pochłonąć na-
wet 3,5 mln zł. Połowę środków ma 
zwrócić Wojewoda Zachodniopo-
morski. Niecałe 200 tys. zł zaofero-

wał także powiat goleniowski. Pozo-
stałą część w budżecie musiała zare-
zerwować gmina Nowogard. Aby za-
bezpieczyć pieniądze na budowę dro-
gi do strefy, radni zrezygnowali z kil-
ku zaplanowanych w budżecie na ten 
rok inwestycji. Chodzi głównie o in-
westycje drogowe, jak np. remont 
ulic: Wojska Polskiego, Żeromskie-
go, Piłsudskiego czy budowę drogi w 
Czermnicy. Ponadto pod gilotynę po-
szły rezerwy celowe, które miały sta-
nowić wkład własny do pozyskania 
środków zewnętrznych.

Warto dodać, że ostateczną kwotę 
za jaką droga zostanie wykonana po-
znamy po ogłoszeniu przetargu. Od 
tego uzależniona jest również kwota 
dofinansowania od Wojewody (50% 

rzeczywiście poniesionych kosztów). 
UM szacuje, że będzie to ok. 2,3 mln 
złotych, a nie jak zakładają wyceny 
projektowe 3,5 mln zł. 

Niezależnie od tego budowa drogi do 
strefy, będzie najdroższą inwestycją jaką 
w ostatnich latach wykona gmina No-
wogard. Na razie otwarte pozostaje py-
tanie, czy inwestycja ta będzie się opła-
cała, tzn. czy w ślad za budową drogi 
pojawią się obiecane, m.in. przez bur-
mistrza R. Czaplę, miejsca pracy. Zwa-
żywszy, że poza budową drogi, stre-
fę będzie trzeba także uzbroić w odpo-
wiednie media tj. wodociągi, kanaliza-
cję, gaz i prąd. To pochłonie kolejne mi-
liony złotych. 

MS

Uwaga  
Zaginęła kotka! 
W południe 16.03.2016r., zaginęła kotka na osie-

dlu Gryfitów w Nowogardzie. Ostatni raz była widzia-
na w dzień zaginięcia, koło bloków. Jest średniej wiel-
kości, koloru szaro-brązowego w czarne charaktery-
styczne prążki.

Jeżeli znalazłeś kotkę, widziałeś ją lub wiesz 
gdzie może przebywać, bardzo proszę o kontakt tel. 
601095565. Dla znalazcy przewidziana nagroda!

Znaleziono kluczyki
Tydzień temu, w 

dyskoncie Netto, pra-
cownicy znaleźli klu-
czyki samochodo-
we marki Toyota, z 
charakterystycznym 
brelokiem w kształ-
cie podkowy, z napi-
sem „Karpacz”. Zgu-
ba czeka na właści-
ciela w kasie sklepu. 

Red.



Nr 23 (2453)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
Święta Wielkiej Nocy zbliżają się do nas wielkimi kroka-
mi. Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie zapytali-
śmy napotkanych mieszkańców, jak spędzą święta i jakie 
potrawy będą królowały w te szczególne dni na ich sto-
łach? 

Pani Lucyna – Oczywiście, że 
przygotowania do Świąt trwa-
ją, ale tutaj kładę nacisk głów-
nie na przygotowanie duchowe. 
Nie mniej jednak, Święta nie by-
łyby świętami, gdyby nie tradycyj-
ne potrawy na stole. Tu prym wie-
dzie w moim domu żur z jajkiem 
i aromatyczną wędzonką. Ponad-

to oczywiście wszelkie wędliny, ciasta, a także jaja w przeróżnych po-
staciach. Korzystając z okazji, chciałabym złożyć najserdeczniejsze ży-
czenia świąteczne wszystkim moim bliskim, przyjaciołom, niech pod-
czas tych dni i przy wielkanocnym stole, dominować będzie miła at-
mosfera i serdeczność. 

Pani Beata –Jeżeli chodzi o 
moje przygotowania do świąt to 
wszystko jest pod kontrolą i do 
Wielkiej Soboty na pewno zosta-
nie perfekcyjnie przygotowane. 
Na stole na pewno będą wyroby 
wędliniarskie, wielkanocne ciasto 
oraz moje popisowe dwa dania: 
pieczona szyneczka i faszerowa-
ne jajka, które bardzo smakują mojej rodzinie. Święta spędzę z rodzi-
cami, małżonkiem oraz synkiem. Wszystkim czytelnikom DN chciała-
bym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. 

Pani Jadwiga – Dla mnie Świę-
ta Wielkanocne to bardzo dobry i 
zawsze mile spędzony czas. Co do 
przygotowań świątecznych, to tu 
organizować je będzie moja sy-
nowa, która z pewnością świetnie 
sobie ze wszystkim poradzi. Dla-
tego ja dbam już jedynie tylko o 
dobre zdrowie, którego przy oka-

zji świąt życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy. 

Pani Krystyna –  Jak na razie, 
jeszcze sobie spokojnie czekam do 
środy. Ale już od tego dnia na-
prawdę zabiorę się ostro do przy-
gotowań, by zdążyć z gotowa-
niem i sprzątaniem. Co do dań, to 
oczywiście będą dania tradycyjne 
składające się z ugotowanych i fa-
szerowanych jaj, pieczarek, ciast, i 
pieczonego mięsa. Wszystkim ży-
czę spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. 

Halina Dobrodziej – Co do 
przygotowań, to jestem już w za-
sadzie na mecie, bo zrobiłam już 
porządki w domu. Jeśli chodzi o 
kulinaria świąteczne, to u mnie 
na święta zawsze musi być ja-
jeczko, ugotowany przeze mnie 
barszcz wielkanocny oraz oczywi-
ście ciasta. Wielkanoc to dla mnie 

i mojej rodziny bardzo ważne święta. Dlatego będziemy je spędzać bar-
dzo rodzinnie. Korzystając z okazji chciałabym za pośrednictwem ga-
zety DN złożyć wszystkim moim znajomym najserdeczniejsze życze-
nia Wielkanocne. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Puknij się Waść w czoło 

Jeszcze na temat 
nowogardzkiego odkrycia
Sprowokowani kolejną próbą robienia obywatelom naszej gminy „wody z mózgu”,  tym ra-
zem w ocenie rewelacyjnych, wynalezionych w naszym magistracie (a tam, to już wiadomo 
przez kogo) metod utwardzania dróżek, poprosiliśmy o opinię ekspertów w temacie bu-
dowy dróg rożnych. Zgodnie z tym co podpowiada także zdrowy rozum, eksperci nie po-
zostawili suchej nitki na pomyśle sprzedawanym jako prosty i tani, a nawet bez-kosztowy 
sposób utwardzenia ścieżki  wokół nowogardzkiego jeziora.

Pisaliśmy już o rewelacyjnej i 
rewolucyjnej metodzie utwardza-
nia dróg i dróżek zastosowanej w 
ostatnich tygodniach w Nowo-
gardzie, na ścieżce wokół jeziora 
przez brygady Urzędu Miejskie-
go. Przypomnijmy, ścinane drze-
wa i chaszcze są tam drobione 
przez maszynę do rozdrabniania 
i tak uzyskanymi wiórami-ścin-
kami wysypywana jest istniejąca 
naturalna ścieżka. O sprawie za-
wiadomili nas zwłaszcza zanie-
pokojeni cykliści, którym utrud-
niono, a odcinkami nawet unie-
możliwiono, przejazd  rowerem 
po tak „zmodernizowanej” dróż-
ce. Po dokonaniu negatywnej a 
nawet prześmiewczej oceny tego 
działania i tej metody, którą pod-
powiada każdy zdrowy rozum, 
pewnie byśmy już tym tema-
tem więcej nie zajmowali uwa-
gi naszych Czytelników, czekając 
na nieunikniony, naturalny roz-
pad takiej  wysypanej trzcinkami 
drzewnymi drogi. Pewnie by tak 
było, gdyby nas nie sprowokowa-
ły głosy puszczane w nowogardz-
ką przestrzeń publiczną, przez 
znane skądinąd kręgi osób peł-
ne zachwytu nad nowatorstwem 
i przenikliwością „wynalazców” 
(czyt. burmistrza) nowej meto-
dy. Aby opary absurdu nie się-
gnęły w końcu poziomu M Evere-
stu, mimo znacznego zażenowa-
nia (wstyd o coś takiego poważ-
nie się dopytywać) poprosiliśmy 
o skomentowanie nowatorskiej 
metody specjalistów od budowy 
dróg wszelkich. Jeden z naszych 
rozmówców posiadający wielo-
letnie doświadczenie w projekto-

waniu dróg publicznych powie-
dział DN, że komentowanie po-
ważnie takiej „metody” rzeczywi-
ście nie przystoi profesjonaliście, 
natomiast tylko na naszą proś-
bę zwraca uwagę na następujące 
fakty – wióry drzewne nie mają 
zdolności utwardzania się z cza-
sem, wręcz odwrotnie, jako na-
turalnie nietrwała strukturalnie 
frakcja, zamieniają się ostatecznie 
w breję utrudniając schnięcie zie-
mi pod nimi z powodu blokowa-
nia swobodnego wietrzenia po-
wierzchni, zwłaszcza tych pod-
mokłych.  

Traktowanie tego działania 
jako sposobu na utwardzenie po-
wierzchni  przeznaczonej do ru-
chu pieszego, a zwłaszcza rowero-
wego jest zupełnym nonsensem - 
kończy nasz rozmówca.

 Do Dyrekcji Lasów Państwo-
wych skierowaliśmy natomiast 
następujące pytanie: czy znana 
jest Państwu realizowana w No-
wogardzie metoda utwardzania 
drogi, dodatkowo reklamowana 
jako szczególnie rewelacyjna na 
terenie podmokłym i czy stosu-
jecie Państwo ten sposób, wyda-
je się idealny dla Was, – wiórek 

drzewnych, macie przecież pod 
dostatkiem, a utwardzone drogi 
leśne budujecie przecież stale?

Rzeczywiście mamy bardzo duże 
doświadczenia w budowie dróg te-
renowych, zwłaszcza leśnych słu-
żących dojazdowi ciężkich pojaz-
dów do wyrębu i transportowi po-
zyskiwanego drzewa - informuje 
nas przedstawiciel leśników -  nie 
znamy przedstawionej przez Pana 
metody i oczywiście jej nie stosu-
jemy. Z własnego doświadczenia 
mogę tylko powiedzieć, że nie wi-
dzę żadnej przesłanki, aby ten spo-
sób mógł w jakimkolwiek stopniu 
spełnić cel, jaki stawiamy przed 
drogą czy ścieżką po której mamy 
poruszać się rowerem. Mam jesz-
cze pytanie: dlaczego zajmujecie 
się Państwo tak niepoważnym te-
matem? – kończy nasz rozmówca. 
Przyznajemy, że trudno nam było 
skutecznie obronić „powagi” te-
matu, ale taka już rola prasy (nie 
mylić z publikatorem gminnym 
czy nadawcą pochwał) - musimy 
się zajmować tym, co realnie się 
dzieje, nawet jeśli to co się dzieje 
jest bzdurą do kwadratu.

sm

Konia z rzędem temu, kto po tych wió-
rach swobodnie pojedzie na rowerze

Ścieżek wysypanych ścinkami drzew jest więcej. Na zdjęciu odcinek za płotem DPS
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Z  wielkim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 20 marca 2016 r.

odeszła na wieczną wartę 

Wychowując dwa pokolenia: 
skarbników, komendantów i  kwatermistrzów. 
Zawsze gotowa nieść pomoc innym, życzliwa, 
pełna dobrej energii, którą chętnie się dzieliła. 

W związku ze śmiercią dh. Teresy 
ogłoszona została miesięczna żałoba 

w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Komendant Hufca ZHP Stargard 
phm. Andrzej Wasiak

harcmistrz
 Teresa Wątor 

która przez ponad 35 lat 
pełniła służbę instruktorską  

w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 

Wojcieszyn zbierał na budowę świątyni 
Tradycyjnie już, w Niedzielę Palmową, mieszkańcy Wojcieszyna zorganizowali „wielkanocny 
festyn” i  rozstawili stragan na placu przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Na stoisku można było za-
kupić przede wszystkim pa-
lemki i stroiki wielkanoc-

ne. Nie mogło zabraknąć też 
smacznych, domowych wy-
pieków, z których zresztą sły-

ną gospodynie z Wojcieszy-
na. Dochód ze sprzedaży tych 
wszystkich specjałów i ręko-
dzieł zasili konto budowy Ko-
ścioła pw. św. Jana Pawła II, 
jaki ma powstać w tej wsi. 

Mieszkańcy Wojcieszy-
na i ks. Proboszcz Grzegorz 
Legutko serdecznie dzięku-
ją wszystkim, którzy pod-
czas „wielkanocnego festy-
nu” przy parafii pw. WNMP 
wsparli swymi ofiarami bu-
dowę kościoła w Wojcieszy-
nie.

JB

Szukają sposobu na dalsze ssanie gminy?

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych w RCP 
W Rejonowym Centrum Przedsiębiorczości, w dniu 11.03.2016, o godz. 16:00, miało miejsce spotkanie informacyjne rodziców dzieci niepełnospraw-
nych z Iwoną Żukiert oraz Janiną Durka ze szczecińskiej  fundacji Talent Promocja Postęp, której burmistrz R. Czapla, zamierza przekazać obiekt zajmo-
wany jeszcze do kwietnia przez RCP na utworzenie specjalistycznego przedszkola. Rodzice zostali o spotkaniu powiadomieni przez nowogardzki OPS. 

W spotkaniu rodziców oraz opie-
kunów dzieci niepełnosprawnych 
wzięli udział także: Jerzy Jabłoń-
ski dyrektor RCP oraz Zofia Sob-
czak prezes stowarzyszenia na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych w Bar-
linku, które prowadzi ośrodek po-
dobny do tego, jaki miałby zostać 
utworzony w Nowogardzie. W roz-
mowie uczestniczyła również pre-
zes Nowogardzkiego  Stowarzyszenia 
„Serduszko”, Dorota Banach. Spotka-
nie, mimo że gmina angażowała się 
mocno w jego przygotowanie nie ob-
fitowało w pokaźną frekwencję ro-
dziców posiadających dzieci w wieku 
przedszkolnym, wymagających spe-
cjalistycznej opieki. Jak już informo-
waliśmy wiele wskazuje na to, że po-
mysł usytuowania w RCP przedszko-
la dla dzieci niepełnosprawnych jest 
próbą znalezienia sposobu na dal-
sze nieodpłatne użytkowanie gmin-
nego obiektu przez Fundację Talent 
Promocja Postęp, której nowogardz-
kim oddziałem kieruje Jerzy Jabłoń-
ski, nic więc dziwnego, że to właśnie 
były starosta i aktualny szef powiato-
wego SLD otworzył wtorkowe spo-
tkanie - „ co zrobić i jakiej udzielić im 
pomocy, co jest już w planach i co jest 

do realizacji, by dzieci niepełnospraw-
ne mogły czuć się bardziej zauważal-
ne?- zagajał sprytnie p. Jerzy - przyję-
liśmy sobie pewne cele, które chcieliby-
śmy wdrożyć w Nowogardzie na wzór 
stowarzyszenia z Barlinka – konklu-
dował swoje  wprowadzenie dyr. J. 
Jabłoński. W dalszej części nie padły 
jednak żadne konkretne informa-
cje, co ma dziać się w Nowogardzie, 
lecz jedynie przygotowany wcześniej, 
podparty prezentacją multimedialną 
pokaz dorobku stowarzyszenia „Bra-
tek” z Barlinka. Po prezentacji głos 
zabrała pani Iwona Żukiert, prezes 
szczecińskiej fundacji Talent Promo-
cja Postęp. Jak się okazało, w nowo-
gardzkim obiekcie (przypomnijmy-
-będącym własnością gminy) pani 
prezes czuje się jak u siebie w domu - 
z racji tego, że w Nowogardzie mamy 1 
z 3 Centrów Edukacyjnych - usłyszeli-
śmy z ust pani Prezes - pomyśleliśmy o 
tym, żeby wejść z utworzeniem podob-
nego stowarzyszenia na wzór Barlinka 
tu w Nowogardzie, gdzie między in-
nymi odbywałaby się rehabilitacja dla 
dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W 
kolejnej odsłonie spotkania pojawi-
ły się pytania ze strony i przybyłych 
rodziców, a także  dziennikarza DN 

-  Chciałabym zapytać, czy jest rów-
nież szansa, w tym co państwo chce-
cie tu utworzyć, że będzie również pro-
wadzona jakaś grupa integracyjna? – 
zapytała jedna z uczestniczek panią 
prezes. 

- Z informacji, które posiadam na 
tę chwilę to w Nowogardzie są już ta-
kie placówki, toteż my  nie chcemy tego 
powielać, bo mamy zupełnie inny po-
mysł opierający się na kompleksowo-
ści.- odpowiedziała pani prezes nie 
precyzując przy tym, na czym ta od-
mienność oferty miałaby  konkret-
nie polegać. Z sali padło też pytanie 
dotyczące kadr, którymi dysponuje 
Fundacja, 

i ich przygotowania zawodowego? 
- Tu z Nowogardu do Goleniowa 

dzieci jeżdżą na rehabilitację w wy-
pełnionym do ostatniego miejsca bu-
sem, gdzie jest naprawdę bardzo do-
bra kadra. Dlatego, jak państwo chce-
cie rozwiązać ten problem? Nowogard 
jest miastem, gdzie ze specjalistami 
od rehabilitacji jest tu naprawdę bar-
dzo symbolicznie - dopytywał jeden z 
przybyłych rodziców. 

Na to pytanie, niestety, nie padła 
zbyt konkretna odpowiedź, wynika-
ło z niej jedynie tyle, że  Fundacja li-
czy na to, że uda jej się pozyskać oso-
by właściwie przygotowane z innych 
miejsc.   - Tak, zgadzam się. Dlate-
go będziemy pozyskiwać takie osoby 
z tymi specjalnościami z sąsiednich 
gmin, a nawet ze Szczecina... A wyna-
grodzenie takie zaproponujemy, ażeby 
zwyczajnie zachęcić do współpracy z 
nami, bo to wszystko zależy od wyna-
grodzenia dla tych specjalistów. Mając 
dostęp do środków unijnych oraz in-
nych subwencji, choćby z PEFRON, je-
stem spokojna o sukces stowarzysze-
nia, które chcielibyśmy tu w Nowogar-
dzie otworzyć. – odparła optymistycz-
nie pani Prezes. Jak wynikało z dal-

szych jej słów, zarządzający Funda-
cją liczą nie tylko na pieniądze unij-
ne czy PEFRON- owskie, ale także 
na pieniądze gminne, które mogłyby 
wspomagać szlachetne dzieło Fun-
dacji, poprzez finansowanie dowozu 
dzieci na bardziej specjalistyczne za-
biegi do wspomnianego już Barlin-
ka, gdzie jest do dyspozycji  nie tyl-
ko cały sztab specjalistów, ale także 
zróżnicowany sprzęt. Przy tej okazji 
obecny na sali dziennikarz DN, wy-
raził wątpliwość co do praktycznej 
dostępności gminnego dofinansowa-
nia, przypominając kłopoty nowo-
gardzkich rodziców z uzyskaniem od 
gminy  zwrotu za dowóz dzieci na re-
habilitację, jak choćby znany przypa-
dek problemów za zwrot kosztów do-
jazdu stosunkowo blisko, czyli do Ra-
dowa Wielkiego... Tutaj swoją czuj-
ność znowu wykazał dyr. J. Jabłoński 
– Proszę państwa to nie będą pienią-
dze z budżetu gminy, lecz z subwencji 
oświatowej – czyli środków przezna-
czonych na wsparcie ze strony pań-
stwa. 

Tak więc Fundacja TPP projektu-
jąca otworzyć w Nowogardzie przed-
szkole, które prowadzone byłoby 
przez nieistniejące jeszcze stowarzy-
szenie, ma zamiar korzystać nieod-
płatnie nie tylko z gminnego obiek-
tu, ale także ustawić się w kolejce po 
pieniądze unijne, PEFRON-owskie, 
gminne i rządowe. Dla ścisłości war-
to przypomnieć, że kolejka ta jest już 
całkiem niemała, a pieniądze dość 

skromne bądź możliwe do zdobycia 
tylko kosztem aktualnie istniejących, 
podobnych  placówek(w Nowogar-
dzie są to Promyczek, Przedszkole nr 
3 i Zielone Przedszkole). Dyrektor J. 
Jabłoński przy okazji spotkania poru-
szył też zagadnienie losu dotychcza-
sowych dzierżawców pomieszczeń 
w obiekcie gminnym, zarządzanym 
przez RCP.  

-Korzystając z obecności tutaj re-
daktora z gazety Dziennik Nowo-
gardzki – mówił dyr. Jabłoński-  
chciałbym bardzo wyraźnie powie-
dzieć, że my nie likwidujemy RCP i 
funkcjonujące tu firmy czy przedsię-
biorcy, dalej będą mogli funkcjonować 
na tych 70 % powierzchni, które wy-
najmujemy. Natomiast zastanawiamy 
się nad tymi 30% procentami i stąd to 
dzisiejsze spotkanie z państwem. 

Jaki będzie dalszy los inicjatywy 
Fundacji Talent Promocja Postęp – 
czas pokaże. Jedno jest pewne realiza-
cja projektu jest możliwa tylko wtedy, 
gdy gmina na dotychczasowych za-
sadach umożliwi zarządzanie swoim 
obiektem przy ulicy Wojska Polskie-
go, nowogardzkiemu oddziałowi tej 
szczecińskiej Fundacji, działającemu 
tu jako tzw. RCP. Na to wyraźnie li-
czy i Zarząd Fundacji i dyrektor J. Ja-
błoński. Jaki jest aktualny stan proce-
su decyzyjnego w tej sprawie, pisali-
śmy ostatnio w DN już wielokrotnie – 
zainteresowanych odsyłamy więc do 
poprzednich numerów naszej gazety.  

        Jarek Bzowy
kONDOleNCJe

Uczestnicy w czasie spotkania zadawali konkretne  pytania
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Przeszli ulicami miasta…

Dźwigali krzyż jak Jezus 
Kilkaset osób uczestniczyło w „drodze krzyżowej ulicami miasta”, jaką zorganizowała pa-
rafia pw. WNMP w Nowogardzie, w miniony piątek, 19 marca. 

Droga krzyżowa wio-
dła ulicami, jakimi co roku 
przechodzi procesja na Boże 
Ciało, tj. Kard. Wyszyńskie-
go do Wojska Polskiego, da-
lej fragmentem ul. Kościusz-

ki (obok Przychodni), póź-
niej ul.Warszawską aż do 
Placu Wolności, a stamtąd 
z powrotem pod bramę ko-
ścioła. Uroczystej drodze 
krzyżowej uroku dodawa-

ła asysta idąca przy krzyżu, 
którą stanowili ministranci i 
wierni niosący w rękach pło-
nące pochodnie. Sam krzyż 
nosili na zmianę ministran-
ci, księża oraz wierni, w tym 
także dzieci. 

Podobną uroczystość zor-
ganizowała również para-
fia pw. św. Rafała Kalinow-
skiego, z tym że w niedzielę, 
20 marca. Wierni z tej para-
fii przeszli osiedlowymi dro-
gami wokół kościoła, niosąc 
drewniany krzyż.  

Obu uroczystościom to-
warzyszyły środki bezpie-
czeństwa, które zapewniała 
miejscowa Policja. 

Jarek Bzowy

ewangelicy świętowali okrągły jubileusz 

20-lecie KECH w Nowogardzie 
 20 lat temu, na terenach Nowogardu, swoją działalność rozpoczął Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan (KECH). Z tej okazji, w minioną sobotę (19 
marca), w NDK odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym poza wiernymi Zboru wzięli udział także zaproszeni goście z całego kraju, a także z zagranicy. 

Pierwsze spotkania wiernych KECH, 
odbywały się w niewielkiej kawalerce 
mieszczącej się koło Placu Wolności, w 
której zamieszkali Cezary i Andrea Ko-
misarz, sprowadzając się do Nowogardu 
w czerwcu 1994 roku. 

-Pamiętam, że nadaliśmy w DN ogło-
szenie o treści: ”chcesz studiować z nami 
Biblię? Zapraszamy.  Przyjdź, a Biblię do-
staniesz gratis”. Zgłosiły się dwie starsze 
siostry. Jedna z nich później zmarła. Mar-
twiłem się z Andreą, że straciliśmy 25% 
wiernych naszego Zboru - wspominał pa-
stor Cezary Komisarz, podczas sobot-
niej uroczystości jubileuszu działalności 
KECH w Nowogardzie. 

Z roku na rok wiernych Zboru przyby-
wało. Pastor ze swoją żoną Andreą prze-
prowadzili się do poniemieckiego domu 
przy ul. Promenady 9. Tam, dokładnie 17 
marca 1996, odbyło się inauguracyjne na-
bożeństwo KECH. Było to jednocześnie 
otwarcie pierwszego Domu Modlitwy, 

jaki przez kilka kolejnych lat mieścił się 
właśnie w mieszkaniu Pastora i jego Mał-
żonki. 

-Pierwsze co zrobiliśmy, to wybiliśmy 
ścianę działową pomiędzy dwoma poko-
jami. W ten sposób zyskaliśmy ponad 40 
metrową salkę, w której odbywały się na-
bożeństwa. Pamiętam, że najwięcej zmie-
ściło się tam ponad 70 osób - opowiadał 
o początkach działania kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan w Nowogardzie, pa-
stor Komisarz. 

 Z czasem i dom przy ul. Promenady 
stał się za ciasny. Wierni zboru musieli 
znów szukać nowego miejsca.  

- W domu było coraz więcej gości. Po-
stanowiliśmy poszukać czegoś na ze-
wnątrz. Przeprowadziliśmy się do Przed-
szkola nr 4, przy ul. Kościuszki. Tam, do-
kładnie w sali gimnastycznej, co niedzie-
lę, najpierw o poranku, później też po po-
łudniu, spotykaliśmy się aby wspólnie czy-
tać Biblię – mówił do zgromadzonych w 

NDK, Pastor Cezary. 
Wiadomo było jednak od początku, że 

przedszkolna sala to tylko przejściowe lo-
kum. KECH musiał poszukać nowej sie-
dziby, z którą zwiąże się na stałe. Naj-
pierw miasto zaproponowało, aby wier-
ni gromadzili się w salach budynku przy 
ul. 3 Maja, gdzie dziś mieści się część biur 
OPS. Ze względu na to, że UM musiał i 
te biura z czasem wykorzystać na swo-
ją działalność, KECH otrzymał propo-
zycję, aby przenieść się do dużo większej 
sali, przy ul. 700 -lecia 13. I tak, w grudniu 
2008 roku, KECH po raz czwarty zmienił 
swoją lokalizację. W tym miejscu wierni 
Kościoła spotykają się do dziś. Ostatnio, 
ze względu na położenie, Zbór otrzymał 
nawet nazwę: „Górna Izba”. Kilkadziesiąt 
metrów dalej, KECH korzysta też z ma-
gazynów należących do miasta. To stam-
tąd wydawana jest żywność dla najuboż-
szych. Pomoc charytatywna, poza misją 
wyznaniową, to druga ważna działalność 

na której koncentruje się Zbór w Nowo-
gardzie. KECH współpracuje tu głów-
nie z OPS w Nowogardzie, który to do-
starcza listę potrzebujących rodzin. Dary 
żywnościowe pozyskiwane są zarówno z 
Banku Żywności, jak i w czasie świątecz-
nych zbiórek organizowanych w sklepach 
na terenie Nowogardu. Tylko w zeszłym  
roku z pomocy tej skorzystało prawie 900 
osób z 250 rodzin, a łączna waga przeka-
zanych darów przekroczyła 46 ton! Po-
nadto, KECH wspiera najuboższych prze-
kazując ubrania, buty a także ręczniki i 
pościel. Kościół organizuje też w czasie 
wakacji półkolonie dla dzieci z rodzin po-
trzebujących. 

20 lat minęło...
W uroczystość 20-lecia istnienia Zbo-

ru KECH w Nowogardzie, oprócz wier-
nych Kościoła, wzięła udział także liczna 
grupa zaproszonych gości. Byli to przede 
wszystkim członkowie zaprzyjaźnionych 
zborów z terenu całego kraju, jak również 
i zagranicy, m. in. z Bradford w Wielkiej 
Brytanii, Ansbah w Niemczech, czy Oene 
w Holandii. Nie zabrakło także „przyja-
ciół” Kościoła reprezentujących przeróż-
ne instytucje i firmy działające zarówno 
na terenie naszej gminy, jak i poza nią tj. 
NFOP, Związek Emerytów i Rencistów, 
Związek Sybiraków, PKPS, ZBK, OPS, 
Bank Żywności w Nowych Bielicach, Ze-
spół Szkół w Radowie Wielkim, NDK czy 
redakcja DN. Radę Kościoła reprezen-
tował z-ca prezbitera naczelnego, pastor 
Mariusz Socha. 

W trakcie uroczystości, rada 
nowogardzkiego Zboru KECH, na czele z 
pastorem Cezarym Komisarzem, wręczy-

ła podziękowania za wieloletnią współ-
pracę zapeszonym gościom. Podziękowa-
nia otrzymała również redakcja DN, któ-
ra udostępnia dla KECH swoje łamy od 
samego początku działania tego Kościoła 
w Nowogardzie. 

Miłym akcentem sobotniego wydarze-
nia była prezentacja zdjęć, stanowiących 
o historii działalności Zboru w Nowogar-
dzie, jaką przygotowała córka pastora Ko-
misarza, Hanna. Cała uroczystość utrzy-
mana była w konwencji odświętnego na-
bożeństwa, któremu towarzyszyły słowa: 
„Aż dotąd pomagał nam Bóg.” z 1 księ-
gi Samuela ze Starego Testamentu. Warto 
dodać, że sobotnia uroczystość była po-
święcona dwóm jubileuszom. Równo z 
powołaniem KECH w Nowogardzie, swo-
ją posługę braterstwa w Kościele roz-
począł również pastor Cezary Ko-
misarz. 

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym pamiątkowym zdjęciem, a 
tuż po zakończeniu uroczystości 
wszyscy świętujący okrągły jubi-
leusz, spożyli posiłek, który czekał 
na wszystkich gości w holu NDK. 

Co to jest KECH? 
Kościół Ewangelicznych Chrze-

ścijan należy do rodziny tzw. wol-
nych kościołów protestanckich. 
Kościół obecnie liczy 2090 wier-
nych i 56 duchownych w całym 
kraju. Do nowogardzkiego Zboru 
oficjalnie należy 30 wiernych. Ko-
lejne 30 osób, to „sympatycy” ko-
ścioła. Na jego czele posługę spra-
wuje pastor Komisarz. 

Marcin Simiński

Pamiątkowe zdjęcie wykonane po zakończeniu uroczystego nabożeństwa odprawionego z okazji 20 -lecia Zboru keCH w Nowogardzie.

Droga Krzyżowa w parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego

Tłumy wiernych na drodze krzyżowej w parafii WNMP                              ( FOTO VENUS)

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie                         zdjęcie FOTO VENUS
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Marzec w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie
W bieżącym miesiącu,  w nowogardzkiej Bibliotece, do 
końca marca odbędą się dwa spotkania, których harmo-
nogram prezentujemy poniżej. 

Harmonogram spotkań na marzec w Bibliotece:
22.03. - Spotkanie „Wokół wielkanocnego stołu” z panią Anie-

lą Majkowską.
31.03. - II edycja „Ekologia dla juniora” dla 5 i 6-latków z Przed-

szkola nr 3 oraz kl. I a,b,c z SP nr 2

Przypominamy również, że do końca marca można odwiedzać 
wystawy „Żołnierze wyklęci” i „70 lat polskiej administracji pań-
stwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015”. 

Oprac: KR

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o.
w Nowogardzie 

poszukuje kandydata na stanowisko: 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o Ochronie Danych Osobowych,  Dz.U.Nr 133 poz 883". Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Oferty kandydaci składają do dnia 31.03.2016 r. na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie,

ul. 700-Lecia 14/2 lub e-mail: sekretariat@puwis.pl

Opis stanowiska:
- Gospodarka wodomierzowa ( montaż, wymiana, demontaż wodomierzy)
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe
- Prawo jazdy kat "B"
- Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP
- Książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych
Kandydatom oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego;
- możliwość awansu;

Firma Koschem Ksel-Adamus S.J. 
w Węgorzynie 

pilnie zatrudni tokarza
Tel. kont. 662 770 888, 608 609 002 

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

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
9 kwiecień 2016r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO

Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
             

                               Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej "Zdrowie" Lidia 

a klasa i III liga kobiet zainaugurowały rundę 
wiosenną

Pomorzanin (w końcu) 
podpisał umowę
Jak informowaliśmy w piątkowym wydaniu DN, Pomorzanin Nowogard został postawio-
ny pod ścianą, po tym jak gmina nie podpisała z klubem umowy na przeznaczenie dofi-
nansowania w wysokości 205 tys. zł, w związku z rozstrzygniętymi konkursami ofert. Jak 
udało nam się ustalić, umowa ta została podpisana w poniedziałek rano. Na skutek opóź-
nienia, kobiecy zespół Pomorzanina nie mógł rozegrać ligowego meczu. 

Brak dotacji był powodem, 
przez który kobiecy zespół Po-
morzanina nie mógł pojechać 
do Stargardu. Nowogardzki 
klub nie miał bowiem środków 
na badania lekarskie dla swo-
ich piłkarek. Dzięki przychyl-
ności Błękitnych, zawodnicz-
ki z Nowogardu nie przegrały 
swojego meczu walkowerem, 
a został on jedynie przełożony. 
Walkower oznaczałby dla pod-
opiecznych Pawła Błaszczyka 
nawet utratę szans na awans, 
gdyż dotychczasowe liderki, 
drużyna Orła Wałcz, pewnie 
wygrała w Kołobrzegu. „Po-
morzanki” spadły na 3. miejsce 
w ligowej tabeli, jednak mogą 
już być spokojne o swoją grę w 
najbliższych spotkaniach. Jak 
poinformował naszą redak-
cję prezes Pomorzanina Mar-
cin Skórniewski, w poniedzia-
łek rano, klub podpisał umo-
wę z gminą na dofinansowanie 
Pomorzanina w wysokości 205 
tys. zł, które zostało przyzna-
ne w ramach konkursu ofert. 
Czy to jednak koniec  proble-
mów finansowych Pomorzani-
na? Przekonamy się o tym nie-
bawem.

Brak dofinansowania nie był 
jednak powodem tego, że dru-
gi zespół Pomorzanina nie po-
jechał na swój mecz do wice-
lidera A Klasy- Orła Łożni-
ca. Część zawodników rezerw 
zagrała w pierwszym zespo-
le, inni zawodnicy leczą ura-
zy, poza tym, klub organizo-
wał ognisko po meczu z Regą 
dla wszystkich piłkarzy senio-
rów, z okazji inauguracji roz-
grywek, a Pomorzanin II swój 
mecz miał rozgrywać również 
w sobotę. Rezerwy zatem prze-
grały walkowerem i spadły na 
przedostatnie miejsce w tabe-
li. Wierzymy, że wszystko wró-
ci do normy w najbliższy week-
end i zarówno kobiecy zespół, 
jak i Pomorzanin II, będą już 
na boisku rywalizować o ligo-
we punkty. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę w A Klasie 
oraz III Lidze Kobiet. 

KR

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
14. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Aquila Szczecin  1:0
Zalew Stepnica – OKS Goleniów   1:1
Kasta Szczecin-Majowe – Znicz Niedźwiedź 2:1
Vielgovia Szczecin – Światowid Łobez  1:3
Zjednoczeni Kobylanka – Rybak Wełtyń  11:0
Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard   3:0 (walkower)
Hanza Goleniów – Pomorzanin Przybiernów  3:0 (walkower)  

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid Łobez 14 37 66 13 12 1 1
2 Orzeł Łożnica 14 37 49 15 12 1 1
3 Hanza Goleniów 14 36 46 10 12 0 2
4 Vielgovia Szczecin 14 28 32 18 9 1 4
5 Aquila Szczecin 14 25 31 23 8 1 5
6 OKS Center MD Goleniów 14 22 37 39 7 1 6
7 Kasta Szczecin – Majowe 14 22 27 25 7 1 6
8 Znicz Niedźwiedź 14 16 27 36 5 1 8
9 Pomorzanin Przybiernów 14 16 27 34 5 1 8
10 Wołczkowo – Bezrzecze 14 13 19 33 4 1 9
11 Zalew Stepnica 14 10 23 40 3 1 10
12 Zjednoczeni Kobylanka 14 10 31 51 3 1 10
13 Pomorzanin II Nowogard 14 10 22 44 3 1 10
14 Rybak Wełtyń 14 6 17 73 2 0 12

III Liga Kobiet 2015/2016
10. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Orzeł 2010 Wałcz  0:2
Olimpia III Szczecin – Vielgovia Szczecin   5:1
Energetyk Gryfino – Hattrick Kołobrzeg  4:0
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje  1:5
Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard  Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 10 27 42 6 9 0 1
2 Fala Międzyzdroje 10 24 46 7 8 0 2
3 Pomorzanin Nowogard 9 21 47 5 7 0 2
4 Zalew Stepnica 10 18 49 16 6 0 4
5 Olimpia III Szczecin 10 17 23 17 5 2 3
6 Vielgovia Szczecin 10 16 38 18 5 1 4
7 Błękitni II Stargard 9 9 4 27 3 0 6
8 AP Kotwica Kołobrzeg 10 7 15 15 2 1 7
9 Energetyk Junior Gryfice 10 6 26 63 2 0 8
10 Hattrick Kołobrzeg 10 0 0 116 0 0 10

Piłkarki Pomorzanina ciężko przepracowały okres zimowy. Dzięki przychylności 
Błękitnych, Pomorzanki wciąż pozostają z szansami na awans do II Ligi
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61. Ogólnopolski konkurs recytatorski 

Kochają słowo
W Nowogardzkim Domu Kultury, 10 marca 2016 roku, odbył się etap rejonowy 61. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W tym roku powiat goleniowski reprezentowali 
tylko uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, za to w wersji koncertowej! 

Laureatami zostali: Michał An-
drysiak – kl. IIa oraz Daria Urba-
niak– kl. Ia i to oni będą repre-
zentować Nowogard w Szczeci-
nie. Wyróżnienia otrzymały: Do-
minika Rasińska– kl. IIb i Alek-
sandra Pietrzykowska– kl. Ia. Ju-
rorzy – aktor Teatru Polskiego w 
Szczecinie i wykładowca Aka-

demii Sztuki Wiesław Łągiew-
ka oraz Lena Witkowska - absol-
wentka kulturoznawstwa, woka-
listka zespołu „Vespa”, student-
ka XII Akademii Praktyk Teatral-
nych w Gardzienicach (i co na-
leży dodać, absolwentka II LO), 
zwrócili uwagę na dojrzałość in-
terpretacji, świadomość słowa i 

bardzo dobry dobór repertuaru. 
Cieszy taka opinia, a kiedy już 
pokocha się słowo i mu zaufa, 
rozpoczyna się ta niewiarygodna 
historia. Wiedzą o tym uczniowie 
szkoły, która ma już piękną, recy-
tatorską tradycję.

Inf. własna

Na zdjęciu uczniowie II LO biorący udział w Konkursie, wraz z opiekunką Izabelą Koladyńską

Rozstrzygnięcie 
konkursu Lego
Sporo kuponów nadesłali nasi najmłodsi czytelnicy, bio-
rąc tym samym udział w konkursie w którym do wygrania 
były darmowe wejściówki (dla opiekuna i dziecka) na wy-
stawę Lego w Szczecinie. 

Zgodnie z naszym regulaminem, 
w losowaniu nagrody wzięły udział 
tylko kupony z prawidłową odpowie-
dzą na pytanie, które brzmiało: W ja-
kim państwie powstały klocki Lego? 
Prawidłowa odpowiedź to oczywi-
ście: Dania. Okazało się, że to pyta-
nie nie sprawiło żadnej trudności na-
szym młodym czytelnikom. Wszyscy 
udzielili prawidłowej odpowiedzi. 
Ponieważ wpłynęło do nas tak dużo 
kuponów, postanowiliśmy wyloso-
wać cztery, a nie, jak początkowo za-
powiadaliśmy, dwie osoby. I tak dar-
mowe, podwójne zaproszenia na wy-
stawę Lego w Szczecinie (dla dziecka 
i opiekuna- razem 8 biletów) wylo-

sowali: Klaudia Paluszkiewicz, To-
biasz Burzyński, Michał Łydziński 
oraz Michał Witkowski. 

Zwycięzcy mogą w dowolnym ter-
minie wykorzystać nagrodę – oczy-
wiście do czasu trwania wystawy tj. 
do 10 kwietnia br.. Wystarczy w ka-
sie wystawy podać imię i nazwisko 
dziecka, które zostało przez nas wy-
losowane. Gratulujemy i życzymy 
niezapomnianych wrażeń ze zwie-
dzania wystawy! Pozostałym uczest-
nikom dziękujemy za udział w kon-
kursie i życzmy szczęścia w naszych 
kolejnych zabawach. 

Przypomnijmy, że największą w 
Polsce Wystawę Budowli z Klocków 
Lego, można podziwiać w Marcre-
do Center przy ul. Andrzeja Stru-
ga 31 w Szczecinie. Cała ekspozycja 
składa się z kilku milionów klocków 
i zajmuje 1200 metrów kwadrato-
wych. 

Szczegółowe informacje na te-
mat wystawy można znaleźć na 
stronie wystawaklockow.pl. 

Redakcja 
Reklama
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Nowogardzka kolarska liga Przełajowa i M.T.B. - Finał

Mistrzostwo Jakuba Wielowskiego
W minioną niedzielę (20 marca), w nowogardzkim „Sarnim Lesie”, została rozegrana ostatnia VIII seria Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i 
M.T.B., organizowanej przez LKK Nowogard. Zwycięzcą w kategorii Open został Jakub Wielowski, z kolei najwięcej punktów pośród młodzików zgro-
madził Damian Teodorczyk. 

W wielkim finale I edycji nowo-
gardzkiej ligi kolarskiej, w kategorii 
Młodzik do rywalizacji przystąpiło 
4 kolarzy. W ładnym stylu swój mi-
strzowski tytuł przypieczętował Da-
mian Teodorczyk, który po raz kolej-
ny był najszybszy pośród młodszych 
uczestników wspólnych treningów 
i dopisał sobie kolejne 5 punktów. 
Tuż za nim metę przekroczył Mate-
usz Gliwka, który ostatecznie w „ge-
neralce” wywalczył 2. miejsce. Dwa 
punkty za trzecie miejsce zgroma-
dził Hubert Grygowski, z kolei na 4. 
miejscu swój niedzielny przejazd za-
kończył Jacek Fecak. Tym razem z 
młodzikami nie startowała urodzona 
w 2002 roku Nikola Wielowska, któ-
ra spróbowała swoich sił w kategorii 
Open. Tam za rywalkę miała Annę 
Kłos z LKK Nowogard, natomiast za-
brakło Małgorzaty Howis ze Stargar-
du, która już wcześniej zapewniła so-
bie 1. miejsce pośród kobiet. Repre-
zentująca LKK Nowogard młodziut-
ka Nikola Wielowska, bardzo ładnie 
zaprezentowała się w kategorii Open, 
wyprzedzając na mecie Annę Kłos i 
zdobywając 5 punktów. 

W finałowej rozgrywce w katego-

rii Open wystartowało w sumie 12 
kolarzy. Pośród uczestników zabra-
kło mieszkańców Goleniowa - Jaku-
ba Deca i Michała Szatewicza, któ-
rzy stracili tym samym szansę na 
podium. Trzeba przyznać, że walka 
o pierwsze trzy miejsca w ostatniej 
VIII serii oraz w klasyfikacji końco-
wej, była niezwykle zacięta. Kolej-
ny świetny występ zanotował Jakub 
Wielowski, który wygrał wyścig z 

czasem 00:40:05 i w najlepszy z moż-
liwych sposobów przypieczętował 
swoje zwycięstwo w „generalce”. Na 
drugim miejscu uplasował się Arka-
diusz Pietruszewski, który miał szan-
sę na 2. pozycję  na koniec ligi, jed-
nak plany te pokrzyżował mu swo-
im udanym występem Łukasz Janic, 
który zajął 3. miejsce i tym samym 
wywalczył 8 punktów, dzięki którym 
ostatecznie zakończył ligę na 2. pozy-
cji. Na 4. miejscu finał zakończył Ma-
rek Miśkiewicz, zaraz za nim uplaso-

wali się Norbert Jarochowicz, Adam 
Salamon, Adam Wielowski oraz Ja-
nusz Pietruszewski. Na 9. miejscu 
wyścig ukończył Artur Pulchny ze 
Świnoujścia, a pierwszą dziesiątkę 
zamknął Paweł Cichecki reprezentu-
jący Ratusz Maszewo.   

Podsumowując, mistrzem I edycji 
Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Prze-
łajowej  i M.T.B. w kategorii Open 
został Jakub Wielowski z LKK No-

wogard, który zgromadził 73 punk-
ty. Drugie miejsce wywalczył zdo-
bywca 50 punktów - Łukasz Janic z 
LKK Nowogard, z kolei na 3. miejscu 
uplasował się Arkadiusz Pietruszew-
ski również z LKK Nowogard, który 
zgromadził 47 punktów.  

Nagrody dla najlepszych kolarzy 
zostały ufundowane przez: Jana Zu-
gaja - Sklep Rowerowy Bicykl, Paw-
ła Pietruszewskiego - Marine Serwis, 
Bank Spółdzielczy w Goleniowie, 
UM Nowogard. Specjalne podzięko-

wania należą się również właścicielo-
wi Ośrodka Wczasowego „Sarenka” 
za udostępnianie obiektu. 

Przypomnijmy, że liga od począt-
ku miała przede wszystkim charak-
ter treningowy, a rywalizacja kola-
rzy rozpoczęły się w dniu 22 listopa-
da 2015 roku. W sumie we wszyst-
kich ośmiu seriach punktowała licz-
ba 27 kolarzy w kategorii Open oraz 
5 zawodników w kategorii Młodzik. 
Wielki finał zmagań zakończył się 
wspólnym ogniskiem. Pozostaje po-
gratulować organizatorom spraw-
nego przeprowadzenia ligi kolar-
skiej oraz życzyć, aby zimowe zma-
gania kolarzy powróciły do „Sarnie-
go Lasu” w następnej zimowej prze-
rwie. Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację końcową Nowogardzkiej 

Kolarskiej Ligi przełajowej i M.T.B. w 
sezonie 2015/2016. 

KR   

Nowogardzka Kolarska Liga Przełajowa i M.T.B. 
Klasyfikacja końcowa
Open:
1. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   73 pkt. 
2. Łukasz Janic (LKK Nowogard)   50 pkt.
3. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard) 47 pkt.
4. Jakub Dec (Goleniów)    42 pkt.
5. Michał Szatewicz (Goleniów)   39 pkt.
6. Norbert Jarochowicz (Nowogard)   33 pkt.
7. Adam Salamon (LKK Nowogard)  32 pkt.
8. Adam Wielowski (LKK Nowogard)  24 pkt.
9. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  19 pkt.
10. Robert Podgórski (LKK Nowogard)  19 pkt.
Kobiety:
1. Małgorzata Howis (STC Stargard)  25 pkt.
2. Anna Kłos (LKK Nowogard)   20 pkt.
3. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)  5 pkt. 
Młodzik:
1. Damian Teodorczyk (LKK Nowogard)  33 pkt.
2. Mateusz Gliwka (LKK Nowogard)  20 pkt.
3. Hubert Grygowski (LKK Nowogard)  10 pkt.
4. Nikola Wielowska (LKK Nowogard)  7 pkt.
5. Jacek Fecak (LKK Nowogard)   4 pkt.

Najlepsi w generalce pośród młodzi-
ków, od lewej- Mateusz Gliwka, Damian 
Teodorczyk oraz Hubert Grygowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników nowogardzkiej ligi kolarskiej po finale zmagań

Podium w klasyfikacji generalnej, kate-
goria Open, od lewej- Łukasz Janic, Ja-
kub Wielowski, Arkadiusz Pietruszewski

rozdaliśmy bilety na mecz Chemika 

SMS-owy konkurs DN
W piątek (18 marca), w wydaniu DN przeprowadziliśmy konkurs SMS-owy, w którym do 
wygrania były trzy podwójne wejściówki na mecz półfinału Mistrzostw Polski w siatków-
ce kobiet, pomiędzy Chemikiem Police oraz Dąbrową Górniczą.  

Z racji tego, że pojedynek Poli-
czanek zaplanowany był na sobo-
tę (19 marca), o godzinie 14:45, w 
konkursie zwycięzcami były oso-
by, które jako pierwsze nadesłały 
na nr telefonu redakcyjnego  sms-
-a o treści: CHEMIK POLICE – 
oraz podały swoje nazwisko, na 
które przygotowane zostały wej-
ściówki do odbioru przed meczem 
w klubowej kasie. Otrzymaliśmy 
kilka zgłoszeń, a najszybsi byli: Pa-
weł Kaleta, Kamila Zielińska, Ka-
tarzyna Domanowska. Gratuluje-
my wymienionym osobom oraz 

wierzymy, że sobotni mecz na dłu-
go pozostanie w pamięci zwycięz-
ców naszego konkursu. Dodajmy, 
że siatkarki Chemika Police gład-
ko uporały się z rywalkami z Dą-
browy Górniczej, wygrywając 3:0 
(25:21, 25:21, 25:20).

Ponadto informujemy, że nie 
był to ostatni tego typu konkurs, 
w którym do wygrania były bilety 
na mecz Chemika Police. O kolej-
nych konkursach będziemy infor-
mować na łamach DN.  

KR
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności  lo-
kalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Światowida 1, pow. 69,30 m2 

III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
Cena: 158.000 zł  Wadium: 7.900 zł
Lokal nr 2:   Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
Cena: 63.600 zł  Wadium: 3.200 zł  

Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
Cena: 72.500 zł  Wadium: 3.600 zł 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 

0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 31 marca 2016 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej ko-
percie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2016 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, bę-
dzie on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy 
wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego prze-
targu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni 
od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnię-
ciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający prze-
targ nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przy-
stąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub te-
lefonicznie 91-3910010, 607607814.

Pomorzanin (tylko) remisuje z regą Trzebiatów

Punkt, który nic nie daje...
W sobotę (19 marca), o godzinie 14:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin rozegrał 
pierwszy ligowy mecz przed własną publicznością w rundzie rewanżowej. W obecnej sytu-
acji pierwszej drużyny, każdy mecz bez porażki jest małym pozytywem i tak można mówić 
również o bezbramkowym remisie z Regą Trzebiatów. Szkoda tylko, że ten jeden punkt w 
zasadzie nic wielkiego nowogardzianom nie daje...

Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów 0:0
Skład: Jacek Malanowski – Arkadiusz Balcer, Gracjan Wnuczyński (c), Krystian 

Krzak (Konrad Adamek), Damian Kosior – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, 
Fernando Maia Batista (Karol Osakiewicz), Dawid Kurek – Rafał Listkiewicz, 

Maciej Gołdyn (Michał Jankowski). 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
17. kolejka:
Stal Szczecin – Morzycko Moryń   1:3
Energetyk Gryfino – Stal Lipiany   1:0
Iskra Golczewo – Ina Ińsko   0:1
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów  0:0
Sparta Węgorzyno – Kłos Pełczyce   3:0
Piast Karsko – Sarmata Dobra   4:0
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty   3:1
Błękitni II Stargard – Arkonia Szczecin  1:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 17 46 45 12 15 1 1
2 Morzycko Moryń 17 40 49 18 13 1 3
3 Sparta Węgorzyno 17 38 40 23 12 2 3
4 Stal Szczecin 17 38 52 9 12 2 3
5 Błękitni II Stargard 17 29 51 31 9 2 6
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 17 29 34 31 8 5 4
7 Arkonia Szczecin 17 24 27 23 6 6 5
8 Polonia Płoty 17 23 29 36 7 2 8
9 Iskra Golczewo 17 21 22 25 6 3 8
10 Kłos Pełczyce 17 21 25 27 6 3 8
11 Piast Karsko 17 20 31 34 6 2 9
12 Ina Ińsko 17 19 19 29 6 1 10
13 Zorza Dobrzany 17 13 21 37 3 4 10
14 Stal Lipiany 17 12 31 55 3 3 11
15 Sarmata Dobra 17 7 11 79 2 1 14
16 Pomorzanin Nowogard 17 7 14 32 1 4 12

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powiększo-
na o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Gospodarze byli bliscy tego, 
aby rozpocząć mecz od prowa-
dzenia. Już w 2. minucie zaska-
kującym strzałem z woleja, z 
około 17 metrów, popisał się Ra-
fał Listkiewicz, jednak futbolów-
ka poszybowała nad poprzeczką. 
W 12. minucie golkipera gości, 
strzałem z narożnika pola kar-
nego, starał się zaskoczyć Maciej 
Gołdyn, jednak bramkarz Regi 
wyłapał to uderzenie. Z czasem 
goście starali się odgryzać no-
wogardzianom, najpierw zawod-
nik przyjezdnych przeniósł pił-
kę nad poprzeczką po strzale z 
rzutu wolnego, następnie po do-
środkowaniu na pierwszy słupek 
z rzutu rożnego, zawodnik gości 
z bliskiej odległości uderzył nad 
bramką. W 23. minucie zawod-
nik z Trzebiatowa dośrodkował w 
pole karne z lewej strony boiska, 
defensorzy z Nowogardu wybili 
piłkę na 16 metr, a tam napastnik 
przyjezdnych groźnie uderzył, 
ale na szczęście obok słupka. W 
40. minucie Pomorzanin stanął 
przed najlepszą okazją do zdo-
bycia bramki. Po dośrodkowa-
niu z lewej strony boiska, pozy-
cję w polu karnym wywalczył so-
bie Maciej Gołdyn, który uderzył 
głową z około 6 metrów, jednak 
futbolówka minęła bramkę gości. 

W drugiej części gry działo się 
już zdecydowanie mniej. Dopie-
ro po 20 minutach drugiej po-
łowy kibice mogli obejrzeć ład-
ną akcję Pomorzanina. Nowo-
gardzianie wymienili kilka po-
dań z pierwszej piłki, po których 
niepilnowany na lewym skrzy-

dle znalazł się Fernando. Brazy-
lijczyk jednak niedokładnie do-
środkował w pole karne, przez 
co Rega wyprowadziła kontrę, po 
której Jacek Malanowski wyłapał 
strzał z 16 metrów. W 75. minu-
cie goście wykonywali rzut wol-
ny z dogodnej pozycji, jednak 
techniczny strzał w środek bram-
ki bez problemów obronił Jacek 
Malanowski. Na 10 minut przed 
końcem gry, Dominik Wawrzy-

niak obejrzał drugą żółtą kartkę i 
musiał opuścić boisko. Filigrano-
wany zawodnik Pomorzanina nie 
radził sobie w środku pola i nie 
był widoczny w tym meczu. W 
84. minucie, Dawid Kurek pod-
holował piłkę kilkanaście me-
trów i uderzył z około 25 metrów, 
jednak wysoko nad poprzeczką. 
I to by było na tyle... Warto jesz-
cze odnotować, że sporo zdro-
wia na boisku pozostawił Ma-
ciej Gołdyn, który co chwilę był 
ostro powstrzymywany przez ry-
wali. Na skutek jednego ze starć, 
napastnik Pomorzanina mocno 
uderzył głową o bieżnię, znajdu-
jącej się przy murawie i pomimo 
tego, że wrócił na plac gry- to w 
90. minucie ostatecznie zszedł z 
boiska. Pomorzanin dzięki bez-
bramkowemu remisowi zrównał 
się punktami z Sarmatą Dobra, 
ale wciąż pozostaje na ostatnim 
miejscu w ligowej tabeli. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 
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Maciej Gołdyn został mocno poobijany podczas walki o piłkę wykopywaną w jego 
kierunku, niestety snajper z Nowogardu nie zdołał trafić do bramki rywali
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                                  OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardziedziałając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
na terenie gminy Nowogard wynoszą:

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto
z VAT 
(8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 
ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i 
materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% 
stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 31 marca 2016 roku do 30 marca 2017 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znaj-
dujący się 

w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od ponie-
działku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00. 

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na bada-
nia laboratoryjne oraz przyjmuje skargi 

i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, 
e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

CENA ZA 1 m3 DOSTARCZONEJ WODY:
- przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – 2,98 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,22 zł/m3 brutto,
- przeznaczonej na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania – 3,02 zł/

m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,26 zł/m3 brutto,
- przeznaczonej na cele pozostałe, inne niż wymienione powyżej – 3,04 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,28 zł/m3 brutto,

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ NIEZALEŻNIE OD CELU ZUŻYCIA WODY:

DLA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH ZARÓWNO W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ, JAK I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
- rozliczanych za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego– 8,49 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 9,17 zł/odbiorcę/okres rozli-

czeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 2,19 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% 

= 2,37 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 7,30 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 

7,88 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
DLA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ:
- rozliczanych za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 10,67 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 11,52 zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 4,37 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 

4,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 8,30 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 8,96 

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
CENA ZA 1 m3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW:

 - dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,67 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,96 zł/m3 brutto

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ:

DLA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH ZARÓWNO W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ, JAK I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego – 6,20 

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 6,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym  – 2,19 zł/od-

biorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 2,37 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,01 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny poda-

tek VAT 8% = 5,41 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
DLA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego – 8,38 

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 9,05 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym  – 4,37 zł/

odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 4,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,01 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny poda-

tek VAT 8% = 6,49 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto
Taryfy obowiązują od 31 marca 2016 roku do 30 marca 2017 roku.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe odprowad-
zanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 50% do 
100%*

P o w y ż e j 
100%*

Poniżej 6,5 do 
6,0 
i powyżej 9,5 do 
10,0 **

Poniżej 6,0 do 5,5 
i powyżej 10,0 do 
10,5 **

Poniżej 5,5 do 4,5 
i powyżej 10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5 
i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I

1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8. Związki biogenne: 
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie:

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe

12. Siarczki

13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodne-
go - wymienione 
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2014, poz.1800) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Alek-
sandra Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Szkolne Mistrzostwa Polski Samochodów
W dniach 18-19.03.2016 r. uczniowie klasy 1 TI  wraz z wicedyrektorem Panem Piotrem 
Łąpiesiem wystartowali w Szkolnych Mistrzostwach Polski Samochodów ECO RC w Go-
leniowie.

Drużyny wyposażone były w zdal-
nie sterowane modele samochodu 
w skali 1:10 na podwoziu Tamyia 
TT01 z hybrydowym źródłem ener-
gii wykorzystującym technologie 
wodorowe oraz zasilanie elektrycz-
ne. Mistrzostwa te są polskimi eli-
minacjami do międzynarodowych 
zawodów 24h de Saint Jo. Zwycięzca 
Szkolnych Mistrzostw Polski Modeli 

Samochodów ECO RC Tamiya weź-
mie udział w wyścigu zaplanowa-
nym w dniach 29-30 kwietnia 2016r. 
we Francji. W pierwszym dniu za-
wodów nasza drużyna zajmowa-
ła wysoką lokatę, niestety następne-
go dnia po 77 okrążeniu nasz mo-
del uległ poważnej awarii i ostatecz-
nie zajęła ostatnie miejsce. Ucznio-
wie nie tracą jednak hartu ducha i 

już dzisiaj snują plany na przyszło-
roczne mistrzostwa. 

Skład drużyny z ZSP 
w Nowogardzie: 

Dawid Łachmanowicz
Ksawery Końka

Borys Puszcz
Krystian Zawadzki   

Lekcja praktyczna 
w piekarni 
9 marca klasa II K wraz z opiekunem Panią Beatą Woźni-
cą – Stanisławek odwiedziła Piekarnię-Ciastkarnię Walde-
mara Pędziszczaka. 

Celem tej praktycznej lekcji 
było zapoznanie się z technolo-
gią produkcji ciast parzonych i 
francuskich, formowanie, wy-
piek i nadziewanie sporządzo-
nych wyrobów. Uczniowie chęt-
nie wykonywali zadania pod fa-

chowym okiem Pana Waldema-
ra Pędziszczaka i z pewnością ta 
lekcja w terenie będzie przydat-
nym dopełnieniem wiedzy, którą 
uczniowie pozyskali na lekcjach 
teoretycznych i praktycznych w 
szkole. 

Zdjęcie nr 6- Mirek Herman podczas wałkowania ciasta 

Pan Waldemar Pędziszczak podczas prowadzenia zajęć praktycznych 

Uczniowie biorący udział w akcji 

Wolontariuszki z opiekunem pedagogiem Panią Ewą Reginą Krzak 

 Drużyna w akcji 

 Dyrektor Pan Piotr Łąpieś, Krystian Zawadzki, Borys Puszcz, Dawid Łachmanowicz 
i Ksawery Końka 

Dzień Dawcy Szpiku w ZSP 
15 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica odbył się Dzień Dawcy ko-
mórek macierzystych. 

Co godzinę jedna osoba w 
Polsce dowiaduje się, że ma bia-
łaczkę, czyli raka krwi. Dla cho-
rego i jego bliskich jest to wia-
domość, która wywraca świat 
do góry nogami. Należy pamię-
tać jednak, że rak to nie wy-

rok, a współczesna medycy-
na daje możliwość całkowite-
go wyleczenia. Ratunkiem dla 
osób, które chorują na białacz-
kę jest oddanie cząstki siebie w 
postaci dawstwa komórek ma-
cierzystych. Właśnie taka akcja 

– skierowana na pomoc drugie-
mu czlowiekowi – miała  miej-
sce w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie 15 
marca, jej organizatorem była 
Fundacja DKMS oraz wolon-
tariuszki z naszej szkoły: Łu-
cja Łachmanowicz, Dominika 
Telmanowska, Marta Kisielew-
ska oraz nauczycielki Pani Ewa 
Regina Krzak i Pani Katarzy-
na Kijana. Do punktu pobrań 
materiału genetycznego trafi-
ło kilkanaście osób – nauczy-
cieli i uczniów. Być może wśród 
uczestników znajdzie się oso-
ba, która w przyszłości uratu-
je życie swojemu genetycznemu 
bliźniakowi? Ta szlachetna ak-
cja skłania do refleksji nad mi-
łością do innych ludzi i uzmy-
sławia jak wielkim skarbem jest 
zdrowie. Jeśli możemy pomóc 
drugiemu człowiekowi, to zrób-
my to! 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

•	 Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 267 
382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Ko-
walska 2, IV piętro. 606 269 725

•	 Sprzedam tanio działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

•	 Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżo-
wania dróg Stargard-Maszewo, 
Szczecin-Chociwel. Działka przy-
lega bezpośrednio do drogi 106. 
Tel. 607 835 815 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Sprzedam ziemię 0.74 ha w Błot-
nie za sklepem. Cena 50 tys. 607 
083 893 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 505 256 943 

•	 Sprzedam kawalerkę 24 m2, trze-
cie piętro, centrum. 600 782 741

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 45,6m2, III piętro ul. Świa-
towida. 668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 ha 
Grabin. 603 980 606 po 19stej

•	 Sprzedam 4 pokoje, garaż i 
działkę 3,5 ara, ul. Zamkowa. 
609 757 444 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 508 309 980

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe, IV piętro, Poniatow-
skiego, Nowogard i mieszkanie 
dwupokojowe , parter, Wojta-
szyce. Tel. 91 39 105 18, 605 850 
786

•	 Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 616 

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 

z możliwością dokupienia gara-
żu, ul. Armii Krajowej. 697 720 
406

•	 Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle Radosław. 573 032 616

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. 
Księcia Racibora. Tel. 693 128 
069 

•	 Do wynajęcia garaż ul. Ogrodo-
wa. 882 182 143

•	 Działkę na ogrodach działko-
wych przy Orlenie. Sprzedam. 
501 22 55 69 

•	 Sprzedam garaż, ul. Jana Paw-
ła. 668 509 770 

•	 Sprzedam dom parterowy 
110m2 w Nowogardzie. 608 853 
710

•	 Wynajmę M3-pokojowe od 
1.04.2016r. 601 724 492

•	 Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 48m2, Kowalska 2 IV pię-
tro. 606 269 725 

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w kamie-
nicy czterorodzinnej + garaż w ce-
nie, Wojska Polskiego. Tel.  783 
223 218 

•	 Poszukuje kawalerki bezczynszo-
wej do wynajęcia. 513 259 660 

•	 Sprzedam lub zamienie własno-
ściowe, spółdzielcze, IV piętro, 
66m2. Tel. 788 205 378

•	 Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

•	 Dom nad jeziorem w stanie su-
rowym zamkniętym w Nowo-
gardzie sprzedam. 605 548 164

•	 MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

•	 Sprzedam Matiza. 91 39 23 082 

•	 Mercedesa kupię. 737 799 666 

•	 Toyotę kupię. 737 447 702

•	 Sprzedam Forda Mondeo w ca-
łości lub na części, rok produk-
cji 2000, benzyna 1.8. Tel. 663 138 
624

•	 Sprzedam Żuk, Warszawa. 661 
811 611 

•	 Sprzedam motocykl Suzuki poj, 250, 
rok 1992. Tel. 503 835 747 

•	 Sprzedam Matiza. 91 39 23 082, 510 
33 65 02 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

•	 Sprzedam gęsi skubane. 796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 Kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 
sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam gorczycę. 697 610 223

•	 Sprzedam krowę i jałówkę cielne i 
dwa odstawki rasy Limusyne. 782 429 
405 

•	 Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

•	 Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Sprzedam tuczniki i prosięta, sortow-
nik elektryczny do ziemniaków i becz-
kę do wody 2000l. 606 576 417 

•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•	 Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

•	 Sprzedam obornik od krów 2 letni z 
dowozem.Tel. 793 836 238

•	 Sprzedam jęczmień i pszenżyto oraz 
tanio owies. 10 zł worek. 691 140 322 

•	 Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vine-
ty. Cena 70 zł/100kg. 785 562 070 

•	 Sprzedam siewnik Poznaniak 2,70 m, 
pług trzyskibowy obracany , prese be-
lującą. 781 774 340

•	 Wykonam usługi orka, siew agrega-
tem. 781 774 340 

•	 Byczki czarno-białe trzymiesięczne 
okolice Goleniowa sprzedam. Cena 
do uzgodnienia. 602 536 366 

•	 Sprzedam prosięta 6 sztuk ( najlepiej 
razem). 606 576 417 

USŁUGI

•	 Remonty i wykończenia mieszkań 
-wykonam. 608 364 330

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

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

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 

Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Ad-
res Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

•	 Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

•	 POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZA-
RAZ? Pożyczka bez zbędnych formal-
ności. Zadzwoń:327061042

•	 Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 
867 

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby da-
chowe, docieplenia,stropodocieple-
nia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 
955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane va-
illant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do piecow 
gazowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

•	 Docieplenie budynków, podbitki. 608 
847 784

•	  Tłumacz – przysięgły języka angiel-
skiego. 502 376 932, www.tlumacz-
nowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o ła-
downości 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 
882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

•	 REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracowników 
do dociepleń, prac 

•	 wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 533 848 005 lub 535 340 311

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
miejscowości Węgorzyce. Mile wi-
dziana jest pani samotna, jest moż-
liwość zamieszkania. 91 39 22 308, 
606 271 499

•	 Poszukujemy pracowników budow-
lanych. Korzystne warunki. 694 440 
205 

•	 Firma z Nowogardu zatrud-
ni mechanika samochodowego 
z doświadczeniem, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 607 585 561

•	 Spawacza i osobę do prac ślusar-
kich zatrudnię. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

•	 Poszukuje barmanki. 693 52 12 
11

INNE

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

•	 sprzedam stelaz do łozka (z ma-
teracem lub bez), komodę (ko-
lor jasny), szafkę nocną- całość 
od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant uzy-
wane z Niemiec dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl oraz tylko ogrze-
wanie cena 900zl gwarancja ser-
wisowa, fachowy montaz cena do 
uzg. tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130 -160 sto-
jace na gaz vaillant 1.000zl pie-
ce gazowe c.o. stojace zeliwne 
c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki Labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

•	 Przyjmę gruz. 608 647 119 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa MI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWóZ OSóB - rO MaN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW
INFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Zatrudnię osobę do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- komunikatywność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

•	 Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

•	 Drewno opałowe. 537 144 654 

•	 SIATKA ogrodzeniowa, siatka 
LEŚNA, panele ogrodzeniowe, 
najniższe ceny w Zachodniopo-
morskim. Tel. 721 668 245 

•	 SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 
100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 721 
668 245 

•	  Sprzedam dwa fotele jednooso-
bowe, rozkładane w bardzo do-
brym stanie. 668 797 310

•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

•	 Owczarek niemiecki siedmiomie-
sięczny, czarnopodpalany, długo-
włosy. 91 39 21 828

•	 Oddam gruz za darmo. 660 748 151

•	 Stare pojazdy, części, literaturę. 
Kupię. Tel, 600 182 682 

•	 Sprzedam rower górski dziew-
częcy białoróżowy koła 26’’. 
Cena 350 zł. 880 957 402 

•	 Sprzedam dwa rowery górskie. 
661 811 611

•	 Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

•	 Sprzedam tuje brabant. Wys. od 
0,70 – 1,50 cm. 607 580 172 

•	 Sprzedam rury Hobsa 
500/50cm 600/60cm. Dł. rur 
6m lub 4m. Tel. 509 568 616
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

     

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

Poszukuję 
osobę do prowadze-

nia prac biurowych, 
wymagana znajomość ob-

sługi komputera i urzą-
dzeń biurowych. Mile wi-
dziana kontaktowa znajo-
mość języka angielskiego.

CV proszę wysyłać na 
adres:

 info@balticberry.pl
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama

reklama

Czytaj s. 5

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

rok założenia 1992

DOCIePleNIa 
NaTrYSkOWe 

pianą PUr 
504 595 424

Nowogard, ul. 5 Marca 10 / za sklepem Netto

NOWO OTWARTY SKLEP

ODZIEŻ 
na wagę

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

O programie 
rodzina  
500Plus

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• likwidowanie plam skórnych • leczenie trądziku

• depilacja laserowa teraz z 50% PROMOCJĄ
ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard

www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wynajmę 
biuro 28m2,  

ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 

501 549 818

Fra Angelico  Złożenie do grobu. (1443. Stara  Pinakoteka w Monachium)

A trzeciego dnia  
Zmartwychwstał i... 

czeka na Ciebie w Niebie

Następne wydanie 

1 kwietnia 
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W skrócie

Na środku ścieżki rowerowej znajdującej się przy ul. Boh. Warszawy w 
Nowogardzie, jest dziura. - Wyrwa jest dość duża i naprawdę niebezpiecz-
na, może spowodować wypadek – mówi pan Przemysł. Wierzymy, że od-
powiednie służby szybko zajmą się naprawą tej nawierzchni, gdyż wraz z 
przyjściem wiosny na ścieżkach można spotkać coraz więcej miłośników 
rowerów. JB

Tradycyjnie, gdy nadchodzą Święta Wielkanocne, przy dyskoncie Netto, 
można kupić gałązki bukszpanu do świątecznego koszyczka, czy na wielka-
nocny stół. – Jak pan widzi, gałązki bukszpanu są bardzo ładne, a ich cena 
przyzwoita, bo waha się od 1,50 zł do 2 zł. Dlatego zapraszam wszystkich, by 
kupili właśnie ten oto wielkanocny bukszpan – mówi pani Ewa, która co naj-
mniej do piątku będzie sprzedawała jeszcze gałązki. JB

W poniedziałek (21 marca), mieszkanka Nowogardu poinformowała re-
dakcję o zaśmieconym terenie przy sklepach, na wjeździe osiedla Bema. - 
Nie wiem do kogo należy ten teren, ale uważam, że te śmieci powinny zo-
stać uprzątnięte, bo szpecą okolice – mówi kobieta, chcąca zachować ano-
nimowość. Jak widać na zdjęciu, większość odpadów to butelki po alkoho-
lu.  Miejmy nadzieję, że śmieci zostaną usunięte jeszcze przed świętami. KR 

Dzięki interwencji naszych czytelników 

Porzucone zwierzęta trafiły  
do schroniska 
Dwa psy i kotka trafiły do schroniska, po tym jak zwierzęta bez opieki pozostawił ich wła-
ściciel. Taką decyzję podjęła gmina po interwencji redakcji DN oraz Fundacji „Psia Kość”, 
o którą poprosiło starsze małżeństwo, dokarmiające porzucone stworzenia. 

Zwierzęta zostały porzucone w 
okolicy ul. Traugutta, na opusz-
czonej działce. Psy były zamknięte 
w kojcu. Kot chodził swobodnie. 
Od kilku miesięcy z własnej woli 
zwierzętami zajmowało się star-
sze małżeństwo mieszkające opo-
dal. To właśnie oni zgłosili sprawę 
do redakcji DN, prosząc nas o in-
terwencję.

-Serce się kraje, jak widzi się te 
zwierzaki. Codziennie nosimy im 
jedzenie i wodę. Właściciel kilka 
miesięcy temu wyniósł się z dział-
ki, a stworzenia pozostawił na pa-
stwę losu  – mówi mężczyzna, któ-
ry dokarmiał porzucone zwierzę-
ta. - Dźwigam wodę w pięciolitro-
wych bańkach, bo przecież to dwa 
psy. Niech państwo nam pomogą. 
Boję się, że te psy w końcu ktoś za-
bije - mówiła roztrzęsiona kobie-
ta, która wspólnie z mężem doglą-
da porzucone zwierzęta. Małżeń-
stwo obawiając się reakcji byłego 
właściciela działki, na której znaj-
dowały się zwierzaki, nie zdecy-
dowało się podać swoich danych 
do wiadomości publicznej. 

Nie czekając długo, redakcja 
DN postanowiła wspólnie z męż-
czyzną sprawdzić w jakim stanie 
są psiaki. Towarzyszyła nam pani 
Sylwia Ochocka, wolontariuszka i 
zarazem nowogardzka przedsta-
wicielka Fundacji „Psia Kość” z 
Kamienia Pomorskiego. Okaza-
ło się, że  zwierzęta nie są w naj-
lepszej kondycji. Zwłaszcza mała, 
kudłata suczka była bardzo wy-
chudzona. Większe psy, wygląda-
ły nieco lepiej. Miały jednak wy-
raźnie zaniedbaną sierść. Były po-
gryzione przez pchły. W kojcu, w 
którym przebywały, znajdowało 
się mnóstwo odchodów.  

 O sprawie poinformowaliśmy 
gminę. Urzędnicy długo nie cze-
kając podjęli stosowne kroki. Naj-
pierw ustalono do kogo należy 
posesja, na której pozostawiono 
zwierzęta.  - Okazało się, że dział-
ka była w dzierżawie, ale ta już 
wygasła, a byli najemcy nie przy-
znali się do posiadania zwierząt – 
poinformowała Monika Kukiełka 
z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska w UM, która zaj-
mowała się bezpośrednio tą spra-
wą. Postawa byłych użytkowni-
ków terenu, na którym mieszkały 
psy, w sumie urzędnikom ułatwi-
ła całe postępowania, bo czworo-
nogi uznano za bezpańskie. To w  

konsekwencji pozwoliło je prze-
wieźć do schroniska. Taki sam 
los spotkał kotkę, która również 
mieszkała na posesji. Zwierzaki 
trafiły tam w minioną środę. Te-
raz mają dobrą opieką. W schro-
nisku przejdą wszelkie wymaga-
ne badania, zostaną zaszczepione 
i odrobaczone. Później mają trafić 
do adopcji.

Szczęścia takim obrotem spra-
wy nie kryła kobieta, która wspól-
nie ze swoim mężem przez kilka 
miesięcy dokarmiała zwierzęta. 
- To wspaniała wiadomość. Bar-
dzo się cieszę. Tam już psiaki będą 
bezpieczne. Dziękuję bardzo za po-
moc – powiedziała nam wyraź-

nie wzruszona kobieta, kiedy za-
dzwoniliśmy aby poinformować o 
tym, że zwierzęta są już bezpiecz-
ne. - Kochani ludzie, nie przesz-
li obojętnie koło słabszych naszych 
braci. Takich ludzi bardzo sza-
nujemy i staramy się im pomóc. 
Oczywiście przekażemy im zdję-
cia zwierzaków ze schroniska - 
skomentowała postawę starszego 
małżeństwa p. S. Ochocka z Fun-
dacji „Psia Kość”. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
czworonogi szybko znajdą no-
wych właścicieli- tym razem ta-
kich, którzy zaopiekują się nimi 
jak należy. 

Marcin Simiński 



25-31.03.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice
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Taki dobry włodarz, a tak kiepsko

Zastój inwestycyjny w Gminie Nowogard
Tak jak strach ma wielkie oczy, tak propaganda jest całkowicie ślepa. A w zasadzie to ślepną Ci co propagandzie wierzą. Twarde fakty i matematyka poka-
zują jednak,  już po raz kolejny, że w gminie w Nowogard niczem w literackim „państwie duńskim”- źle się dzieje. Tym razem chodzi o dynamikę inwesty-
cyjną wyrażoną ilością pozwoleń na budowę.

Ilość wydanych nowych po-
zwoleń na budowę to bardzo waż-
ny wskaźnik dla oceny dynami-
ki rozwojowej gminy. Nie trzeba 
nikomu tłumaczyć, że tam gdzie 
jest dużo nowych inwestycji, czy 
to prywatnych mieszkaniowych, 
czy też tych o celu gospodarczym 
tam odnotowujemy ważny spo-
łecznie proces rozwojowy skutku-
jący wieloma pozytywnymi efek-
tami. Wskaźnik ten wskazuje więc 
nie tylko na aktualną kondycję in-
westycyjną konkretnej społeczno-
ści terytorialnej, ale także określa 
perspektywy warunków jej życia 
w przyszłości począwszy od ilości 
miejsc pracy i atrakcyjności życia, 
poprzez dochody podatkowe gmi-
ny i w konsekwencji możliwości 
realizacji inwestycji publicznych, 
aż po kształt demografii lokalnej.       

Już prawie dwa lata temu, przed 
ostatnimi wyborami samorządo-
wymi, dokonaliśmy pierwszego 
zestawienia ilości wydanych po-
zwoleń na budowę w poszczegól-
nych gminach powiatu, w okresie 
trzech lat w rozliczeniu rocznym. 
Już wtedy gmina Nowogard na tle 
innych gmin powiatu  wyglądała 
źle – było u nas wydawanych co-
rocznie najmniej nowych pozwo-
leń, czyli średnio 4,2 w przelicze-
niu na 1 tys. mieszkańców. Więcej, 
tendencja wieloletnia wskazywa-
ła, że dystans do innych gmin się 
zwiększa i w przyszłości, jak nic się 
nie zmieni, może być jeszcze go-
rzej. Niestety a najnowsze zesta-
wienie dotyczące ilości pozwoleń 
na budowę wydanych w 2015 roku 
potwierdza, że zrealizował się wła-
śnie ten pesymistyczny scenariusz- 
jest jeszcze gorzej. O dostarcze-
nie aktualnego zestawienia wyka-
zu ilościowego decyzji w rozbiciu 
na poszczególne gminy poprosili-
śmy Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie, starosta bowiem jest or-
ganem zajmującym się ustawowo 

wydawaniem pozwoleń na budo-
wę. Tylko w przypadku niektórych 
szczególnych inwestycji gospo-
darczych pozwolenia wydaje tak-
że Wojewoda. W imieniu starosty 
wykaz  przesłała nam pani Małgo-
rzata Włodarczyk- dyrektor Wy-
działu Architektury i Budownic-
twa. Oto zestawienie w liczbach 
bezwzględnych ilości decyzji o po-
zwoleniu na budowę wydanych w 
2015 roku:

Gmina Nowogard - 168 decyzji
Gmina Goleniów - 424 decyzje
Gmina Maszewo - 92 decyzje
Gmina Przybiernów - 55 decyzji
Gmina Stepnica - 36 decyzji
Gmina Osina - 31 decyzji

Na podstawie powyższego ze-
stawienia dokonaliśmy wyliczenia 
ilości decyzji wydawanych w po-
szczególnych gminach w przeli-
czeniu na 1000  mieszkańców - ta-
kie bowiem zestawienie (prezentu-
jemy je na załączonym wykresie) 

umożliwia dopiero porównanie 
pomiędzy sobą dynamiki rozwojo-
wej poszczególnych gmin.

sm                  

Nasz komentarz  
W czasach rozbudowanych me-

tod prania mózgów i sprzedawa-
nia ludziom zwykłych bubli, jako 
cennych wartości nasza rola pre-
zenterów rzeczywistości w ca-
łej jej prawdzie, a nie fałszywym 
blichtrze, jest bardzo trudna. Nie 
tylko bowiem jest tak, że oszu-
ści się dzisiaj mocno wytrenowa-
li w różnych technikach mamie-
nia ludzi, ale także tak, że publi-
ka w swojej masie lubi być oszu-
kiwana- lepiej wierzyć że za po-
mocą cudownych okularów na 
oczach (za jedyne 500zł) nauczy-
my się w tydzień nowego języka, 
aniżeli przyjąć do wiadomości, że 
dla osiągnięcia jako takiej znajo-
mości obcej mowy trzeba kilka lat 
systematycznie ćwiczyć. Podob-
nie mamy w Nowogardzie  jest 

oczywiste dla obserwujących ży-
cie takie jakim jest, a nie  zachły-
stujących się bezkrytycznie gmin-
ną propagandą, że w Nowogar-
dzie w większości ważnych aspek-
tów życia publicznego dzieje się 
źle, albo co najwyżej nie dzieje się 
lepiej. Rozwinięte pacykarstwo, 
przyprawione propagandą aż do 
mdłości, nie zakryje realnych fak-
tów. A te są takie, jak choćby wy-
żej prezentowane w zakresie dy-
namiki inwestycyjnej. To są  rów-
nież i inne fakty o których pisali-
śmy w DN np: na 580 gmin miej-
skich w kraju, dalekie 507 miej-
sce Nowogardu w tzw. wydolno-
ści podatkowej (świadczącej o sta-
nie lokalnej gospodarki), czy jesz-
cze dalsze 534 miejsce w zakre-
sie poziomu wykorzystania środ-
ków zewnętrznych. Także jedno z 
ostatnich miejsc w kraju w zakre-
sie poziomu inwestycji infrastruk-
turalnych. Inwestycji zaś nie bę-
dzie, gdy gospodarz gminy potra-
fi wydawać środki publiczne na 

tzw. głupoty, a nie potrafi ich za-
robić (chyba że dla siebie). Efekt: 
w budżecie 2016 na inwestycje 
gminne nieco ponad 5 mln, gdy 
np. w Goleniowie mogą wydać na 
ten cel 10 razy tyle, czyli  prawie 
50 mln. Jeśli do tego dodamy: sła-
be wyniki większości prowadzo-
nych przez gminę szkół, niewiel-
kie środki na wspomaganie orga-
nizacji pożytku publicznego (nie 
wspominając o rozwiniętym i tu 
kumplostwie i nagradzaniu ser-
wilizmu politycznego), brak sys-
temu wsparcia lokalnej przedsię-
biorczości itd. itd., to nic dziwne-
go, że z roku na rok rośnie tempo 
wyludniania się gminy - w 2015 
spadek liczby ludności o ponad 
300 osób. Kto chce niech sobie ze-
stawi – zaprezentowane przez nas 
twarde fakty poparte zweryfiko-
wanymi danymi i odniesieniami 
zewnętrznymi z nieracjonalnymi 
zachwytami nad rzekomą spraw-
nością nowogardzkiego włoda-
rza, sprawnością wyrażoną w ilo-
ści chodników, ławek i zdjęć syl-
wetki prezentowanych przy każ-
dej okazji (można się niedługo 
spodziewać fotki także przy pod-
pisywaniu listy obecności). Pro-
blem jednak nie w tym, że chod-
niki nie są potrzebne - inni też je 
budują. Problem w tym, że w in-
nych gminach nie tylko, że budują 
także chodniki często o wiele wię-
cej, ale robią także znacznie waż-
niejsze rzeczy, a u nas niestety nie. 
Dlatego dystans rośnie i pokazuje 
to zjawisko, także zaprezentowane 
zestawienie – ilości pozwoleń na 
budowę w 2015 roku, w Nowogar-
dzie - ilości marnej.
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masowiec powstanie jednak w przyszłym roku 

Budowa „Nowogardu” opóźniona 
O co najmniej kilka miesięcy opóźni się budowa masowca o nazwie „Nowogard”, który ma dołączyć do floty Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie – po-
informował nas rzecznik armatora. Statek ma powstać w chińskiej stoczni, położonej koło Szanghaju. 

Jak informowaliśmy w maju 
zeszłego roku, Nowogard jest jed-
nym z pięciu miast w Zachodnio-
pomorskiem, jakie na nazwę stat-
ku wytypował szczeciński arma-
tor. Kolejne masowce mają otrzy-
mać imiona: Karlino, Drawno, 
Barlinek i Gryfino. Statki będą 
miały nośność 39 tysięcy ton. 

Pierwotnie planowano, że  bu-
dowa m/s „Nowogard” miała ru-
szyć za kilka tygodni, a na koniec 
roku miało się odbyć wodowanie 
statku. Już wiadomo, że terminy 
te ulegną poważnym przesunię-
ciom. „Nowogard” na szerokie 
wody wypłynie najwcześniej w 
drugiej połowie przyszłego roku. 

-W związku z kryzysem na ryn-
ku, stocznie na całym świecie mają 

opóźnienia w realizacji kontrak-
tów, więc prawdopodobnie także 
i m/s „Nowogard” będzie przesu-
nięty w czasie. Na pewno jednak 
za kilka miesięcy ruszy jego budo-
wa. Statek będzie prawdopodob-
nie gotowy dopiero w drugiej po-
łowie przyszłego roku, więc mamy 
jeszcze trochę czasu – powiedział 
redakcji DN Krzysztof Gogol, 
rzecznik prasowy PŻM. 

W tej chwili w chińskiej stocz-
ni trwa budowa masowca, który 
będzie sławił na wodach świata 
miasto „Gryfino”. Inwestycja jest 
na etapie „cięcia blach”. Statek ma 
być gotowy na początku przyszłe-
go roku. 

Nowe masowce powstaną w ra-
mach programu inwestycyjnego 

Polskiej Żeglugi Morskiej na lata 
2015-2020. Szczeciński armator 

planuje wybudować 18 tego ro-
dzaju statków. Większość będzie 

pływać najprawdopodobniej pod 
obcą banderą. Kolejne masowce 
mają nosić nazwy miast m.in. ze 
wschodniego wybrzeża Bałtyku, 
jak np. Sopot. Miasta zostały wy-
brane nieprzypadkowo. Chodziło 
o takie, których nazwy nie zawie-
rają „polskich” liter tj. „Ł” czy „Ś”, 
bo to znaczenie utrudniłoby ko-
munikację nawigacyjną na mię-
dzynarodowych wodach, gdzie 
językiem oficjalnym jest angiel-
ski. 

PŻM zapowiada, że matkami 
chrzestnymi masowców zosta-
ną zasłużone mieszkanki miast, 
których nazwy staną się imiona-
mi statków.  

Marcin Simiński
Grafika- Jan C. Kozakowski

Zagrodzili podjazd 
do bloku
Na alarmowy numer telefonu redakcji DN, w czwartek (24 
marca), dzwonili mieszkańcy Nowogardu, którzy informo-
wali nas o tym, że przy jednym z bloków przy ul. 700 Lecia 
powstaje szlaban, uniemożliwiający wjazd na posesje. Zapy-
taliśmy zarządcę bloku, jakie są przyczyny takiego działania?

Blok przy ul. 700 Lecia 11, znaj-
duje się tuż przy przejeździe ko-
lejowym. Naprzeciw budynku 
znajdują się garaże, do których 
mieszkańcy dojeżdżali zarówno 
od strony torów, jak i wykorzy-
stując wjazd naprzeciwko skle-
pu spożywczego „Słowik”. To wła-
śnie ta droga prowadząca do ga-
raży, wczoraj, tj. w czwartek, zo-
stała zamknięta. Jakie były tego 
przyczyny? Zapytaliśmy o to za-
rządcę Wspólnoty Mieszkanio-
wej. - Decyzję o montażu szlaba-
nu podjęła Wspólnota Mieszkań-
ców bloku przy ul 700-Lecia. Było 
to podyktowane względami bez-
pieczeństwa. Na tej wąskiej ulicz-
ce dochodziło bowiem często do 
niebezpiecznych sytuacji. Zdarza-
ły się drobne kolizje. Niestety wie-

lu kierowców ten wąski przesmyk 
traktowało jak zwykłą ulicę, mimo 
iż od samego początku zarówno z 
jednej, jak i z drugiej strony usta-
wione zostały znaki mówiące o za-
kazie wjazdu. Teren jest prywatny, 
a nie publiczny, toteż mieszkańcy 
zdecydowali się ograniczyć do nie-
go dostęp wszystkim, którzy nie na-
leżą do Wspólnoty. W najbliższym 
czasie, z drugiej strony, a więc od 
ul. Dworcowej powstanie bra-
ma na pilota. Ponadto dodam, że 
zgodnie z planem przestrzennego 
zagospodarowania, wjazd na po-
sesje ul.700 Lecia 11 znajduje się 
od strony ul. Dworcowej – poin-
formował redakcję DN, zarządca 
Wspólnoty Mieszkaniowej - Ma-
rek Szymański. 

MS, KR

 Halo redakcja  Nasza interwencja na Gryfitów 

Zaśmiecony plac zabaw 
Plac zabaw i teren wokoło, na osiedlu Grafitów w Nowogardzie, bardziej przypominają wy-
sypisko śmieci, niżeli miejsce przyjazne dzieciom. O sprawie zaalarmowali nas mieszkań-
cy osiedla. 

-Jest bardzo brudno, mnó-
stwo śmieci, jak mają się 
tam bawić nasze dzieci? – 
pyta  pan Andrzej, który 
zgłosił ten problem i pro-
si o interwencję gazetę 
DN. -Sytuacja od dłuższego 
czasu irytuje także innych 
mieszkańców. Place zabaw 
dla dzieci stały się miej-
scem między innymi hucz-
nych spotkań dla młodzieży, 
ale i nie tylko. Nie da się tam 
iść z dzieckiem, bo wszędzie 
butelki, szkło, niedopałki i 
sterta papierów - dodaje w 
rozmowie p. Andrzej. 

Plac zabaw znajduje się 
na terenie gminnym ale 
położony jest przy blokach 
należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno”, 
dlatego o wypowiedź po-
prosiliśmy prezesa tej Spół-
dzielni, pana Jana Smolirę. -Rze-
czywiście o tym problemie wiem 
i wkrótce, gdy tylko zrobi się cie-
plej, podejmę zdecydowane dzia-
łania rekultywacji tego terenu na 
fragmentach należących do spół-
dzielni. Dodam tylko, iż jako pre-
zes spółdzielni proponowałem  
gminie,  za drobną opłatą, prze-
jecie w zarząd przez spółdzielnię 
także  placu zabaw, co umożliwi-
łoby nam dbanie kompleksowo o 
porządek na tym terenie. Niestety 
mimo deklaracji, urząd wciąż mil-
czy i myślę, że tutaj chyba niewie-

le się zmieni.  Dopóki cześć 
tego terenu  należy właśnie 
do Gminy, dopóty to ona 
właśnie   powinna dbać o 
jego czystość, nadal jednak 
czekam ,że moja propozycja 
zostanie ostatecznie przez 
gminę  zaakceptowana  – 
mówi w rozmowie telefo-
nicznej prezes spółdzielni 
Gardno. 

Pozostaje poczekać, aż 
plac zabaw na osiedlu Gry-
fitów zostanie uporządko-
wany. Swoją drogą, warto 
by gmina wspomogła Spół-
dzielnię w utrzymaniu czy-
stości. W końcu dość czę-
sto i Spółdzielnia wspiera 
miasto w różnych przedsię-
wzięciach. 

Jarek Bzowy 
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Wszystko o programie Rodzina 500Plus w gminie Nowogard
O stanie przygotowań naszej 

Gminy do realizacji programu 
500Plus, zapytaliśmy burmistrza 
Nowogardu Roberta Czaplę.

Red.: Panie burmistrzu, w 
gminie Nowogard rusza pro-
gram Rodzina 500Plus. Czy 
Gmina jest już przygotowana 
do jego realizacji?

Z wielką przyjemnością infor-
muję, że zbliża się właśnie termin 
wejścia w życie programu RO-
DZINA 500+. Już od 1 kwietnia 
br. będzie można składać wnioski 
o przyznanie 500 zł na dziecko, 
zgodnie z określonymi w ustawie 
warunkami. Rzeczywiście, przed 
nami sporo pracy, ale jesteśmy na 
to przygotowani. Podjąłem decy-
zję, że powyższe zadanie Rodzi-
na 500+ będzie realizował Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Gmina przygotowała ulotkę, 
która na dniach trafi do Państwa 
rąk. Zawierać ona będzie naj-
ważniejsze informacje odnośnie 
programu Rodzina 500+. Mam 
nadzieję, że te informacje będą 
pomocne, a sam program przy-
czyni się nie tylko do poprawy 
dzietności w naszej Gminie, ale 
także podwyższenia standardu 
życia naszych rodzin.

Świadczenie 500 zł to wspar-
cie długofalowe. Kto je otrzy-
ma?

Program Rodzina 500 plus to 
konkretne pieniądze dla polskich 
rodzin. Z pomocy skorzystają ro-

dzice oraz opiekunowie dzieci do 
18. roku życia. Rodzina z dwoj-
giem niepełnoletnich dzieci bę-
dzie mogła otrzymać 500 zł na 
drugie i kolejne dziecko nieza-
leżnie od dochodu. W przypadku 
rodzin z dochodem poniżej 800 zł 
netto na osobę, wsparcie otrzyma 
rodzina także na pierwsze lub je-
dyne dziecko. Dla rodzin z dziec-
kiem niepełnosprawnym kryte-
rium dochodowe jest wyższe i 
wynosi 1200 zł netto. Dodatko-
we wsparcie w wysokości 500 zł 
otrzymają także rodziny zastęp-
cze oraz rodzinne domy dziec-
ka na każde dziecko, na podsta-
wie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma 
wsparcie?

500 zł otrzyma rodzina speł-
niająca warunki, o których już 
wcześniej powiedziałem, bez 
względu na stan cywilny rodzi-
ców. Otrzymają je zatem zarów-
no rodziny, w których rodzice są 
w związku małżeńskim jak i ro-
dziny niepełne oraz rodzice pozo-
stający w nieformalnych związ-
kach (konkubinacie). W przy-
padku rodziców rozwiedzionych 
wsparcie otrzyma ten rodzic, któ-
ry faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin pat-
chworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku 
nieformalnym i mają dzieci z po-
przednich związków oraz wycho-
wują co najmniej jedno wspól-
ne dziecko, to wówczas otrzy-
mają 500 zł na pierwsze dziec-
ko będzie uzależnione od kryte-
rium dochodowego, a na pozo-
stałe dzieci bez względu na do-
chód. Dziecko do 25. r.ż., które 
pozostaje na utrzymaniu rodzi-
ców, jest uwzględniane przy ob-
liczaniu dochodu na osobę w ro-
dzinie. Dzięki temu jego młod-

szy brat lub siostra może nadal 
otrzymywać wsparcie, jeśli do-
chód na osobę nie przekroczy 800 
zł (1200 zł w przypadku wycho-
wywania w rodzinie dziecka nie-
pełnosprawnego).

Co z rodzinami z dzieckiem 
niepełnosprawnym?

Gdy mowa o dziecku  niepeł-
nosprawnym to kryterium do-
chodowe na pierwsze dziecko bę-
dzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest 
również to, że w składzie rodzi-
ny brane będą pod uwagę pozo-
stające na utrzymaniu dzieci do 
ukończenia 25 roku życia. W 
przypadku dzieci, które posiada-
ją orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, a ukończyły 
25 r. ż. i w związku z tą niepeł-
nosprawnością pobierają świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjal-
ny zasiłek opiekuńczy albo zasi-
łek dla opiekuna, wówczas będą 
one nadal wliczane, jako będące 
na utrzymaniu, w skład rodziny 
przy wyliczaniu dochodu na oso-
bę. 

Co w przypadku polskich ro-
dzin przebywających na tere-
nie UE?

Pieniądze w ramach progra-
mu Rodzina 500Plus nie będzie 
przysługiwać, jeżeli rodzina po-
biera już za granicą świadczenie 
o podobnym charakterze. Jeśli ro-
dzic przebywa w innym państwie 
UE i złoży tam wniosek o świad-
czenia rodzinne, tamtejszy or-
gan informuje o tym fakcie wła-
ściwego marszałka wojewódz-
twa w Polsce. Ten zaś przekaże te 
informacje do właściwej gminy. 
Jest to mechanizm, który od wej-
ścia Polski do UE, tj. od ponad 
11 lat funkcjonuje już w systemie 
świadczeń rodzinnych i eliminu-
je sytuacje jednoczesnego pobie-
rania świadczeń w więcej niż jed-
nym kraju. 

O szczegóły programu 

500Plus zapytaliśmy także kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie, Panią 
Teresę Skibską. 

Jak załatwić formalności?
Wniosek o 500 zł będzie trzeba 

składać raz do roku. Będzie można 
to zrobić przez internet lub osobiście. 
Osoby ubiegające się o wsparcie na 
pierwsze dziecko, będą dokumento-
wały sytuację dochodową dołącza-
jąc do wniosku odpowiednie oświad-
czenie o dochodach. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie 
wyłącznie na drugie i kolejne dzie-
ci nie będzie konieczności doku-
mentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierw-
sze dziecko uzależnione będzie od 
kryterium dochodowego i w ta-
kim przypadku, co roku, trzeba bę-
dzie potwierdzić fakt nieprzekrocze-
nia tego progu. We wniosku trzeba 
podać dane osoby starającej się o 
świadczenie, dane drugiego z rodzi-
ców oraz dane dzieci wraz z dodat-
kowymi zaświadczeniami i oświad-
czeniami, jeśli takie będą w indywi-
dualnej sprawie niezbędne. Jedno-
cześnie gmina sama będzie pozy-
skiwała podstawowe dane o docho-
dach, więc nie trzeba będzie już do-
łączać tych informacji. Pieniądze w 
ramach programu Rodzina 500Plus, 
tak jak wszystkie świadczenia ro-
dzinne, będzie wypłacane w sposób 
dogodny dla rodziców, czyli przede 
wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać 
wnioski?

Wnioski będzie można składać od 
1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu 

startu programu. Jeśli wniosek zo-
stanie złożony w ciągu pierwszych 
3 miesięcy, rodzice dostaną wy-
równanie wstecz od 1 kwietnia – 
pozwoli to uniknąć kolejek i zapew-
ni płynność wypłat. Do programu 
będzie można dołączyć w dowol-
nym momencie. W kolejnych mie-
siącach pieniądze będą wypłacane 
od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. Co do zasady, dla osób ko-
rzystających z programu okres roz-
liczeniowy będzie trwał od 1 paź-
dziernika do 30 września następ-
nego roku kalendarzowego. Istotne 
jest, że pierwszy okres na jaki bę-
dzie przyznane prawo do świadcze-
nia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie 
się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie 
do 30 września 2017 roku. 

Gdzie będzie można, w gmi-
nie Nowogard, pobierać i składać 
wnioski?

Do realizacji zadań, związanych 
z programem Rodzina 500Plus wy-
znaczony został Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, a do-
kładnie Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjne-
go, znajdujący się przy ul. 3 Maja 
6. Wnioski o pieniądze z progra-
mu 500Plus będą przyjmowane na 
pierwsze dziecko (zależne od osią-
ganego dochodu) w pokoju nr 8 i 9 
(parter) w godz. 8.00 do 15.00 (od 
poniedziałku do piątku), na dru-
gie i kolejne dziecko (niezależne 
od dochodu) w pokoju nr 1 (pię-
tro I) w godz. od 8.00 do 15.00 (od 
poniedziałku do piątku). Ponad-
to wnioski będzie można pobie-
rać również w Urzędzie Miejskim 
w pokoju nr 5 (biuro obsługi inte-
resanta) w godz. od 8.00 do 15.00, 
w Holu Biblioteki Miejskiej w godz. 
od 12.00 do 18.00 oraz w Holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury w 
godz. od 12.00 do 18.00. Dodatkowe 
informacje dostępne są na stronach:  
www.program500plus.pl oraz  
www.nowogard.pl, a także pod nr 
tel. 91 392 52 68 lub 91 392 02 00.

Redakcja

Artykuł  zlecony

Osina

Ruszył Program Rodzina 500+
W Gminie Osina, tak jak w Nowogardzie, rusza program Rodzina 500+. Gmina Osina w tym celu informuje swoich mieszkańców, gdzie i do kiedy można 
składać wnioski o przyznanie świadczeń. 

Druki wniosków dostępne są 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Osinie, a także na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Osi-
na. Wnioski można składać od 
dnia 1 kwietnia br., jednakże ro-
dzice będą mieli czas najpóźniej 
do końca czerwca 2016 r., na zło-
żenie wniosku, aby uzyskać nad-
płatę świadczeń od kwietnia br. 

W celu usprawnienia możliwo-
ści złożenia wniosku, pracownicy 
Ośrodka pełnić będą dodatkowe 
dyżury w Urzędzie Gminy Osina 
oraz w świetlicach wiejskich. Po-
niżej publikujemy harmonogram 
dyżurów. 

Urząd Gminy Osina: 1 kwietnia, 
w godzinach 07:30-18:00, 7 kwiet-
nia, w godzinach 07:30-18:00. 

Świetlice wiejskie: Węgorza – 4 
kwietnia, godz. 13:00-18:00; Wę-
gorzyce – 4 kwietnia, godz. 13:00-
18:00; Redło – 4 kwietnia, godz. 
13:00-18:00; Bodzęcin – 5 kwiet-
nia, godz. 13:00-18:00; Kościusz-
ki – 5 kwietnia, godz. 13:00-18:00; 
Redostowo – 6 kwietnia, godz. 
13:00-18:00; Krzywice – 6 kwiet-
nia, godz.  13:00-18:00; Przypól-

sko – 7 kwietnia, godz. 13:00-
18:00; Kikorze – 7 kwietnia, godz. 
13:00-18:00. 

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osinie, pod 
nr telefonu: 91 39 11 812, 508 499 
405, 508 499 549. 

Oprac. KR 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdale-
na udała się do grobu i zoba-
czyła kamień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc Piotr 
i ów drugi uczeń i szli do gro-
bu. Biegli oni obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprze-
dził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachy-
lił, zobaczył leżące płótna, jed-
nakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on 
do wnętrza grobu i ujrzał le-
żące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miej-
scu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Uj-
rzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać 
z martwych. (J 20,1-9)

Tajemniczy nastrój: wczesny 
ranek, gdy jeszcze było ciem-
no. Tajemniczy nastrój jak ta-
jemnicza jest kwestia zmar-

twychwstania. Każdą tajem-
nicę poznaje się z czasem i 
wymaga to naprawdę wiel-
kiej cierpliwości i determina-
cji. Tak jest także w kwestii ta-
jemnicy zmartwychwstania. 
Poznaje ją się krok po kroku. 
Wchodzi się w nią coraz głę-
biej jak… no właśnie. Przyj-
rzyjmy się trzem świadkom 
zmartwychwstania Chrystusa. 
Maria Magdalena gdy tylko 
ujrzała odsunięty kamień od 
grobu to pobiegła powiedzieć 
o tym apostołom. Dwóch z 
nich udało się na miejsce zda-
rzenia: Piotr i Jan. Widzimy, 
że Jan staje w progu grobu. 
Zagląda do środka, lecz nie 
wchodzi. Dopiero Piotr wcho-
dzi do grobu i znajduje się 
przy miejscu gdzie było zło-
żone ciało Jezusa, a zostały już 
tylko same płótna. Z każdym 
kolejnym świadkiem wcho-
dzimy głębiej do pustego gro-
bu. Możemy się zapytać: w ja-
kim ja dziś jestem momencie 
poznawania tajemnicy zmar-
twychwstania Jezusa? Czy je-
stem w miejscu gdzie kom-
pletnie wypieram ten termin 
z mojego umysłu? Może cza-
sem zastanawiam się jak to 
jest z tym Jego zmartwych-
wstaniem? A może zagłębiam 
się coraz bardziej, aby pojąć 
tę tajemnicę? Wiara w zmar-
twychwstanie to wiara w coś 
zupełnie nieprawdopodobne-
go. Czymś innym jest wierzyć, 
że zdam prawo jazdy. Czymś 
innym jest wierzyć, że dosta-
nę się na wymarzone studia. 
Czymś także innym jest wie-
rzyć, że mogę stać się lepszym. 
Ale co to znaczy wierzyć w 
pusty grób? Co to znaczy wie-
rzyć, że On- Jezus Chrystus 

rzeczywiście powstał z mar-
twych, że zmartwychwstał? 
Konfrontacja z pustym gro-
bem pozwoliła apostołom na 
dokonanie refleksji nad swo-
ją wiarą. Konfrontacja z pu-
stym grobem pozwala każde-
mu z nas, by spojrzeć na swoją 
wiarę. Umiłowany uczeń- Jan, 
jak podaje nam w ewangelii: 
ujrzał i uwierzył. To doświad-
czenie pustego grobu rozpali-
ło wiarę Jana. Wiemy co było 
przed śmiercią Jezusa. Apo-
stołowie się rozproszyli. Je-
den zdradził, drugi się zaparł, 
a pozostali gdzieś pouciekali. 
Po zmartwychwstaniu dzieją 
się nieprawdopodobne rzeczy. 
Zderzenie z tą rzeczywistością 
budzi wiarę uczniów. Aposto-
łowie zaczynają rozumieć Sło-
wo Boże. Zaczynają pojmo-
wać słowa Jezusa. Doświad-
czenie pustego grobu rozpa-
la w nich zapał głoszenia. Idą i 
głoszą. My musimy jak Jan uj-
rzeć i uwierzyć. Mamy także 
iść i głosić, zwłaszcza w tych 
czasach kiedy chrześcijaństwo 
staje się coraz bardziej byle ja-
kie i obojętne rzeszom ludzi. 
Powinniśmy prosić na mo-
dlitwie byśmy nie zatrzyma-
li się tylko na ujrzeniu. Wie-
le już w swoim życiu widzia-
łeś. Może nawet wiele wyda-
rzeń twojego życia można by 
było określić mianem Bożego 
działania, a jednak dalej nie 
wierzysz. Wczesny ranek, gdy 
było jeszcze ciemno. On, Je-
zus jest tym, który rozprasza 
mroki swoim światłem. On 
rozprasza mroki twojego ży-
cia. Dzięki Jezusowi wszyst-
ko się zmieniło. Już nie jeste-
śmy dziećmi ciemności, ale 
światłości. Nie zdążamy do 
śmierci, lecz do życia wiecz-
nego. Wszystko co zrobił- zro-
bił dla nas: Przyszedł na świat 
dla nas. Przeżył okrutną mękę 
dla nas. Zmartwychwstał tak-
że dla nas, dla naszego odku-
pienia i zbawienia. Chrystus 
prawdziwie zmartwychwstał, 
ale czy wierzysz w to? 

ks. Krystian Dylewski

Bolesław Grodzicki: lat 91, zmarł 22.03.2016r., pogrzeb odbył się 
24.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stanisława Kolendo: lat 75, zmarła 22.03.2016r., pogrzeb odbył się 
24.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Zbigniew Jurgielaniec: lat 64, zmarł 22.03.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 25.03.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Edward Ubych: lat 70, zmarł 23.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
25.03.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Program duszpasterski 
na Święta Wielkanocne

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

Niedzielą Palmową, czyli 
Niedzielą Męki Pańskiej roz-
poczęliśmy Wielki Tydzień.

- Okazja do spowiedzi, można 
przyjść spokojnie po pracy, aby 
skorzystać z Sakramentu Miło-
sierdzia Bożego, w Wielki Piątek 
i Sobotę po Nabożeństwach wie-
czornych i w Wielką Sobotę od 
9.00 do 12.00.

Wielki Piątek - dzień śmier-
ci Pana Jezusa. Adoracja Pana 
Jezusa w Ciemnicy,  dzieci od 
godz.9.00, młodzież od godz. 
10.30, o godz.15.00 zaprasza-
my na misterium Męki Pań-
skiej przygotowane przez gru-
py działające w naszej Parafii. 
Nabożeństwo Adoracji Krzyża 
o godz.18.00. Po Nabożeństwie 
adoracja przy Bożym Grobie do 
godz. 22.00. Pamiętajmy, że w 
tym dniu obowiązuje post ścisły. 
W Wielki Piątek rozpoczyna się 
Nowenna do Bożego Miłosier-
dzia. W Wilki Piątek i w Sobo-
tę o godz. 15.00, a następnie do 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego 
po Mszy św. wieczornej. 

Wielka Sobota - dzień pobytu 
Pana Jezusa w Grobie, Adoracja 
Pana Jezusa w Grobie: od godz. 
9.00 dzieci, od 10.30 młodzież, 
od 17.00 adorują Matki Różań-
cowe, a od godz. 18.00 Ruch Ro-
dziny Nazaretańskiej.

- Nabożeństwo Wielkiej Sobo-
ty rozpocznie się o godz. 20.00 
tak, abyśmy już po pracy rozpo-
częli świętować radosne święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Na to Nabożeństwo przychodzi-
my z gromnicami. W Wielką So-
botę dziękujemy Bogu za sakra-
ment Chrztu św.

Poświęcenie pokarmów w 
Wielką Sobotę w Nowogardzie 
od godz.12.00 do 15.00, co pół 
godziny.

Poświęcenie pokarmów w: 
- Sąpolnica o godz.10.00 
- Konarzewo o godz.10.30 
- Jarchlino o godz.10.45 
- Kulice o godz.11.00 
Niedzielę Wielkanocną roz-

poczniemy Adoracją Najświęt-
szego Sakramentu o godz.5.00. 
O godz. 6,00 Msza św. Zmar-
twychwstania Pańskiego po-
przedzona procesją wokół ko-
ścioła. Prosimy dzieci, aby 
przyszły na tę procesję w swo-
ich Strojach liturgicznych. W 
tym dniu nie będzie Mszy św. o 
godz. 7.30 Zapraszamy jeszcze 
na Mszę św. o godz. 9.00, 11.00, 
12.30 i na godz.18.00

Przypominamy o zmianie cza-
su w święta.

Wielkanocny Poniedziałek
Msze św. według porządku 

niedzielnego

Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie

WIELKI PIĄTEK
W tym dniu obowiązuje post 

ścisły, w miarę możliwości po-
wstrzymajmy się od spożywa-
nia posiłków lub ograniczmy ich 
ilość.

Od 08:00 Adoracja w Ciem-
nicy - do liturgii Wielkiego Piąt-
ku

08:30 LITURGIA GODZIN
15:00 KORONKA DO MI-

ŁOSIERDZIA BOŻEGO, DRO-
GA KRZYŻOWA 

19:00 Liturgia Wielkiego 
Piątku - przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Grobu 
Pańskiego i adoracja do 22.00. 

Spowiedź święta w piątek od 
8.00 do 10.00 oraz od 18.00 do 
19.00 i po wieczornym nabożeń-
stwie do 23.00 

WIELKA SOBOTA
Od 8:00 Adoracja - do Wigi-

lii Paschalnej
08:30 LITURGIA GODZIN
 Błogosławieństwo pokar-

mów wielkanocnych w para-
fii pw. WNMP w Nowogar-
dzie od 9:00 – 14:00 - co pół 
godziny.

Poświęcenie pokarmów w:
- Karsk o godz. 10:00
- Dąbrowa o godz. 10:30
- Warnkowo o godz. 11:00
- Olchowo o godz. 10:00
- Olchowo Kol. o godz. 10:30
- Wojcieszyn o godz. 11:00
15:00 - Koronka do Miłosier-

dzia Bożego
20:30 - Wigilia Paschalna
Adoracja od godz. 8.00 do 

20.00 

NIEDZIELA ZMARTWYCH- 
WSTANIA PAŃSKIEGO

O godz. 6.00(według nowe-
go czasu) procesja Rezurekcyj-
na dookoła kościoła i pierwsza 
Msza św.,

Kolejne Msze św. o godz. 9.30, 
11.00, 12.30, 14.00 Chrzty, oraz 
18.00

WIELKANOCNY PONIE-
DZIAŁEK 

Msze św. według porządku 
niedzielnego

Parafia pw. MB Fatimskiej w 
Nowogardzie
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Wielki Piątek – Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w Nowogardzie 
o godz. 15.00, w Miętnie o godz. 
14.00 i w Lestkowie o godz. 14.30.                                                                                                                       
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 
18.30 i adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim.

Wielka Sobota – Poświęcenie 
pokarmów: 

Nowogard o godz. 10.30, 10.45 
i 11.00. 

-Miętno o godz. 11.15
-  Lestkowo o godz. 11.30. 
Liturgia Wigilii Paschalnej o 

godz. 20.00. Adoracja Pana Jezu-
sa przy Grobie Pańskim w Wiel-
ką Sobotę od godz. 8.00 do godz. 
20.00

Od 8.00 do 9.00 – Żywa Róża 
Pani Janiny, od 9.00 do 10.00 – 
Żywa Róża Pani Teresy, od 10.00 
do 11.00 – Ministranci, od 11.00 
do 12.00 – Żywa Róża Pani Mał-
gorzaty, od 12.00 do 13.00 – Pa-
nie z Caritasu, od 13.00 do 14.00 
– mieszkańcy z Miętna, od 14.00 
do 15.00 – mieszkańcy z Lest-
kowa, od 15.00 do 16.00 – Koło 
Przyjaciół Radia Maryja, od 
16.00 do 17.00 – Rada Parafial-
na, od 17.00 do 18.00 – dzie-
ci z Rodzicami, od 18.00 do 
19.00 – młodzież i od 19.00 do 
20.00 adoracja indywidualna. 
 Niedziela Wielkanocna No-
wogard:  Msza św. Rezurekcyj-
na o godz. 6.00, Msza św. o godz. 
12.00. 

W Lestkowie Msza św. o godz. 
10.30 i w Miętnie Msza św. o 
godz. 13.00. 

Poniedziałek Wielkanocny, 
Msze św. według porządku nie-
dzielnego. 

Parafie wiejskie i ich kościoły 
filialne

W Parafii pw. św. Anny w Dłu-
gołęce 

Wielki Piątek
– Liturgia Wielkiego Piątku o 

godz. 18.00 i adoracja Pana Jezu-
sa przy 

Grobie Pańskim do 20.00, 
Wielka Sobota – Liturgia Wi-

gilii Paschalnej o godz. 18.00, ad-
oracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz.10:00 – do godz. 
18:00

Poświęcenie pokarmów w: 
-  Długołęce o godz. 9:30 
-  Wyszomierzu - o godz. 9:00
-  Krasnołęce - o godz. 10:00
-  Godowie - o godz. 11:00
-  Redle - o godz. 10:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Dłu-

gołęce o godz. 7:00

W Parafii pw. św. Sylwestra w 
Strzelewie

Wielki Piątek
– Liturgia Wielkiego Piątku o 

godz. 19:00 i adoracja Pana Jezu-

sa przy Grobie Pańskim do godz. 
22:00, Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w Strzelewie o godz. 15:00

Wielka Sobota – Liturgia Wi-
gilii Paschalnej o godz. 21:00, ad-
oracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz.8:00 – do godz. 
20:45

Poświęcenie pokarmów w: 
-  Czermnicy o godz. 13:00
- Węgorza o godz. 13:30
- Kościuszki o godz. 14:00
-  Strzelewie o godz. 14:30
Świerczewie o godz. 15:00
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Strze-

lewie o godz. 6.00 i Msza św. o 
godz. 10:30.

W Parafii pw. MB Różańcowej 
w Żabowie

Wielki Piątek
- Liturgia Wielkiego Piątku o 

godz. 17.00 i adoracja Pana Jezu-
sa przy Grobie Pańskim do godz. 
20:00, Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w Żabowie o godz. 16.30

Wielka Sobota – Liturgia Wi-
gilii Paschalnej o godz. 17:00, ad-
oracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz. 9:00 – do godz. 
20:00

Poświęcenie pokarmów w: 
- Żabowie o godz. 10:00 i 12:00
- Maszkowie – o godz. 11:45
- Wyszogórze – o godz. 11:00
-  Potulińcu – o godz. 11:15
-  Brzozowie – o godz. 10:30
-  Boguszycach – o godz. 10:45
-  Żabówku – o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Żabo-

wie o godz. 6:00

W Parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Wierzbięcinie

Wielki Piątek
- Liturgia Wielkiego Piątku o 

godz. 18.00 i adoracja Pana Jezusa 
przy Grobie Pańskim, Nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej w Wierz-
bięcinie o godz. 15.00

Wielka Sobota – Liturgia Wi-
gilii Paschalnej o godz. 19:00, ad-
oracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz.10:00 – do godz. 
19:00

Poświęcenie pokarmów w:
-  Wierzbięcinie o godz. 10:00 i 

13:00
-  Słajsinie - o godz. 10:30
-  Beniczkach - o godz. 11:00
- Ostrzycy - o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w 

Wierzbięcinie o godz. 6:00 i Msza 
św. o godz. 11:15

W Poniedziałek Wielkanocny 
Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach Parafii wiejskich i ich 
Kościołach filialnych, według po-
rządku niedzielnego.

Opr. MR

Spotkajmy się w Bibliotece 

Każda potrawa w rejonie ma 
swój symbol i znaczenie
We wtorek (22 marca), przy odświętnie udekorowanych stołach, odbyło się w Bibliotece 
spotkanie z Anielą Majkowską pt. „Wokół wielkanocnego stołu”, które to zgromadziło wie-
lu słuchaczy, którzy oprócz tego że przysłuchiwali się temu co miała do powiedzenia pani 
Aniela, to mogli skosztować jej ciasta, które upiekła specjalnie na spotkanie.

Spotkanie tradycyjnie rozpo-
częło się o godz. 16:30 w „pod-
ziemiach” biblioteki. Przed wy-
stąpieniem głos zabrała dyrek-
tor placówki - Aneta  Wysoszyń-
ska – Bardzo serdecznie witam 
dziś panią Anielę Majkowską, któ-
ra przybyła do nas, by wprowadzić 
nas swoimi informacjami w klimat 
nadchodzących Świąt Wielkanoc-
nych. Dlatego już oddaję głos dla 
pani Anieli. Główna bohaterka 
spotkania przygotowała prezen-
tacje o symbolice potraw wielka-
nocnych oraz kilka bardzo intere-
sujących informacji, które wygło-
siła do gości. - Z miłą chęcią dziś 
jestem tu u państwa i bardzo chęt-
ne się podzielę tymi wszystkimi in-
formacjami, które przygotowa-
łam. A będą to informacje o tra-
dycjach świątecznych, związanych 
w szczególności z Wielkanocą. Nie 
będę mówiła niczego odkrywcze-
go, bowiem tutaj niczego odkryw-
czego nie ma, ale dziś chciałabym 
zwrócić uwagę na potrawy i ich 
przyrządzanie oraz ich znaczenie 
i symbolikę w świętach, czy to na 

Boże Narodzenie, czy też Wielka-
noc. Dlatego posłuchajcie państwo 
i zapoznajcie się z wiedzą, którą 
przygotowałam. Wszystkie potra-
wy, czy też ciasta mają określoną 
symbolikę w różnych regionach na-
szego kraju. Dlatego wydaje mi się, 
że warto naprawdę przed nadcho-

dzącymi świętami o nich posłuchać 
– mówiła Aniela Majkowska.  

Spotkanie tradycyjnie zakoń-
czyło się wspólnym zdjęciem, jak 
również indywidualnymi konwer-
sacjami z zaproszonym gościem. 

Jarek Bzowy 

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj , Dziennik Nowogardzki przy udziale Komunalne-
go Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Toma.   

W dzisiejszym artykule przed-
stawiamy Wam małego pieska 
o imieniu Tom, który jest pod-
opiecznym Schroniska w Sosno-
wicach i Fundacji „Psia Kość”. 
Tom ma ok 4-5 lat, niepozorny, 
niewyróżniający się urodą, po-
spolity na pierwszy rzut oka pie-
sek, który w życiu już wiele prze-
szedł. Tom szuka swojego czło-
wieka, który ma wielkie serce, 
dużo determinacji i może po-
święcić większość czasu dla niego. 
Tom ma niedowład tylnej części 
ciała przez uraz kręgosłupa, po-
trzebuje pomocy człowieka w ży-
ciu codziennym. Musi nosić pam-
persy i jeździć na wózku (na tę 
chwilę czekamy na wózek, który 
jest robiony na miarę). Mimo to, 
że został skrzywdzony tak bardzo, 
to jest pogodnym psiakiem, ma 
dużą wolę życia lubi być głaska-
nym, drapanym i przytulanym. 
Szukamy osób, które mają wiel-
kie serce, aby zająć się małym To-

mem. Pokochaj go, takim jakim 
jest. Kontakt w sprawie adopcji: 

Marta, tel.  504 249 530.
Red.

Adoptuj, nie kupuj 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494       

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     dziennik@dziennik.org.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; wioletta.dziedzic@wp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w dniach 04-15.04.2016 r.  
w ramach inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pra-
codawcy” na terenie urzędu zorganizowane zostaną dni otwarte dla pracodawców.

Lokalni pracodawcy będą mogli skorzystać z informacji m.in. na temat:
− usług oferowanych przez PUP w Goleniowie,
− pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,
− konsultacji dla pracodawców, w trakcie których będą mogli zapoznać się z:

• indywidualną ofertą skierowaną pod konkretne potrzeby firmy,
• pomoc w wypełnianiu wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy,
• finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Goleniowie w dniach 04-15.04.2016r., w godz. 08.00-14.00.
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Goleniowie

 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie 

www.pupgoleniow.pl 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w dniach 

04-15.04.2016r. w ramach inicjatywy Europejskich Publicznych Służb 

Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” na terenie urzędu 

zorganizowane zostaną dni otwarte dla pracodawców. 

Lokalni pracodawcy będą mogli skorzystać z informacji m.in. na temat:

− usług oferowanych przez PUP w Goleniowie,

− pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,

− konsultacji dla pracodawców, w trakcie których będą mogli zapoznać się z:

• indywidualną ofertą skierowaną pod konkretne potrzeby firmy,

• pomoc w wypełnianiu wniosków o refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

• finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców 

do Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie w dniach 04-15.04.2016r., 

w godz. 08.00-14.00.

                                                                                  
                                                                                 Dyrektor

       Powiatowego Urzędu Pracy 
w Goleniowie 
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     Zdrowych, 
      radosnych i spokojnych

      Świąt Wiekanocnych
     przepełnionych nadzieją 

i zapachem budzącej się 
do życia wiosny,

obfitości na świątecznym stole
i serdecznych spotkań  

w rodzinnym gronie           
życzą

pracownicy, Zarząd
oraz Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej
„GARDNO” w Nowogardzie

Naszym Czytelnikom życzymy,  
aby te Święta Wielkanocne przepełnione były 

pokojem, miłością i odpoczynkiem 
w gronie najbliższych.  

Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego  
odnowi wiarę, wniesie nadzieję i niech symbol boskiego 

odrodzenia będzie dla nas celem do spełnienia

      Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zofia-Teresa córka Andże-
liki Pawlak ur. 23-03-2016 
z Łobza

Olwier syn Jolanty Barty-
zel ur. 22-03-2016 z Wy-
szogóry

Adaś syn Pauliny i Marci-
na ur. 18-03-2016 z No-
wogardu

Hania córka Kamili Suł-
kowskiej ur. 23-03-2016 z 
Łobza

Aleksander syn Natalii 
Misztal ur. 20-03-2016 z 
Jenikowa

Ignacy syn Klaudii i Mar-
cina ur. 21.03.2016 z No-
wogardu
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ROZMAITOŚCI

WATER ARENA  
– Targi Wędkarskie,  
Turystyczne  
i Rekreacji Wodnej
WATER ARENA w Szczecinie! to pierwsza w naszym regionie tak duża impreza targowa koncentrująca w jednym miejscu i czasie największe branże 
związane z wodą: wędkarstwo, żeglarstwo, turystyka i rekreacja wodna. 

Główną atrakcją WATER ARENY 
będzie oczywiście szeroka eks-
pozycja sprzętu wędkarskiego, 
żeglarskiego i olbrzymia gama 
atrakcji i miejsc turystycznych 
województwa zachodniopomor-
skiego. Będzie można się zapo-
znać z ofertą turystyki wędkarskiej 
od połowów dorsza na Bałtyku do 
ofert z całego świata. Producenci 
zaprezentują nowości na rok 2016 
z oferty skierowanej do karpiarzy, 
spinningistów, a także muszkarzy. 
Nie zabraknie sprzętu wyczyno-
wego. WATER ARENA będzie też 
doskonałą okazją do zakupu sprzęt 
często w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Będzie możliwość udziału 
w konkursach, szkoleniach i zawo-
dach organizowanych przez Polski 
Związek Wędkarski Okręg Szczecin 
i inne organizacje branżowe. Przy-
gotowaliśmy dużo atrakcji, które 
urozmaicą czas odwiedzającym 
nasze Targi.

Gwiazdą targów będzie Mistrz 
Niemiec !!!

Ingolf Augustin - Mistrz Niemiec 
2008 w wiązaniu sztucznych much 
(kategoria “Muchy suche”) oraz 
Mistrz Niemiec 2009 w wiązaniu 
sztucznych much. 

Polski Związek Wędkarski 
okręg Szczecin!

Zorganizuję prezentacja technik 
wędkarskich – dyscyplina spławi-
kowa, karpiowa, spinning i bait-
casting oraz dyscyplina morska  
- pokazy w  wykonaniu zestawu i 
technik prowadzenia na stoisku 
PZW i basenie centralnym oraz 
stoisku zewnętrznym oraz kurs 
wiedzy o wędkarstwie   połączony 
z egzaminem na kartę wędkarską  
oraz  bezpłatna karta wędkarska 
dla młodzieży i kobiet.

Odbędą się zawody wędkarskie 
rangi Okręgowej – casting rzutowy 
oraz panele dyskusyjne o aktual-
nej i projektowanej polityce PZW 
z naukowcami, członkami PZW 
Okręg Szczecin oraz OSK.

Na stoisku PZW będzie można 
zdać egzamin na kartę wędkarską. 
Odbędą się prezentacja sprzętu 
SSR, konkursy z cennymi nagro-
dami dla zwiedzających, konkurs 
wiedzy, sprawnościowy technik 
rzutowych – casting rzutowy.

Najpiękniejsza strefa na tar-
gach - akwarystyczna

Będzie można zobaczyć świat 
ryb i koralowców. Najpiękniejsze 
akwaria zostaną wystawione w 
strefie stowarzyszeń akwarystycz-
nych. Super klimatyczne miejsce, 

mało światła i cudownie rozświe-
tlone akwaria pełne kolorów pod-
wodnego świata. Przepiękne ryby, 
glony, koralowce. Mogą Was też 
zaskoczyć żywe Krewetki z Bałtyku. 
Dyskowce prosto z dorzecza Ama-
zonki. Dla dzieci postacią numer 
jeden będzie RYBKA NEMO. Dla 
dorosłych atrakcją będą piranie 
i możliwość zobaczenia ekscytu-
jącego momentu ich karmienia a 
super gwiazdą będzie rekin, któ-
rego spodziewamy się, że dotrze 
do nas z samego Gdańska. Cieka-
wostką techniczną będzie zestaw 
- akwarium bezobsługowe dla 
bardzo ,,leniwych akwarystów”. 
Całą obsługa z karminem włącz-
nie można wykonać z tabletu lub 
smart fonu.

Park Wieloryba i Aleksander 
Doba

Mnóstwo atrakcji dla dzieci.  
Prawdziwa osada piracka, piraci, 
olbrzymie ryby, zabawy i animacje. 
Wszystko kolorowe

i w morskim klimacie przygoto-
wane dla dzieci.

W sobotę o godzinie 12:00 spo-
tkanie z największym podróżni-

kiem ALEKSANDREM DOBĄ na 
stoisku ,,Parku Wieloryba”. 

Koncert szantowy
Rozpocznie się podczas targów 

w sobotę o godzi. 17:00 – Hala 
namiotowa.

Liczba miejsc ograniczona (tylko 
250 miejsc) !

Wystąpią: Stary Szmugler; 
QFTRY; Ciąg Dalszy Nastąpił; 
Znienacka Project; Jacek Zieliń-
ski; DAIR

Aby pozostać w klimatach wod-
nych - zapraszamy również na 
koncert szantowy.

Podczas koncertu, w którym 
udział wezmą znane i lubiane 
zespoły szantowe i folkowe, zor-
ganizowana zostanie akcja chary-
tatywna “Pomoc dla Qni” - mająca 
na celu wspomożenie rehabilitacji 
Andrzeja “Qni” Grzeli, wokalisty 
Ryczących Dwudziestek. 

Porady ekspertów i specjali-
stów

Targi to również atrakcyjny pro-
gram, podczas którego zwiedza-
jący będą mogli zasięgnąć porad 
specjalistów, zobaczyć techniki 
łowienia poprzez zainstalowane 
w basenie podwodne kamery. 
Wziąć udział w praktycznych kur-
sach łowienia różnymi technikami. 
Zobaczyć i posłuchać wykładów 

specjalistów. Będzie możliwość 
udziału w konkursach, szkoleniach 
i zawodach. W trakcie całych tar-
gów będzie działała nasza Telewi-
zja Targowa, w której będzie moż-
na zobaczyć wywiady z eksperta-
mi, filmy i reklamy.

Kącik Zabaw dla najmłodszych 
i kawiarnia

Na najmłodszych zwiedzają-
cych czekał będzie specjalny kącik 
zabaw z opieką, a dla ich rodziców 
elegancka kawiarenka targową, 
gdzie, przy kawie, będą mogli spo-
kojnie porozmawiać i miło spędzić 
czas.

Termin:   02-03 
kwietnia 2016 r. (sobota niedziela) 
w godzinach 10:00-18:00

Adres:   Azoty Arena Szczecin ul. 
Władysława Szafera 3/5/7

Parking: bezpłatny 
Dzieci: do lat 7 bezpłatnie 
Wstęp: cena biletu 15zł 
Oficjalna strona internetowa: 

WATER ARENA – Targi Wędkarskie 
i Rekreacji Wodnej

 http://expoarena.szczecin.pl/
targi-waterarena

Facebooka: WATER ARENA – Tar-
gi Wędkarskie i Rekreacji Wodnej:

https://www.facebook.com/tar-
giwedkarskie?fref=ts

Trzeba umieć częstować i przyrządzać wszystko z klasą! 
Restauracja i Hotel „Kamena” funkcjonuje na nowogardzkim rynku niemal już od 20 lat. Można w niej zjeść zarówno obfite śniadanie, wystawny obiad, 
jak również elegancką kolację we dwoje. Ciepły i nowoczesny wystrój wnętrz oraz bogaty wybór dań kuchni polskiej i nie tylko, a także codzienna „oferta 
dnia” sugerują, że klient znajdzie w tym miejscu chwilę relaksu oraz smaczne danie. W ramach z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” rozmawiamy z panem Mi-
chałem Kratą i Grzegorzem Kozłowskim, którzy od 4 lat z powodzeniem prowadzą tę  znaną nowogardzką restaurację. 

Dziennik Nowogardzki: Panowie 
jesteście znanymi restauratorami 
w Nowogardzie, aczkolwiek rzadko 
się wypowiadacie wspólnie. Proszę 
powiedzieć,  koncentrujecie się tyl-
ko na pracy czy może trochę zależy 
Wam na rozgłosie?

Michał Karata: Rozgłos w tym biz-
nesie w naszym odczuciu ma też drugie 
pozytywne   dno, ponieważ pomaga, by 
dobrze i uczciwie pracować oraz mieć 
z tego dobre efekty, a także to, by  mieć 
możliwość zarobkowania, jak również 
dawać zarobkowanie naszym pracow-
nikom. Może to zabrzmi patetycznie, 
ale mamy cel i chcemy go realizować, 
jak również coś pożytecznego robić dla 
siebie i tutejszych mieszkańców. Kame-
na ma swój klimat i jest nieodłączną 
częścią Nowogardu. Czy wyobraża pan 
sobie, by Kamena podzieliła los budyn-
ku przedszkola, który stał po drugiej 
stronie? Ten biznes jest bardzo odpo-
wiedzialny, bo musi w nim być wszyst-
ko przygotowane perfekcyjnie i tutaj 
nie może być żadnych odstępstw.

Grzegorz Kozłowski: Nawiązu-
jąc do wypowiedzi Michała, dodałbym 
jeszcze to, że nie zależało nam na wiel-
kim rozgłosie, bowiem byliśmy w trak-
cie budowania na nowo ducha Kame-
ny, która jak pan się orientuje, nale-
żała i należy do pana Adama Fedeń-
czaka, który wciąż jest właścicielem 
tego budynku. Ja i Michał jesteśmy je-
dynie i jak na razie tylko jej dzierżaw-
cami, którzy znaleźli pomysł na „nowe 
życie” dla tej restauracji, która przecież 
o ile dobrze pamiętam była tą jedną z 
pierwszych w Nowogardzie. Powiem 
jeszcze to, że nie byliśmy pewni tego in-
teresu, bo w Nowogardzie jest przecież 
bardzo duża konkurencja, i to  na bar-
dzo dobrym poziomie, ale po pierw-
szych  inwestycjach i uzyskanych wyni-
kach uznaliśmy, że są one bardzo za-
dowalające.

Nim porozmawiamy o samej dzia-
łalności, to proszę powiedzieć, ja-
kie umiejętności, a także usposobie-
nie powinny mieć osoby, które chcą 
budować swój biznes jako restaura-
torzy?

M.K.: Zdecydowanie w pierwszej 
kolejności muszę wymienić samoorga-

nizację i dyscyplinę w pełnieniu swoich 
obowiązków, ale również umiejętne za-
rządzanie kapitałem ludzkim, bowiem 
istotą zarządzania jest nie tylko dbanie 
o maksymalizację zysku, a także suk-
ces finansowy firmy, ale przede wszyst-
kim troska o stworzenie dogodnych wa-
runków pracy i możliwość rozwoju pra-
cowników. Wówczas właśnie pracowni-
cy staną się najlepszą gwarancją roz-
woju dla naszej działalności.

G.K.: Panie redaktorze, ten kapitał 
ludzi to często określona liczba ludzi z 
różnymi cechami charakteru. Dlatego 
my, jako właściciele, wszystkich  oka-
zywać swoje zrozumienie, ale także 
być z nimi i towarzyszyć im w ich obo-
wiązkach, które są przecież  zróżnico-
wane. Może to niektórych nieco zdzi-
wi, ale ja czy Michał, mimo że jesteśmy 
właścicielami to często można nas spo-
tkać w pracy czy to na barze, w szat-
ni, czy też przy innych czynnościach. 
Krótko mówiąc, dobry szef traktuje 
ludzi tak, jak sam chce być traktowa-
ny i umie być otwarty na potrzeby, co 
tutaj nie raz jest dostrzegane, bo cza-
sami słyszymy takie zdania od klien-
ta, że „mam zaszczyt, że szef mnie ob-
sługuje”. Dla mnie czy Michała jest to 
czynność zupełnie naturalna, bo oprócz 
tego, że jesteśmy zarządcami, jesteśmy 
również pracownikami tej firmy, któ-
rzy powinni mieć umiejętności współ-
działania czy to z portierem, czy też z 
menedżerem.

Historia Panów przygody z re-
stauracją Kamena ma bardzo złożo-
ną drogę, bo jak wszystkim wiado-
mo, pierwszym właścicielem był pan 
Adam Fedeńczak. 

M.K.: Tutaj rzeczywiście pan Adam 
miał chwalebny udział w tworzeniu 
Kameny, ale przyszedł moment, gdzie 
skończył się najprawdopodobniej  po-
mysł na jej prowadzenie i pojawiło się 
pytanie: „Co zrobić z tym budynkiem 
dalej?” Jak go ożywić i nadać mu nową 
jakość, która dałaby bilans dodatni, a 
nie przynosiła straty?  Dlatego słysząc 
o planach pana Adama, a także wąt-
pliwościach, postanowiliśmy złożyć mu 
konkretną ofertę i kontynuować w nie-
ci inny sposób „dzieło” pana Adama ,a 
przecież jest to miejsce bardzo repre-

zentacyjne w Nowogardzie i ma swoją 
historię, bo kto z mieszkańców nie sły-
szał o Kamienie? Nie mieliśmy łatwo... 
Musieliśmy zmienić wystrój istniejące-
go budynku, zadbać o nowy  jego duch. 
Dlatego też dokonaliśmy metamorfo-
zy wnętrza lokalu, jak i pokoi hotelo-
wych, których mamy 14, gdzie łącznie 
jest 30 miejsc. Pokoje są z łazienkami 
oraz TV i bezprzewodowym dostępem 
do internetu (Wi-Fi). Pracy było wiele, 
ale naszym celem było, aby nadać in-
dywidualny charakter każdego poko-
ju, czego przykładem jest np. pokój w 
stylu amerykańskim, czy też stworze-
nie 2 apartamentów, w których mogą 
zamieszkać zwyczajni ludzie, ale też i 
gwiazdy ze świata filmu, estrady czy te-
atru./  Mamy dowody, że dobrze się tu 
czuli, bo zostawili po sobie miłe wpi-
sy do naszej księgi pamiątkowej, która 
znajduje się w restauracji. Aby jeszcze 
bardziej podkreślić obecność gwiazd w 
Kamenie, zamierzamy stworzyć na jed-
nej ze ścian specjalną galerię z ich foto-
grafiami. 

G.K.: By zaspokoić jeszcze bardziej 
pana dociekliwość wspomnę, że tymi 
gośćmi Kameny m.in. byli: Loka, Ka-
mil Bednarek, Majka Jeżowska i wielu 
aktorów ze świata filmu czy teatru. A 
także kabarety, które wszyscy znamy z 
występów ogólnopolskich.

Jak wiem wróciliście Panowie z  
Anglii gdzie  mieliście już wypraco-
waną dość korzystną pozycję zawo-
dową, dlaczego? 

G.K.: Odpowiedź jest bardzo prosta, 
a jej sedno tkwi w tym, że tu jest nasz 
świat i to ten lokalny, o którym tam w 
Anglii myśleliśmy podczas tego całego 
okresu. Potwierdzam, że tam nauczy-
łem się wielu rzeczy, które teraz wyko-
rzystuję w tym biznesie, ale nasze, moje 
korzenie są z Polski i Nowogardu, to-
też myśleliśmy, by kiedyś tutaj wrócić. 
Te 6 lat, które tam w Anglii spędziliśmy 
bardzo intensywnie, był to dla nas czas, 
gdzie uczyliśmy się np. języka oraz za-
rabialiśmy ciężką pracą w hotelu lub 
za kierownicą, jak to miało miejsce w 
przypadku Michała, który oprócz tego, 
że jeździł to uczył się, tak samo jak ja, 
bardzo intensywnie języka angielskie-
go. Na początku nauka języka była dla 
nas bardzo dużą przeszkodą, ale osta-
tecznie doszliśmy do takiego pozio-
mu, że mogliśmy sobie mówić w stop-
niu komunikatywnym. Dlatego reasu-
mując, nie boimy się wyzwań, a już na 
pewno ciężkiej pracy, która w przypad-
ku tego biznesu musi być na bardzo do-
brym poziomie, bowiem tu przychodzą 
ludzie – nasi klienci, dzięki którym my 
możemy pracować, ale też mieć utrzy-
manie.

M.K.: Z Grzegorzem tworzymy 
mówiąc w języku angielskim Dream 
Team, w którym zwyczajnie raźniej po-
dejmować wszelkie decyzje, toteż w fir-
mie mamy podzielone obowiązki mię-
dzy siebie oraz żonę Grzegorza - Mari-

kę, która pełni rolę menedżera.
A więc to brytyjskie doświadcze-

nie udało się przeszczepić na nasz 
polski i lokalny grunt tu w Nowo-
gardzie?

G.K.: Jak najbardziej. Uważam, 
że te wszystkie poziomy doświadcze-
nia zawodowego, które nabyłem tam 
w Anglii, wykorzystuję tu niemal w 
100%, ponieważ system pracy jaki tam 
mnie obowiązywał przeniosłem ra-
zem z Michałem do Polski. Jego głów-
ną cechą jest to, by klient, który od-
wiedzi restaurację, czuł się w niej za-
dowolony i zechciał do niej w przyszło-
ści wrócić. Dlatego ciągle przypomina-
my o tym np. kelnerkom, by czasami 
po prostu zapytały przy stoliku klien-
ta, jak oceniają podany obiad ? Ich np. 
negatywna ocena - bo może być taka, 
jest później korygowana i poprawiana. 
My wcale nie uważamy, że krytyka jest 
czymś złym, a wręcz przeciwnie, mobi-
lizuje ona nas do tego, by więcej takich 
błędów w przyszłości już nie popełniać.

M.K.:  A ja jestem nieco innego zda-
nia. Bo tutaj mam pewne wątpliwości, 
gdyż pracować trzeba zawsze z zaan-
gażowaniem i poszanowaniem, nieza-
leżnie kim się jest. Wyjeżdżając na Wy-
spy, prowadziliśmy już przecież biznes 
i był on całkiem opłacalny, ale chcie-
liśmy czegoś innego, a mianowicie nie 
sterować ludźmi zza biurka, a mobi-
lizować ich i siebie do czynnej pracy, 
w której będziemy zespołem, a nie np. 
groźnym pracodawcą i podległym pra-
cownikiem. Wielka Brytania utwier-
dziła nas, że praca jest czynnością, w 
której szef ma dawać przykład człowie-
ka zaangażowanego w swoją firmę, i to 
wszystko co ona produkuje i jakie daje 
możliwości rozwoju, nie właścicielowi 
lecz pracownikowi, bo to on jest sercem 
całego procesu wytwórczego w firmie, 
fabryce czy restauracji. Może to dziw-
nie zabrzmi, ale nasz szef w Anglii po-
mimo bardzo dobrego statusu finanso-
wego zawsze pamiętał o potrzebach w 
swojej firmie, ale był też wyczulony na 
potrzeby swoich pracowników. By pod-
kreślić jak ważna jest kultura w tym 
biznesie oraz szacunek pracownika czy 
konkretnie kelnera do klienta niech bę-
dzie fakt, że zwyczajny uśmiech może 
być dodatkową pensją dla niego, po-
przez szczerze nadpłacony napiwek za 
dobrą i miłą obsługę w restauracji.

Kamena ma wiele propozycji oraz 
jest położona w bardzo dobrym 
miejscu, zaraz przy trasie na Kosza-
lin. 

M.K.: Restauracja  położona jest w 
pobliżu centrum Nowogardu, przy tra-
sie nr 6 w odległości dosłownie kilku-
nastu metrów od naszego jeziora. Dla-
tego oprócz możliwości odpoczynku, 
dobrego menu, jest jeszcze możliwość 
przespacerowania się alejkami nad je-
ziorem. A gdy jest gorące lato, to oczy-
wiście jest również taras, gdzie są para-
sole i możliwość konsumpcji na powie-

trzu. Kończąc, nie mogę zapomnieć o 
ofercie specjalnej. A mianowicie ofercie 
dnia, w której za kwotę 13,50zł. klient 
może zjeść dwudaniowy obiad, który 
jest w pełni wartościowy. Ciekawostką 
tej oferty jest fakt, że została ona wy-
myślona przez nas i chyba jako pierwsi 
ją wprowadziliśmy, czego zupełnie nie 
mogła pojąć i zrozumieć  konkurencja 
twierdząc, że tak się chyba nie da? Dla-
tego udowodniliśmy, że się da, a na do-
wód tego z naszego pomysłu teraz ko-
rzystają już inne restauracje w Nowo-
gardzie.

G.K.: Posiadamy przy restauracji 
duży monitorowany parking, co z pew-
nością zwiększa bezpieczeństwo gości 
i ich aut. A samo miejsce jest na tyle 
urokliwe, że pozwala na odpoczynek 
podczas podróży, a stworzony z myślą 
o dzieciach kącik zabaw w restauracji 
oraz wyjątkowe menu umili pobyt od-
wiedzających nas tu gości. Potrawy są  
smaczne i podane przez profesjonalną 
obsługę. Co do samej oferty? To oczy-
wiście jesteśmy w stanie zorganizować 
każdy rodzaj przyjęcia, dostosowując 
się do indywidualnych sugestii i potrzeb 
klienta. Oczywiście są to wesela, impre-
zy okolicznościowe, a także i stypy są w 
stałym kalendarzu naszych propozycji. 
Dlatego pozostaje nam zaprosić wszyst-
kich czytelników DN i nie tylko do re-
stauracji, by przekonali się jaki mamy 
tu standard.

W nowoczesnych restauracjach 
pracują rozpoznawalni kucharze i to 
oni zwykle zdobywają uznanie. A u 
panów w Kamenie, czy wiadomo kto 
gotuje...? Robicie panowie gastrono-
mię menedżerską, podobną do tej, 
którą uprawia np. pani Magda Ges-
sler? Frontmanami są właściciele i 
menedżerowie, a nie ci, którzy pra-
cują na kuchni?

G.K.: Frontmanaami i wizytówką 
naszego biznesu dla tego miasta i jego 
mieszkańców powiem może trochę nie-
skromnie, jesteśmy my sami i wszyscy 
restauratorzy z Nowogardu. Dlatego 
panią Magdę Gessler na pewno nie za-
prosilibyśmy do Kameny, jako ekspert-
ki, która miałaby wyciągnąć lokal z ta-
rapatów, bo ich zwyczajnie nie mamy 
i nie będziemy mieć. Restauracja funk-
cjonuje bardzo dobrze i jest obłożona 
zamówieniami dość szczelnie. Dlatego 
pani Magdo za pośrednictwem DN, my 
zapraszamy panią jedynie na wykwint-
ny i smaczny obiad do Kameny, który 
zakończymy deserem i prośbą o wpis 
do naszej księgi gości. Obecna szefowa 
kucharzy spełnia swoją powinność bar-
dzo dobrze i nie mamy do niej żadnych 
uwag. Jej finezja smaku i potraw jest w 
naszej ocenie na bardzo dobrym pozio-
mie, co doceniają klienci, ale i również 
moje dzieci, które proszę mi wierzyć, 
czasami dość trudno zadowolić jeżeli 
chodzi o apetyt.

M.K.: A ja chciałabym dodać, że Ka-
mena to nie my, lecz nasz zespół, 

Nasi Przedsiębiorcy: Restauracja „Kamena” Grzegorz Kozłowski i Michał Krata 

Od lewej- Grzegorz Kozłowski i Michał Krata, w  jednym z pokoi gościnnych, który 
jest urządzony w stylu amerykańskim
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ROZMAITOŚCI

WATER ARENA  
– Targi Wędkarskie,  
Turystyczne  
i Rekreacji Wodnej
WATER ARENA w Szczecinie! to pierwsza w naszym regionie tak duża impreza targowa koncentrująca w jednym miejscu i czasie największe branże 
związane z wodą: wędkarstwo, żeglarstwo, turystyka i rekreacja wodna. 

Główną atrakcją WATER ARENY 
będzie oczywiście szeroka eks-
pozycja sprzętu wędkarskiego, 
żeglarskiego i olbrzymia gama 
atrakcji i miejsc turystycznych 
województwa zachodniopomor-
skiego. Będzie można się zapo-
znać z ofertą turystyki wędkarskiej 
od połowów dorsza na Bałtyku do 
ofert z całego świata. Producenci 
zaprezentują nowości na rok 2016 
z oferty skierowanej do karpiarzy, 
spinningistów, a także muszkarzy. 
Nie zabraknie sprzętu wyczyno-
wego. WATER ARENA będzie też 
doskonałą okazją do zakupu sprzęt 
często w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Będzie możliwość udziału 
w konkursach, szkoleniach i zawo-
dach organizowanych przez Polski 
Związek Wędkarski Okręg Szczecin 
i inne organizacje branżowe. Przy-
gotowaliśmy dużo atrakcji, które 
urozmaicą czas odwiedzającym 
nasze Targi.

Gwiazdą targów będzie Mistrz 
Niemiec !!!

Ingolf Augustin - Mistrz Niemiec 
2008 w wiązaniu sztucznych much 
(kategoria “Muchy suche”) oraz 
Mistrz Niemiec 2009 w wiązaniu 
sztucznych much. 

Polski Związek Wędkarski 
okręg Szczecin!

Zorganizuję prezentacja technik 
wędkarskich – dyscyplina spławi-
kowa, karpiowa, spinning i bait-
casting oraz dyscyplina morska  
- pokazy w  wykonaniu zestawu i 
technik prowadzenia na stoisku 
PZW i basenie centralnym oraz 
stoisku zewnętrznym oraz kurs 
wiedzy o wędkarstwie   połączony 
z egzaminem na kartę wędkarską  
oraz  bezpłatna karta wędkarska 
dla młodzieży i kobiet.

Odbędą się zawody wędkarskie 
rangi Okręgowej – casting rzutowy 
oraz panele dyskusyjne o aktual-
nej i projektowanej polityce PZW 
z naukowcami, członkami PZW 
Okręg Szczecin oraz OSK.

Na stoisku PZW będzie można 
zdać egzamin na kartę wędkarską. 
Odbędą się prezentacja sprzętu 
SSR, konkursy z cennymi nagro-
dami dla zwiedzających, konkurs 
wiedzy, sprawnościowy technik 
rzutowych – casting rzutowy.

Najpiękniejsza strefa na tar-
gach - akwarystyczna

Będzie można zobaczyć świat 
ryb i koralowców. Najpiękniejsze 
akwaria zostaną wystawione w 
strefie stowarzyszeń akwarystycz-
nych. Super klimatyczne miejsce, 

mało światła i cudownie rozświe-
tlone akwaria pełne kolorów pod-
wodnego świata. Przepiękne ryby, 
glony, koralowce. Mogą Was też 
zaskoczyć żywe Krewetki z Bałtyku. 
Dyskowce prosto z dorzecza Ama-
zonki. Dla dzieci postacią numer 
jeden będzie RYBKA NEMO. Dla 
dorosłych atrakcją będą piranie 
i możliwość zobaczenia ekscytu-
jącego momentu ich karmienia a 
super gwiazdą będzie rekin, któ-
rego spodziewamy się, że dotrze 
do nas z samego Gdańska. Cieka-
wostką techniczną będzie zestaw 
- akwarium bezobsługowe dla 
bardzo ,,leniwych akwarystów”. 
Całą obsługa z karminem włącz-
nie można wykonać z tabletu lub 
smart fonu.

Park Wieloryba i Aleksander 
Doba

Mnóstwo atrakcji dla dzieci.  
Prawdziwa osada piracka, piraci, 
olbrzymie ryby, zabawy i animacje. 
Wszystko kolorowe

i w morskim klimacie przygoto-
wane dla dzieci.

W sobotę o godzinie 12:00 spo-
tkanie z największym podróżni-

kiem ALEKSANDREM DOBĄ na 
stoisku ,,Parku Wieloryba”. 

Koncert szantowy
Rozpocznie się podczas targów 

w sobotę o godzi. 17:00 – Hala 
namiotowa.

Liczba miejsc ograniczona (tylko 
250 miejsc) !

Wystąpią: Stary Szmugler; 
QFTRY; Ciąg Dalszy Nastąpił; 
Znienacka Project; Jacek Zieliń-
ski; DAIR

Aby pozostać w klimatach wod-
nych - zapraszamy również na 
koncert szantowy.

Podczas koncertu, w którym 
udział wezmą znane i lubiane 
zespoły szantowe i folkowe, zor-
ganizowana zostanie akcja chary-
tatywna “Pomoc dla Qni” - mająca 
na celu wspomożenie rehabilitacji 
Andrzeja “Qni” Grzeli, wokalisty 
Ryczących Dwudziestek. 

Porady ekspertów i specjali-
stów

Targi to również atrakcyjny pro-
gram, podczas którego zwiedza-
jący będą mogli zasięgnąć porad 
specjalistów, zobaczyć techniki 
łowienia poprzez zainstalowane 
w basenie podwodne kamery. 
Wziąć udział w praktycznych kur-
sach łowienia różnymi technikami. 
Zobaczyć i posłuchać wykładów 

specjalistów. Będzie możliwość 
udziału w konkursach, szkoleniach 
i zawodach. W trakcie całych tar-
gów będzie działała nasza Telewi-
zja Targowa, w której będzie moż-
na zobaczyć wywiady z eksperta-
mi, filmy i reklamy.

Kącik Zabaw dla najmłodszych 
i kawiarnia

Na najmłodszych zwiedzają-
cych czekał będzie specjalny kącik 
zabaw z opieką, a dla ich rodziców 
elegancka kawiarenka targową, 
gdzie, przy kawie, będą mogli spo-
kojnie porozmawiać i miło spędzić 
czas.

Termin:   02-03 
kwietnia 2016 r. (sobota niedziela) 
w godzinach 10:00-18:00

Adres:   Azoty Arena Szczecin ul. 
Władysława Szafera 3/5/7

Parking: bezpłatny 
Dzieci: do lat 7 bezpłatnie 
Wstęp: cena biletu 15zł 
Oficjalna strona internetowa: 

WATER ARENA – Targi Wędkarskie 
i Rekreacji Wodnej

 http://expoarena.szczecin.pl/
targi-waterarena

Facebooka: WATER ARENA – Tar-
gi Wędkarskie i Rekreacji Wodnej:

https://www.facebook.com/tar-
giwedkarskie?fref=ts

w którym my jesteśmy jedynie jego 
częścią. Mamy pełne zaufanie do 

naszych pracowników oraz kucharzy. 
Dlatego nie musimy zatrudniać jakichś 
znanych osób, którzy podnieśliby pre-
stiż naszej restauracji. Ten który jest, 
bardzo nam odpowiada. Dlatego ro-
bimy wszystko, by jedynie nie spadł, a 
miał tendencję wzrostową.

Pan Michał jest w pewnym sen-
sie człowiekiem o „dwóch twarzach”, 
które ukierunkowuje w świat lokal-
nego biznesu w dziedzinie gastrono-
mii, ale także jako lokalnego poli-
tyka, gdzie pełni funkcję w-ce prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Czy te dwie funkcje moż-
na łatwo pogodzić? 

M.K.: A jednak nie udało nam się 
pominąć tego tematu, ale zupełnie to 
rozumiem, bo od kiedy zostałem rad-
nym z ramienia PSL i zarazem w-ce 
przewodniczącym Rady Miasta Nowo-
gard to wiele zrozumiałem. A w szcze-
gólności to, że zaufanie i służba obywa-
telowi przynosi konkretne efekty w po-
staci np. szacunku czy zaufania. Może 
dla niektórych czytelników będzie to 
zaskoczenie, ale moim marzeniem było 
właśnie zostać radnym i godnie repre-
zentować wyborców i społeczeństwo. 
Dlatego ten rodzaj nie jest tu łatwy, bo 
efektywność jego polega na odwadze 

i prawdomówności oraz zdecydowa-
niu w wyrażaniu swoich poglądów, to-
też w moim przypadku muszą być one 
bardzo dobrze umotywowane, bo jeże-
li mają solidną argumentację, to żad-
ne pytanie nie jest w stanie mnie zasko-
czyć, czy wprowadzić w jakąś mętną 
sytuację. Potrafię bardzo dobrze roz-
dzielać te dwie funkcje pomiędzy pra-
cą, a funkcją w-ce przewodniczącego 
w Radzie Miasta. Staram się wypeł-
niać dobrze swój mandat i zawsze je-
stem tam, gdzie być trzeba. Mam duże 
poczucie służebności, toteż choćby dla-
tego nie chcę zawieść nikogo, kto mi 
zaufał i oddał swój ważny głos. Bycie 
radnym to nie tworzenie wszystkiego i 
nie decyzyjność, lecz rządy większości 
i ogólna sprawiedliwość, w której bę-
dzie chęć pomocy i rozwiązania pro-
blemu człowiekowi. Mam świadomość 
tego, że przy obecnych zawirowaniach 
my, czy ja jako radny nie jestem w sta-
nie przeskoczyć pewnych kwestii, które 
są w naszej gminie. Rada Miasta oraz 
działania burmistrza to dość złożo-
na kwestia, w której może nie ma wal-
ki, ale jest według mojej oceny forsowa-
nie swoich pomysłów i argumentów, w 
których każda ze stron chce wyższości. 
Dlatego rodzi się pytanie, dlaczego spo-
łeczność wiejska, z której ja również się 
wywodzę, jest inaczej odbierana i to co 

powinno jej się należeć, nie jest należy-
cie respektowane. Dzielenie nie jest i ni-
gdy nie było dobrą sprawą dla lokalnej 
demokracji, która powinna być przej-
rzysta i służyć osobom, które borykają 
się z problemami życia codziennego. Te 
osoby przecież nas wybrały. Więc jeżeli 
możemy, to dlaczego nie mamy ich słu-
chać i im pomagać? Wszyscy, a w szcze-
gólności przedstawiciele lokalnego sa-
morządu powinni pamiętać o tym, że 
obywatel powinien być traktowany z 
uwagą i zainteresowaniem na porusza-
ny problem, a nie nonszalancją. 

G.K.: Ja mam sytuację mniej skom-
plikowaną, ale to nie oznacza, że prost-
szą, oprócz tego biznesu jestem również 
zawodowym strażakiem, gdzie służę w 
jednostce Straży Pożarnej w Szczecinie. 
Dlatego Michał ratuje często złożoną 
społecznie sytuację obywatela, a ja jego 
zagrożone życie w pożarze. Ale potrafię 
rozgraniczyć te dwie prace, bo inaczej 
zwyczajnie bym nie podołał.

Dysponujecie w Kamenie m.in. 
klimatyzowaną salą konferencyjną 
pozwalającą na organizację różnego 
rodzaju imprez konferencyjno-ban-
kietowych. Dlatego restauracja ma 
status stricte otwarty pod każdym 
względem. Ale by tak było, to tutaj 
niezbędny jest profesjonalny perso-
nel?  

M.K.: Zacznę od tego, że nie było-
by tutaj nic ,gdyby nie zaangażowa-
nie właśnie naszej załogi. To dzięki jej 
zaangażowaniu możemy dziś dobrze 
funkcjonować i chwalić się, pracować 
i mieć utrzymanie. Dlatego wspólnie 
z Grzegorzem wyrażamy wdzięczność 
dla pracowników Kameny, gdzie każdy 
z nich jest tutaj bardzo istotny i ważny. 
Mamy świadomość tego, że nie zawsze 
jest idealnie, niemniej zachęcamy do 
rozmowy, by trudne sytuacje wyjaśniać 
poprzez dialog, jeżeli się takie pojawią.

G.K.: Obecnie zatrudniamy 10 osób 
na umowę o pracę. Dodatkowo docho-
dzą jeszcze osoby, które mają umowę 
zlecenie i jest tych osób również dzie-
sięcioro. Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie, czego 
efektem jest dobra nasza opinia. Dla-
tego korzystając z okazji, chcielibyśmy 
wszystkim również złożyć serdecznie 
życzenia na nadchodzące Święta Wiel-
kanocne, w których niech obfituje bo-
gato zastawiony stół Wielkanocy, ra-
dość i zdrowie dla przyjaciół.

Restaurację Kamena uważacie Pa-
nowie za swoje największe osiągnię-
cie biznesowe?

M.K.: I tak i nie, bo uważamy, że 
sukces bierze się z uczciwej pracy, ale 
też szacunku dla człowieka i przede 
wszystkim pracownika, bo to on jest 

tym głównym motorem napędowym w 
firmie i to dzięki jego pracy, motywacji 
są określone wyniki. Dlatego czy jest to 
największe osiągnięcie? Tego jeszcze nie 
mogę powiedzieć.

G.K.: Podzielam zdanie Michała. 
Wciąż rozwijamy się i chcemy robić ten 
biznes najlepiej jak potrafimy, ale przy 
pomocy pracowników, bo sami nie je-
steśmy tu w stanie osiągnąć nic więcej. 
Dlatego poczekajmy...

Wielkanoc już wkrótce, ale nieko-
niecznie w domu. Ludzie coraz czę-
ściej na święta wybierają się do ho-
teli i pensjonatów, które prześcigają 
się w ofertach. Czy Kamena również 
na święta będzie otwarta dla gości? 

G.K.: Restauracja jest czynna non 
stop, ale w pierwszy dzień świąt bę-
dzie zamknięta. Dlatego zapraszamy 
wszystkich gości w drugi dzień świąt, 
w lany poniedziałek np. gdzie będzie 
można wypić dobrą kawę, herbatę i 
z pewnością zamówić jakiś deser lub 
zjeść naszą wyśmienitą pizzę.

M.K.: Korzystając z okazji chcieli-
byśmy złożyć wszystkim mieszkańcom 
gminy Nowogard i Osiny najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne na nadcho-
dzące Święta Wielkanocne. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Obsługa punktu Plus
z okazji świąt Wielkanocnych

życzy 
wszystkim swoim 

obecnym i przyszłym 
Klientom 

obfitości i długich rozmów 
przy świątecznym stole

                         Ciepłych, 
               pełnych radosnej 

           nadziei świąt
        Zmartwychwstania 

    Pańskiego,
a także słonecznych spotkań 

z budzącą się 
do życia przyrodą wszystkim 

Naszym Klientom, 
Współpracownikom 

i Pracownikom
życzą

Piekarnia-Ciastkarnia 
Waldemar Pędziszczak

Niech te Święta Wielkanocne    
będą pełne radości,  

a Chrystus Zmartwychwstały
niech wypełni Was miłością, 
pokojem, nadzieją i wiarą 
w jego Zmartwychwstanie.

Radosnych spotkań z bliskimi
przy wielkanocnym stole

oraz mokrego Śmigusa Dyngusa.

życzy 
Partnerstwo 

i Rozwój
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych, spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy 
składa:

„Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Goleniowie

Jesteśmy z Wami od 70 lat



Nr 24 (2454)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Osińska liga Piłki Siatkowej – 9. kolejka

Wiemy kto zagra o mistrzostwo
W niedzielę (20 marca), w hali sportowej ZSP w Osinie, została rozegrana ostatnia przed fazą play-off, 9. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Poznali-
śmy cztery zespoły, które rywalizować będą ze sobą o tytuł mistrzowski. W niedzielę rozegrano również zaległy mecz z 7. kolejki, a w nim rzutem na ta-
śmę, Bodzęcin wywalczył pierwsze swoje zwycięstwo. 

W ostatniej relacji, informo-
waliśmy o rekordowych zwycię-
stwach, jednak to co się wyda-
rzyło w 9. kolejce, trudno będzie 
pobić w przyszłych sezonach... 
W pierwszym spotkaniu 9. ko-
lejki, Wyszomierz nie miał więk-
szych problemów z ograniem Osi-
ny. Pierwszy set to gładkie zwy-
cięstwo gości z gminy Nowogard 
do 11 punktów. W drugiej partii 
Osina została dosłownie zmiecio-
na z parkietu, zdobywając jedynie 
3 punkty! Trzeci set to zwycięstwo 
Wyszomierza 25:10. W sumie go-
spodarze w tym pojedynku zdo-
byli zaledwie 24 punkty... Na ich 
usprawiedliwienie należy dodać, 
że przystąpili do tego meczu w 
mocno osłabionym i okrojonym 
składzie. Zawodnikom z Osiny 
należą się brawa, że pomimo tego 
wybiegli na parkiet i nie oddali w 
tym meczu walkowera. 

W drugim pojedynku mecz na 
szczycie, czyli batalia lidera i wi-
celidera. Wojcieszyn chciał w ład-
nym stylu zrehabilitować się za 
nieoczekiwaną porażkę w 8. kolej-
ce, jednak Węgorza nie miały za-
miaru ułatwiać tego siatkarzom z 
gminy Nowogard. O zwycięstwie 
w pierwszym secie decydowała 
gra na przewagi. Więcej zimnej 
krwi zachowali liderzy, którzy po-
konali Węgorza do 24. Drugi set 
to już większa dominacja Wojcie-
szyna, który wygrywa w tej par-
tii 25:13. Węgorza w trzecim secie 
próbowały powrócić do gry, jed-
nak mimo ambitnej walki prze-
grały z liderem 25:22 i w całym 
meczu 3:0. W tabeli jednak bez 
zmian, Wojcieszyn pozostał na 1. 
miejscu, a Węgorza na 2. pozycji. 

W trzecim meczu kibice mogli 
obejrzeć kolejny rekordowy wy-
czyn. Gimnazjaliści z Osiny zo-
stali upokorzeni w drugim secie 
przez Krzywice. Zanim jednak do 
tego doszło, Krzywice w pierwszej 
partii pokonały Gwiazdę Osina 
25:19. W drugiej partii, przy wy-
niku 2:2, na zagrywkę wszedł Ja-
cek Wawrzyniak z Krzywic, który 
rozpoczął swój festiwal udanych 
zagrywek. W sumie, siatkarz na-
zywany „Dżoj” zaserwował 20 po-
tężnych zagrywek z rzędu. Kibice 
i sympatycy gospodarzy nie do-
wierzali. W mgnieniu oka zrobi-
ło się 22:2. Ostatecznie Krzywice 
rozgromiły Gwiazdę Osina w tej 
partii 25:3, tym samym wyrównu-
jąc rekord ligi najwyższego zwy-
cięstwa w jednym secie, ustano-
wiony w pierwszym pojedynku 9. 
kolejki. W trzeciej partii gospoda-

rze chcieli nawiązać walkę, jednak 
przegrali do 23. Po zwycięstwie 
3:0, siatkarze z Krzywic z niecier-
pliwością wyczekiwali meczu Ża-
bowa z Kikorzami, gdyż zerowy 
dorobek punktowy zawodników 
z gminy Nowogard, zapewniłby 
Krzywicom awans do pierwszej 
czwórki, która powalczy w play-
-off o mistrzostwo. 

Zanim jednak rozegrano ten 
mecz, na parkiecie zameldowa-
li się siatkarze z Bodzęcina oraz z 
Dąbrowy. Zdecydowanym fawo-
rytem była Dąbrowa, która tylko 
w pierwszym secie „męczyła” się 
z najsłabszym zespołem rozgry-

wek. Pierwsza partia zakończyła 
się wynikiem 25:23, natomiast w 
drugim i trzecim secie Dąbrowa 
gładko pokonała Bodzęcin do 14 i 
12 punktów, tym samym przypie-
czętowując swoje trzecie miejsce 
po I Rundzie rozgrywek. 

Ostatni mecz był najbar-
dziej zacięty. Żabowo walczyło o 
pierwszą czwórkę, z kolei Kikorze 
chciały jak najlepiej zakończyć 
rozgrywki. Lepiej w mecz weszli 
siatkarze z gminy Nowogard, któ-
rzy uporali się z rywalami 25:22. 
Drugi set to zacięta walka, z któ-
rej obronną ręką wychodzą Ki-
korze, wygrywając do 24. Kiko-
rze nie zwalniały tempa i walczy-
ły o sprawienie niespodzianki, do 
której było coraz bliżej, gdyż trze-
ci set również padł ich łupem po 
wygranej 25:22. W tym momen-
cie cieszyli się siatkarze z Krzy-
wic, dla których wygrana Kiko-
rzy 3:1, oznaczałaby zepchnię-
cie Żabowa z 4. miejsca. Siatka-
rze z gminy Nowogard do utrzy-
mania swojej pozycji potrzebo-
wali dwóch wygranych setów i w 
4 partii pewnie uporali się z Ki-
korzami 25:18, pozbawiając złu-

dzeń reprezentantów Krzywic. W 
tie-breaku Kikorze wygrały 15:13 
notując na zakończenie I Run-
dy swoje drugie ligowe zwycię-
stwo. W ramach cotygodniowej 
prezentacji drużyn, dziś publiku-
jemy zdjęcie zespołu LZS „Wena” 
Kikorze, który występuje w na-
stępującym składzie: Paweł Tro-
ścianko, Marcin Trościanko, Ma-
ciej Mostrąg, Damian Grzybow-
ski, Kamil Grzybowski, Igor Kor-
nacki, Paweł Buriak, Ireneusz Po-
mykała, Tomasz Marciniak, Adam 
Marciniak.

W niedzielę rozegrano również 
zaległy mecz 7. kolejki, pomię-

dzy Bodzęcinem i Wyszomierzem. 
Był to długi pięciosetowy bój, któ-
ry niespodziewanie zakończył się 
pierwszym ligowym zwycięstwem 
outsidera. Pierwsze dwa sety nie 
wróżyły takiego rozstrzygnięcia, 
gdyż Wyszomierz pokonał Bodzę-
cin do 24 i 19 punktów. Kolejne 
partie to już metamorfoza Bodzę-
cina, który ambitnie walczył o ho-
nor. Siatkarze z gminy Osina po-
konali dwukrotnie Wyszomierz do 
21 i doprowadzili do tie-breaka. 
Był to najbardziej zacięty piąty set 
w tym sezonie rozgrywek. Oby-
dwa zespoły miały piłki meczowe, 
ostatecznie skuteczniejsi byli siat-
karze z Bodzęcina, którzy wygra-
li w tie-breaku 21:19. Tym samym 
Bodzęcin poprawił swoją statysty-
kę i wygrał swój pierwszy mecz w 
Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej. 

Teraz siatkarze mają świąteczną 
przerwę, o terminach gier play-off 
poinformujemy na bieżąco. Jedno 
jest pewne, w walce o mistrzostwo 
Wojcieszyn zagra z Żabowem, na-
tomiast Węgorza z Dąbrową. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
9. kolejka:
Osina – Wyszomierz 0:3 (11:25, 3:25, 10:25)
Wojcieszyn – Węgorza 3:0 (26:24, 25:13, 25:22)
Gwiazda Osina – Krzywice 0:3 (19:25, 3:25, 23:25)
Bodzęcin – Dąbrowa 0:3 (23:25, 14:25, 12:25)
Żabowo – Kikorze 2:3 (25:22, 24:26, 22:25, 25:18, 13:15)
Mecz zaległy (7. kolejka):
Bodzęcin – Wyszomierz        3:2 (24:26, 19:25, 25:21, 25:21, 21:19)

M M Z P Sety +/- Małe pkt. P
1 Wojcieszyn 9 8 1 24 / 9 737 – 657 21
2 Węgorza 9 7 2 22 / 15 834 – 758 17
3 Dąbrowa 9 6 3 24 / 10 781 – 674 21
4 Żabowo 9 5 4 21 / 16 798 – 700 17
5 Krzywice 9 5 4 18 / 13 686 – 652 16
6 Gwiazda Osina 9 5 4 17 / 19 767 – 757 13
7 Wyszomierz 9 4 5 18 / 17 736 – 725 14
8 Kikorze 9 2 7 11 / 23 692 – 776 7
9 Osina 9 2 7 10 / 25 666 – 797 5
10 Bodzęcin 9 1 8 8 / 27 553 – 803 4

LZS Wena Kikorze

W lipianach trzeba wygrać

Jak nie ze Stalą, to z kim?
W sobotę (26 marca), o godzinie 13:00, Pomorzanin No-
wogard na stadionie w Lipianach będzie walczył o ligowe 
punkty z tamtejszą Stalą. Jest to wymarzony rywal do tego, 
aby zdobyć w końcu upragnione trzy punkty. Stal Lipiany 
po Pomorzaninie oraz Sarmacie, jest najsłabszym zespołem 
ligi. Zatem jak nie teraz, to kiedy?

W rundzie jesiennej Pomorza-
nin na własnym boisku zremi-
sował ze Stalą 1:1 (0:1). Nowo-
gardzianie  przegrywali do prze-
rwy po rzucie karnym dla Sta-
li, do wyrównania doprowadził w 
swoim stylu strzałem głową Ma-
ciej Gołdyn, który w drugiej po-
łowie zmienił na boisku Kamila 
Lewandowskiego. Był to pierwszy 
gol Gołdyna, po tym  jak wrócił 
do Pomorzanina. Stal Lipiany zaj-
muje w ligowej tabeli 14. miejsce, 
z liczbą 12 punktów na koncie. To 
5 oczek więcej niż posiada zespół 
z Nowogardu. Sobotni rywale Po-
morzanina wygrali w tym sezonie 
trzy spotkania i wszystkie wygra-
li na własnym boisku. Stal strzela 
dwa razy więcej goli od Pomorza-
nina, dla porównania gospodarze 
sobotniego meczu na własnym 

boisku strzelili gola w każdym z 8 
meczów, w sumie 23 bramki, Po-
morzanin natomiast na własnym 
boisku zdobył jedynie 6 goli! Nie-
wiele więcej do tej pory nowogar-
dzianie strzelili na wyjeździe, bo 
jedynie 8 bramek. Statystyki prze-
mawiają zatem za Stalą Lipiany, 
jednak wszyscy kibice Pomorza-
nina wierzą w to, że to w najbliż-
szą sobotę ich zespół przełamie 
serię bez zwycięstwa. Inne zespo-
ły grające o utrzymanie będą mia-
ły trudniejszą przeprawę. Sarma-
ta Dobra (15. miejsce) zagra u sie-
bie ze Stalą Szczecin (4. miejsce), 
Zorza Dobrzany (13. miejsce) wy-
bierze się do Trzebiatowa na mecz 
z tamtejszą Regą (6. miejsce). Przy 
artykule prezentujemy komplet 
sobotnich gier. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
17. kolejka:
Arkonia Szczecin – Piast Karsko  (26.03; 11:00)
Polonia Płoty – Iskra Golczewo  (26.03; 12:00)
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard (26.03; 13:00)
Rega Trzebiatów – Zorza Dobrzany (26.03; 13:00)
Ina Ińsko – Błękitni II Stargard  (26.03; 13:00)
Sarmata Dobra – Stal Szczecin  (26.03; 13:00)
Morzycko Moryń – Sparta Węgorzyno (26.03; 13:00)
Kłos Pełczyce – Energetyk Gryfino (26.03; 13:00)
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerIma meD. 
Telefon 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma Koschem Ksel-Adamus S.J. 
w Węgorzynie 

pilnie zatrudni tokarza
Tel. kont. 662 770 888, 608 609 002 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 
267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

• Sprzedam kawalerkę. 692 712 278

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżo-
wania dróg Stargard-maszewo, 
Szczecin-Chociwel. Działka przy-
lega bezpośrednio do drogi 106. 
Tel. 607 835 815 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Sprzedam ziemię 0.74 ha w Błot-
nie za sklepem. Cena 50 tys. 607 
083 893 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. asnyka. 884 000 435 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 505 256 943 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, trze-
cie piętro, centrum. 600 782 741

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 45,6m2, III piętro ul. Świato-
wida. 668 15 15 16, 608 626 696 

• Sprzedam działkę budowlaną 
karsk. 735 957 563 

• Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 ha 
Grabin. 603 980 606 po 19stej

• Sprzedam 4 pokoje, garaż i dział-
kę 3,5 ara, ul. Zamkowa. 609 757 
444 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe, IV piętro, Poniatowskiego, 
Nowogard i mieszkanie dwupo-

kojowe , parter, Wojtaszyce. Tel. 
91 39 105 18, 605 850 786

• Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle radosław. 573 032 616 

• Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z 
możliwością dokupienia garażu, 
ul. armii krajowej. 697 720 406

• Sprzedam działkę ogrodową, 
Osiedle radosław. 573 032 616

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. 
księcia racibora. Tel. 693 128 
069 

• Do wynajęcia garaż ul. Ogrodo-
wa. 882 182 143

• Działkę na ogrodach działko-
wych przy Orlenie. Sprzedam. 
501 22 55 69 

• Sprzedam garaż, ul. Jana Pawła. 
668 509 770 

• Sprzedam dom parterowy 110m2 
w Nowogardzie. 608 853 710

• Wynajmę m3-pokojowe od 
1.04.2016r. 601 724 492

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 48m2, kowalska 2 IV pię-
tro. 606 269 725 

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w kamieni-
cy czterorodzinnej + garaż w cenie, 
Wojska Polskiego. Tel.  783 223 218 

• Poszukuje kawalerki bezczynszo-
wej do wynajęcia. 513 259 660 

• Sprzedam lub zamienie własno-
ściowe, spółdzielcze, IV piętro, 
66m2. Tel. 788 205 378

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

•	 Dom nad jeziorem w stanie su-
rowym zamkniętym w Nowogar-
dzie sprzedam. 605 548 164

• Sprzedam lub zamienię własno-
ściowe, spółdzielcze, IV piętro, 
66m2. Tel. 788 205 378 

• Zamienie mieszkanie 69m2 na dwa 
małe pokoiki w bloku, parter. 9139 
73 664 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, 
Osiedle Radosław. 660 424 991 

• Sprzedam działkę inwestycyjną o 
pow. 2600m2 przy stacji benzyno-
wej w Olchowie. Tel. 601 410 758 

• Sprzedam dzialkę wraz z dużą mu-
rowaną altaną przy Orlenie. 601 
410 758 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

• Sprzedam Matiza. 91 39 23 082 

• Mercedesa kupię. 737 799 666 

• Toyotę kupię. 737 447 702

• Sprzedam Forda Mondeo w całości 
lub na części, rok produkcji 2000, 
benzyna 1.8. Tel. 663 138 624

• Sprzedam Żuk, Warszawa. 661 811 
611 

• Sprzedam motocykl Suzuki poj, 
250, rok 1992. Tel. 503 835 747 

• Sprzedam Matiza. 91 39 23 082, 510 
33 65 02 

• Sprzedam lawete. 609 931 915

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

• Sprzedam gęsi skubane. 796 759 
414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 
7 tygodni, pełen program szcze-
pień, sprzedaż od 29.03, Żabowo 
13. 91 39 106 66, 510 127 838

• Sprzedam gorczycę. 697 610 223

• Sprzedam krowę i jałówkę cielne i 
dwa odstawki rasy Limusyne. 782 
429 405 

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

• Sprzedam tuczniki i prosięta, sor-
townik elektryczny do ziemniaków i 
beczkę do wody 2000l. 606 576 417 

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

• Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

• Sprzedam obornik od krów 2 letni z 
dowozem.Tel. 793 836 238

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto 
oraz tanio owies. 10 zł worek. 691 
140 322 

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vi-
nety. Cena 70 zł/100kg. 785 562 070 

• Sprzedam siewnik Poznaniak 2,70 
m, pług trzyskibowy obracany , pre-
se belującą. 781 774 340

• Wykonam usługi orka, siew agrega-
tem. 781 774 340 

• Byczki czarno-białe trzymiesięczne 
okolice Goleniowa sprzedam. Cena 
do uzgodnienia. 602 536 366 

• Sprzedam prosięta 6 sztuk ( najle-
piej razem). 606 576 417 

USŁUGI

• Remonty i wykończenia mieszkań 
-wykonam. 608 364 330

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

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

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• POTRZEBNA GOTÓWKA OD ZARAZ? 
Pożyczka bez zbędnych formalno-
ści. Zadzwoń:327061042

• Spawanie MIG MAG TIG. 782 827 
867 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych 
/mieszkanie,domek / na uzywane 
vaillant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do pie-
cow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

• Docieplenie budynków, podbitki. 
608 847 784

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.
tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody 
o ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. 
Tel. 731 882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

• Matematyka. 668 17 12 12

•  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 533 848 005 lub 535 340 311

•	 Poszukuje osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
miejscowości Węgorzyce. mile 
widziana jest pani samotna, jest 
możliwość zamieszkania. 91 39 
22 308, 606 271 499

•	 Poszukujemy pracowników bu-
dowlanych. korzystne warunki. 
694 440 205 

•	 Firma z Nowogardu zatrudni me-
chanika samochodowego z do-
świadczeniem, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

• Spawacza i osobę do prac ślusar-
kich zatrudnię. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Poszukuje barmanki. 693 52 12 11

• NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 
693 368 894, 600 931 083 

• Chętni (2 osoby) na zbiór truskawek 
(Szwecja). 9139 25 079 

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, 
tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z mate-
racem lub bez), komodę (kolor ja-

sny), szafkę nocną- całość od jedne-
go kompletu cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane 
z Niemiec dwufunkcyjne cena od 
1.000zl oraz tylko ogrzewanie cena 
900zl gwarancja serwisowa, facho-
wy montaz cena do uzg. tel 691 686 
772

• Podgrzewacze wody 130 -160 stoja-
ce na gaz vaillant 1.000zl piece ga-
zowe c.o. stojace zeliwne c.1.200zl 
tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

• Przyjmę gruz. 608 647 119 

• Sprzedam drewno mieszane, liścia-
ste.880 690 659

• Drewno opałowe. 537 144 654 

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LE-
ŚNA, panele ogrodzeniowe, najniż-
sze ceny w Zachodniopomorskim. 
Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
– Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. Do-
jazd do klienta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Owczarek niemiecki siedmiomie-
sięczny, czarnopodpalany, długo-
włosy. 91 39 21 828

•	 Oddam gruz za darmo. 660 748 
151

• Stare pojazdy, części, literaturę. Ku-
pię. Tel, 600 182 682 

• Sprzedam rower górski dziew-
częcy białoróżowy koła 26’’. Cena 
350 zł. 880 957 402 

• Sprzedam dwa rowery górskie. 
661 811 611

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam tuje brabant. Wys. od 
0,70 – 1,50 cm. 607 580 172 

• Sprzedam rury Hobasa 500/50cm 
600/60cm. Dł. rur 6m lub 4m. Tel. 
509 568 616

• kupię namiot ogrodowy, meta-
lowy (na pomidory). 601 958 442 

• Zagęszczarka – skoczek. Sprzedam. 
604 774 854 
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika KUPon  24
Poziomo:
59. ozdobny stolik pod wazon
60. "... do młodości"
61. duży nos, nochal
62. zasila Narew
63. część trójpolówki
64. potwór zabity przez Tezeusza
65. dopływ Prypeci
66. krzyżówka dromadera z baktrianem
67. czako
68. założył stolicę Paragwaju
69. sprzedawczyni lodów
70. miasto w pd. zach. Nigerii, ośrodek wydobycia 
złota
71. Julian, francuski pisarz i filozof
72. klub piłkarski z Londynu
73. handluje prasą
74. ryba z rodziny pielęgnicowatych (Ameryka 
Płn.)
75. jednostka masy
76. nagły rozkwit gospodarczy
77. np. prądotwórczy
78. miasto włoskie
79. Wilhelm C. ..., okrył promienie X
80. furunkuł
81. mityczny władca wiatrów
82. powieść Józefa Grajnerta 
83. choroba, artretyzm
84. widziadło senne
85. pustynia skalista, kamienista
86. wyższy urzędnik w dawnej Turcji
87. miasto z Tadż Mahal
88. komedia Romana Niewiarowicza 
89. ziołowe panaceum
90. gorzki napój
91. dawna nazwa górnika
92. brat Mojżesza
93. ptak wyjadający bydłu pasożyty
94. polski telewizor
95. trudnił się dawniej spławem drewna, flisak
96. skórki z tchórza
97. wolna posada
98. ma duży talent oratorski
99. ekstrakt kawy zbożowej
100. substytut
101. spółdzielnia spożywców
102. balon, sterowiec
103. dramat Tadeusza Micińskiego
104. znak łączenia nut
105. morskie w Tatrach
106. angielski poeta (zm. 1744)
107. proszek do szorowania

PODPOWIEDŹ: ABILENE, AJAS, HAMADA, IRALA, 
OGI, STYR.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. komediofarsa Zdzisława Skowrońskiego
2. japoński wachlarz
3. faza Księżyca
4. cenny metal
5. pochodna amoniaku
6. obok niego
7. różne koleje losu człowieka
8. miasto w zachodniej Mauretanii
9. szczudła
10. keton o zapachu fiołków
11. robiono z niego trepy
12. proces rozpuszczania skał przez wody
13. rudowłosa dziewczynka z cyklu powieści Lucy 
Maud Montgomery
14. narzędzie skrawające

15. kraj w Azji z Teheranem
16. miasto na Honsiu
17. trichloroetylen
18. fryzura z Czarnego Lądu
19. niejeden w księdze Guinesa
20. ustalenie, postawienie daty
21. zjazd harcerzy
22. sugestia, podszept
23. piękność w lesie
24. miasto w USA
25. artykuły gospodarstwa domowego
26. podstawowa jednostka dziedziczenia
27. Christian, niemiecki lekkoatleta, mistrz olimp. 
w dziesięcioboju (1988)
28. ... Trojanowska
29. wielkie drzwi, wrota

30. wyspa brytyjska w Hebrydach
31. nerwówka
32. przepływa przez Piłę
33. ... Sumac, piosenkarka
34. miasto w Indii
35. kompan Stasia
36. starogrecka moneta
37. ciężka praca
38. osiłek pod Troją
39. szwajcarski dopływ Renu
40. conradowski lord
41. miasto w Szwajcarii nad rz. Aare, stolica Argo-
wii
42. płaski stopień w dolinie rzecznej
43. roślina się zaczyna
44. Rycheza

45. nitkowata komórka w zarodniku mszaków
46. miasto nad Stobrawą
47. wędrowali i śpiewali, takoż grali i skakali
48. obecnie Sur w Libanie
49. turecka partia
50. "... Tadeusz"
51. w kompasie wskazuje północ
52. wyspa w Aleutach
53. należy je tępić
54. konkurent "Ariela"
55. marka włoskich skuterów
56. wąż R. Kiplinga
57. chroni państwo
58. piłka za linią

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych :Nic tak nie przypomi-
na kiczu jak arcydzieło

Andrzej Leszczyński, Krystyna 
Gęglawa, Barbara Bartosik, Hali-
na Szwal, Wiesław Borowik, Ali-
cja Wypych, Nikola Grenda, Iwo-
na Ziółkowska, Danuta Wdowiń-
ska, Maria Sowińska, Malwina 
Bryndza, Danuta Skowron, Mał-
gorzata Krawczyk, Maria Kloch, 
Sławomir Skowroński, Władysła-
wa Huget, Stanisława Pokorska 

Zwycięzcy: Maria Kloch ,  Bar-
bara Bartosik, , Iwona Ziółkowska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Wikto-

ria Przygocka, Martyna Grenda, 
Oliwia Feliksiak, Krzyś Tomczak, 
Weronika Zaremba

Zwycięzca:  Krzyś Tomczak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do



Nr 24 (2454)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

WIZUALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAŁKI NA SPRZEDŻ

WIELKIE 
  OTWARCIE 

Z okazji otwarcia - pierwsza godzina za darmo

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% do 40%

A2.2.P.d/o

Poszukuję osobę do prowadzenia prac biurowych, 
wymagana znajomość obsługi komputera  

i urządzeń biurowych. Mile widziana kontaktowa 
znajomość języka angielskiego.

CV proszę wysyłać na adres:  info@balticberry.pl
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

rok założenia 1992

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wynajmę 
biuro 28m2,  

ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 

501 549 818

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% do 40%

A2.2.P.d/o

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

kłopoty szpitala z nowym sprzętem

Sterylizator 
już jest, ale 
nie ma 
odbioru... Czytaj s. 3
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W skrócie

Koniec marca, a początek kwietnia, to odpowiednia pora na zakup na-
sion i zaopatrzenie się w niezbędne materiały ogrodnicze, nie warto więc 
zwlekać do ostatniej chwili i uczynić to już teraz.  - Jak pan widzi tu u mnie 
na stoisku można kupić nasiona różnych gatunków i odmian kwiatów i ro-
ślin. Ceny są bardzo zróżnicowane i dla każdego. Na obecną chwilę dobrze się 
sprzedają cebulki żonkili, tulipanów itp. kwiatów. Dlatego bardzo serdecznie 
zapraszam na moje stoisko, gdzie pomogę wybrać odpowiednią cebulkę kwia-
tu lub roślinki, aby na balkonie czy tarasie zrobiło się gdy zakwitną koloro-
wo i radośnie – mówi pani Ola, która będzie jeszcze sprzedawać cebulki, na 
stoisku w kierunku PKP, mniej więcej około 2-3 tygodni. JB 

W ostatnim czasie uczniowie klasy I a i II b Szkoły Podstawowej z Osi-
ny, zwiedzili największą w Polsce wystawę klocków Lego w Szczecinie. 
Uczniowie podczas wycieczki zobaczyli m.in. makietę Titanica składają-
cą się z 500 tysięcy klocków. Dodatkową atrakcją dla maluchów okazała 
się również możliwość tworzenia własnych budowli z klocków Lego i Du-
plo. Przypomnijmy, że w jednym z ostatnich wydań DN, rozstrzygnęliśmy 
zwycięzców konkursu Lego i rozdaliśmy 8 darmowych wejściówek na wy-
stawę klocków w Szczecinie. Zwycięzcy konkursu do 10 kwietnia w dowol-
nym terminie mogą skorzystać z wygranej nagrody. KS

Swego czasu sprawa zastawionego miejsca na parkingu przy ul. Stolar-
skiej w Nowogardzie była kilkakrotnie poruszana na łamach naszej gazety. 
Otóż stał tam i zajmował miejsce samochód z przebitymi oponami i z la-
wetą, blokując tym samym większość parkingu – o tym, w miesiącu lutym, 
alarmowali redakcję czytelnicy DN. Od niedawna samochodu i lawety już 
tam nie ma, więc miejsce na parkingu jest już wolne dla innych pojazdów. 
Jak poinformowała rzecznik Policji- Julita Filipczuk, wciąż jest wyjaśniana 
sprawa zastawienia parkingu przez właściciela pojazdu oraz przyczepy. JB

kolejne perturbacje z przetargiem na posiłki z OPS

Jednak będzie gotowała „Ewa”
To jednak nowogardzka firma gastronomiczna „Ewa”, będzie gotowała do końca tego roku 
posiłki opłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - poinformował Urząd Miejski w No-
wogardzie. Ze względów formalnych oferta Konsorcjum dwóch spółek: z Pucka i Koszali-
na, została odrzucona przez gminę. O nieprawidłowościach w ofercie złożonej przez Kon-
sorcjum poinformowała miasto p. Ewa Kasprzyk, właścicielka firmy „Ewa”. 

Przypomnijmy, że to trzecia 
próba wyłonienia wykonawcy na 
to zadanie jakie podjęła gmina, 
po tym jak z początkiem roku wy-
powiedziano umowę na gotowa-
nie posiłków z OPS koszalińskiej 
spółce Tess. Obiady dostarczane 
przez tę firmę, pisząc delikatnie, 
nie spełniały bowiem wymogów 
postawionych przez gminę. Do 
pierwszego przetargu stanęła tylko 
firma PPHU „Ewa" z Nowogardu, 
należącą do p. Ewy Kasprzyk. Fir-
ma wyceniając zlecenie nie zmie-
ściła się w puli, jaką na to zada-
nie zamierzała przeznaczyć gmi-
na. Burmistrz zdecydował więc, 
że ogłosi kolejny przetarg. Tym ra-
zem obok firmy „Ewa" stanęły do 
niego jeszcze dwie spółki tworzące 
konsorcjum. Ich oferta była o 10 
tys. zł niższa niż ta złożona przez 
nowogardzką firmę gastrono-
miczną, toteż UM właśnie tę pro-
pozycję wskazał jako „najkorzyst-
niejszą". Do podpisania umowy z 
Konsorcjum jednak nie doszło. W 
ustawowym terminie właściciel-
ka firmy „Ewa"  zgłosiła zastrzeże-
nia co do poprawności oceny ofer-
ty złożonej przez spółki spoza No-
wogardu. Zarzuty dotyczyły jadło-
spisu, jaki był dołączony do oferty. 

W menu nie uwzględniono porcji 
ryby przynajmniej raz w tygodniu 
oraz świeżych warzyw, jakie zgod-
nie z wytycznymi mają gościć na 
talerzu przynajmniej trzy razy w 
ciągu tygodnia. Po analizie zgło-
szone zastrzeżenia zostały przez 
gminnych urzędników potwier-
dzone. Tym samym gmina zmu-
szona była odrzucić ofertę złożoną 
przez Konsorcjum spółek i podpi-
sać umowę z drugim oferentem, w 
tym przypadku z firmą „Ewa". 

Jak poinformowała nas Teresa 
Skibska, kierownik OPS w Nowo-
gardzie, aby w przyszłości unik-
nąć podobnych sytuacji, w ko-
lejnych przetargach oceny ofert 
składanych przez potencjalnych 
wykonawców będzie, poza urzęd-
nikami z gminy, dokonywać też 

wykwalifikowany technik żywie-
nia. Kierownik OPS przyznała, że 
jest to konieczne ze względu na 
zawiłość przepisów dotyczących 
żywienia dzieci w szkołach. Te 
przypominany, zostały zaostrzone 
w zeszłym roku, głównie z inicja-
tywy Ministerstwa Zdrowia. 

Jak informuje UM w Nowo-
gardzie, umowa z firmą PPHU 
„Ewa” Ewa Kasprzyk zosta-
ła podpisana do końca 2016 r., 
a cena za jeden posiłek wyno-
sić będzie 5,75 zł brutto. Z po-
mocy w formie posiłku korzysta 
ok. 260 dzieci oraz 75 dorosłych 
w całej gminie, objętych pomo-
cą społeczną. Posiłki są wydawa-
ne głównie na szkolnych stołów-
kach. Dla osób dorosłych wyda-
je się je w stołówce ZBK. Ponad-
to obiady dowożone są także do 
świetlicy środowiskowej „Pro-
myk” przy Placu Szarych Szere-
gów. Dożywianie jest zadaniem 
własnym gminy finansowanym 
w 40% z budżetu gminy oraz w 
60% z budżetu państwa, w ra-
mach programu: „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”.

Marcin Simiński

Takie posiłki dostarczała firma pani 
Ewy Kasprzyk do czasu rozstrzygnięcia 
przetargu. Ci, którzy kosztowali obiady 
koszalińskiej firmy na pewno cieszą się 
ze zmiany

Z ostatniej chwili   Z ostatniej chwili   Z ostatniej chwili   Z ostatniej chwili  Z ost

Zlikwidują rady miejskie! 
Jak nas poinformował jeden z zaprzyjaźnionych lokalnych parlamentarzystów, wkrótce 
w Sejmie rozpoczną się prace nad rewolucyjną regulacją dotyczącą ustawy o samorządzie 
gminnym. Jak się dowiedzieliśmy, z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia nowych reguł 
funkcjonowania organów gminy wystąpił  burmistrz Nowogardu Robert Czapla. 

Burmistrz Nowogardu Robert Cza-
pla wystosował w ubiegłym roku do 
Sejmu RP obszerne opracowanie, do-
tyczące konieczności wprowadze-
nia zupełnie nowej organizacji pra-
cy organów samorządu gminnego (z 
możliwością rozszerzenia na samo-
rząd powiatowy i  wojewódzki). Pod 
wnioskiem jako jego współautor pod-
pisał się zastępca burmistrza   Krzysz-
tof Kolibski oraz sekretarz gminy 
Agnieszka Biegańska Sawicka (opi-
nia prawna) i skarbnik Marcin Mar-
chewka, który zwłaszcza jako finan-
sista- księgowy, potwierdził  prawi-
dłowość załączonych do wniosku ob-
liczeń ekonomicznych. Istotą wnio-
sku jest  wprowadzenie rewolucyjnej 
zmiany, polegającej na likwidacji Rad 
Gmin i przekazaniu pełni władzy wy-
konawczej, ustawodawczej i sądowni-
czej w ręce burmistrza.

Przypadek Nowogardu, a zwłasz-
cza moje działanie od 5-ciu lat  – uza-
sadnia we wniosku R. Czapla – po-

twierdza, że Rady Miejskie to zupełnie 
zbędny twór. Są one jak ślepa kiszka,   
zupełnie nielogicznym organem, do ni-
czego niepotrzebnym zdrowemu orga-
nizmowi jakim jest wspólnota samo-
rządowa uzbrojona przecież w moją 
głowę, serce, wątrobę i inne młode i 
ciągle gotowe do pracy organy - koń-
czy w tym akapicie R. Czapla. 

Inicjatywa naszego burmistrza i 
magistratu była utrzymywana dłu-
go w ścisłej tajemnicy z obawy przed 
możliwą  dywersją lokalnych zawist-
ników, zwłaszcza pewnej rodziny czy-
hającej od dawna na potknięcia zna-
komitego nowogardzkiego włodarza i 
gotowej nawet zniszczyć bezpowrot-
nie cenne opracowanie poprzez jego 
spalenie niczym spalenie garści sło-
my.   

Jak informuje nasz zaprzyjaźnio-
ny parlamentarzysta, wniosek R. Cza-
pli zyskał już wielkie uznanie w ko-
alicji rządzącej. - Wyliczenia sporzą-
dzone i potwierdzone przez Marcina 

Marchewkę - zauważa nasz rozmów-
ca -  wskazują na to, że w skali kraju, 
w wyniku wprowadzenia tej regulacji, 
będziemy mieli kolosalne oszczędności, 
co w obecnej sytuacji  jest  bezcenne.

Prace nad nową ustawą mają się 
rozpocząć już 1 kwietnia (czyli dzi-
siaj), a  szefem Komisji,  jak też już 
wiadomo, zostaje członek opozycji 
pozaparlamentarnej, autor epoko-
wych rozwiązań R. Czapla. Mamy na-
dzieję, że prace nad ustawą zakończą 
się szybko, a nieobecność przewodni-
czącego - burmistrza Czapli, potrwa 
krótko. - To może trwać najwyżej ty-
dzień, dwa - mówi jeden z urzędni-
ków miejskich. - Gdyby go dłużej nie 
było, wszyscy byśmy to ciężko odczu-
li, jak żyć, jak pracować bez tego cią-
głego twórczego impulsu jaki codzien-
nie donośnie rozlewa się z jego gabi-
netu ? - kończy wyraźnie wzruszony 
urzędnik.

Red. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklama

reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

kłopoty szpitala z nowym sprzętem

Sterylizator już jest,  
ale nie ma odbioru...
Nowy, wart prawie 300 tys. zł sterylizator jest już w nowogardzkim szpitalu. Na razie jed-
nak sprzęt nie może być używany, bo zastrzeżenia do dwóch elementów urządzenia miał  
Inspektor Nadzoru Technicznego. 

Jak poinformował dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas, cho-
dzi o dwa zawory, których jakość 
zakwestionował Inspektor Nad-
zoru Technicznego, który doko-
nywał odbioru sprzętu. 

-Chodzi o jakieś zawory, któ-
re dostawca wykorzystał przy 
składaniu sterylizatora. Mówiąc 
krótko, nie spełniały one norm – 
przyznaje dyrektor szpitala. 

Elementy co do których są 
zastrzeżenia, mają zostać wy-
mienione w przyszłym tygo-
dniu przez dostawcę steryliza-
tora. Dopiero po tym, sprzęt ma 
otrzymać pozytywną opinię in-
spektoratu nadzoru. Następnie 
własnego odbioru dokona Sane-

pid. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, 
to nowy sprzęt dopiero wówczas 
będzie mógł zostać oddany do 
użytku. Ma to nastąpić najprę-
dzej za dwa tygodnie. Personel 
szpitala został już przeszkolony 
do obsługi nowego sprzętu. 

Co stanie się ze starym, wy-
służonym, kilkudziesięcioletnim 
sterylizatorem, który był używa-
ny dotychczas do „odkażania” 
narzędzi medycznych? Okazu-
je się, że nie zostanie zezłomo-
wany, jak można było przypusz-
czać.  

-Zgodnie z przepisami szpital 
powinien posiadać dwa steryliza-
tory na wypadek, gdyby jeden uległ 
awarii. Dlatego ten stary zachowa-

my jako rezerwowy - wyjaśnia K. 
Lembas. 

Nowy sterylizator wraz z nie-
zbędnym oprzyrządowaniem 
kosztował dokładnie 299 tys. 880 
zł.  Pieniądze na jego zakup przy-
znała Rada Miasta z budżetu gmi-
ny. Sprzęt dostarczyła firma Ge-
tinge Poland z Warszawy. 

Zakup nowego sterylizatora był 
konieczny, bo stary zbyt często 
odmawiał posłuszeństwa, co mo-
gło wpłynąć na utrzymanie od-
powiedniego reżimu sanitarnego. 
Szpital zmuszony był sterylizować 
narzędzia w innych szpitalach, co 
dodatkowo generowało wysokie 
koszty.  

SiMin Na zdjęciu nowy sterylizator, jaki pozyskał nowogardzki szpital

@    Ludzie listy piszą  @ 
Czy ktoś zaprowadzi  
porządek na ul. Cmentarnej?
W środę (30 marca), na adres mailowy redakcji DN, mieszkaniec Nowogardu nadesłał list, 
w którym porusza kwestię utrudnionego ruchu ulicą Cmentarną. Nasz Czytelnik zwraca 
uwagę na fakt, że podczas np. pogrzebów, ulica ta jest często zakorkowana. Przy artykule 
prezentujemy treść listu.  

Temat dotyczy ulicy Cmentar-
nej, a dokładnie tego odcinka, 
który przebiega wzdłuż ogrodze-
nia od ulicy Młynarskiej, do uli-
cy Mickiewicza. To co dzieje się 
tam w trakcie większego pogrze-
bu, czy kiedy zmotoryzowani 
przyjeżdżają podczas ładniejszej 
pogody odwiedzać groby bliskich, 
to należałoby się zastanowić, czy 
ulica ta nie powinna być jedno-
kierunkowa? Jadąc od strony np. 

Młynarskiej, nie sposób się minąć 
z samochodem nadjeżdżającym 
od strony ulicy Mickiewicza, kie-
dy to dwa samochody spotykają 
się na górce i kierowcy nie wiedzą 
co dalej począć, bo nie ma gdzie 
się wycofać żeby ustąpić przejaz-
du, a jazda odbywa się po chod-
niku, co też nie jest takie łatwe. 
Proszę o poruszenie tego tematu 
i zwrócenie komuś uwagi na ten 
stan rzeczy.

Pozdrawiam
Mieszkaniec Nowogardu

Od redakcji: 
W momencie otrzymania 

tej wiadomości, skierowaliśmy 
swoje pytania do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, a w 
nich poprosiliśmy odpowied-
nich urzędników o odpowiedzi 
dotyczące m.in. tego, czy gmi-
na planuje zmianę organiza-
cji ruchu na tym odcinku dro-
gi? Sygnał mieszkańca Nowo-

gardu nie jest odosobniony i jak 
wszystkim doskonale wiadomo, 
na ul. Cmentarnej często miesz-
kańcy gminy muszą borykać się 
z utrudnieniami w ruchu. Moż-
na to dostrzec na opublikowa-
nym przy artykule zdjęciu, któ-
re zostało wykonane w czwar-
tek (31 marca), około godzi-
ny 12:00, gdzie widać już sporą 
ilość zaparkowanych pojazdów. 
Być może sprawę załatwiłaby, 
tak jak wspomniał nasz Czytel-
nik, zmiana kierunku tej ulicy 
na jednokierunkową? Gdy tylko 
UM w Nowogardzie ustosunku-
je się do tego tematu, poinfor-
mujemy o tym na łamach DN. 

KR

Od bardzo dawna mieszkańcy Nowogardu narzekają na utrudniony ruch ulicą pro-
wadzącą wzdłuż cmentarza
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Obiecywał  
i słowa dotrzymał
Mieszkańcy Boh. Warszawy 54 doczekali się oświetlenia.

- Z satysfakcją informuję miesz-
kańców, że sprawa oświetlenia 
przy ul. Bohaterów Warszawy 54, 
znalazła wreszcie swój pozytyw-
ny finał – stwierdza w rozmowie z 
DN, Piotr Słomski, wiceprzewod-
niczący RM w Nowogardzie. W 
ostatnim czasie na tej ulicy, gdzie 
po zapadnięciu zmroku przez 
wiele lat panowały ciemności, zo-
stały zamontowane cztery lampy.

 - Pierwszy raz na tę ulicę uda-
łem się w listopadzie 2014 r. w 
trakcie kampanii wyborczej do sa-
morządów. Faktycznie panowały 
tam wtedy egipskie ciemności. W 
czasie rozmowy z jedną z miesz-
kanek, dowiedziałem się, że taka 
sytuacja jest od 25 lat, czyli od 
upadku PGR. Wtedy obiecałem tej 
pani, a już jako radny pozostałym 
mieszkańcom, z którymi spotka-
łem się kilka miesięcy później, że 
tej kwestii tak nie pozostawię – in-
formuje radny Piotr Słomski.

- Interpelowałem w tej spra-
wie na Radzie Miasta, zgłaszając 
konieczność wygospodarowania 

środków na budowę w tym miejscu 
oświetlenia, a następnie monitoro-
wałem jej realizację kierując zapy-
tania w rzeczonej sprawie na kolej-
nych sesjach RM – mówi radny. 

Oprócz oczekiwanych przez 
mieszkańców lamp, utwardzona 
została także droga.

Red

Piotr Słomski, wiceprzewodniczący Rady Miasta przed kilkoma dniami udał się na 
ul. Boh. Warszawy, gdzie zostało zamontowane oświetlenie, za którym zabiegał 
interpelując na Radzie Miasta

Jedna z lamp, które zostały ustawione 
wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy 54

Gmina nadal nie ujawnia nazwisk 

Nagrody w tajemnicy 
Urząd Miasta odmawia ujawnienia nazwisk dwóch pozostałych pracowników gminy, poza 
skarbnikiem i wiceburmistrzem, którzy otrzymali od burmistrza nagrody pieniężne „za 
szczególne osiągnięcia w pracy. Stanowisko to podtrzymał także szczeciński Sąd Admini-
stracyjny, a wcześniej również Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Jak już informowaliśmy w ze-
szłym roku, czterech pracowni-
ków zatrudnionych w Urzędzie 
Miasta otrzymało nagrody od 
burmistrza w łącznej kwocie 15 
tys. 410 zł. Większość tej kwoty 
przypadło Marcinowi Marchew-
ce, skarbnikowi gminy i Krzysz-
tofowi Kolibskiemu, wiceburmi-
strzowi. Pierwszy z wymienio-
nych urzędników otrzymał nagro-
dę w kwocie 5 tys. 750 zł, a drugi 
nieco ponad 1 tys. 400 zł mniej. 

Poza skarbnikiem i wiceburmi-
strzem nagrody przyznano jesz-
cze dwóm pracownikom, któ-
rym? Tego nie wiadomo, bo UM 
odmawia redakcji DN podania 
ich nazwisk, stwierdzając, że oso-
by te „nie pełnią funkcji publicz-
nych, tożsamych z urzędnika-
mi zajmującymi wysokie kierow-
nicze funkcje w gminie, jak wła-
śnie skarbnik, wiceburmistrz itd . 
Brzmi dość absurdalnie, bo prze-
cież mowa o urzędnikach, a nie 
osobach publicznych. Okazuje 
się jednak, że podobną wykład-
nię stosują zarówno sądy jak i Sa-
morządowe Kolegia Odwoławcze 
(SKO). To właśnie, do tych dwóch 
instytucji zwrócił się p. Bartosz 
Wilk ze stowarzyszenia Sieć Oby-
watelska Watchdog Polska, które-
mu gmina, tak jak wcześniej na-
szej redakcji, odmówiła udziele-
nia informacji dotyczących na-
zwisk nagrodzonych urzędników. 
Pan Bartosz postanowił jednak 
decyzję gminy zaskarżyć w sądzie, 
stojąc na stanowisku, że utajnia-
nie takich informacji jest sprzecz-
ne z prawem stanowiącym o  jaw-
ności życia publicznego. Rozpra-
wa miała miejsce 10 marca. 

- Do postępowania przed sądem 
przystąpiła, w charakterze orga-
nizacji społecznej, Sieć Obywatel-
ska Watchdog Polska. Sąd uznał, 
że wydana przez władze Nowogar-
du (i utrzymana w mocy przez Sa-
morządowe Kolegium Odwoław-
cze) decyzja, nie narusza prawa. 
Oznacza to, że organ gminy, w oce-
nie sądu,  zgodnie z prawem od-
mówił udostępnienia informacji 
o imionach i nazwiskach nagro-
dzonych pracowników samorzą-
dowych, którzy nie pełnią  funkcji 
publicznych. Sądy obecnie stoją na 
stanowisku, że o ile mamy prawo 
wiedzieć o imionach i nazwiskach 
tych nagrodzonych, którzy pełnią 
funkcje publiczne, o tyle ogranicze-
nie dostępności informacji jest za-
sadne w odniesieniu do tych, któ-
rzy nie pełnią funkcji publicznych. 

Dla naszego stowarzyszenia (Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska) 
to absurdalne i dlatego walczymy 
z tym w sądach - mówi Bartosz 
Wilk z Sieć Obywatelska Watch-
dog Polska. 

B. Wilk zapowiada, że złoży 
skargę kasacyjną od wyroku Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie. 
Sprawa będzie miała więc jeszcze 
swój ciąg dalszy. 

Nazwiska tajne, ale reszta już 
nie…

Nazwiska osób, którym nagro-
dy przyznano zostały utajnio-
ne. Tajemnicy nie stanowią jed-
nak informacje na jakich stanowi-
skach i w jakich wydziałach pra-
cownicy ci są zatrudnieni. Dlate-
go DN zwrócił się z wnioskiem o 
udostępnienie tej informacji. Od-
powiadając na nasz wniosek se-

kretarz gminy poinformowała, że 
„nagrody przyznano dla osób za-
trudnionych w Wydziale Rozwo-
ju Lokalnego, Funduszy, Kultu-
ry i Sportu oraz Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami, Geode-
zji i Rolnictwa, zatrudnionych na 
stanowiskach: kierownik i inspek-
tor.” Mamy zatem, wbrew temu co 
stwierdza sąd, a wcześniej gmina, 
do czynienia nie z szeregowymi 
urzędnikami, ale przynajmniej w 
przypadku nagrodzonego kierow-
nika, jednak z osobami publicz-
nymi. Krąg osób został zawężony, 
ale nie na tyle aby poinformować 
kto poza M. Marchewką i K. Ko-
libskim dostał nagrodę w zeszłym 
roku. Tej tajemnicy, UM strzeże 
niemal jak przysłowiowego „oka 
w głowie”…

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Trudno nie zgodzić się z panem Bartoszem Wilkiem, który walczy o 

jawność życia publicznego, iż utajnianie nazwisk urzędników otrzymu-
jących nagrody to absurd. Przecież osoby te zostały nagrodzone z pu-
blicznych pieniędzy, a nie prywatnej zrzuty jaką ewentualnie ktoś mógł 
zorganizować w zakładzie pracy. Niezrozumiała jest również wykład-
nia sądu (ale i SKO) na temat tego kto pełni, a nie kto nie pełni funk-
cji publicznych. Czy w ogóle można podnosić pod wątpliwość kwestię 
jawności w sferze otrzymywanego wynagrodzenia i jego pochodnych 
w przypadku osób zatrudnionych w publicznych urzędach, wydają-
cych dodatkowo z upoważnienia burmistrza decyzje administracyjne, 
a więc wprost działające? Nie dość, że to wydaje się również absurdalne 
to jeszcze pozbawione logiki. Jeśli bowiem jest tak, jak informuje UM, 
że jedna z osób, która otrzymała nagrodę, pełni nie funkcję szeregowe-
go urzędnika, ale stanowisko kierownicze to jej dochody nie stanowią 
informacji prywatnej, i osoba taka musi składać chociażby co roku  ma-
jątkowe oświadczenia. Te są jawne i publikowane chociażby na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

M. Simiński

Od lewej K. Kolibski - 4310 zł nagrody i M. Marchewka-5750 zł.

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki au-

tomatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, 

junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę 
rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 

636932
- Oddam meble do kuchni , fotele, tapczan -  602690897 
- przyjmę lodówkę 782764335 
- Oddam narożnik – 514 322170

Pomóżmy sobie
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Zamiast zaprosić oponentów na kawę – pobiegł do Prokuratora 

Komu się nie podoba polityka burmistrza?
W ubiegłym tygodniu, w nocy ze środy na czwartek, w różnych miejscach na terenie Nowogardu i gminy zawisły banery z krytycznymi uwagami na temat 
jakości rządów aktualnego burmistrza. Do dzisiaj nie wiadomo, kto jest autorem i wykonawcą tej akcji wiadomo natomiast, że burmistrz  zamiast podjąć 
dyskusję z obywatelami tak oryginalnie wyrażającymi swoje oceny, pobiegł do prokuratury aby ścigać… przestępców.

Wydawać by się mogło, że mi-
nęły już dawno czasy, w których 
to władza uruchamiała restryk-
cyjne działania wobec obywateli 
krytycznie ją oceniających. Może 
i minęły gdzie indziej lecz nie w  
Nowogardzie. Tutaj nadal jak  w 
PRL-u, towarzysze czujnie rzucają 
się na każdego krytykującego ich 
władzę. Ale po kolei …

Kilkanaście banerów zosta-
ło powieszonych w nocy ze śro-
dy na czwartek w ubiegłym tygo-
dniu. Można je było zauważyć w 
różnych miejscach, między inny-
mi na trasie wylotowej do Szcze-
cina, na placu Wolności przed 
Ratuszem, na ogrodzeniach za-
równo w centrum miasta, jak i 
poza nim. Niektóre banery zawi-
sły też na płotach w okolicznych 
wsiach, między innymi w Żabo-
wie. Jednak już około godziny 9 
rano w czwartek, banery zosta-
ły pościągane i to bynajmniej nie 
przez tych którzy je wieszali. Jak 
nie wiadomo bowiem kto je wie-
szał, to wiadomo kto je  ściągał- 
robiły to za pieniądze podatni-
ków służby miejskie z koordyna-
torem „ściągania” kierownikiem 
jednego z wydziałów UM. W cią-
gu kolejnych godzin dowiedzie-
liśmy się, że  burmistrz wraz ze 
swoimi współpracownikami pod-
jęli energiczne kroki zwracając się 
z donosem do organów ścigania, 
w tym prokuratury, celem ustale-
nia i ukarania winnych. 

Winnych ? – no właśnie, czego 
winnych?

Akcje banerowe to w ostatnich 
latach bardzo popularny sposób 
promowania  zarówno osób jak i 
produktów, ale także treści han-
dlowych, ideowych, wyborczych 
itp. Omawiana tutaj akcja, prze-
prowadzona przez autorów pra-
gnących dotychczas pozostać 
anonimowymi, mieści się więc w 
powszechnie stosowanym dzisiaj 
standardzie i stylu komunikacji 
społecznej. Dlatego zupełnie nie-
zrozumiały jest jęk słyszalny z no-
wogardzkich komuszych enklaw 
(trzeba dodać, że ilościowo już 
nielicznych w stosunku do całej 
społeczności gminy), jakoby na-
stąpił tu jakiś chamski co do for-
my i  niesłuszny co do treści atak. 
Ani forma bowiem nie budzi za-
sadniczo zastrzeżeń etycznych 
(estetyka  zaś to kwestia gustu), 
ani tym bardziej treści nie można 
zarzucić jakiegoś nadużycia wo-
bec reguł wolnej dyskusji publicz-
nej w demokratycznym państwie.  
Zresztą - treścią zawartą na bane-

rach w wielkim bólu oburzenia 
jęczący to się zasadniczo nie zaj-
mują. A wydaje się, że warto było-
by jednak  ją przeanalizować, po-
nieważ pochylenie się nad wyra-
żonymi zastrzeżeniami mogłoby 
bardzo wiele wnieść do poprawy 
jakości nowogardzkiej przestrze-
ni publicznej. Burmistrz zamiast 
więc udawać się do Prokuratora  
w celu szukania przestępcy, co mu 
zepsuł czwartkowy ranek, powi-
nien raczej  poprosić autorów ak-
cji na dyskusję o naszych wspól-
nych sprawach. No chyba, że po-
ruszone na banerach zagadnie-
nia, według burmistrza, nie doty-
czą domeny publicznej, ale stano-
wią obszar jego osobistej słodkiej 
tajemnicy. Ale obiektywna anali-
za treści zamieszczonej na bane-
rach nie pozostawia wątpliwości – 
poza ostatnim punktem, poruszo-
no tam ważne społecznie tematy.

Dlaczego  Nowogard zasługuje 
na kogoś lepszego

Burmistrz jak wiemy, nie za-
mierza analizować postulatów au-
torów akcji natomiast my odwrot-
nie  - przyjrzyjmy się poszczegól-
nym punktom z baneru.

1. - Afera wodociągowa – czyż 
nie jest swoistym skandalem pro-
wadzona od kilku lat przez bur-
mistrza   absurdalna co do celu 
akcja eliminacji lokalnej firmy za-
rządzającej siecią – wod.  kan. Fir-
my przypomnijmy- zatrudniają-
cej ponad 100 osób, płacącej tu-
taj milionowe podatki i świad-
czącej usługi za ceny dla konsu-
mentów na jednym z najniższych 
poziomów w kraju (odpowied-
nie porównania  oficjalnych da-
nych prezentowaliśmy w DN). Al-
ternatywą miałaby być niemiec-
ka firma, która w Nowogardzie, 
to zatrudniałaby najwyżej kasje-
ra, a podatki to płaciłaby ale głów-
nie w Niemczech tamtejsza spół-
ka matka, zaś ceny za wodę dla 

konsumenta byłyby takie jak w 
tych gminach, tam   gdzie już nasi 
Niemcy je pobierają  (w Toczku i 
Drobinie), czyli dwa razy wyższe 
jak obecnie w Nowogardzie (na-
wet po tzw. podwyżkach miesiąc 
temu).  Oprócz wielu innych strat, 
za „prawniczą obstawę” burmi-
strzowej wojenki  zapłaciliśmy już 
około 300 tys zł ! (uwzględniając 
40 tys. z tego tygodnia)

2. - Chaos w nowogardzkiej 
oświacie – znamy swoistą niechęć  
naszego magistratu do inwesto-
wania w  oświatę. Cenę za to płacą  
chociażby rodzice  dzieci  wyma-
gających szczególnych warunków 
nauczania . Żadna z nowogardz-
kich szkól nie dostaje pieniędzy 
na utworzenie klas  integracyj-
nych. Likwidacja  przez burmi-
strza  Wydziału Edukacji   to sym-
boliczny  objaw stosunku  włoda-
rza do zagadnień przyszłości no-
wogardzkiej oświaty.  O braku  za-
interesowania ale także pomy-

słu na funkcjonowanie struktury 
oświatowej świadczy  także  ostat-
nia afera z próba zamknięcia SP w 
Żabowie. Oczywiście z braku tutaj 
miejsca wspominamy tylko nie-
które  fakty opisujące stan  naszej 
oświaty.

3 i 4.   - Brak   perspektyw dla 
młodych, brak nowych miejsc 
pracy – z oczywistych powo-
dów  wymieniamy te dwa punk-
ty w jednym. To brak pracy po-
woduje bowiem, że młodzi nie 
mają perspektyw i znikają maso-
wo z Nowogardu już po zakoń-
czeniu edukacji w lokalnych szko-
łach  średnich. Według  prowa-
dzonych przez nas od kilku lat sta-
tystyk tempo tych wyjazdów sta-
le się  zwiększa podczas  6-letnich 
rządów burmistrza R. Czapli i wy-
nosi od ponad  150 osób w roku 
2011 do ponad 300 osób w roku 
2015. Mimo tego swoistego dra-
matu dla przyszłości miasta, wła-

dze miasta   nie mają i w związku 
z tym nie realizują żadnego planu 
przeciwdziałania temu zjawisku – 
nie  wspomaga się też tych co tutaj 
miejsca pracy tworzą (no chyba, 
że należą do grupy wypłacających 
się kolesi- o tym kolejny punkt).

 5. - Kolesiostwo -  o licznych 
przejawach tego groźnego dla każ-
dej społeczności samorządowej 
zjawiska pisaliśmy w DN też wie-
lokrotnie, a znamiennym dla nie-
go ostatnim przykładem jest po-
mysł burmistrza na tzw. przedłu-
żenie wygasającego w kwietniu 
10 –letniego okresu nieodpłatne-
go korzystania przez fundację Ta-
lent Promocja Postęp z gminne-
go obiektu po byłym przedszko-
lu przy ulicy Wojska Polskiego. 
Nowogardzkim oddziałem fun-
dacji zarządza były starosta Je-
rzy Jabłoński, szef powiatowego 
SLD. Burmistrz R. Czapla będą-
cy jednocześnie szefem gminne-
go SLD, ma więc pomysł nie na 

zabezpieczenie interesów gminy 
za co jest opłacany przez podat-
ników, ale pomysł   umożliwiający 
dalsze „ ssanie” gminy przez kole-
si z SLD. Inną odmianą  kolesio-
stwa jest stale nagradzanie postaw 
skrajnie serwilistycznych. Oczy-
wiście dzieje się to, jak w przypad-
ku traktowania sołtysów, w zależ-
ności od ich uległości kosztem re-
alnych interesów lokalnych spo-
łeczności, nie wspominając nawet 
już o sprawiedliwości czy zwykłej 
przyzwoitości.

 6. - Seks afera na harców-
ce - tego zagadnienia nie będzie-
my rozwijać, choć już wieloletnie 
funkcjonowanie tego tematu w lo-
kalnej świadomości społecznej, 
świadczy o tym, że w przypadku 
osób publicznych obszar tzw. pry-
watności zostaje bardzo mocno 
ograniczony, a i w tym aspekcie  
opinia publiczna oczekuje nadal 
od prominentów świecenia przy-

kładem – przykładem przyzwo-
itości, a nie sprawności. 

Resume 
Społeczna akcja banerowa do-

tknęła więc bardzo istotnych 
społecznie problemów. Autorzy 
uznali za stosowne pozostać ano-
nimowymi – domyślamy się, że 
głównie z obawy przed możliwy-
mi restrykcjami. Zachowanie bur-
mistrza w związku z tą akcją tyl-
ko potwierdza, że autorzy słusz-
nie się obawiali. Kwilącym z bólu 
komuszkom i jednocześnie uja-
dającym z powodu rzekomego 
anonimowego chamskiego ataku 
na burmistrza przypominamy, że 
anonimowy chamski atak wyglą-
da zupełnie inaczej aniżeli ostat-
nia akcja banerowa nieznanych 
autorów. Jak wygląda anonimo-
wy chamski atak to mieliśmy oka-
zję doświadczyć w trakcie jesien-
nej kampanii wyborczej, gdy to na 
łamach lokalnego biuletynu SLD, 
prymitywnie oszkalowano jedne-
go z nowogardzkich kandydatów 
absolwenta US (licencjat  z geo-
grafii, i na bdb. magisterium z po-
litologii), posługując się nie tylko 
nieprawdą, ale także żenującym 
stylem i słownictwem. Mimo że 
biuletyn jest sygnowany jako  pe-
riodyk lokalnego SLD, przed pro-
kuratorem gdzie skierowano spra-
wę, nikt się nie chce od miesięcy 
przyznać do autorstwa paszkwilu, 
ani szef gminnego SLD, ani szef 
powiatowego SLD, ani inni dzia-
łacze czy radni tej partii, których 
wizerunki i teksty w tamtych jak 
i poprzednich numerach biulety-
nu widnieją (np. dyrektor szpita-
la, czy znany lekarz). Nikt się nie 
chce przed wymiarem sprawiedli-
wości przyznać nie tylko do au-
torstwa paszkwilu, ale także jak 
się okazuje nikt nie wydaje, biu-
letynu SLD, nie ma bowiem per-
sonalnie odpowiedzialnego, więc 
krasnoludki chyba to wszystko pi-
szą i wydają. Więc  komuszki nie 
kwilcie o bulwersującej anonimo-
wości, to bowiem do Was jak ulał 
pasuje podsumowanie z banneru 
- „Nie ważne miasto Nie ważna 
gmina najważniejsza SLDowska 
rodzina” 

Autorom akcji gratulujemy po-
mysłu i wybaczamy, że nie pytali o 
zgodę, gdy wieszali jeden z bane-
rów na naszym redakcyjnym pło-
cie, rozumiemy Was, bo pewnie 
jakbyście pytali, to tylko od nas 
(może jeszcze w jednym miejscu) 
dostalibyście na to zgodę - inni 
trzęsą… się.  

Red.

Na zdjęciu baner z krytycznymi uwagami na temat burmistrza, jaki zawisł w Żabowie
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Edmund Langner: lat 84, zmarł 25.03.2016r., pogrzeb odbył się 
29.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Bogumił Tomaszewski: lat 86, zmarł 25.03.2016r., pogrzeb odbył się 
30.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Olesiński: lat 69, zmarł 25.03.2016r., pogrzeb odbył się 
29.03.2016r., na cmentarzu w Dobrej.

Kazimiera Farat: lat 88, zmarła 28.03.2016r., pogrzeb odbył się 
31.03.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Zygmunt Garbacz: lat 71, zmarł 27.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
02.04.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Anna Brożyna: lat 85, zmarła 28.03.2016r., pogrzeb odbył się 
31.03.2016r., na cmentarzu w Dobrej.

Mieczysław Wołodźko: lat 69, zmarł 26.03.2016r., pogrzeb odbył się 
31.03.2016r., na cmentarzu w Maszewie.

Henryka Grzelak: lat 50, zmarła 29.03.2016r., pogrzeb odbędzie się 
01.04.2016r., o godz. 14:00 Msza św. w Bienicach, pochówek na cmen-
tarzu w Dobrej.

Genowefa Wyżykowska: lat 90, zmarła 31.03.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 02.04.2016r., o godz. 11:30 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Było to wieczorem owego pierw-
szego dnia tygodnia. Tam gdzie prze-
bywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Pokój wam! A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział 
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: 
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do 
nich: Jeżeli na rękach Jego nie zoba-
czę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. 
A po ośmiu dniach, kiedy ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: Pokój wam! Następnie 
rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż ją do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: 
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrza-
łeś; błogosławieni, którzy nie widzie-
li, a uwierzyli. I wiele innych zna-
ków, których nie zapisano w tej księ-
dze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te 
zaś zapisano, abyście wierzyli, że Je-
zus jest Mesjaszem, Synem Bożym, 
i abyście wierząc mieli życie w imię 
Jego. (J 20,19-31)

Co teraz znaczy: pójdź za Mną 
kiedy Mistrz zmarł ? Taką reflek-
sję snuli apostołowie z dzisiej-
szej ewangelii. Byli zagubieni, peł-
ni obaw, lęków. Jak teraz mają iść 
za Jezusem skoro nie ma go. Ku ich 
zdziwieniu ukazuje się wśród nich. 
Jak podaje nam ewangelista: wszedł 

mimo drzwi zamkniętych. Drzwi te 
były zamknięte z obawy przed Ży-
dami. Jezus umarł. Czyż pójście za 
Nim teraz to także umrzeć? Tego 
obawiali się apostołowie. I w na-
szym życiu może być tak, że zamy-
kamy drzwi naszego serca mając 
różne obawy. Boimy się często pod-
jąć pewne ryzyko. Wolimy siedzieć 
w miejscu, które wydaje się dla nas 
bezpieczne. Pójście za Jezusem to 
wyjście za drzwi. Wyjście za drzwi 
kościoła, naszych domów. Wyjście z 
naszych lęków i obaw.

Gdy apostołowie siedzieli sobie w 
bezpiecznym dla nich miejscu poja-
wia się wśród nich Jezus. Mówi: po-
kój wam! Ale Jezus robi coś znacz-
nie więcej: On nie tylko mówi pokój 
wam, ale sprawia aby pokój rzeczy-
wiście zamieszkał w sercach aposto-
łów. Dziś pragnie te słowa powie-
dzieć do nas: POKÓJ WAM! Niech 
pokój zamieszka w twoim sercu! Ja 
mam moc odebrać Ci twoje lęki, 
obawy, strach. Jezus ma moc przejść 
przez zamknięte drzwi! Każdy z nas 
ma swoje lęki, obawy, przechodzi 
jakiś kryzys. Czy widzisz swoje? Czy 
wolisz bardziej udawać, że wszystko 
jest w porządku? Udawać, że takich 
słabości nie masz? Lepszą opcją jest 
oddawać to Jezusowi! 

Jezus pokazuje uczniom ręce i 
bok. Daje dowód swojej prawdzi-
wości. Nie jestem zjawą, duchem. 
Jestem prawdziwym Jezusem Chry-
stusem. Jezus zwyciężył, ale poniósł 
rany! Żołnierz także często pono-
si rany mimo zwycięskiej bitwy. Jak 
często my byśmy chcieli być zwy-
cięzcami nie ponosząc ran. Chcie-
libyśmy tryumfować bez ponosze-
nia ofiary. Tryumf i ofiara w Jezu-
sie są nierozerwalnie związane. Jak 
bardzo byśmy chcieli tryumfować 
bez ofiary. Chcielibyśmy być kimś 
bez jakiegokolwiek wysiłku. Co to 
za żołnierz, który nie spędził wielu 
godzin na treningach fizycznych, na 
strzelnicy, poligonie? Co to za spor-
towiec, który nie spędził wielu go-
dzin na ćwiczeniach, stosowaniu 
odpowiedniej diety? Co to za naśla-
dowca Chrystusa, który nie spędził 
czasu na prywatnej lekturze Pisma 
Świętego, nie miał w rękach Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego aby 
zgłębić w co rzeczywiście wierzy-
my? 

Ofiara Jezusa na krzyżu przyno-
si tryumf zmartwychwstania. Nasza 
ofiara może przynieść tryumf życia 
wiecznego.

Jezus, oprócz pokoju, daje 
uczniom Ducha Świętego! Dodaje: 
Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane. 

Jak pisał Tomasz Merton w książ-
ce pt. Nikt nie jest samotną wyspą: 
„Bóg, który jest samą świętością, nie 
tylko okazał nam miłosierdzie, ale 
również oddał je w ręce potencjal-
nych grzeszników”. Bóg okazał naj-
pierw uczniom miłosierdzie. Przy-
chodzi do nich i nie robi im wyrzu-
tów, że zwątpili, pouciekali, że boją 
się świadczyć o Nim. Zamiast naga-
ny od Jezusa dostają od Niego Du-
cha Świętego. 

Dziś przyglądamy się w sposób 
szczególny tajemnicy Bożego miło-
sierdzia. Cały rok jest temu poświę-
cony. Bóg jest miłosierny. Daje nam 
swoje miłosierdzie, ale my także 
mamy być miłosierni, bo jesteśmy 
na Boży obraz stworzeni. Mamy 
być nie tylko świadkami Bożego 
miłosierdzia, ale i Apostołami 
Miłosierdzia. Jak jednak możemy 
iść i nieść innym miłosierdzie? 
Przez osobiste doświadczenie. 
Kiedy to ja odczuję wielką moc 
Bożego miłosierdzia to będę chciał 
dzielić się nim z innymi. Miejscem 
szczególnie wyróżnionym jest 
zawsze konfesjonał. 

Dochodzimy do postaci To-
masza. 1 z 12 apostołów. Najczę-
ściej można usłyszeć, że to nie-
wierny Tomasz. Czy czasem nie za 
szybko została mu przypięta łatka? 
Kiedy Jezus przyszedł za pierwszym 
razem Tomasza nie było. Gdzie on 
był? Czemu nie był z pozostałymi 
na modlitwie? Może Tomasz był 
najodważniejszy? Jako jedyny nie 
był w zamknięciu z obawy przed 
Żydami. Może szukał w tym czasie 
ciała Jezusa? 

Kiedy dochodzi już do osobistego 
spotkania Jezusa z Tomaszem. Je-
zus mówi do niego by nie był niedo-
wiarkiem. Nie mówi mu: Tomaszu 
nie bądź niewierzący. Tomasz jako 
jedyny ma odwagę pytać, mówić. 
Jezus spełnia życzenie Tomasza. To-
maszu: Moje rany są dla Ciebie! 

Tomasz pragnął osobistego do-
świadczenia zmartwychwstania Je-
zusa! My także miejmy takie pra-
gnienie i nie dziwmy się wątpliwo-
ściom i trudnościom bliźnich w 
wierze. Wspierajmy ich modlitwą. 
Cieszmy się, że są tacy, którzy jak 
ten Tomasz pytają, szukają tego Je-
zusa. Są różne powołania: do ka-
płaństwa, małżeństwa, życia kon-
sekrowanego. Ale kimkolwiek by-
śmy nie byli, ile lat byśmy nie mieli: 
wszyscy jesteśmy powołani do bycia 
świadkami i apostołami Bożego mi-
łosierdzia! 

Parafia  pw.  św. rafała kalinowskiego

Biskup poświęci  
tablice i brzozowy 
krzyż

W 2011 roku w I rocznicę  ka-
tastrofy smoleńskiej  na placu 
kościelnym parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego posadzono dąb 
pamięci  tragicznie zmarłego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego.               
10  kwietnia 2016 roku o godzi-
nie 11.00  ks. biskup Henryk Wej-
man  odprawi  Mszę Świętą w in-
tencji ofiar   lotniczej katastrofy  
10 kwietnia 2010 roku, a po Mszy  

poświęci kamień upamiętniają-
cy okoliczności posadzenia prezy-
denckiego dębu,  a także tablicę z 
nazwiskami wszystkich ofiar  ka-
tastrofy prezydenckiego samolotu 
oraz brzozowy krzyż  nawiązują-
cy symboliką  do  smoleńskiej tra-
gedii. Ks. dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk  zaprasza wszystkich pa-
rafian a także  mieszkańców No-
wogardu na  tę uroczystość.

Miejsce na placu przed kościołem poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Podział nieruchomości do 
użytkowania

„Jestem współwłaścicielem bu-
dynku mieszkalnego. Są w nim 2 
odrębne lokale mieszkalne i części 
wspólne  - działka, klatka scho-
dowa, piwnice oraz strych – po 
1/2 dla każdego właściciela loka-
lu? Czy możemy podzielić część 
wspólną - działkę i strych między 
siebie? W jaki sposób można doko-
nać takiego podziału?”

W przypadku współwłasności 
nieruchomości, każdy ze współwła-
ścicieli ma prawo do współposiada-
nia i korzystania z całej nierucho-
mości, w takim zakresie, jaki daje się 
pogodzić ze współposiadaniem i ko-
rzystaniem z rzeczy przez pozosta-
łych współwłaścicieli. Co jednak w 
sytuacji, kiedy pomiędzy poszcze-
gólnymi współwłaścicielami istnieje 
konflikt co do sposobu korzystania z 
nieruchomości wspólnej? Jak wyni-
ka z treści art. 199 kodeksu cywilne-
go, do rozporządzania rzeczą wspól-
ną oraz do innych czynności, które 
przekraczają zakres zwykłego zarzą-
du, potrzebna jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli. W braku tej zgo-
dy współwłaściciele, których udziały 
wynoszą co najmniej połowę, mogą 
żądać rozstrzygnięcia przez sąd, któ-
ry orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy 
wszystkich współwłaścicieli. Ponad-
to zgodnie z brzmieniem art. 201 ko-
deksu cywilnego, do czynności zwy-
kłego zarządu rzeczą wspólną po-
trzebna jest zgoda większości współ-
właścicieli. W braku tej zgody każdy 
ze współwłaścicieli może żądać upo-
ważnienia sądowego do dokonania 
czynności. 

Przytaczając orzeczenie Sądu Naj-
wyższego, współwłasność jest posta-
cią własności, charakteryzującą się 
tym, że jedna rzecz stanowi niepo-
dzielnie przedmiot własności kilku 
osób mających do niej jednakowe co 
do istoty uprawnienia. Takie pojęcie 
współwłasności obejmuje swoim za-
kresem różne sposoby posiadania i 
korzystania z rzeczy wspólnej przez 
współwłaściciela. W pojęciu tym 
mieści się bezpośrednie i wspólne z 
pozostałymi współposiadaczami po-
siadanie i korzystanie z całej rzeczy, 
bezpośrednie i wyłączne posiadanie 
oraz korzystanie z wydzielonej czę-
ści rzeczy (podział quad usum), po-
średnie posiadanie i korzystanie z 
całej rzeczy przez pobieranie pożyt-
ków cywilnych. 

W określonych sytuacjach zatem 
każdy ze współwłaścicieli może żą-
dać, aby wszyscy współwłaścicie-
le podjęli decyzję co do odmien-
nego sposobu korzystania z rzeczy 
wspólnej, której treścią będzie wy-
dzielenie części rzeczy do wspólne-
go użytku niektórym współwłaści-
cielom. Zgodnie z wytycznymi Sądu 
Najwyższego zawartymi w uchwa-
le z dnia 28 września 1963 r. (III CO 
33/62) żądanie to jest dopuszczal-
ne, jeżeli nie sprzeciwiają się temu 
charakter lub rodzaj nieruchomości 
albo uzasadnione interesy pozosta-
łych współwłaścicieli. Współwłaści-
ciele zatem mogą dokonać między 

sobą opisanego powyżej podziału do 
korzystania w drodze umowy zawar-
tej pomiędzy wszystkimi współwła-
ścicielami bądź – w przypadku bra-
ku porozumienia – w drodze orze-
czenia sądu. Należy przy tym pamię-
tać, iż podział quad usum (do korzy-
stania) nie jest jednoznaczny ze znie-
sieniem współwłasności, a co więcej 
sposób tego podziału nie determinu-
je późniejszego podziału nierucho-
mości przy zniesieniu współwłasno-
ści. Podział taki ma zatem charak-
ter tymczasowy i jako taki ma uła-
twić współwłaścicielom korzystanie 
z nieruchomości wspólnej. 

Jeśli chodzi o umowę pomiędzy 
współwłaścicielami przepisy pra-
wa nie przewidują dla jej ważności 
zachowania określonej formy, przy 
czym należy zaznaczyć, iż w przy-
padku gdyby współwłaściciele chcie-
li ujawnić jej postanowienia w treści 
księgi wieczystej prowadzonej dla 
nieruchomości, umowa taka winna 
zostać zawarta w formie aktu nota-
rialnego bądź też w formie pisemnej 
z podpisami notarialnie poświad-
czonymi. 

W przypadku konieczności prze-
prowadzenia postępowania sądowe-

go, toczy się ono na wniosek jedne-
go lub kilku ze współwłaścicieli w 
formie nieprocesowej. We wniosku 
należy opisać proponowany podział 
nieruchomości do korzystania przez 
każdego ze współwłaścicieli z zacho-
waniem prawa do prawidłowego ko-
rzystania z nieruchomości wspólnej 
– w tym ciągów komunikacyjnych, 
bram, chodników, drzwi wejścio-
wych itp. Wniosek o podział nieru-
chomości wymaga uiszczenia opłaty 
sądowej w wysokości 100,00 zł. 

Istotnym pozostaje, iż w przy-
padku wpisu roszczenia w księgę 
wieczystą nieruchomości, roszcze-
nie to uzyskuje skuteczność wzglę-
dem praw nabytych po ich ujawnie-
niu. Oznacza to, iż w przypadku zby-
cia udziału, nabywca udziału w pra-
wie własności jest związany doko-
nanym sposobem podziału. Należy 
także pamiętać, że zgodnie ze stano-

wiskiem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, wyrażonym w wyroku z 
dnia 01 października 1991 r. (IV SA 
293/91) w wyniku podziału nieru-
chomości do korzystania, współwła-
ściciel może nabyć prawo do dys-
ponowania nieruchomością na cele 
budowlane, jeżeli wynika to z tre-
ści umowy lub orzeczenia sądu. Pra-
wo współwłaściciela do zabudowy 
zależy jednakże od tego, czy współ-
właściciele w momencie dokonania 
pomiędzy sobą fizycznego podzia-
łu nieruchomości do użytkowania, 
godzili się również na taką zabudo-
wę. Zgoda taka nie musi być wyra-
żona wprost w umowie – może ona 
bowiem wynikać z okoliczności w 
jakich doszło do podziału, bądź też 
okoliczności jakie towarzyszą reali-
zacji takiej umowy czy też orzecze-
nia sądu.

Agnieszka Warian 

Śniadanie Wielkanocne w Osinie 

Mieszkańcy wspólnie zasiedli do stołu
W niedzielę (27 marca), około godziny 7:15, po Mszy świętej rezurekcyjnej w Osinie, wierni 
wraz z księdzem proboszczem Jerzym Labudą zasiedli do świątecznego śniadania, przygotowa-
nego przez panią sołtys Agnieszkę Pakulską i Radę Sołecką Osiny.

 W tym roku już po raz czwar-
ty mieszkańcy Osiny tradycyjnie 
zebrali się na dziedzińcu kościo-
ła, by wspólnie świętować Zmar-
twychwstanie Pańskie. Po uroczy-
stej Mszy świętej wierni wraz z ka-
płanem zasiedli do stołu, by spo-
żyć wielkanocne śniadanie oraz 
złożyć sobie świąteczne życzenia. 
- Na stołach, poza tradycyjnym go-
rącym żurkiem, nie zabrakło kolo-
rowych pisanek, babeczek, czekola-
dowych zajączków i jajeczek. Tego-
roczne śniadanie było już naszym 
czwartym spotkaniem przy stole 
podczas Świąt Wielkanocnych. Jest 
to już naszą tradycją. Zaczęło się 
to od poprzedniego sołtysa Marka 
Pakulskiego i jego Rady Sołeckiej. 

A nowa Rada nadal to podtrzymu-
je. Miło jest w gronie ok. 150 osób 
podzielić się jajkiem i złożyć so-
bie wspólnie życzenia świąteczne. 
Każdy z przybyłych otrzymał rów-
nież życzenia w wersji papierowej, 

własnoręcznie przez nas zrobionej. 
- dodaje pani Agnieszka Pakulska, 
sołtys Osiny.

Klaudia Stefańska 

Śniadanie Wielkanocne w Osinie

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje sunię Milę.   

Od niedawna jest nową pod-
opieczną w Schronisku w Sosno-
wicach, ma na imię Mila i około 
roku. Jest to średniej wielkości su-
nia, wielorasowa - ma coś w sobie z 
wilczura i haskiego. Na tę chwilę jej 
sierść jest matowa, ale przy dobrym 
odżywianiu sierść powróci do po-
przedniego blasku. Ma bardzo mą-
dre oczy, którymi potrafi niemal 
wszystko powiedzieć. Chociaż wy-
glądem przypomina już dorosłą su-
nię, zachowaniem upodabnia się do 
szczeniaka, lubi biegać, bawić się i 
przytulać do człowieka. Mila jest 
trochę bojaźliwa, ze względu na złe 
traktowanie jej przez poprzednie-
go właściciela. Nie ma w niej na-
wet odrobiny agresji. Kocha inne 
zwierzęta, nie szuka zwady - bar-
dziej schodzi innym z drogi. My-
ślę, że Mila jest bardzo mądra, spo-

ro już w swoim życiu przeszła. Na 
pewno będzie godnym przyjacie-
lem, który pozostanie przy człowie-
ku do końca swoich dni. Mila nie 
nadaje się do pilnowania podwór-
ka czy na łańcuch, ona szuka swo-
jego człowieka, który nauczy ją, co 
to dotyk, a także że podniesiona 
ręka to nie uderzenie. Ona zasługu-
je na to, by mieć przyjaciela i dom. 
Przed adopcją wizyta przed-adop-
cyjna. Kontakt w sprawie adop-
cji: Marta, tel.  504 249 530.

red.

Adoptuj, nie kupuj 

Podziękowania 
dla rodziny, znajomych, 

sąsiadów, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Bolesława 
Grodzickiego 

składają 
syn i córki z rodzinami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i serach naszych”
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27.03.2016r. 
odszedł Nasz najukochańszy mąż, ojciec i dziadek 

śp. Jerzy Męciński 
doktor nauk medycznych 

uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
5.04.2016 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Kościele 

Parafii Świętej Rodziny przy ul. Korony Polskiej 28. 
Bezpośrednio po Mszy Św. kondukt żałobny formułuje się 

ok. godz. 14.15 przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego 
przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie  

skąd wyrusza do miejsca wiecznego spoczynku

pogrążona w smutku rodzina

POdZiękOWania

ZaWiadOmienie
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W Alior BAnku solidni płAcą mniej!
dobrzy kierowcy za bezszkodową jazdę otrzymują duże zniżki na ubezpieczenie. czy nie można zatem nagrodzić solidnych klientów banków regularnie spłacających 
kredyty? otóż można! Alior Bank obniża aż o 30% oprocentowanie pożyczki gotówkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobrą historią kredytową. 
o szczegółach tej przełomowej oferty mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Skąd pomysł na taką ofertę?
– Chcieliśmy docenić osoby, które regularnie 
spłacają raty i nie mają żadnych zaległości 
z tytułu posiadanych kredytów. Skoro w innych 
branżach solidni klienci są nagradzani, 
dlaczego nie wyróżnić osób z  dobrą 
historią kredytową? Jesteśmy pierwszym 
bankiem, który wpadł na ten pomysł.
Co konkretnie oznacza „dobra historia 
kredytowa”, jakie warunki należy 
spełnić, by skorzystać z oferty?
– Dobrą historię kredytową klient tworzy 
dzięki spłacaniu rat swoich pożyczek 

w kwotach i terminach zgodnych z harmo-
nogramem spłat. Jeśli klient przez co 
najmniej 12 miesięcy regularnie spłaca 
swoje pożyczki w innych bankach, 
to przenosząc je do Alior Banku otrzyma 
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem 
niższym o 30%. 
Zapewne trzeba dostarczyć wiele 
dokumentów?
– Otóż nie. Aby otrzymać kredyt 
konsolidacyjny z oprocentowaniem niższym 
o 30%, wystarczy przedstawić dokumenty 
potwierdzające aktualne oprocentowanie 
pożyczki w innym banku. Może to być np. 
umowa kredytowa lub - z datą nie starszą 
niż 30 dni od daty dostarczenia do Banku 
-  aktualny harmonogram spłat czy 
zaświadczenie z banku. 

A czy z promocyjnej oferty mogą 
skorzystać osoby, które już spłaciły 
pożyczki?
– Oczywiście, oferta dotyczy również osób, 
które obecnie nie mają żadnej pożyczki, 
ale  ostatnią spłacili do 6 miesięcy wstecz 
od daty złożenia wniosku o pożyczkę 
w Alior Banku i przez ostatnie 12 miesięcy 
od jej spłacenia nie zalegali z ratami. 
Wówczas oprocentowanie tej nowej 
pożyczki zostanie obniżone o 30% od 
stawki bazowej, wynoszącej 10%. 
Oczywiście Bank sprawdza też, czy klient 
nie miał żadnych opóźnień w spłacie 
innych zobowiązań wobec banków w ciągu 
roku przed złożeniem wniosku w Alior 
Banku. Zgodnie z ideą oferty, doceniamy 
naprawdę solidnych klientów. 

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt 
i pożyczkę? 
– W przypadku nowej pożyczki klient może 
wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł, 
a  gdy przenosi minimum jeden kredyt 
z innego banku – nawet o 200 tys. zł. 
Na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu i pożyczki?
– Okres kredytowania może wynieść od 
3 miesięcy do nawet 10 lat. Pozwala to na 
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie 
wysokości rat do indywidualnych możliwości 
finansowych klientów. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki 

     

Z doBrą HisTorią kredYToWą 
prZYjdŹ po niŻsZe oprocenToWAnie

poŻYcZkA i konsolidAcjA

rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów):  50  000   zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91  zł, oprocentowanie nominalne: 7%, 
całkowity koszt kredytu:  9907,91  zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, 
miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. oferta dotyczy zobowiązań spoza 
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz 
nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od 
złożenia wniosku. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.  
szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     dziennik@dziennik.org.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; wioletta.dziedzic@wp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w dniach 04-15.04.2016 r.  
w ramach inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pra-
codawcy” na terenie urzędu zorganizowane zostaną dni otwarte dla pracodawców.

Lokalni pracodawcy będą mogli skorzystać z informacji m.in. na temat:
− usług oferowanych przez PUP w Goleniowie,
− pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,
− konsultacji dla pracodawców, w trakcie których będą mogli zapoznać się z:

• indywidualną ofertą skierowaną pod konkretne potrzeby firmy,
• pomoc w wypełnianiu wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy,
• finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Goleniowie w dniach 04-15.04.2016r., w godz. 08.00-14.00.
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Goleniowie

 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie 

www.pupgoleniow.pl 
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− usług oferowanych przez PUP w Goleniowie,

− pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,

− konsultacji dla pracodawców, w trakcie których będą mogli zapoznać się z:

• indywidualną ofertą skierowaną pod konkretne potrzeby firmy,

• pomoc w wypełnianiu wniosków o refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

• finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców 

do Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie w dniach 04-15.04.2016r., 

w godz. 08.00-14.00.

                                                                                  
                                                                                 Dyrektor

       Powiatowego Urzędu Pracy 
w Goleniowie 

 

Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów
- obsługa skanera, komputera
- wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi normami 
   jakości i bezpieczeństwa

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole
- zaangażowania i motywacji do pracy

Oferujemy:
- umowę o pracę
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę 
  powiązane z wynikami pracy
- możliwość rozwoju zawodowego
- zapewniamy i współ�nansujemy dojazd 
  na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard

Osoby zainteresowane nasza ofertą 
zapraszamy na Giełdę Pracy:

- 11.04.2016 PUP NOWOGARD godz.9.00
- 12.04.2016 PUP GOLENIÓW godz. 13.00
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Nasi przedsiębiorcy: "Rega", Małgorzata Zuzga – Gajdel i  Henryk Gajdel

Domy made in Węgorzyce!  
Firma „Rega” istnieje od 1992 r. Dzięki  rodzinnym tradycjom ciesielskim, nieomalże od samego początku, produkuje domy z drewna zarówno w kon-
strukcji szkieletowej, jak i ryglowej. W ramach stałego cyklu „ Nasi przedsiębiorcy” porozmawiamy o tej interesującej działalności gospodarczej, uprawia-
nej przez Małgorzatę Zuzga – Gajdel i  Henryka Gajdel, w niewielkiej miejscowości Węgorzyce w gminie Osina. 

Dziennik Nowogardzki: Pro-
szę powiedzieć, skąd pomysł na 
taki rodzaj działalności? Jakie 
były początki Państwa firmy?

Małgorzata Zuzga – Gajdel 
współwłaścicielka firmy „Rega”.

Trudno właściwie mówić o po-
myśle, bo firma zrodziła się z ro-
dzinnych, ciesielskich tradycji. Ale 
w tej formie istniejemy bez mała 
ćwierć wieku. W przyszłym roku 
będziemy obchodzili 25 lecie. Po-
czątki, pewnie jak u wszystkich, 
z perspektywy tego czasu wyda-
ją się nieporadne, trudne, czasami 
śmieszne, ale w istocie, cały czas 
rozwijaliśmy się.

„Rega” to firma oferująca ta-
nie domy drewniane, prefabry-
kowane, kanadyjskie i szkieleto-
we. Dlatego zapytam, czy są one 
popularne w stosunku do do-
mów murowanych?

W Polsce, technologia budowy 
domów drewnianych jest w isto-
cie mniej popularna w stosunku do 
technologii murowanej. Są jej prze-
ciwnicy, ale także pasjonaci. Na-
szą przewagą jest jednak to, że mo-
żemy zaoferować domy naprawdę 
energooszczędne, pod kątem wy-
magań każdego klienta.

 Skąd wzięło się państwa zain-
teresowanie właśnie domami o 
drewnianej konstrukcji?

Jak wspominałam, nasze zainte-
resowanie wynika z pewnej rodzin-
nej tradycji ciesielskiej. Jednocze-
śnie świadomość, że robimy domy 
na miarę naszych czasów i spełnia-
jące najbardziej wyśrubowane nor-
my jakościowe, daje nam poczucie 
dobrze wybranej drogi biznesowej. 
Koniec końców, nasze zaintereso-
wanie jest wynikiem zainteresowa-
nia i potrzeb naszych klientów.

Początki branży budownic-
twa szkieletowego w Polsce, to 

tak naprawdę grupa wykonaw-
ców działających chyba bar-
dziej na rynkach zagranicz-
nych, głównie Skandynawii. A 
w niedużym zaś stopniu branża 
budująca domy w Polsce. Jak to 
dziś wygląda?

Również i my uczyliśmy się 
technologii od naszych zachod-
nich partnerów. Wchodząc na ry-
nek skandynawski mieliśmy już 
spore doświadczenie. Znajdujemy 
się w dobrej grupie, w branży, któ-
ra na polskim rynku ma stałą ten-
dencję wzrostową. Wspomnę tyl-
ko, że o ile do 2005 roku nie wy-
budowaliśmy w Polsce żadnego 
domu szkieletowego, budowali-
śmy ryglowe, to od tamtego okre-
su powstało już ich na terenie kra-
ju kilkadziesiąt.

Zawsze ciekawiło mnie, czy 
można porównać domy muro-
wane i szkieletowe?

Pewnie można, tylko to tak, jak-
by chcieć dowodzić wyższości jed-
nego nad drugim, a dopóki są zwo-
lennicy jednych i drugich, to życie 

samo dowodzi, że i jedne, i drugie 
mają dwa oblicza.

Niewątpliwie istotne przy bu-
dowie domu są materiały. A 
więc, jakie właśnie wykorzystu-
jecie materiały przy budowie 
domu, czy są one długotrwałe?

Nawet jak nieszczególnie docie-
kliwie będziecie się państwo roz-
glądali po okolicy, to zauważy-
cie blisko stuletnie, zamieszkałe 
domy drewniane. Gdyby się jeszcze 
o nie nieco bardziej dbało. A dzi-
siaj, choć oczywiście podstawą jest 
drewno, to nie jest to już taki sam 
surowiec, jaki wykorzystywano 
przed laty do budowy domów. Cer-
tyfikowany, ze sprawdzoną klasą 
wytrzymałości, odpowiednio przy-
gotowany poprzez struganie, susze-
nie, fazowanie krawędzi. Trwały. I 
taki też jest dom drewniany. Oczy-

wiście nie przetrwa 500 lat, ale dzi-
siaj nikomu raczej na tym nie za-
leży.

Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że budowa domu to inwesty-
cja kosztowna. Jednak dla wielu 
zaskoczeniem może stać się fakt, 
że wydatki rozpoczynają się jesz-
cze zanim zaczniemy kopać fun-
damenty. Z czego one wynikają?

Budowa to właśnie proces, któ-
ry zaczyna się od pomysłu na 
dom, angażuje nasz czas i to już 
jest koszt, ale jest też wtedy czystą 
przyjemnością, więc nie myślimy o 
tym w ten sposób. A tak na poważ-
nie, oczywiście już wszystkie for-
malności związane z pozwoleniem, 
czy zgłoszeniem budowy to wyda-
tek, który należy uwzględnić w bu-
dżecie inwestycji pod tytułem „Bu-
dowa domu”.

Po podjęciu decyzji o budowie 
domu inwestor na ogół chce jak 
najszybciej zbudować wymarzo-
ne „cztery kąty”. Kwestią spor-
ną jest pora roku i pogoda, któ-
ra będzie sprzyjać kolejnym eta-
pom robót. Więc kiedy najlepiej 
rozpocząć prace?

Tutaj odpowiem przewrotnie. 
Wtedy, kiedy jesteśmy już do tego 
przygotowani. Pora roku to dzisiaj 
nie przeszkoda. Ona może jedynie 
sprzyjać. Dobry plan, organizacja, 
umiejętność podejmowania decy-
zji, zarządzanie czasem to cenniej-
sze wartości niż pogoda, w dobie 
dzisiejszego budowania.

  „Rega”, widząc to na stro-
nie internetowej, na brak zle-
ceń nie narzeka. Jaka jest na to 

recepta w tak niewielkiej miej-
scowości?

Rzeczywiście, w większych miej-
scowościach prowadzenie działal-
ności jest łatwiejsze. Tym niemniej, 
biorąc pod uwagę zasięg geogra-
ficzny naszej działalności, a pro-
szę zauważyć, że mówimy o usłu-
gach, to widać, iż można dobrze 
prosperować także z siedzibą firmy  
w małych miejscowościach. Recep-
tą na to jest jednak rzetelna praca, 
podnoszenie kwalifikacji i trochę 
przychylnego losu.

Firma wyróżnia się oryginal-
nym, trwałym charakterem, wa-
sze domy z drewna są wynikiem 
wieloletniego doświadczenia, 
połączonego tradycyjnej prak-
tyki rzemieślniczej z nowocze-
sną technologią , a jakie jeszcze 
usługi oferujecie swoim klien-
tom? 

Od 1992 roku firma systema-
tycznie rozwija się w zakresie jako-
ści świadczonych usług oraz w spo-
sobie w prefabrykowaniu szkieletu 
drewnianego. 

Oprócz domów możemy zaofe-
rować naszym klientom drewno na 
konstrukcje, a także prefabryko-
wane wiązary dachowe łączone na 
płytki kolczaste MITEK, powstają-
ce w certyfikowanym  procesie pro-
dukcji, opatrzone znakiem CE.

Załoga stanowi bardzo ważną 
część firmy. Dlatego proszę po-
wiedzieć, ilu pracowników pań-
stwo zatrudniacie? 

Na obecną chwilę zatrudniamy 
mniej więcej 20 pracowników. I są 
to osoby, które są o specjalności cie-
śla, stolarz, a także są pracownika-
mi w biurze projektowym. Korzy-
stając z możliwości, chcielibyśmy 
wszystkim bardzo serdecznie po-
dziękować za wykonywaną pracę 
i zaangażowanie, które tutaj przy 
budowie naszych domów muszą 
być na bardzo wysokim poziomie.

 Co pani sądzi o polityce 
wspierania przedsiębiorczości w 
naszej gminie? Czy w ogóle tako-
wa istnieje, czy może macie pań-
stwo zupełnie odmienne wraże-
nia?

Panie redaktorze nie jestem 
kompetentna, aby wypowiadać się 
o polityce wspierania przedsiębior-
czości w gminie. Jesteśmy przedsię-
biorcami trochę „dawnego sznytu”, 
raczej liczymy na własną inwencję, 
pracowitość i możliwości. A poli-
tyka gminy czy państwa, oby nie 
przeszkadzała.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Nasza firma  oferuje klientom drewniane domy szkieletowe, kanadyjskie i prefabry-
kowane, mówią zgodnie właściciele Regi. Foto firmy „Rega”:A. Kurłowicz

Pracownicy  firmy Rega  oferują budowę domów w technologii prefabrykowanego 
szkieletu drewnianego wg dowolnego projektu. 

W procecie budowy  naszych domów pomocna jest technika oraz komputery - mowi 
pan Piotr
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ROZMAITOŚCI

WATER ARENA  
– Targi Wędkarskie,  
Turystyczne  
i Rekreacji Wodnej
WATER ARENA w Szczecinie! to pierwsza w naszym regionie tak duża impreza targowa koncentrująca w jednym miejscu i czasie największe branże 
związane z wodą: wędkarstwo, żeglarstwo, turystyka i rekreacja wodna. 

Główną atrakcją WATER ARENY 
będzie oczywiście szeroka eks-
pozycja sprzętu wędkarskiego, 
żeglarskiego i olbrzymia gama 
atrakcji i miejsc turystycznych 
województwa zachodniopomor-
skiego. Będzie można się zapo-
znać z ofertą turystyki wędkarskiej 
od połowów dorsza na Bałtyku do 
ofert z całego świata. Producenci 
zaprezentują nowości na rok 2016 
z oferty skierowanej do karpiarzy, 
spinningistów, a także muszkarzy. 
Nie zabraknie sprzętu wyczyno-
wego. WATER ARENA będzie też 
doskonałą okazją do zakupu sprzęt 
często w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Będzie możliwość udziału 
w konkursach, szkoleniach i zawo-
dach organizowanych przez Polski 
Związek Wędkarski Okręg Szczecin 
i inne organizacje branżowe. Przy-
gotowaliśmy dużo atrakcji, które 
urozmaicą czas odwiedzającym 
nasze Targi.

Gwiazdą targów będzie Mistrz 
Niemiec !!!

Ingolf Augustin - Mistrz Niemiec 
2008 w wiązaniu sztucznych much 
(kategoria “Muchy suche”) oraz 
Mistrz Niemiec 2009 w wiązaniu 
sztucznych much. 

Polski Związek Wędkarski 
okręg Szczecin!

Zorganizuję prezentacja technik 
wędkarskich – dyscyplina spławi-
kowa, karpiowa, spinning i bait-
casting oraz dyscyplina morska  
- pokazy w  wykonaniu zestawu i 
technik prowadzenia na stoisku 
PZW i basenie centralnym oraz 
stoisku zewnętrznym oraz kurs 
wiedzy o wędkarstwie   połączony 
z egzaminem na kartę wędkarską  
oraz  bezpłatna karta wędkarska 
dla młodzieży i kobiet.

Odbędą się zawody wędkarskie 
rangi Okręgowej – casting rzutowy 
oraz panele dyskusyjne o aktual-
nej i projektowanej polityce PZW 
z naukowcami, członkami PZW 
Okręg Szczecin oraz OSK.

Na stoisku PZW będzie można 
zdać egzamin na kartę wędkarską. 
Odbędą się prezentacja sprzętu 
SSR, konkursy z cennymi nagro-
dami dla zwiedzających, konkurs 
wiedzy, sprawnościowy technik 
rzutowych – casting rzutowy.

Najpiękniejsza strefa na tar-
gach - akwarystyczna

Będzie można zobaczyć świat 
ryb i koralowców. Najpiękniejsze 
akwaria zostaną wystawione w 
strefie stowarzyszeń akwarystycz-
nych. Super klimatyczne miejsce, 

mało światła i cudownie rozświe-
tlone akwaria pełne kolorów pod-
wodnego świata. Przepiękne ryby, 
glony, koralowce. Mogą Was też 
zaskoczyć żywe Krewetki z Bałtyku. 
Dyskowce prosto z dorzecza Ama-
zonki. Dla dzieci postacią numer 
jeden będzie RYBKA NEMO. Dla 
dorosłych atrakcją będą piranie 
i możliwość zobaczenia ekscytu-
jącego momentu ich karmienia a 
super gwiazdą będzie rekin, któ-
rego spodziewamy się, że dotrze 
do nas z samego Gdańska. Cieka-
wostką techniczną będzie zestaw 
- akwarium bezobsługowe dla 
bardzo ,,leniwych akwarystów”. 
Całą obsługa z karminem włącz-
nie można wykonać z tabletu lub 
smart fonu.

Park Wieloryba i Aleksander 
Doba

Mnóstwo atrakcji dla dzieci.  
Prawdziwa osada piracka, piraci, 
olbrzymie ryby, zabawy i animacje. 
Wszystko kolorowe

i w morskim klimacie przygoto-
wane dla dzieci.

W sobotę o godzinie 12:00 spo-
tkanie z największym podróżni-

kiem ALEKSANDREM DOBĄ na 
stoisku ,,Parku Wieloryba”. 

Koncert szantowy
Rozpocznie się podczas targów 

w sobotę o godzi. 17:00 – Hala 
namiotowa.

Liczba miejsc ograniczona (tylko 
250 miejsc) !

Wystąpią: Stary Szmugler; 
QFTRY; Ciąg Dalszy Nastąpił; 
Znienacka Project; Jacek Zieliń-
ski; DAIR

Aby pozostać w klimatach wod-
nych - zapraszamy również na 
koncert szantowy.

Podczas koncertu, w którym 
udział wezmą znane i lubiane 
zespoły szantowe i folkowe, zor-
ganizowana zostanie akcja chary-
tatywna “Pomoc dla Qni” - mająca 
na celu wspomożenie rehabilitacji 
Andrzeja “Qni” Grzeli, wokalisty 
Ryczących Dwudziestek. 

Porady ekspertów i specjali-
stów

Targi to również atrakcyjny pro-
gram, podczas którego zwiedza-
jący będą mogli zasięgnąć porad 
specjalistów, zobaczyć techniki 
łowienia poprzez zainstalowane 
w basenie podwodne kamery. 
Wziąć udział w praktycznych kur-
sach łowienia różnymi technikami. 
Zobaczyć i posłuchać wykładów 

specjalistów. Będzie możliwość 
udziału w konkursach, szkoleniach 
i zawodach. W trakcie całych tar-
gów będzie działała nasza Telewi-
zja Targowa, w której będzie moż-
na zobaczyć wywiady z eksperta-
mi, filmy i reklamy.

Kącik Zabaw dla najmłodszych 
i kawiarnia

Na najmłodszych zwiedzają-
cych czekał będzie specjalny kącik 
zabaw z opieką, a dla ich rodziców 
elegancka kawiarenka targową, 
gdzie, przy kawie, będą mogli spo-
kojnie porozmawiać i miło spędzić 
czas.

Termin:   02-03 
kwietnia 2016 r. (sobota niedziela) 
w godzinach 10:00-18:00

Adres:   Azoty Arena Szczecin ul. 
Władysława Szafera 3/5/7

Parking: bezpłatny 
Dzieci: do lat 7 bezpłatnie 
Wstęp: cena biletu 15zł 
Oficjalna strona internetowa: 

WATER ARENA – Targi Wędkarskie 
i Rekreacji Wodnej

 http://expoarena.szczecin.pl/
targi-waterarena

Facebooka: WATER ARENA – Tar-
gi Wędkarskie i Rekreacji Wodnej:

https://www.facebook.com/tar-
giwedkarskie?fref=ts

Zarząd Koła PZW Tęczak  w Nowogardzie 
informuje członków Koła,   

że dnia 03.04.2016r. organizuje 
Zawody Wędkarskie Spławikowe 

o tytuł Mistrza Koła w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. 

Waryńskiego 12 do dnia 1.04.2016 r. startowe 
wynosi 10 zł. 

Wyjazd o godz. 6.00. z ul. 5 Marca.

Zarząd Koła PZW Tęczak

Powitanie wiosny w nowogardzkich placówkach
Pod koniec marca uczniowie z nowogardzkich placówek pożegnali zimę  

i przywitali wiosnę. Poniżej publikujemy relację z tych wydarzeń. 

Szkoła Podstawowa nr 2
W dniu 21 marca, odbyły się ob-

chody powitania pierwszego dnia 
wiosny. Jak co roku, uczniowie w 
kolorowym pochodzie przemasze-
rowali ulicami miasta z kukłą-Ma-
rzanną, wykonaną przez uczniów 
klasy IIIa i IIIb, po czym wyrzuci-
li ją do śmietnika, żegnając zimę 
okrzykami – „zimo precz”. Samo-
rząd Uczniowski przygotował dla 
uczniów całej szkoły konkursy wie-
dzy- zabarwione humorem o te-
matyce wiosennej oraz sprawno-
ściowe. W tym dniu wybrano rów-
nież Pana i Panią Wiosnę. Atmosfe-
ra jaka panowała w tym dniu była 
prawdziwie wiosenna i radosna.

Info: własna

Zielone Przedszkole
Dnia 21 marca 2016, tuż po śnia-

daniu dzieci z Zielonego Przed-
szkola wyruszyły pożegnać zimę. 
Zanim to jednak nastąpiło, starsza-
ki wraz ze swoimi paniami przygo-
towały „Marzannę , by symbolicz-
nie przegonić mroźną porę roku i 
powitać wiosnę. 

Przedszkolaki maszerowały z 
„Marzanną” w okolicach przed-
szkola i okrzykami oraz  dźwięka-
mi grzechotek starały się odstraszyć 
zimę. Po całym obchodzie, wszyscy 
zebrali się pod przedszkolem, by 
pan Marek na swoim rowerze mógł 
wywieźć „Marzannę”, daleko, dale-
ko w świat. Długa droga przed nimi 
była, „Marzanna” zniknęła- Wiosna 
się zjawiła.

Wiosna –radosna została powita-
na przez przedszkolaków wiosenną 
piosenką, przy której każdy, czy to 
mały, czy duży mógł się trochę po-
ruszać. Zielone Przedszkolaki do-
stały od „Pani Wiosny” w prezencie 
zagadkę. Odpowiedź na nią scho-

wana była w ogrodzie przedszkol-
nym, gdzie ukryte zostały również 
kolorowe medaliony dla każdego 
dzielnego detektywa. 

Celem naszego spotkania było 
integrowanie społeczności przed-
szkolnej we wspólnym przeżywa-
niu i zabawie, angażowanie dzieci 
do aktywnego udziału w uroczysto-
ściach przedszkolnych, zapoznawa-
nie z tradycją związaną z pożegna-

niem zimy i powitaniem wiosny, 
rozpoznawanie i nazywanie zwia-
stunów wiosny, kształtowanie wraż-
liwości na piękno otoczenia przy-
rodniczego oraz wyrabianie poczu-
cia odpowiedzialności za środowi-
sko. Bo dzisiejszy mały przedszko-
lak, kiedyś będzie dorosłym czło-
wiekiem, szanującym przyrodę.

Agnieszka Zając

Przedszkole nr 4
Na promyku słońca, tuż po pierw-

szej burzy, przyszła do nas wiosna z 
dalekiej podróży. Witały ją: bocian, 
skowronek i szpaki, witały ją także 
wszystkie przedszkolaki...

Dnia 21 marca, w  Przedszkolu nr 
4 odbył się bal z okazji Pierwszego 
Dnia Wiosny. 

Tego dnia wszystkie dzieci ubra-
ne na zielono bawiły się wspania-
le podczas różnych zabaw o tema-
tyce wiosennej. Pokazały również 
swoje umiejętności taneczne przy 
wiosennych utworach, a także wy-
kazały się wiedzą podczas quizów 
oraz konkursów. Następnie śpiewa-
jąc „Marzanno, Marzanno Ty zimo-
wa panno! Ciebie pożegnamy wio-
snę przywitamy!” - wyruszyły do 
ogrodu przedszkolnego, by powitać 
najpiękniejszą porę roku, na któ-
rą wszyscy czekamy z wielką nie-

cierpliwością, a mianowicie wiosnę. 
Barwny korowód przedszkolaków 
z kolorowymi wstążkami śpiewa-
jących wiosenne piosenki okrążył 
ogród, by powrócić na plac przed-
szkolny i przepędzić panującą zimę. 
Aby tradycji stało się zadość, sym-

bol zimy - słomianą kukłę „Ma-
rzannę” wszystkie grupy uroczyście 
pożegnały, i w ten symboliczny spo-
sób przedszkolaki pożegnały zimę i 
powitały wiosnę.

K. Rogowska

kulinarny konkurs w Osinie

„Smaki 
Wielkanocne”
W niedzielę ( 20 marca), o godzinie 14:30, w wiejskiej świe-
tlicy w Osinie, odbył się kulinarny konkurs wielkanocny- 
„Smaki Wielkanocy -2016”. Uczestnicy osińskiego konkur-
su mieli za zadanie przygotować maksymalnie po dwie po-
trawy konkursowe w każdej kategorii: potrawy z jaj, potra-
wy mięsne, ciasta i wypieki oraz zupy wielkanocne.

Udział w przedświątecznym 
konkursie mogli wziąć mieszkań-
cy Gminy Osina oraz mieszkańcy 
z innych gmin Powiatu Goleniow-
skiego. 

Tegoroczne potrawy wielkanoc-
ne były oceniane przez jury, skła-
dającego się z przedstawicieli róż-
nych profesji: władz Gminy Osi-
na, duchowieństwa, przedstawicieli 
stowarzyszeń i mieszkańców gmin.  
Jury w tym roku oceniło aż 27 po-
traw pod względem m.in. składni-
ków, walorów smakowych, kompo-
zycji potraw oraz estetyki wykona-
nia i podania. 

Na zwycięzców kulinarnych 
zmagań oraz pozostałych osób bio-
rących udział w konkursie czekały 
nagrody rzeczowe i pieniężne.

Spośród wszystkich zaprezento-
wanych potraw mięsnych I miejsce 
zajęła pani Halina Gwiazdowska, 
która tego dnia przygotowała prze-
pyszną roladę z indyka z jajecznicą 
i szpinakiem. Nagrodę w tej katego-
rii ufundował Starostwa Goleniow-
ski – Tomasz Kulinicz.

W kategorii Ciasta i wypieki jury 
przyznało I miejsce pani Krysty-

nie Chojnackiej z Węgorzy za „ Ale 
jaja”. Fundatorem nagrody w tej 
konkurencji był PHU Zelba Zenon 
Janiszewski z Osiny. Doceniono 
również starania pani Janiny Detz, 
za „Jajka po polsku” w kategorii po-
trawy z jaj. Nagrodę w tej konku-
rencji ufundował PUWiS Sp. z o. o. 
z Nowogardu. 

W kategorii zupy wielkanocne 
jury wyróżniło panią Ewę Grygor-
cewicz za zupę chrzanową. Funda-
torem nagrody dla pani Ewy było 
Stowarzyszenie 4x4 Zachodniopo-
morskie. Stowarzyszenie to ufun-
dowało również nagrodę specjalną 
dla pana Józefa Owczarka za zestaw 
wielkanocnych wędlin. 

Organizatorami wielkanocne-
go konkursu był Wójt Gminy Osi-
na Krzysztof Szwedo oraz Kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Osinie – Krzysztof Górecki. 
Celem kulinarnego konkursu było 
m.in. popularyzacja tradycyjnych 
potraw wielkanocnych oraz kulty-
wowanie tradycji związanych z ob-
chodami Świąt Wielkanocnych. 

Klaudia Stefańska

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk fundatorów  zasłużone nagrody
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ROZMAITOŚCI

WATER ARENA  
– Targi Wędkarskie,  
Turystyczne  
i Rekreacji Wodnej
WATER ARENA w Szczecinie! to pierwsza w naszym regionie tak duża impreza targowa koncentrująca w jednym miejscu i czasie największe branże 
związane z wodą: wędkarstwo, żeglarstwo, turystyka i rekreacja wodna. 

Główną atrakcją WATER ARENY 
będzie oczywiście szeroka eks-
pozycja sprzętu wędkarskiego, 
żeglarskiego i olbrzymia gama 
atrakcji i miejsc turystycznych 
województwa zachodniopomor-
skiego. Będzie można się zapo-
znać z ofertą turystyki wędkarskiej 
od połowów dorsza na Bałtyku do 
ofert z całego świata. Producenci 
zaprezentują nowości na rok 2016 
z oferty skierowanej do karpiarzy, 
spinningistów, a także muszkarzy. 
Nie zabraknie sprzętu wyczyno-
wego. WATER ARENA będzie też 
doskonałą okazją do zakupu sprzęt 
często w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Będzie możliwość udziału 
w konkursach, szkoleniach i zawo-
dach organizowanych przez Polski 
Związek Wędkarski Okręg Szczecin 
i inne organizacje branżowe. Przy-
gotowaliśmy dużo atrakcji, które 
urozmaicą czas odwiedzającym 
nasze Targi.

Gwiazdą targów będzie Mistrz 
Niemiec !!!

Ingolf Augustin - Mistrz Niemiec 
2008 w wiązaniu sztucznych much 
(kategoria “Muchy suche”) oraz 
Mistrz Niemiec 2009 w wiązaniu 
sztucznych much. 

Polski Związek Wędkarski 
okręg Szczecin!

Zorganizuję prezentacja technik 
wędkarskich – dyscyplina spławi-
kowa, karpiowa, spinning i bait-
casting oraz dyscyplina morska  
- pokazy w  wykonaniu zestawu i 
technik prowadzenia na stoisku 
PZW i basenie centralnym oraz 
stoisku zewnętrznym oraz kurs 
wiedzy o wędkarstwie   połączony 
z egzaminem na kartę wędkarską  
oraz  bezpłatna karta wędkarska 
dla młodzieży i kobiet.

Odbędą się zawody wędkarskie 
rangi Okręgowej – casting rzutowy 
oraz panele dyskusyjne o aktual-
nej i projektowanej polityce PZW 
z naukowcami, członkami PZW 
Okręg Szczecin oraz OSK.

Na stoisku PZW będzie można 
zdać egzamin na kartę wędkarską. 
Odbędą się prezentacja sprzętu 
SSR, konkursy z cennymi nagro-
dami dla zwiedzających, konkurs 
wiedzy, sprawnościowy technik 
rzutowych – casting rzutowy.

Najpiękniejsza strefa na tar-
gach - akwarystyczna

Będzie można zobaczyć świat 
ryb i koralowców. Najpiękniejsze 
akwaria zostaną wystawione w 
strefie stowarzyszeń akwarystycz-
nych. Super klimatyczne miejsce, 

mało światła i cudownie rozświe-
tlone akwaria pełne kolorów pod-
wodnego świata. Przepiękne ryby, 
glony, koralowce. Mogą Was też 
zaskoczyć żywe Krewetki z Bałtyku. 
Dyskowce prosto z dorzecza Ama-
zonki. Dla dzieci postacią numer 
jeden będzie RYBKA NEMO. Dla 
dorosłych atrakcją będą piranie 
i możliwość zobaczenia ekscytu-
jącego momentu ich karmienia a 
super gwiazdą będzie rekin, któ-
rego spodziewamy się, że dotrze 
do nas z samego Gdańska. Cieka-
wostką techniczną będzie zestaw 
- akwarium bezobsługowe dla 
bardzo ,,leniwych akwarystów”. 
Całą obsługa z karminem włącz-
nie można wykonać z tabletu lub 
smart fonu.

Park Wieloryba i Aleksander 
Doba

Mnóstwo atrakcji dla dzieci.  
Prawdziwa osada piracka, piraci, 
olbrzymie ryby, zabawy i animacje. 
Wszystko kolorowe

i w morskim klimacie przygoto-
wane dla dzieci.

W sobotę o godzinie 12:00 spo-
tkanie z największym podróżni-

kiem ALEKSANDREM DOBĄ na 
stoisku ,,Parku Wieloryba”. 

Koncert szantowy
Rozpocznie się podczas targów 

w sobotę o godzi. 17:00 – Hala 
namiotowa.

Liczba miejsc ograniczona (tylko 
250 miejsc) !

Wystąpią: Stary Szmugler; 
QFTRY; Ciąg Dalszy Nastąpił; 
Znienacka Project; Jacek Zieliń-
ski; DAIR

Aby pozostać w klimatach wod-
nych - zapraszamy również na 
koncert szantowy.

Podczas koncertu, w którym 
udział wezmą znane i lubiane 
zespoły szantowe i folkowe, zor-
ganizowana zostanie akcja chary-
tatywna “Pomoc dla Qni” - mająca 
na celu wspomożenie rehabilitacji 
Andrzeja “Qni” Grzeli, wokalisty 
Ryczących Dwudziestek. 

Porady ekspertów i specjali-
stów

Targi to również atrakcyjny pro-
gram, podczas którego zwiedza-
jący będą mogli zasięgnąć porad 
specjalistów, zobaczyć techniki 
łowienia poprzez zainstalowane 
w basenie podwodne kamery. 
Wziąć udział w praktycznych kur-
sach łowienia różnymi technikami. 
Zobaczyć i posłuchać wykładów 

specjalistów. Będzie możliwość 
udziału w konkursach, szkoleniach 
i zawodach. W trakcie całych tar-
gów będzie działała nasza Telewi-
zja Targowa, w której będzie moż-
na zobaczyć wywiady z eksperta-
mi, filmy i reklamy.

Kącik Zabaw dla najmłodszych 
i kawiarnia

Na najmłodszych zwiedzają-
cych czekał będzie specjalny kącik 
zabaw z opieką, a dla ich rodziców 
elegancka kawiarenka targową, 
gdzie, przy kawie, będą mogli spo-
kojnie porozmawiać i miło spędzić 
czas.

Termin:   02-03 
kwietnia 2016 r. (sobota niedziela) 
w godzinach 10:00-18:00

Adres:   Azoty Arena Szczecin ul. 
Władysława Szafera 3/5/7

Parking: bezpłatny 
Dzieci: do lat 7 bezpłatnie 
Wstęp: cena biletu 15zł 
Oficjalna strona internetowa: 

WATER ARENA – Targi Wędkarskie 
i Rekreacji Wodnej

 http://expoarena.szczecin.pl/
targi-waterarena

Facebooka: WATER ARENA – Tar-
gi Wędkarskie i Rekreacji Wodnej:

https://www.facebook.com/tar-
giwedkarskie?fref=ts

Stal lipiany wygrywa i pogrąża Pomorzanin 

Dwa gole Gołdyna to za mało...
W sobotę (26 marca), na stadionie w Lipianach, Pomorzanin Nowogard rozgrywał bardzo 
ważny mecz w kontekście utrzymania się w lidze. Tamtejsza Stal nie jest wymagającym ry-
walem i również walczy o utrzymanie, pomimo tego nowogardzianie doznali kolejnej po-
rażki, tym samym już niemal całkowicie odbierając sobie szansę na utrzymanie się w lidze.  

Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard  4:2 (2:0)
Gole: Maciej Gołdyn x2
Skład: Jacek Malanowski – Arkadiusz Balcer (Patryk Marcinkowski), Krzysz-

tof Domanowski, Tomasz Wąsik (Karol Osakiewicz), Krystian Krzak – Adam 
Mańka, Fernando Maia Batista, Damian Kosior, Dawid Kurek (c) – Rafał List-
kiewicz (Dariusz Iwaniuk), Maciej Gołdyn.   

To był mecz, który miał do-
dać nadzieję nowogardzkim kibi-
com na to, że Pomorzanin wciąż 
może walczyć o utrzymanie. Nie-
stety, rzeczywistość okazała się bez-
litosna... Już przed przerwą Stal Li-
piany prowadziła 2:0 choć, co cie-
kawe, do momentu utraty pierw-
szego gola to Pomorzanin prezen-
tował się lepiej na boisku w Lipia-
nach. Po zmianie stron gospoda-
rze ponownie dwukrotnie poko-
nali Jacka Malanowskiego i zrobi-
ło się 4:0. Wówczas dwoma gola-

mi zdobytymi po sytuacjach sam na 
sam z bramkarzem, popisał się Ma-
ciej Gołdyn. Na więcej jednak no-
wogardzianom zabrakło sił. Jakby 
tego było mało, wszystkie zmiany 
zostały podyktowane urazami pił-
karzy, a w 90. minucie za brutalny 
faul w polu karnym z boiska został 
wyrzucony Krzysztof Domanow-
ski. Obrońca Pomorzanina już w 
35. minucie otrzymał żółtą kartkę, 
jednak za przewinienie z 90. minu-
ty meczu, sędzia od razu wyjął czer-
wony kartonik. Tym samym stoper 

z Nowogardu będzie musiał pauzo-
wać. Stal zatem w doliczonym cza-
sie gry wykonywała rzut karny, jed-
nak na posterunku był Jacek Ma-
lanowski, który tym razem nie dał 
się pokonać. Marna to jednak po-
ciecha dla nowogardzkiej drużyny. 
Pierwszy zespół jest „czerwoną la-
tarnią” wojewódzkiej okręgówki i  
nieuchronnie zmierza do niższego 
szczebla rozgrywek. Przy artykule 
publikujemy komplet wyników 18. 
kolejki oraz aktualną tabelę.  

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
18. kolejka:
Arkonia Szczecin – Piast Karsko  2:3
Polonia Płoty – Iskra Golczewo  1:3
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard 4:2
Rega Trzebiatów – Zorza Dobrzany 0:1
Ina Ińsko – Błękitni II Stargard  3:1
Sarmata Dobra – Stal Szczecin  2:5
Morzycko Moryń – Sparta Węgorzyno 1:2
Kłos Pełczyce – Energetyk Gryfino 0:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 energetyk Gryfino 18 49 47 12 16 1 1
2 Sparta Węgorzyno 18 41 42 24 13 2 3
3 Stal Szczecin 18 41 57 11 13 2 3
4 Morzycko Moryń 18 40 50 20 13 1 4
5 Błękitni II Stargard 18 29 52 34 9 2 7
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 18 29 34 32 8 5 5
7 Iskra Golczewo 18 24 25 26 7 3 8
8 Arkonia Szczecin 18 24 29 26 6 6 6
9 Polonia Płoty 18 23 30 39 7 2 9
10 Piast Karsko 18 23 34 36 7 2 9
11 Ina Ińsko 18 22 22 30 7 1 10
12 Kłos Pełczyce 18 21 25 29 6 3 9
13 Zorza Dobrzany 18 16 22 37 4 4 10
14 Stal Lipiany 18 15 35 57 4 3 11
15 Sarmata dobra 18 7 13 84 2 1 15
16 Pomorzanin Nowogard 18 7 16 36 1 4 13

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie 
powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki
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Giełda Samochodowa Dziennika
Alians 2 Auto Komis "Miedwie" tel 600-892-699 

73-108 Zieleniewo, ul Szczecińska 32 

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika 
skontaktuj się z nami 516-636-486 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl

眀眀眀⸀眀猀栀琀眀瀀⸀瀀氀

䬀刀夀䴀䤀一伀䰀伀䜀䤀䄀 
䤀 椀 䤀䤀 匀吀伀倀一䤀䄀

圀 一䄀匀娀䔀䨀 伀䘀䔀刀䌀䤀䔀 刀팀圀一䤀䔀笁 
∠匀吀唀䐀䤀䄀 䤀 匀吀伀倀一䤀䄀   ∠匀吀唀䐀䤀䄀 䤀䤀 匀吀伀倀一䤀䄀 
∠匀吀唀䐀䤀䄀 倀伀䐀夀倀䰀伀䴀伀圀䔀

∠ 倀刀娀䔀匀吀᠁倀䌀娀伀威 䜀伀匀倀伀䐀䄀刀䌀娀䄀 
  䤀 䐀䔀吀䔀䬀吀夀圀䤀匀吀夀䬀䄀
∠ 䬀刀夀䴀䤀一伀䰀伀䜀䤀䄀 倀䔀一䤀吀䔀一䌀䨀䄀刀一伀ⴀ
  䬀唀刀䄀吀伀刀匀䬀䄀

 

Mitsubishi Colt VI 2006, 1.3 Sport Tuning
Przebieg:97430,Benzyna, Elektryczne lusterka i  szy-
by, Immobiliser, Klimatyzacja, Przyciemniane szy-
by, bezwypadkowe z ORYGINALNYM przebiegiem 
potwierdzonym w serwisie jak i Badaniu Technicz-
nym z 23.12.2015 gdzie otrzymało TUV do Grudnia 
2017. Koszt rejestracji to 650 zł dla zdecydowanego
 kupca Gratisy!                         Cena 11 300 zł

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 
Rok 2010, Przebieg: 169400, Moc:140, Manual,Prze-
gląd Maj 2016, Ubezpieczenie Wrzesień 2016,Gara-
żowany,  Serwis ASO, ABS, Czujnik deszczu, Star-
-Stop ,ESP, Klimatyzacja, Ksenony, Nawigacja, We-
basto, Podgrzewane fotele, Air Back x10, Przyciem-
niane szyby, Relingi, Tempomat.

Cena 30 000 zł

Skoda Octavia I 1.6-75KW +LPG
Rok:2009 Przeb:132700, Rodzaj skrzyni: Manual-
na, Kupiony w Polsce, Przegląd do:Wrzesień 2016, 
Ubezpieczenie do:Listopad 2016, Faktura VAT, Ga-
rażowany, Kupiony w polskim salonie, Pierwszy 
właściciel, Serwis  ASO, Stan bardzo dobry, ESP, 
Klimatyzacja,VIN:TMBDX41U798853984                                   

Cena 19 900 zł 

Opel Corsa C 1.3 CDTI Enjoy
Rok :2004, Przebieg:174000, Liczba drzwi:4/5, 
Moc:70, ABS, Aluminiowe felgi, Autoalarm, Ba-
gażnik na dach, Centralny zamek, Dzielone sie-
dzenia,  Elektryczne szyby, ESP, Halogeny, Immo-
biliser, Klimatyzacja, Poduszki powietrzne x 6    

Cena 9 690 zł

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Przegląd 
Wrzesień 2016i Ubezp. Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,, Elektryczne lusterkai szyby, Klima-
tyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4,W-
spomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r. Pojazd 
książkę serwisową. Cena 17 790 zł

Mazda 2 II 1.4 benzyna Core + (klm) 2003 r
Przeb:160600 Przeg. Czerwiec 2016 i Ubezp. 
Kwiecień 2016,Garażowany, Serwis w ASO,ABS, 
Dodatkowy komplet opon,Elektryczne szyby, ESP, 
Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja,  Air 
Back x4, Relingi,  Wspomaganie kierownicy.Pełna 
dokumentacja. Pojazd sprowadzony       

Cena 10 390 zł

Ford Mondeo III 1.8-125KM Benzyna 
Rok:2006,Przeb.:209tys. Alum.felgi, Centralny za-
mek, Czujnik deszczu, Elektry. lusterka i szyby 
ESP,   Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, 
Podgrzewane fotele, Air Back x6, Relingi,Serwis 
ASO.   Nowe opony 16. 

Cena:10 390 zł

Volkswagen Golf IV 1.8 HIGHLINE
Rok :1998 Przeb:185600,Jakość pojazdu poparta 
badaniem technicznym w pażdzierniku 2015 gdzie 
auto otrzymało TUV do X.2017 roku. Oryginalny 
przebieg potwierdzony w badaniach jak i serwisie-
,skórzana kierownica,podgrzewane siedzenia,tem-
pomat,klimatronik, spryskiwacze reflektorów,Alu 
felgi z nowymi oponami.              Cena 9 950 zł

Volvo S60 II D3 Summum 2.0 diesel 163 KM
Rok:2011,Przeb.107940, Zarejestrowany i ubezpie-
czony, Garażowany, Pierwszy właściciel, Serwiso-
wany w ASO, ABS, ASR, Centralny zamek, Czuj-
nik deszczu i parkowania, EDS, Kier. wielofunk-
cyjna,Ksenony, Nawigacja,Podgrzewane fotele, Air 
Back x10, Szyberdach, Skórzana tapicerka, Tempo-
mat,Wspom.kierownicy,          Cena 62 500 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizual-
nym . Auto serwisowane bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys. Cena 12 900

Piłkarki rozpoczynają walkę o awans

Zorza pogrzebie Pomorzanin?
W najbliższy weekend na trzech szczeblach rozgrywek piłkarskich, zespoły Pomorzanina 
Nowogard powalczą o ligowe punkty. Pierwszy zespół pojedzie do zagrożonej spadkiem Zo-
rzy Dobrzany, porażka Pomorzanina oznacza już koniec złudzeń o pozostaniu w wojewódz-
kiej okręgówce. Po raz pierwszy w rundzie rewanżowej zagrają rezerwy, jak również kobie-
ca drużyna walcząca o awans do II Ligi. 

Po tym jak podopieczni Fer-
nando przegrali dotkliwie w Li-
pianach, a z kolei Zorza Dobrza-
ny wygrała swój mecz w Trzebia-
towie, szansę na utrzymanie się w 
lidze zostały już niemal pogrzeba-
ne przez zawodników Pomorzani-
na. Los ten może w sobotę przy-
pieczętować drużyna z Dobrzan, 
która o godzinie 16:00, na wła-
snym boisku zmierzy się z „roz-
bitym” Pomorzaninem. Gospoda-
rze również walczą o utrzymanie, 
jednak z o wiele lepszym efektem 
niż nowogardzianie. Zorza zajmu-
je w tabeli 13. miejsce z 16 punk-
tami na koncie, a do bezpiecznej 
strefy traci 7 punktów. W ostat-
nich dwóch spotkaniach piłkarze 
z Dobrzan pokonali najpierw u 
siebie Polonię Płoty (3:1), następ-
nie w Trzebiatowie tamtejszą Regę 
(0:1). W najbliższą sobotę przeko-
namy się, czy pierwszy zespół po-
godzi się ze spadkiem notując 14 

porażkę w sezonie, czy też zawod-
nicy z Nowogardu wreszcie zasko-
czą i wywalczą trzy punkty? 

Pomorzanin II Nowogard w 14. 
kolejce nie pojechał do Łożnicy i 
przegrał walkowerem. W najbliż-
szą niedzielę, o godzinie 14:00, 
piłkarze drugiego zespołu wybie-
gną już na boisko przed własną 
publicznością, aby zmierzyć się 
z walczącą o awans Hanzą Gole-
niów. Rywale zajmują 3. miejsce w 
ligowej tabeli, a do lidera i wiceli-
dera tracą jedynie 1 punkt. Gole-
niowianie mogą pochwalić się 12 
zwycięstwami i jedynie 2 porażka-
mi, a wszystko to przy 46 strzelo-
nych golach oraz jedynie 10 stra-
conych. Dodajmy, że w pierw-
szym meczu rezerwy zostały roz-
gromione w Goleniowie 7:0. Co 
ciekawe, dla Hanzy to również bę-
dzie pierwszy mecz w rundzie re-
wanżowej, gdyż w 14. kolejce do 
Goleniowa nie przyjechali piłka-

rze z Przybiernowa, którzy naj-
prawdopodobniej wycofają się z 
rozgrywek. To dobra wiadomość 
dla nowogardzian, gdyż dzięki de-
cyzji klubu z Przybiernowa, szan-
se Pomorzanina II na utrzymanie 
diametralnie wzrosły. 

W sobotę, o godzinie 14:00, 
swój marsz w kierunku II Ligi Ko-
biet rozpoczną podopieczne Paw-
ła Błaszczyka. „Pomorzanki” mu-
szą odrobić 6 punktów straty do 
liderek, mając w zapasie zaległy 
mecz z Błękitnymi II. Nie ma za-
tem miejsca na pomyłkę, a w so-
botę czeka już wymagający ry-
wal, gdyż do Nowogardu przyje-
dzie Zalew Stepnica. Sobotnie ry-
walki piłkarek z Nowogardu, zaj-
mują w ligowej tabeli 4. miejsce z 
trzema punktami straty do Pomo-
rzanina. Zalew może się pochwa-
lić imponującym wyjazdowym bi-
lansem spotkań. Piłkarki ze Step-
nicy na boiskach rywalek wygra-

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
19. kolejka:
Stal Szczecin – Arkonia Szczecin   (02.04; 11:00)
Energetyk Gryfino – Morzycko Moryń  (02.04; 12:00)
Iskra Golczewo – Rega Trzebiatów  (02.04; 14:00)
Kłos Pełczyce – Stal Lipiany   (02.04; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Sarmata Dobra  (02.04; 16:00)
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  (02.04; 16:00)
Błękitni II Stargard – Polonia Płoty  (03.04; 13:00)
Piast Karsko – Ina Ińsko    (03.04; 14:00)

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
15. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Kasta Majowe  (02.04; – || – )
Znicz Niedźwiedź – Zjednoczeni Kobylanka (02.04; – || – )
Rybak Wełtyń – Wołczkowo-Bezrzecze  (02.04; – || – )
Orzeł Łożnica – Vielgovia Szczecin  (02.04; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów (03.04; 14:00)
Aquila Szczecin – Zalew Stepnica   (03.04; 18:00)
OKS Goleniów – Światowid Łobez  (03.04; 19:00)

III Liga Kobiet 2015/2016
11. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  (02.04; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica  (02.04; 14:00)
Fala Międzyzdroje – Olimpia III Szczecin  (02.04; – || – )
Hattrick Kołobrzeg - Orzeł Women Wałcz  (02.04; – || – )

ły 4 spotkania i tylko raz scho-
dziły z murawy jako pokonane. 
W pierwszym spotkaniu „Pomo-
rzanki” pewnie wygrały w Stepni-
cy 1:4. Wierzymy, że zawodniczki 
z Nowogardu powtórzą swój wy-

czyn i dostarczą tego dnia sporo 
radości swoim kibicom. Przy ar-
tykule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. 

KR 
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Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika 
skontaktuj się z nami 516-636-486 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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Mitsubishi Colt VI 2006, 1.3 Sport Tuning
Przebieg:97430,Benzyna, Elektryczne lusterka i  szy-
by, Immobiliser, Klimatyzacja, Przyciemniane szy-
by, bezwypadkowe z ORYGINALNYM przebiegiem 
potwierdzonym w serwisie jak i Badaniu Technicz-
nym z 23.12.2015 gdzie otrzymało TUV do Grudnia 
2017. Koszt rejestracji to 650 zł dla zdecydowanego
 kupca Gratisy!                         Cena 11 300 zł

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 
Rok 2010, Przebieg: 169400, Moc:140, Manual,Prze-
gląd Maj 2016, Ubezpieczenie Wrzesień 2016,Gara-
żowany,  Serwis ASO, ABS, Czujnik deszczu, Star-
-Stop ,ESP, Klimatyzacja, Ksenony, Nawigacja, We-
basto, Podgrzewane fotele, Air Back x10, Przyciem-
niane szyby, Relingi, Tempomat.

Cena 30 000 zł

Skoda Octavia I 1.6-75KW +LPG
Rok:2009 Przeb:132700, Rodzaj skrzyni: Manual-
na, Kupiony w Polsce, Przegląd do:Wrzesień 2016, 
Ubezpieczenie do:Listopad 2016, Faktura VAT, Ga-
rażowany, Kupiony w polskim salonie, Pierwszy 
właściciel, Serwis  ASO, Stan bardzo dobry, ESP, 
Klimatyzacja,VIN:TMBDX41U798853984                                   

Cena 19 900 zł 

Opel Corsa C 1.3 CDTI Enjoy
Rok :2004, Przebieg:174000, Liczba drzwi:4/5, 
Moc:70, ABS, Aluminiowe felgi, Autoalarm, Ba-
gażnik na dach, Centralny zamek, Dzielone sie-
dzenia,  Elektryczne szyby, ESP, Halogeny, Immo-
biliser, Klimatyzacja, Poduszki powietrzne x 6    

Cena 9 690 zł

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Przegląd 
Wrzesień 2016i Ubezp. Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,, Elektryczne lusterkai szyby, Klima-
tyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4,W-
spomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r. Pojazd 
książkę serwisową. Cena 17 790 zł

Mazda 2 II 1.4 benzyna Core + (klm) 2003 r
Przeb:160600 Przeg. Czerwiec 2016 i Ubezp. 
Kwiecień 2016,Garażowany, Serwis w ASO,ABS, 
Dodatkowy komplet opon,Elektryczne szyby, ESP, 
Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja,  Air 
Back x4, Relingi,  Wspomaganie kierownicy.Pełna 
dokumentacja. Pojazd sprowadzony       

Cena 10 390 zł

Ford Mondeo III 1.8-125KM Benzyna 
Rok:2006,Przeb.:209tys. Alum.felgi, Centralny za-
mek, Czujnik deszczu, Elektry. lusterka i szyby 
ESP,   Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, 
Podgrzewane fotele, Air Back x6, Relingi,Serwis 
ASO.   Nowe opony 16. 

Cena:10 390 zł

Volkswagen Golf IV 1.8 HIGHLINE
Rok :1998 Przeb:185600,Jakość pojazdu poparta 
badaniem technicznym w pażdzierniku 2015 gdzie 
auto otrzymało TUV do X.2017 roku. Oryginalny 
przebieg potwierdzony w badaniach jak i serwisie-
,skórzana kierownica,podgrzewane siedzenia,tem-
pomat,klimatronik, spryskiwacze reflektorów,Alu 
felgi z nowymi oponami.              Cena 9 950 zł

Volvo S60 II D3 Summum 2.0 diesel 163 KM
Rok:2011,Przeb.107940, Zarejestrowany i ubezpie-
czony, Garażowany, Pierwszy właściciel, Serwiso-
wany w ASO, ABS, ASR, Centralny zamek, Czuj-
nik deszczu i parkowania, EDS, Kier. wielofunk-
cyjna,Ksenony, Nawigacja,Podgrzewane fotele, Air 
Back x10, Szyberdach, Skórzana tapicerka, Tempo-
mat,Wspom.kierownicy,          Cena 62 500 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizual-
nym . Auto serwisowane bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys. Cena 12 900

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika
skontaktuj się z nami 91 392 21 65 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycz-
nej "Zdrowie" dnia 9 kwiecień 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammogra�czne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra�czne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-
we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Firma DGP Clean Partner 
Sp. z. o.o. 

zatrudni 
Salowe 

do pracy w Szpitalu 
w Goleniowie 

na podstawie umowy zlecenia. 
Stawka 8,23 zł brutto / godz.  

Wymagana książeczka do celów 
sanitarno- epidemiologicznych. 

Kontakt 662 044 961

Przypominamy o konkursie PTn

Moneta „250. rocznica założenia Mennicy Warszawskiej”
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard wzbogaciło swoje zbiory o unikatową monetę o nominale 5 zł, upamiętniającą 250. rocznicę założe-
nia Mennicy Warszawskiej. W związku z tym wydarzeniem, od stycznia trwa I Ogólnopolski  Konkurs Numizmatyczny „Mennica przyszłości – pieniądz 
przyszłości”

Moneta, którą nabyło Koło Nu-
mizmatyczne Nowogard, upa-
miętnia 250. rocznicę założe-
nia Mennicy Warszawskiej. 
Jej nakład nie jest zbyt wielki, 
gdyż przewidziany w liczbie 35 
tys. sztuk, zatem tym bardziej 
jest to unikatowy eksponat dla 
nowogardzkiego klubu kolekcjo-
nera. Moneta została wykonana z 
metalu Ag 925/1000, przy użyciu 
stempla lustrzanego, selektywne-
go złocenia oraz oksydowania. Na 
zlecenie Narodowego Banku Pol-
skiego monetę wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. Rewers mo-
nety (klipa) ukazuje często wystę-
pujące na monetach i medalach 
tego okresu, popiersie króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego 
dłuta Holzhaussera. Przedstawio-
no również wizerunek podstawo-
wej maszyny menniczej doby sta-
nisławowskiej, tzw. balansjerki. 
Całość podkreśla maksyma „Pro 

Fide, Grege Et Lege” (Za wiarę, 
lud i prawo), która widnieje na 
medalu sławiącym wznowienie 
przez króla Orderu Orła Białego. 
Na awersie monety rozpoznajemy 
wizerunek Zamku Królewskiego i 
postać Minerwy, jako opiekunki 
rzemiosł, z medalu królewskiego 
z 1766 roku, który wybito na pa-
miątkę reformy monetarnej i za-
łożenia Mennicy Warszawskiej. 
Dobór symboli i odniesień histo-
rycznych, a także wkomponowa-
nie w klipę wizerunku współcze-
snej monety, doskonale uwydat-
nia ciągłość historii menniczej w 
Polsce. Projektantem opisywanej 
monety jest Robert Kotowicz.   

Przypominamy o konkursie 
PTN

Nowogardzki Oddział PTN od 
stycznia prowadzi akcję mającą 
na celu poinformowanie oraz za-
chęcenie uczniów z naszej gmi-
ny oraz gminy Osina do wzięcia 

udziału w I Ogólnopolskim  Kon-
kursie Numizmatycznym „Men-
nica przyszłości – pieniądz przy-
szłości”. Adresatami konkursu są 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych. Konkurs polega na 
przygotowaniu pisemnej pracy 
o objętości min.1000 znaków, w 
której autorzy przedstawią swoją 
wizję pieniądza i mennicy przy-
szłości, biorąc pod uwagę histo-
ryczne zmiany, jakie następowa-
ły na przestrzeni wieków. Pra-
ce pisemne mogą być wzbogaco-
ne ilustracjami. Konkurs przebie-
gać będzie jednoetapowo. Uczest-
nikom konkursu nie pozostało już 
zbyt wiele czasu, gdyż prace na-
leży przesyłać w terminie do 15 
kwietnia 2016 roku na adres: Pol-
skie Towarzystwo Numizmatycz-
ne, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 War-
szawa lub na adres e-mailowy: 
ptn@ptn.pl (z dopiskiem „Kon-

kurs”). Rozstrzygnięcie konkur-
su i ogłoszenie wyników nastą-
pi w dniu 25 kwietnia 2015 roku, 
na stronie internetowej Towarzy-
stwa: www.ptn.pl .

Przewidywane są nagrody za 
zajęcie pierwszych trzech miejsc 
w pionie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych. Jedną z nagród dla 
wszystkich wyróżnionych będzie 
zwiedzanie, wraz z opiekunami, 
działu produkcji Mennicy Pol-
skiej. Przyznane będą także upo-
minki ufundowane przez Menni-
cę Polską S.A. oraz Polskie Towa-
rzystwo Numizmatyczne. Jedna 
lub kilka najciekawszych prac bę-
dzie opublikowana w Biuletynie 
Numizmatycznym – czasopiśmie 
wydawanym przez PTN.  Już 
dziś gorąco zachęcamy uczniów 
z gminy Nowogard oraz Osina do 
wzięcia udziału w konkursie. 

KR 250. rocznica założenia Mennicy War-
szawskiej - Rewers

250. rocznica założenia Mennicy War-
szawskiej - Awers

Osińska liga Piłki Siatkowej – play-offy

Rozpoczyna się walka o mistrzostwo
W najbliższą niedzielę (3 kwietnia), siatkarze rywalizujący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej przystąpią do fazy play-off. Zostaną rozegrane pojedynki pół-
finałowe oraz spotkania o miejsca 5-10. Będzie to przedostatnie spotkanie siatkarskie w ramach rozgrywek, organizowane w hali sportowej ZSP w Osinie. 

Siatkarze walczący w Osińskiej 
Lidze Piłki Siatkowej jeszcze tylko 
dwa razy spotkają się w hali spor-
towej ZSP w Osinie, aby rozegrać 
swoje pojedynki. Zmagania roz-
poczną mecze półfinałowe, a w 
nich Wojcieszyn zmierzy się z Ża-
bowem oraz Węgorza z Dąbrową. 
Zwycięzcy zagrają w ostatniej serii 
gier w finale, natomiast przegrani 
w meczu o 3. miejsce. Następnie 
swoje spotkania rozegrają zespo-
ły walczące o miejsca od 5. do 10. 
Najpierw Krzywice podejmować 
będą Bodzęcin, następnie naprze-
ciw siebie staną zespoły Wyszo-
mierza oraz Kikorzy, a na koniec 
zagrają gospodarze w bratobój-

czym pojedynku Osiny i Gwiaz-
dy Osina. W tych spotkaniach 
zdobyte punkty oraz sety zosta-
ną dopisane do dorobku drużyn 
z rundy zasadniczej i na tym za-

kończy się rywalizacja tych zespo-
łów w rozgrywkach osińskiej ligi. 
Główny organizator i zarazem sę-
dzia zmagań- Tomasz Gajda, za-
znacza jednak, że jeśli zespoły z 

miejsc 5-10 wyrażą chęć rozegra-
nia spotkań towarzyszących fina-
łowi oraz pojedynku o 3. miejsce, 
to jest możliwość zaplanowania 
tych gier. 

Póki co, pozostaje nam skupić 
się na walce o finał ligi. O wyni-

kach niedzielnych spotkań poin-
formujemy na bieżąco. Przy arty-
kule prezentujemy komplet spo-
tkań fazy play-off zaplanowanych 
na najbliższą niedzielę.

KR

Zmagania siatkarzy biorących udział w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej wkraczają 
w decydujący etap

Osińska Liga Piłki Siatkowej, Play-off (3 kwietnia):
Półfinały:
Wojcieszyn – Żabowo  (11:00)
Węgorza – Dąbrowa  (12:30)

Mecze o miejsca 5-10:
Krzywice – Bodzęcin  (14:00)
Wyszomierz – Kikorze  (15:30)
Gwiazda Osina – Osina  (17:00)

Hotel restauracja Przystań 

zatrudni 
kucharza, 

pełen etat (na stałe).

 Tel. 91 39 20 221

Praca na produkcji  
– nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

tel. 601-99-40-30
praca@pol-farma.pl

„POL-FARMA” Sp. z o.o. 

zatrudni
Operatora 

do obsługi HDS
Wymagania:
- uprawnienia IIŻ na HDS 
do transportu drewna
Mile widziane uprawnienia C+E
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Opiekunka Osób Starszych 
w niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerima med. 
Telefon 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma Koschem Ksel-Adamus S.J. w Węgorzynie 

zatrudni
pakowaczy, kontrolerów jakości, frezera, tokarza

tel. kont. 662 770 888, 608 609 002 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa  

odrębnej własności  lokalu mieszkalnego
Lokalizacja:  Nowogard, ul. Leśna 6b
Powierzchnia - 67,70 m2 

Parter cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.  
Budynek całkowicie zmodernizowany w 2013 roku.
Cena: 142.500 zł  Wa d i u m :  7 . 6 0 0  z ł  

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 

2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 1 kwietnia 2016 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na lokal Leśna 6b”.  Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2016 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  
kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o 
godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Osoba, której 
oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowa-
ną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania 
pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone w na-
stępnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ule-
ga przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej 
wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w termi-
nie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 913910010, 607607814.

ZagubioNo 
(cenny z przyczyn osobistych) 

kolczyk w dniu 22.03 okolice 
ul. Bankowa i Apteka na 700 lecia. 

W rannych godzinach. 501 049 222
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OGŁO SZe nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

nierUCHOmOŚCi

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 
267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miej-
scowości Łęczyca w rejonie 
skrzyżowania dróg Stargard-
-maszewo, Szczecin-Chociwel. 
działka przylega bezpośrednio 
do drogi 106. Tel. 607 835 815 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Sprzedam łąki 1,66 ha i 3,40 ha 
Grabin. 603 980 606 po 19stej

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. 
księcia racibora. Tel. 693 128 
069 

• Sprzedam lub zamienie własno-
ściowe, spółdzielcze, IV piętro, 
66m2. Tel. 788 205 378

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

•	 dom nad jeziorem w stanie su-
rowym zamkniętym w nowo-
gardzie sprzedam. 605 548 164

• Sprzedam lub zamienię własno-
ściowe, spółdzielcze, IV piętro, 
66m2. Tel. 788 205 378 

• Zamienie mieszkanie 69m2 na 
dwa małe pokoiki w bloku, parter. 
9139 73 664 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, 
Osiedle Radosław. 660 424 991 

• Sprzedam działkę inwestycyjną o 
pow. 2600m2 przy stacji benzyno-
wej w Olchowie. Tel. 601 410 758 

• Sprzedam dzialkę wraz z dużą mu-
rowaną altaną przy Orlenie. 601 
410 758 

• Kawalerka do wynajęcia, nieume-
blowana. Tel. 889 215 737 

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie, ul. Poniatowskiego. 
737 681 742 

•	 dom, duży z garażem i ogrodem 
wynajmę. 602 474 266

• Zamienie garaż przy ul. Żerom-
skiego  z kanałem na garaż przy ul. 
Racibora. 0049 157 843 92 839

• Sprzedam hektar 900 w wiosce 
Długołęka. Tel. 668 989 393 

• Sprzedam ogród działkowy 3 ar ul. 
Ogrodowa. 693 694 747 

• Do wynajęcia garaż. Tel .782 548 
811

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy. ul. monte Casino. Tel. 695 
400 600 

• Lokal do wynajęcia 32m2 ul. War-
szawska „Pod kasztanami”. Tel. 663 
366 430 

• Sprzedam kawalerkę 32m2, par-
ter, ul.Kowalska. Tel.792577013 
lub 509603920 (po 16).

• Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 
665 057 095

• Sprzedam lub wynajmę garaż ul. 
Zamkowa. Tel. 604 012 380 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul asnyka. 884 000 435

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

• Sprzedam Żuk, Warszawa. 661 811 
611 

• Sprzedam motocykl Suzuki poj, 
250, rok 1992. Tel. 503 835 747 

• Sprzedam lawete. 609 931 915

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam Mercedes Benz klasa B 
180, 2006 rok produkcji, przebieg 
180 2,0 l diesel. Cena 21 000 do 
uzgodnienia. 00 49 157 843 928 39

• Sprzedam Forda Bolero 1998 rok 
produkcji. Przegląd 22.06.16r. 
1500 zł. Cena do negocjacji. 795 
429 655 

rOlniCTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 
036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wybie-
gu. 693 235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powy-
żej 7 tygodni, pełen program 
szczepień, sprzedaż od 29.03, 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

• Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto 
oraz tanio owies. 10 zł worek. 691 
140 322 

• Sprzedam kury nioski. Cena 15 zł 
za sztukę, półtoraroczne. 608 791 
487 

• Sprzedam Ursus C360 zarejestro-
wany do małego remontu tanio. 
Tel. 793 836 238 

•	 nasiona gorczycy sprzedam. 
Tel. 518 726 649 

• Rozrzutnik obornika jednoosiowy 
– polski w dobrym stanie – sprze-
dam. Korytowo 38. 

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107

USŁUGi

• Remonty i wykończenia mieszkań 
-wykonam. 608 364 330

•	 mOnTaŻ meBli, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-

wanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

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

•	 Pranie-maGiel,Pranie dYWa-
nÓW, WYkŁadZin, TaPiCerki 
meBlOWeJ SamOCHOdOWeJ/ 
SkÓrZaneJ maTeriaŁOWeJ / 
POŚCieli WeŁnianeJ / lanOli-
nĄ/SPrZĄTanie: CZYSZCZenie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-

nia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

• Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na uzy-
wane vaillant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do pie-
cow gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.
tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody 
o ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. 
Tel. 731 882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

• Matematyka. 668 17 12 12

•  Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

• Pomogę w nauce i odrabianiu lek-
cji, a także pisaniu wypracowań. 
Tanio i z podejściem. 661 600 516 

• Usługi ogrodnicze, spulchnianie 
ziemi, przycinanie drzewek, ko-
szenie trawy, opryski oraz wiele in-
nych prac ogrodniczych. 500 789 
687 

• Remonty i wykonczenia mieszkań 
– wykonam. 608 364 330 

PraCa

Zatrudnię (3 miesiące) 
kierowców 

kat. C i C+e mile widziani 
emeryci lub renciści. 

Tel. 518 726 649
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• amBerCare24 Opiekunki do 
niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 533 848 005 lub 535 340 311

•	 Poszukujemy pracowników bu-
dowlanych. korzystne warunki. 
694 440 205 

•	 Firma z nowogardu zatrud-
ni mechanika samochodowe-
go z doświadczeniem, atrakcyj-
ne wynagrodzenie, tel. 607 585 
561

• Spawacza i osobę do prac ślusar-
kich zatrudnię. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 
693 368 894, 600 931 083 

• Chętni (2 osoby) na zbiór truska-
wek (Szwecja). 9139 25 079 

• Poszukuje pracy w budownictwie, 
remonty, szpachlowanie, malowa-
nie itp. tylko legalnie.669 432 236 

• Podejmę prace jako szpachlarz, 
malarz itp. chętnie Niemcy. Tylko 
legalnie. 669 432 236 

• Zatrudnię profesjonalnego mala-
rza, szpachlarza oraz do suchej za-
budowy. 669 149 383 

• Zatrudnię do pracy na fermie, wa-
runki płacowe i mieszkaniowe do-
bre. 502 562 378, 91 39 103 15

• Szukam pracownika, gospodar-
stwo rolne Błądkowo, z upraw-
nieniami, bez nałogów. 665 785 
726 

inne

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę BOSCH, używa-
ną, tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z mate-
racem lub bez), komodę (kolor ja-
sny), szafkę nocną- całość od jed-
nego kompletu cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywa-
ne z Niemiec dwufunkcyjne cena 
od 1.000zl oraz tylko ogrzewanie 
cena 900zl gwarancja serwisowa, 
fachowy montaz cena do uzg. tel 
691 686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 sto-
jace na gaz vaillant 1.000zl pie-
ce gazowe c.o. stojace zeliwne 
c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Oddam szczeniaki labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

• Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LE-
ŚNA, panele ogrodzeniowe, naj-
niższe ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
– Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. 
Dojazd do klienta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam rower górski dziew-
częcy białoróżowy koła 26’’. 
Cena 350 zł. 880 957 402 

• Sprzedam dwa rowery górskie. 
661 811 611

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam tuje brabant. Wys. od 
0,70 – 1,50 cm. 607 580 172 

• Sprzedam rury Hobasa 
500/50cm 600/60cm. dł. rur 6m 
lub 4m. Tel. 509 568 616

• kupię namiot ogrodowy, meta-
lowy (na pomidory). 601 958 442 

• Zagęszczarka – skoczek. Sprze-
dam. 604 774 854 

• Sprzedaż drewna kominkowego. 
500 789 687 

•  
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Do wygrania BON O WARTOśCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika KUPon  25
61. służąca Tesmanów z dramatu H. Ibsena "Hed-
da Gabler"
62. miasto w Birmie
63. ... Alan Poe, amerykański pisarz
64. Sekwana
65. imię Rusha - piłkarza
66. Cafuzo
67. handluje meblami
68. ... Sumac, piosenkarka
69. na rycerzu
70. odraza, wstręt
71. istota sprawy
72. aktorka z melodramatu
73. razem z Flapem
74. moda, tendencja
75. państwo w państwie
76. ptak, kurobród nowozelandzki z rzędu wró-
blowatych
77. przewóz przez granicę
78. miasto włoskie
79. miasto w pn. Francji
80. wąż z "Księgi dżungli"
81. jezioro w północnej Finlandii
82. ... Łużycka
83. poczcie nieznany
84. ustęp tekstu
85. Ludwik Jerzy z "Przekroju"
86. śmiałość, waleczność
87. materiał opałowy
88. nasycanie powietrzem
89. słynny z prawości król Eginy
90. najprostsze rośliny plechowe
91. córka Kadmosa i Harmonii
92. Willem Claesz (1594- między 1680 a 1682), 
malarz holend., wybitny twórca martwych natur
93. suknia babci
94. choroba przenoszona przez tsetse
95. e pół tonu wyżej
96. świadectwo urodzenia
97. chroni i zdobi okładkę
98. Gall ..., kronikarz
99. skała do wyrobu klinkieru
100. miasto na pd.-wsch. od Gabrowa
101. ja
102. zostawiony przez sprawcę
103. samiec owcy
104. wzmacnia dźwięk
105. ryba, rodzina ptaszerowate
106. irlandzcy terroryści
107. roślina na ślubne wianki
108. miasto w Austrii nad Anizą
109. porcja żywnościowa
110. z Kofi Annanem na czele
111. groźna choroba oczu
112. opływowa osłona samolotu
113. syn Posejdona

PODPOWIEDŹ: ENINA, HAFREN, HYS, INARI, KAL-
DERA, SEINE.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. część seta tenisowego
2. roślina zielna
3. nowela Zygmunta Kisielewskiego
4. zagłębie w szczytowej części wulkanu
5. Szalom, pisarz żydowski (zmarł w 1957)
6. lewa różna od prawej
7. puszczane na rzece 23 czerwca
8. roślina o mięsistych strąkach
9. gatunek kawy brazylijskiej
10. cyklon tropikalny
11. antonim syntezy
12. ryba, rodzina: okoniowate (Dunaj)
13. część konia z ogonem
14. rzeka w Niemczech; Ems
15. Pere ...

16. wada obiektywów
17. poszkodowana w kraksie
18. jedn. stężenia roztworów
19. grupa atomowa
20. lot wiszący
21. cząsteczka O2
22. biletowe na dworcu
23. japońska forma szermierki
24. Severn
25. komedia Romana Niewiarowicza 
26. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spo-
kojnym, w archipelagu Kardiny
27. graniczyła z RFN
28. przyprawa kuchenna do zup, sosów
29. rzadki, srebrzystobiały metal (Yb)
30. wiecznie zielone drzewo z Gwinei

31. pierwsza kusicielka
32. z czarownicami albo z alejkum
33. kochanka Aleksandra Wielkiego
34. miasto na wyspie Luzon
35. Novak lub Basinger
36. tamte kobiety
37. wyrabia duże rondle
38. dziecięcy trzykołowy
39. wnosi opłaty za programy RTV
40. w czasie orki część pola jeszcze nie zaorana
41. miasto w Birmie
42. brak rozumu, bzik
43. gatunek kawy
44. pierwszy dyrektor zoo
45. przepływa przez Irkuck
46. "poczekalnia" przed portem

47. udźwig
48. pląs, taniec
49. rolniczy stan w USA
50. powróz do bicia
51. futerał
52. zabawka podrywana na sznurku
53. ryba wód mulistych
54. Tadeusz, polski młociarz
55. zagłębienie po lodowcu
56. okręg węglowy w Polsce
57. miasto w Peru
58. film A. Kurosawy

Poziomo:
59. mieszka w Atenach
60. pancerna w ścianie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Kształtuje nas i wypełnia to 
co kochamy

Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Halina Stefańska, Stanisława Po-
korska, Andrzej Leszczyński, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Hali-
na Szwal, Alicja Wypych,Władysława Huget, Urszula Kaczmarek 

Zwycięzcy: Maria Sowińska, Andrzej Leszyczński, Urszula Kaczma-
rek

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Madzia Skowrońska, Wikroria Przygocka, Weroni-

ka Zaremba 
Zwycięzca:  Weronika Zaremba
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

inFOrmaTOr lOkalnY - nOWOGard

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

WIZUALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAŁKI NA SPRZEDŻ

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

REKLAMA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.3

s. 3

s.  5

Wynajmę 
biuro 28m2, ścisłe cen-

trum, I piętro, 
parking. 

501 549 818

Czytaj s. 6

XIII Memoriał 
im. Wojtka 
Chomińskiego

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Złote Gody 31 par małżeńskich z gminy Nowogard 

Jubileusz, który wzrusza…

Uratował 
psa, który 
wpadł do 
studzienki 

Kolejne 40 tys.  
na kompromitującą 
hucpę 

Program 
500+. Przyjęli 
już 470 
wniosków 
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

28.03.2016 r. 
Godz. 15:50 
Powiadomienie dyspozyto-

ra Straży Pożarnej o palących się 
nieużytkach w kierunku miejsco-
wości Otręby. 

29.03.2016 r. 
Godz. 11:45 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 3 Maja,  pomiędzy  pojazdami 
VW Crafter oraz Fiat Punto. 

Godz. 11:30 
Powiadomienie o kradzieży ta-

blicy rejestracyjnej z przyczep-
ki samochodowej, zaparkowanej 
przy ul. Żeromskiego.  

Godz. 17:40 
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu marki Samsung Galaxy 
Grand Prime na ul. Promenada. 

30.03.2016 r. 
Godz. 20:40 
Powiadomienie o uszkodze-

niu opon w samochodzie marki 
Aixam. 

31.03.2016 r. 
Godz. 08:40 
Potrącenie rowerzysty na ul. 

Boh. Warszawy przez kierują-

cego samochodem marki Opel 
Corsa. 

Godz. 12:40  
Kradzież telefonu komórkowe-

go marki Sony Xperia Z1 z szatni 
szkoły przy ul. Poniatowskiego. 

01.04.2016 r. 
Godz. 02:00
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

– Interwencyjnego na ul. 3 Maja 
zatrzymali kierującą pojazdem 
marki Opel, Dorotę S. która znaj-
dowała się pod wpływem środ-
ków odurzających. 

02.04.2016 r. 
Godz. 21:30 
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu marki Huawei w barze 
przy ul. 700 Lecia. 

03.04.2016 r. 
Godz. 16:00
W miejscowości Wierzbięcin, 

Andrzej G. kierował samocho-
dem marki Deawoo Lanos znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,66 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
    
 st. insp. Klaudia Gieryń 

Urząd Skarbowy informuje:

Szybszy zwrot podatku 
dla rodzin wielodzietnych
Trzydzieści dni – tyle ma trwać maksymalny czas zwrotu 
nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które rozli-
czą się elektronicznie z urzędem skarbowym. 

Za sprawność wypłat będą 
odpowiadać naczelnicy urzę-
dów, a pomoże w tym specjal-
ne narzędzie informatyczne. 
Przyspieszony tryb zwrotu nad-
płaty dla podatników, którzy są 
uprawnieni do korzystania z rzą-
dowego programu dla rodzin wie-
lodzietnych, to 30 dni od dnia zło-
żenia zeznania podatkowego dro-
gą elektroniczną. Ministerstwo Fi-
nansów, tak jak w ubiegłym roku, 
zobowiązało naczelników urzę-
dów skarbowych do sprawne-
go zorganizowania tego procesu. 
Aby to ułatwić resort finansów 
wykorzysta specjalne narzędzie 
informatyczne. Umożliwia ono 
bieżące monitorowanie elektro-
nicznych zeznań rocznych, w któ-
rych wykazano nadpłatę podat-
ku, związaną z ulgą prorodzin-
ną z tytułu wychowywania mini-
mum trojga dzieci. Wówczas sys-
tem automatycznie wskazuje tych 
podatników, którzy są obsługi-
wani preferencyjnie, a zarazem 
zgodnie z przepisami prawa. Ale 
także pozostali podatnicy, któ-
rzy posiadają Kartę Dużej Rodzi-
ny, ale nie odliczają w swoim ze-

znaniu podatkowym (złożonym 
drogą elektroniczną) ulgi proro-
dzinnej z tytułu wychowywania 
co najmniej trojga dzieci, mogą li-
czyć na podobne ułatwienia. Wy-
starczy, że zawiadomią swój urząd 
skarbowy o posiadaniu karty. 
- Wystarczy w elektronicznych 
deklaracjach PIT-36 i PIT-37 w 
polach (odpowiednio) 327 i 141 
poinformować o korzystaniu z 
Karty Dużej Rodziny. Pozwoli to 
urzędom skarbowym obsługiwać 
takie zeznania według przyspie-
szonej ścieżki zwrotu nadpłaty – 
informuje Rzecznik Prasowy Izby 
Skarbowej w Szczecinie, Małgo-
rzata Brzoza. Przypominamy, że 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Goleniowie informuje, że w każdy 
wtorek i czwartek, w okresie od 1 
marca do 28 kwietnia oraz dodat-
kowo w piątek 29 kwietnia, w go-
dzinach od 8:00 do 14:00 otwar-
ty jest punkt przyjmowania ze-
znań podatkowych w Nowogar-
dzie. Punkt mieści się w budyn-
ku Ratusza przy Placu Wolności 1. 

Informacja prasowa
Oprac: KR

Działkowcy rozpoczęli już sezon. Praca na ogródkach wre, co sprawdziliśmy przeprowa-
dzając sondę, tym razem nie uliczną a działkową, wśród nowogardzkich ogrodników pro-
wadzących swoje uprawy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. 15 Lutego. 

Pan Waldemar – Jak pan widzi, drzewka już popodcinałem, po-
malowałem farbą i uformowałem tak by cieszyły oko. Teraz za-
bieram się za ogólne porządki i właśnie przed chwilą posadziłem 
drzewka gruszy i wiśni. Patrząc dziś na pogodę domyślam się, że 
będzie ona bezchmurna. Dlatego postaram się spędzić każdą wolną 
chwilę właśnie tu na swojej działeczce. Korzystając z okazji życzę 
wszystkim działkowcom, by mieli bardzo dobre tegoroczne plony. 

Nina Leśniczek – Jestem, jak pani widzi, trochę już schorowa-
na, bo mam swoje lata, ale bardzo chętnie przychodzę tu na swoją 
działkę i odpoczywam sobie, ale i też troszeczkę staram się popraco-
wać przy m.in. grabieniu liści z grządek i w kwiatach. Mam niewiel-
ką działeczkę, ale zupełnie mi ona wystarcza, bo dobrze się tu czuję 
i lubię jak będą na niej rosły kolorowe kwiaty czy też np. truskawki. 

Pani Zdzisława – Prace na mojej działce rozpoczęłam już 
przed świętami Wielkiej Nocy. Dziś, jak pan widzi, robię tu ogólne 
porządki, które polegają na spaleniu niepotrzebnych śmieci, wy-
pieleniu grządek i posianiu warzyw, takich jak np. marchewka, 
buraczki itp. Pozostają jeszcze drzewka i ich podcięcie, by lepiej 
rosły i miały latem bardziej dorodne owoce. 

Ewa Masal- Sezon rozpoczęłam bardzo dobrze, bo jest 
dziś piękna pogoda, która zachęca do pracy na działce, gdzie 
wspólnie z mężem już m.in. skopaliśmy ziemię, by wkrótce po-
sadzić w niej warzywa takie jak marchewkę, pietruszkę, se-
ler itd. Pogoda jest słoneczna, dlatego sprzyja przebywaniu na 
działce... Cieszę się, że mamy już sezon, bo bardzo na to cze-
kałam, a wręcz nie mogłam się doczekać, teraz wreszcie będzie 
można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Pan Tadeusz – Jesteśmy sobie tu z żoną i porządkujemy dzia-
łeczkę, bo jest bardzo dobra do tego pogoda. Do tej chwili uda-
ło nam się zasiać już bób, groch i inne jeszcze warzywa. Jestem 
na emeryturze, to mam czas, i teraz gdy będzie już coraz cieplej, 
to będę bardzo chętnie wraz z małżonką przychodził na naszą 
działeczkę, ale działka to nie jedyne moje zajęcie, bo oprócz 
pracy na działce będę jeszcze łowić ryby, bo wędkarstwo to też 
moje ulubione zajęcie. Pogoda jest świetna więc życzę wszyst-
kim, by po zasianiu zebrali w odpowiednim czasie odpowied-
nie plony. 

Pan Halina – Sezon działkowy już się rozpoczął na dobre, 
dlatego z mężem wykorzystujemy każdą chwilę, by posiać na 
naszej działce te oto kwiaty bratki czy wygrabić chwasty. A 
jak to już zrobimy to następnie posadzimy cebulę, marchew-
kę, pietruszkę czy rzodkiewkę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bohaterska akcja mieszkańca Nowogardu 

Uratował psa, który wpadł do studzienki 
Dramatyczna akcja ratowania psa, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki melioracyjnej, nieopodal Szkoły Podstawowej nr 3 rozegrała się w mi-
niony czwartek (31.03),  po godz. 17:00. Przerażonego czworonoga  uratował z opresji wolontariusz Fundacji Psia Kość, p. Łukasz Szaniawski. Pies tra-
fił do schroniska w Sosnowicach. 

Psa wyczuł inny pies, z którym 
akurat w tej okolicy spacerował 
pan Zbigniew, mieszkaniec No-
wogardu. Mężczyzna powiado-
mił o znalezisku sąsiada, p. Prze-
mysława Pawlaka, który przypad-
kiem był w okolicy. Pan Przemy-
sław, prywatnie mąż radnej Jo-
wity Pawlak, na miejsce wezwał 
straż pożarną. 

- Ratownik próbował wycią-
gnąć psa z użyciem liny ratowni-
czej. Próba nie powiodła się i pies 
uciekł w niedostępną część kana-

łu. Po nieudanej próbie wabienia 
zwierzęcia ustawiono drewnia-
ne podesty, po których pies miał 
możliwość sam wydostać się na 
powierzchnię – poinformował 
brygadier Arkadiusz Skrzypczak, 
z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP w Goleniowie. 

Jednak zwierzę było zbyt moc-
no wystraszone, aby wyszło na ze-
wnątrz o własnych siłach. Po nie-
skutecznej interwencji strażaków, 
pan Przemysław skontaktował się 
ze swoją żoną, by wspólnie poszu-
kać innego rozwiązania sytuacji. 
Radna J. Pawlak o całej sprawie 
postanowiła poinformować tele-
fonicznie p. Sylwię Ochocką, no-
wogardzką wolontariuszkę Fun-
dacji Psia Kość. Pani Sylwia przy-
była na miejsce w towarzystwie 
trzech osób. Jedną z nich był p. 
Łukasz Szaniawski z Nowogar-
du, który długo nie myśląc podjął 
próbę wydobycia psa z głębokiej 
na 3 metry studzienki. Mężczyzna 
zszedł w dół po metalowej dra-
bince, wykazując się dużą odwa-
gą. Istniało bowiem prawdopodo-
bieństwo, że zmęczone i przestra-
szone zwierzę może się stać agre-
sywne. Na szczęście było inaczej. 

-Willy, bo tak go nazwaliśmy 
był bardzo przestraszony. Na po-

czątku staraliśmy się zdobyć jego 
zaufanie, przekupując go jedze-
niem, dobrym słowem i mizia-
niem. Po dłuższej chwili, Łukasz 
dostał kredyt zaufania. Na począ-
tek lekki dotyk no i wystawiona 
micha żarcia i.... podziałało, więc 
ruszyliśmy w stronę założenia ob-
roży... udało się. Dla swojego bez-
pieczeństwa stwierdziliśmy żeby 
założyć mu kaganiec, ponieważ 
nie wiedzieliśmy jak się zachowa 
w sytuacji stresowej. Willy okazał 
się łagodny jak baranek. Następ-
nie, żeby nie doznał żadnych ob-

rażeń zostały założone szelki, aby 
ułatwiły nam wyciągnięcie jego ze 
studzienki- relacjonuje przebieg 
akcji p. Sylwia Ochocka.  

Po wydobyciu zwierzęcia, wo-
lontariusze we własnym zakre-
sie zbadali kondycję psa. Okazało 
się, że zwierzak jest wychudzony, 
a jego ciało pokrywa sporo klesz-
czy. Było jasne, że nikt o niego 
nie dba i prawdopodobnie nie ma 
właściciela. Wolontariusze pod-
jęli więc decyzję, że pies zostanie 
przetransportowany do schroni-
ska w Sosnowicach. Zajęła się tym 
p. Karina Mazur z firmy MaJKa, 
zajmującej się odławianiem bez-
pańskich i chorych zwierząt.  

-Serdecznie dziękujemy w 
imieniu naszym i Willego, panu 
Zbigniewowi Kanieckiemu oraz 
całej rodzinie państwa Pawlak 
– mówi S. Ochocka z Fundacji 
Psia Kość, i jednocześnie apelu-
je o kontakt w przypadkach kie-
dy zwierzętom dzieje się krzywda 
(adres e-mail: fundacjapsiakosc@
wp.pl). Oczywiście w takich wy-
padkach, zawsze też można, a na-
wet należy, powiadomić również 
policję (997), bądź gminę (91 39 
26 200-sekretariat UM). 

Studzienki bez wieka...
Okazało się, że w tym miejscu 

znajdują się dwie niezabezpieczo-
ne studzienki melioracyjne. Daw-
niej były one wykorzystywane do 
odprowadzania wody z terenu by-
łej „Krochmalni”. Obecnie są ele-
mentem systemu odprowadza-
nia wody deszczowej spływającej 
z terenu miasta, z którego korzy-
sta gmina. Radna Jowita Pawlak 
poinformowała Tadeusza Fiejda-
sza z UM w Nowogardzie, że stu-
dzienki nie posiadają włazów i 
stwarzają niebezpieczeństwo. Jak 
się dowiedzieliśmy pokrywy mają 
być zamontowane przez miasto w 
przeciągu najbliższych dni.                                      

  SiMin

Łukasz Szaniawski z uratowanym Wil-
lim. Fot. S. Ochocka

Wolontariusze ostrożnie wyciągają 
psa ze studzienki

Program 500+. Przyjęli już 470 wniosków 

Na razie idzie sprawnie, drobne problemy tylko drogą on-line
249 – tyle wniosków przyjął nowogardzki OPS w pierwszym dniu programu 500+. Do wczoraj tj. poniedziałku, liczba ta wynosiła już 470. Przyjmowanie 
wniosków idzie sprawnie. Niewielkie błędy pojawiają się tylko w przypadku wniosków składanych drogą internetową. Urzędnicy szacują, że w Nowogar-
dzie z programu skorzysta ok. 3 tys. dzieci. 

Z dniem 1 kwietnia br. ruszył 
program Rodzina 500+. Na tere-
nie gminy Nowogard, do realiza-
cji zadań związanych z progra-

mem Rodzina 500+, wyznaczo-
ny został przez Burmistrza No-
wogardu Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie. Już od 

rana przychodzili pierwsi chętni 
do skorzystania z rządowej po-
mocy. 

- Nie ma kolejek, nie ma kor-
ków, wszystko idzie sprawnie. 
Problemy występują tylko w przy-
padku wniosków składanych dro-
gą on-line. Przy ich drukowaniu 
niekiedy pojawiają się drukarskie 
„chochliki”, bądź też część danych 
ginie. Oczywiście wówczas pro-
simy wnioskodawców o osobiste 
stawiennictwo w Ośrodku, celem 
uzupełnienia brakujących infor-
macji – mówi w pierwszych go-
dzinach uruchomienia progra-
mu 500+, Teresa Skibska, kie-
rownik OPS w Nowogardzie. 

Do wczoraj, poniedziałek, do 
godz. 16:30, OPS przyjął 470 
wniosków o wypłatę świadczeń 
z programu 500+. Kierownik 
OPS spodziewa się, że przy ta-

kim tempie w przeciągu kilku 
dni ilość wniosków sięgnie sza-
cowanej liczby, czyli 2 tys. 300 
wniosków. 

Kiedy rodziny mogą liczyć na 
decyzję i wypłatę świadczenia?

- Pierwsze decyzje przygoto-
wujemy już do podpisu. Pienię-
dzy jeszcze nie ma z wojewódz-
twa. Spodziewamy się jednak, 
że pierwsze wypłaty zrealizuje-
my po 20 kwietnia. Szacujemy, 
że w naszej gminie z programu 
skorzysta ok. 3 tysięcy dzieci  – 
uważa T. Skibska. 

Przypomnijmy, że wnioski o 
pieniądze z programu 500+, są 
przyjmowane w OPS przy ul. 
3 Maja 6 w Nowogardzie, na 
pierwsze dziecko (zależne od 
osiąganego dochodu) w pokoju 
nr 8 i 9 (parter), i na drugie i ko-
lejne dziecko (niezależnie od do-

chodu) w pokoju nr 1 (piętro I) 
w godzinach urzędowania. Do-
datkowo OPS wydłużył pracę 
w poniedziałek i środę do godz. 
18:00, by ułatwić złożenie wnio-
sków tym, którzy nie mogą tego 
zrobić w ciągu dnia lub elektro-
nicznie. Wnioski można pobie-
rać, ale nie składać, również w 
Urzędzie Miejskim w pokoju nr 
5 (biuro obsługi interesanta), w 
godz. od 8:00 do 15:00, w Holu 
Biblioteki Miejskiej w godz. 
od 12:00 do 18:00 oraz w Holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
w godz. od 12:00 do 18:00. Do-
datkowe informacje dostępne 
są na stronach:www.program-
500plus.pl i w specjalnej zakład-
ce na oficjalnej stronie gminy. 

Marcin Simiński
fot. JB

Jedni z pierwszych mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski do Programu 
500 +
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Sonda z Osiny
W cotygodniowej sondzie, tym razem postanowiliśmy zapytać mieszkańców gminy Osina 
co sądzą na temat programu 500+, który ruszył w miniony piątek, 1 kwietnia. Zapytaliśmy 
również, na co wydadzą te pieniądze ci, którym zostaną one przyznane?

Pani Barbara z córką Zosią – Uważam, że jest to bardzo dobry program. Z 
pewnością te  pieniążki się przydadzą, bo teraz będzie łatwiej już kupić tak bar-
dzo potrzebne dziecku np. pampersy czy mleko. A gdy przyjdzie jesień i zima to 
będą te pieniądze przydatne na odzież zimową i buty. Wniosek oczywiście już 
złożyłam w Gminie. Dlatego teraz tylko czekam na przelew pieniążków.

Pan Mirosław – Panie redaktorze, ja na to patrzę nieco z innej 
perspektywy, bowiem program 500+, owszem jest jak najbardziej po-
mysłowym programem i wydaje się, że jego idea jak najbardziej bę-
dzie pomocna dla tych wszystkich rodzin, które naprawdę mają cięż-
ką sytuację. Dlatego nie dziwi mnie fakt, że ludzie już na te środ-
ki czekają. Ale, by trochę dołożyć nieco dziegciu to powiem szczerze, 
że jest to bardzo duży ubytek dla ogólnego budżetu Państwa i nieste-
ty jest prawdopodobieństwo, że będzie szerzyć się bezrobocie i ukry-
ta patologia wśród rodzin, w których zamiast myśleć o potrzebach 
dzieci, myśli się o potrzebach dorosłych, których efektem będzie za-
kup m.in. większej ilości alkoholu. Program 500+ został sprytnie pomyślany przez partię PiS, która zwy-
czajnie by wygrać wybory musiała pójść na całość i zaproponować taki wariant, który będzie zwycięskim. 
Dziś 500+ mamy, ale inne obietnice poszły na drugi plan, a wręcz może nawet zostały wyrzucone do ko-
sza. Na ten rok pieniądze są zabezpieczone w budżecie, ale co będzie w przyszłym roku? 

Pani Maria – Dla mnie ta sprawa ma wymiar „fifty-fifty”, bo to że 
zostały przyznane te pieniądze to bardzo dobrze, ale tutaj pytam, czy 
ktoś z rządzących zweryfikował do kogo one trafią? Nie zagłębiam się 
zbytnio w finanse i politykę, ale jest niesprawiedliwością, że np. mój 
syn ma dwoje dzieci i nigdy nie dostał wcześniej pomocy od Państwa 
i teraz też nie dostanie przy tym projekcie, bo jego kryteria nie miesz-
czą się w tej formule. Dlaczego przy kampanii liderzy partii PiS mó-
wili, że na każde dziecko w rodzinie pieniądze się znajdą. Okazuje 
się, że to nie było tak do końca jak oni mówili. Program jest bardzo 
potrzebny, ale powinno się do niego odpowiednio przygotować i np. 

wcześniej zorientować czy rodzina, która otrzyma te pieniądze np. nie nadużywa alkoholu?

Kazimierz Małyszek -  W tym stylu, co zrobiła partia PiS, to 
moim zdaniem ten pomysł długo się nie utrzyma i mówiąc kolo-
kwialnie budżet nie wytrzyma i popłynie, tym samym robiąc za-
paść ogólną dla finansów. By jeszcze bardziej wyrazić swoje nieza-
dowolenie to powiem, że system przyznawania tych pieniążków też 
jest niesprawiedliwy, bo dlaczego rodzina ma być poszkodowana, 
w sytuacji jeżeli pierwsze dziecko ukończyło 18 lat? Nie rozumiem 
tego i uważam, że ten system jest nieobiektywny. 

Danuta Kowalska - Uważam, że jest to bardzo dobry program, a 
sam rząd wreszcie coś zrobił, nie przeciwko ludziom a dla ludzi. Dla-
tego Politycy PiS zawsze u mnie będą mieli głos poparcia. Zapropono-
wany program zdecydowanie przyniesie poprawę polskim rodzinom, 
które wreszcie będą mogły bardziej godnie żyć. Mimo, że sama nie ko-
rzystam z tego programu, to uważam, że jest on strzałem w „10” i na 
pewno przyniesie wiele pomocy polskim rodzinom.  

Paweł Ciesielski z synem Jakubem - Jest to bardzo dobry 
program i uważam, że przyniesie on wiele dobrego dla polskich 
rodzin. Sam mam troje dzieci, które trzeba przecież wyżywić, 
ubrać i zabezpieczyć w niezbędne podręczniki do szkoły. Ten pro-
gram będzie bardzo pomocny dla rodzin wielodzietnych, do któ-
rych również zalicza się moja rodzina. Co do konkretnego rozdy-
sponowania tymi środkami to tu będzie miała decydujące zdanie 
moja żona, która najlepiej będzie wiedziała, co trzeba kupić każ-
demu z naszych dzieci? 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Rada w Osinie zdecydowała

35 tys. zł na walkę  
z alkoholizmem 
Przeznaczono 35 tyś. na Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii

Radni z Gminy Osina, na ostat-
niej sesji podjęli jednogłośnie 
uchwałę w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii. Program finansowany 
jest ze środków pochodzących z 
opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.  

Celem Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii jest m.in. 
zwiększenie wiedzy społeczeń-
stwa Gminy w zakresie proble-
matyki alkoholowej, leczenia od-
wykowego oraz przemocy do-
mowej, zwiększenie dostępno-
ści pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i narkoty-
ków. Wdrożenie programu w ży-
cie ma m.in. zmniejszyć powsta-
wanie nowych przypadków uza-
leżnień, ma zwiększyć stabilność 
i bezpieczeństwo środowiska ro-

dzinnego oraz ma ograniczyć 
spożycie alkoholu przez dzieci i 
młodzież. W tym roku na realiza-
cję gminnego programu przezna-
czono 35 tyś. złotych. Na kwotę tę 
składają się koszty związane z le-
czeniem odwykowym, otwartym 
i stacjonarnym. Środki finanso-
we zostaną również przeznaczo-
ne na udzielenie pomocy rodzi-
nom, w których występują pro-
blemy alkoholowe, które potrze-
bują pomocy psychospołecznej, 
prawnej a w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie. 
Na kwotę 35 tyś. złotych składają 
się również koszty z działalnością 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Na 
realizację tego zadania przezna-
czono najwięcej pieniędzy, bo aż 
25,770 zł. 

Środki finansowe na realizację 
zadań z programu zostały ujęte w 
uchwale budżetowej na 2016 rok. 

Klaudia Stefańska 

Radni na ostatniej sesji Rady Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard
 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 

oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard
( dla uczestników z roku 2015)

Czwartek 14.04.2016  9:00 -15:00    
   Piątek   15.04.2016  9:00 - 15:00        

 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  oso-

by, które otrzymywały od nas żywność w roku 2015 bez konieczności 
nowych skierowań. 

 Pastor Cezary Komisarz        
 tel. 509307702
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Kolejne 40 tys. na kompromitującą hucpę 

Burmistrz spełnił „prośbę” radnych  
Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej przyznano kolejne 40 tys. (dotychczas wydano 250 tys.) na tzw. obsługę prawną wieloletniej już proce-
dury przetargu, którego głównym celem jest zrealizowanie absurdalnego pomysłu eliminacji lokalnej spółki z zarządzania siecią wod –kan. i oddanie tej 
usługi wraz z zyskami niemieckiej firmie.

Radni poprosili i dostali…
Jeśli pomysł jest co najmniej nieroz-

sądny, a do tego wykonanie, co każdy 
widzi, partackie to będą straty wiel-
kie i ktoś za nie zapłacić musi. Oczy-
wiście zabulą, jak zwykle podatni-
cy. I w przypadku naszego sławetne-
go przetargu bulą od kilku lat aż miło. 
Ponieważ podczas poprzedniego po-
dejścia burmistrza o kolejne pieniądze 
dla prawników na początku tego roku, 
Rada wniosek o  40 tys. odrzuciła, to 
teraz wykombinowali inaczej. Okazu-
je się, z uzasadnienia do ubiegłotygo-
dniowej uchwały, że teraz to sami  rad-
ni poprosili burmistrza żeby uchwa-
łę o pieniądze skierował ponownie, na 
co burmistrz  zareagował bezzwłocz-
nie, jak reaguje na każde inne skinie-
nie radnych. . Oto wspomniany frag-
ment uzasadnienia do uchwały: 

- 40 tys. zł na  pokrycie kosztów ob-
sługi prawnej wdrożenia umowy PPP 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzanie ścieków na tere-
nie gminy Nowogard.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem kie-
rownika wydziału GKMiOS (w opar-
ciu o wniosek radnych komisji finanso-
wo-gospodarczej w sprawie określenia 
kwoty ryczałtowej (ostatecznej) na ob-
sługę prawną toczących się postępowań 
do całkowitego ich zakończenia). Po-
wyższa kwota powinna w pełni zabez-
pieczyć koszty obsługi prawnej do za-
kończenia spraw toczących się przed są-
dami w zakresie przeprowadzonego w 
latach 2012-2014 postępowania na wy-
łonienie operatora infrastruktury wod-
no. -kan.  w ramach PPP bez względu 
na czas ich trwania tzn. zabezpieczona 
kwota pokryje wszystkie obsługi praw-
ne nawet gdy sprawy będą się toczyć w 
roku 2017 i dłużej. 

Byli tacy radni co jednak 
nie prosili   

Mimo wniosku komisji finansowo-
-gospodarczej radni nie mieli jednoli-
tego zdania w sprawie przyznania ko-
lejnych kwot dla obsługi prawnej prze-
targu. Byli tacy, jak radny Dariusz Kie-
lan, którzy nie widzieli problemu, rad-
ny ten uznał że: skoro gmina już wyda-
ła na to 250 tys. zł, to w obliczu tego, 
kolejne 40 tys. chyba nie jest tak dużą 
kwotą? Tym bardziej, że ma to być kwo-
ta ostateczna. 

Ale byli także tacy radni, którzy 
opowiadali się zdecydowanie prze-
ciw temu wydatkowi: z jakiej racji, to 
z pieniędzy mieszkańców gminy pokryty 
ma być ten wydatek?- pytał radny Piotr 
Słomski - przecież mieszkańcy nie ogło-
sili tego zbędnego w istocie przetargu? 
Dlaczego teraz mają za to solidarnie 
płacić? Wątpliwości budzi też stwier-
dzenie „kwota ostateczna”. Ile będzie 
jeszcze tych kwot? Słyszeliśmy te zapew-
nienia już wiele razy. Nikt nam i tym 
razem nie przedstawił żadnego doku-
mentu, gdzie znajdowałaby się dokład-
na kalkulacja. Czy my wiemy w jakim 
punkcie tej sprawy jesteśmy? Ile to jesz-
cze potrwa? Ponadto, dlaczego ponow-

nie ta kwestia jest nam przedstawiania 
w jednej uchwale wspólnie z innymi wy-
datkami? Chyba po to, aby później po-
wiedzieć, że ktoś był przeciw ważnym 
potrzebom mieszkańców zawartych w 
kolejnych punktach tej samej uchwa-
ły i poddanym pod głosowanie łącz-
nie... Czy chodzi o to, żeby nie było wyj-
ścia?! Ono jest zawsze– można zagłoso-
wać przeciw, i ja tak zagłosuję. Nie prze-
ciw innym wydatkom w tej uchwale, ale 
przeciw kolejnym pieniądzom na praw-
ników.”

Wiceburmistrz K. Kolibski zabie-
rając głos w trakcie dyskusji podniósł 
skwapliwie, że: to radni prosili aby UM 
przygotował kwotę, która ma być wy-
starczająca do obsługi prawnej przetar-
gu na wodę. Nie rozumiem więc, skąd 
teraz są wątpliwości... Nie rozumie-
jący nie zauważył przy tym, że  taki 
wniosek złożyła tylko część radnych, 
a nie wszyscy. Ponadto wiceburmistrz 
stwierdził bohatersko, że nie czuje już 
się w obowiązku, „aby tłumaczyć rad-
nemu Słomskiemu, w jakim punkcie jest 
ta sprawa, bo wydaje mu się, że urząd 
już to tłumaczył”.

Ostatecznie radni większością 10 
głosów „za” przyznali 40 tys. na dal-
szą obsługę prawną przetargu, a w za-
sadzie konsekwencji nieudolnie prze-
prowadzonego przetargu. 

W głosowaniu nad uchwałą bra-
ło udział 17 radnych (4 było nieobec-
nych w tym czasie tj. Michał Wiatr, Mi-
chał Bociarski, Andrzej Kania, Renata 
Piwowarczyk,). 10 zagłosowało za: Ra-
fał Paśko, Roman Kwiatkowski, Stani-
sław Saniuk, Michał Krata (PSL); Anna 
Wiąz, Jolanta Bednarek, Marcin Wol-
ny (SLD) oraz Lidia Bogus (PiR-PiS), 
Jowita Pawlak i Dariusz Kielan – nie-
zależni. Przeciw byli: Piotr Słomski, 
Marcin Nieradka, Bogusław Dziu-
ra (PiR-PiS). Wstrzymali się od gło-
su radni z WN: Bogusław Gała, Arka-
diusz Ciechanowski, Dawid Jurczyk, 
Mirosława Cwajda. 

Gmina  w sądach siedzi… 
Przypomnijmy, jakie postępowa-

nia sądowe i inne toczą się aktualnie w 
związku z tzw „przetargiem na wodę”. 
Informacja ta jest zdobyta przez DN 
i bynajmniej nie pochodzi ze źródeł 
związanych z urzędem miejskim - tam 
szczegółów rzeczowych nie uświad-
czysz, za to papki propagandowej aż 
nadto.

 1. postępowanie ze skargi PUWiS 
z 2014 r. przed Sądami Administra-
cyjnymi, w nim 17.06.2015 r. zapadło 

orzeczenie WSA w Szczecinie o uchy-
leniu czynności wyboru spółki z Nie-
miec z grupy Remondis i wstrzyma-
niu wykonania tej decyzji Burmistrza 
Nowogardu, od którego odwołał się on 
do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego; 

2. postępowanie przed Sądem Okrę-
gowym w Szczecinie z pozwu PUWiS 
z 2014 r. o ustalenie nieważności umo-
wy, jaką Burmistrz Nowogardu zawarł 
ze spółką z Niemiec z grupy Remondis, 

3. postępowanie przed Sądem Rejo-
nowym w Szczecinie z pozwu Burmi-
strza Nowogardu z

2014 r. o wydanie sieci, gdzie pierw-
sza rozprawa ma być pod koniec 
kwietnia.

4. Ponadto w sprawie przetargu 
we wrześniu 2015 r. zostało wszczę-
te przez Prokuraturę Okręgową w 
Szczecinie śledztwo dotyczące prze-
kroczenia uprawnień lub niedopełnie-
nia obowiązków w celu uzyskania ko-
rzyści majątkowej, o którym ze wzglę-
du na charakter postępowania brak 
bliższych informacji. 

5. Ponadto sprawę wyboru  przez 
gminę doradcy do tego przetargu ba-
dał Prezes Urzędu Zamówień Pu-
blicznych, który w styczniu tego roku 
stwierdził, że doszło w tym zakresie 
do naruszenia prawa.  

MS/sm 

Nasz komentarz:
W sprawie przetargu na obsługę sieci wod- kan w ciągu kilku lat po-

wiedziano już prawie wszystko. Mimo wielu wcześniejszych ostrze-
żeń nieudolni urzędnicy z burmistrzem na czele doprowadzili do sy-
tuacji prawnej, w której gmina znalazła się w przysłowiowym ślepym 
zaułku. Ale nawet błądząc już po tym zaułku nie szuka się racjonalne-
go wyjścia z sytuacji tylko brnie w zaparte. Obecnie w sprawie prze-
targu toczą się przed sądami 3 postępowania. Pytamy - o co chodzi 
burmistrzowi Czapli, który zamiast dążyć do ugody z PUWiS-em 
ciągnie w nieskończoność sprawy sądowe.  Jaki interes gminny jest 
zagrożony przez PUWiS, że angażuje się tak ogromne środki pu-
bliczne w walkę z tą firmą? Co chce się udowodnić w Sądzie. Czy 
nie mamy może do czynienia z osobistą rozgrywką pieniacza?  

Warto bowiem uświadomić sobie, że już aktualnie 300 tys., na ob-
sługę prawną tego przetargu to ogromne środki, i to zupełnie nieade-
kwatne ani do zadań wykonywanych przez kancelarię, ani do rezul-
tatów tej spartaczonej przecież roboty. Aby to zobrazować  wystarczy 
odnieść nowogardzką sytuację chociażby do tej, w której wyjaśnienia 
minister Macierewicz składał ostatnio w Sejmie przed komisją posel-
ską, przed którą to musiał uzasadniać budżet przeznaczony dla kan-
celarii prawnej, która w ramach pomocy Państwa będzie prowadziła 
sprawy odszkodowawcze dla tych rodzin katastrofy smoleńskiej, któ-
re o to poproszą. W ramach tego budżetu – mówił  minister – kancela-
ria będzie prowadziła sprawy rodzin zarówno przed sądami jak i insty-
tucjami, aż do skutku niezależnie od długości ich trwania. To chyba nie 
są za duże pieniądze – kończył A. Macierewicz. Ile tych pieniędzy na 
taki zakres zadań dostanie tamta kancelaria od Sejmu RP?  – aż 100 
tys. brutto! Nasi radni Rady Miejskiej Nowogard znacznie są hojniej-
si i mimo, że naciągnięto już gminę przez lata na niezłą kasę w tym 
temacie, dali kolejną nie pytając o szczegóły. Ale dopóki radny bę-
dzie się kierował przesłanką z gatunku wysoce  filozoficznych reflek-
sji  -cóż to jest 40 tys. wobec 250 tys.- dopóty  burmistrz będzie mógł 
nadal realizować za publiczne pieniądze swoją nieudolną i kompro-
mitującą go hucpę. 

red

Wiceburmistrz Kolibski zapewnia radnych, że to już ostatnie pieniądze dla prawni-
ków... Zaklina się kolejny raz

Konferencja- dzieci też chorują na cukrzycę
12 kwietnia, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie odbędzie się powiatowa konferen-
cja na temat „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i w szkole”. Będzie to pierwsze takie mini-sympozjum na 
ten temat, zorganizowane przez Powiatowy Oddział Nowogardzkiego Koła Diabetyków wspólnie ze Staro-
stą Goleniowskim. 

Cukrzyca stała się pandemią na-
szych czasów, jest to choroba podstęp-
na, na początku nie boli, nie widać jej, 
ale niestety niesie ze sobą groźne po-
wikłania. Cukrzyca jest chorobą, któ-
ra dotyka nie tylko dorosłych, ale rów-
nież dzieci. 

-Jeżeli w Państwa przedszkolu lub 
szkole nie ma dziecka chorego z cu-
krzycą to nie znaczy, że tak będzie za-
wsze. Mali diabetycy wymagają szcze-
gólnej opieki nie tylko rodziców, ale 
również pedagogów i opiekunów przy-
gotowanych do udzielenia pomocy i 
wsparcia dziecku choremu z cukrzy-
cą – mówi Eugeniusz Tworek, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Koło w Nowogardzie posiadające rów-
nież Oddział Powiatowy w Goleniowie.  

Dlatego też, po raz pierwszy, na pozio-
mie powiatu zorganizowana zostanie 
konferencja pt. „Dziecko z cukrzycą 
w przedszkolu i w szkole”. Patronat na-
ukowy na konferencją objął: prof. dr. 
Hab. Mieczysław Walczak konsultant 
krajowy w dziedzinie endokrynologii  
i diabetologii dziecięcej. Patronat ho-
norowy sprawował będzie Tomasz Ku-
linicz, starosta goleniowski. W progra-
mie konferencji oczywiście nie zabrak-
nie wykładów na temat przyczyn, ro-
dzajów, sposobów zapobiegania oraz 
leczenia cukrzycy. Poza typowo me-
dycznymi wykładami, będzie też 
mowa o społecznej stronie tej choro-
by wśród dzieci. Będzie o tym mówić 
m.in. znana nowogardzka psycholog 
Bożena Kawicka. Natomiast dr Ma-

rzena Kargul z Nowogardu, która od 
lat współpracuje z Kołem Diabetyków 
opowie o „roli edukacji o cukrzycy w 
środowisku szkolnym i rodzinnym”. 

 Na konferencję zaproszenie otrzy-
mają głównie pedagodzy i dyrektorzy 
szkół z terenu całego powiatu. Konfe-
rencja odbędzie się 16 kwietnia 2016r. 
(sobota), w godz. 9:00-14:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Goleniowie, Plac Lotników 1. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Zgłoszenia można dokonać telefonicz-
nie: 91 471 02 21 lub mailowo: e.chil-
kiewicz@powiat-goleniowski.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
w dniu 12 kwietnia 2016 r.

MS
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Powalone drzewo
W środę (30 marca) wieczorem, na adres mailowy redakcji DN, mieszkaniec Nowogardu- 
pan Adam, nadesłał fotografie powalonego drzewa na ścieżkę rowerową, przy budynku 
DPS, prosząc nas o interwencję w tej sprawie. 

W treści wiadomości, pan Adam 
napisał do redakcji o przewróconym 
drzewie na ścieżce rowerowej pro-
wadzącej wokół jeziora, nieopodal 
budynku DPS. Mieszkaniec Nowo-
gardu prosił nas, abyśmy poinformo-
wali o tym odpowiednie służby, dzię-
ki czemu drzewo zostałoby usunięte 
i przywrócono by ruch na rowerowej 
trasie. O powalonym drzewie poin-
formowaliśmy Tadeusza Fiejdasza 
z Urzędu Miejskiego. Jak widać na 
nadesłanym do nas zdjęciu, drzewo 
znajdowało się poza terenem DPS, 
którego zarządcą jest Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. Wobec tego 
kierownik Wydziału GKMiOŚ za-
pewnił nas, że zajmie się tą sprawą. - 

Sprawdzimy czy to drzewo znajduje 
się na terenie gminy, a nie DPS, jeśli 
tak będzie, to z pewnością postara-
my się jak najszybciej oczyścić ścież-
kę rowerową na tym odcinku – poin-
formował nas T. Fiejdasz. 

W poniedziałek (4 kwietnia) za-
pytaliśmy w UM w Nowogardzie, 
czy ruch na ścieżce rowerowej został 
przywrócony, okazało się, że drze-
wo nie zostało już zlokalizowane, 
zatem możliwe, że zostało ono usu-
nięte z inicjatywy DPS. Dziękujemy 
panu Adamowi za to, że poinformo-
wał nas o utrudnieniach w tym miej-
scu oraz nadesłał wykonane przez 
siebie zdjęcia. 

KR 
Drzewo znajdujące się przy ogrodzeniu 
budynku DPS powaliło się na ścieżkę 
rowerową

•  F o t o p s t r y k   •  F o t o p s t r y k   •  F o t o p s t r y k   •

Złote Gody 31 par małżeńskich z gminy Nowogard 

Jubileusz, który wzrusza…
W miniony piątek, 1 kwietnia, o godzinie 16: 00, w restauracji „Przystań”, 31 par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz Złotych 
Godów, czyli  50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. 

W tym wyjątkowym dniu Jubi-
latom towarzyszyli oczywiście naj-
bliżsi, ale też rzecz jasna przedsta-
wiciele lokalnych władz, w tym 
burmistrz Robert Czapla, jego za-
stępca Krzysztof Kolibski i oczy-
wiście Mariola Tyrcha – zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego. Dodatkowo klimat tej uro-
czystości umilił swym akompania-
mentem niezawodny pan Stani-
sław Kusiak. 

- Małżeństwo jest świadomym, 
dobrowolnym wyborem obojga lu-
dzi, którzy raz się pobrawszy sta-
le muszą się odkrywać, przepra-
szać i szukać kompromisu a także 
porozumienia, aby w końcu polu-
bić swe wady i zalety. Czyli być ra-
zem w doli czy niedoli, w zdrowiu 
czy chorobie – powiedziała witając 
Jubilatów i wszystkich gości, Ma-
riola Tyrcha. 

- Jestem dumny z Was, bo Wy 

swoją postawą dajecie przykład nie 
tylko sobie, ale i młodemu poko-
leniu, które często nie ma pojęcia, 
że można tak pięknie żyć wspól-
nie, dzieląc los z drugim człowie-
kiem, przez tyle lat w radości i mi-
łości – powiedział R. Czapla, wło-
darz Nowogardu.  

Następnie delegacja z Ratusza 
wręczyła wszystkim parom me-

dale i listy gratulacyjne od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, a tak-
że kwiaty od lokalnych władz. Na 
zakończenie uroczystości wszyscy 
wspólnie pozowali do pamiątko-
wego zdjęcia. 

O tym jaka jest recepta na tak 
fantastyczny wynik wspólnej dro-
gi małżeńskiej zapytaliśmy Tere-
sę i Jana Mikłaszewiczów z Nowo-
gardu, parę obchodzącą również 

swój Jubileusz 50 lat małżeństwa i 
uczestniczącą w piątkowej uroczy-
stości.  

„To już 50 lat, a  my wciąż czuje-
my do siebie szacunek, miłość i ra-
dość z przebywania w swoim towa-
rzystwie. Poznaliśmy się na wiej-
skiej zabawie, która zorganizowa-
na była chyba w Karsku. Jako mło-
dy człowiek czasami urywałem się z 

wojska do domu, a jak do domu to 
później na zabawę, by się pobawić 
i poznać jakąś dziewczynę. Efektem 
tych wyjazdów jest właśnie Tereska, 
którą poznałem i robiłem wiele, by 
z tego poznania narodziła się nasza 
miłość, która trwa po dzień dzisiej-
szy. Wciąż kochamy się i szanuje-
my, a to co najważniejsze, to umie-
my sobie przebaczać. Mimo tych 
50 lat wciąż jesteśmy pogodni, ra-

dośni i bardzo kochamy życie, sie-
bie, nasze córki i wnuczęta. Dlate-
go ten dzień jest bardzo szczególny i 
wyjątkowy. Co do recepty na długo-
wieczność w związku  małżeńskim, 
to zdecydowanie odpowiadamy, że 
zaufanie, pogoda ducha i oczywi-
ście dbanie o zdrowie, bo ono jest w 
tym wieku najważniejsze – powie-
dzieli dziennikowi wyraźnie wzru-

szeni państwo Teresa i Jan Mikła-
szewiczowie.  

Uroczystość miała bardzo do-

stojny charakter, w którym nie za-
brakło szampana, ciasta i kawy, 
a przede wszystkim pogodnej at-
mosfery, która gościła na twarzach 
Jubilatów. 

Poniżej publikujemy nazwiska 
wszystkich odznaczonych par mał-
żeńskich z tego wyjątkowego dnia. 
Gazeta Dziennik Nowogardzki 
również składa najserdeczniej-
sze gratulacje z okazji Złotych Go-
dów oraz życzenia pomyślności na 
dalsze lata wspólnego życia. Oby 
trwało w zdrowiu jak najdłużej. 

tekst i foto Jarek Bzowy

Lista Jubilatów Złotych Godów
Janina i (zmarły) Henryk Bielejowie

 Jadwiga i Zygfryd Cicheccy
 Walentyna i Roman Cieślakowie

 Danuta i Henryk Cyrtowie  
Stanisława i Wojciech Drozdkowie

Janina i Marek Galińscy
Danuta i Jan Gałkowie   

Barbara i Janusz Glińscy
Marianna i Kazimierz Grzegorzewscy

Marianna i Henryk Grzesiakowie 
Irena i Józef Kiernowiczowie

Anna i Józef Kosiorowie  
Marianna i Bronisław Kowalczykowie

Halina i Adam Kozłowscy        
Danuta i Marian Labochowie
Anna i Władysław Lalikowie
Władysława i Jan Łogiszowie

Teresa i Jan Mikłaszewiczowie 
Jadwiga i Jerzy Mrozowscy

Jadwiga i Stefan Olechowscy
Irena i Józef Olszewscy 

Krystyna i Roman Perek
Irena i Czesław Polanowscy 

Genowefa i Walter Sowulowie
Danuta i Bronisław Stańczykowie

Maria i Kazimierz Stefańscy   
Helena i Michał Stosiowie

Maria i Stanisław Świrgoniowie
Barbara i Jerzy Tębłowscy

Janina i Józef Turscy
Zofia i Robert Zaremowie

źródło: USC Nowogard

Teresa i Jan Mikłaszewicz 

Marianna i Bronisław Kowalczykowie 
przyjmują z rąk burmistrza gratulacje

Jak Złote Gody ,to i również tańce...
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
5 kwietnia br. /wtorek/ godz.16:30

na spotkanie
z psycholog Bożeną Kawicką

na temat
„Traumy uzależnieniowej” 

Parafia  pw.  św. Rafała Kalinowskiego

Biskup poświęci  
tablice i brzozowy 
krzyż

W 2011 roku w I rocznicę  ka-
tastrofy smoleńskiej  na placu 
kościelnym parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego posadzono dąb 
pamięci  tragicznie zmarłego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego.               
10  kwietnia 2016 roku o godzi-
nie 11.00  ks. biskup Henryk Wej-
man  odprawi  Mszę Świętą w in-
tencji ofiar   lotniczej katastrofy  
10 kwietnia 2010 roku, a po Mszy  

poświęci kamień upamiętniają-
cy okoliczności posadzenia prezy-
denckiego dębu,  a także tablicę z 
nazwiskami wszystkich ofiar  ka-
tastrofy prezydenckiego samolotu 
oraz brzozowy krzyż  nawiązują-
cy symboliką  do  smoleńskiej tra-
gedii. Ks. dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk  zaprasza wszystkich pa-
rafian a także  mieszkańców No-
wogardu na  tę uroczystość.

Miejsce na placu przed kościołem poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej

Zaproszenie dla młodzieży 

Nocne Czuwanie w Myśliborzu
Chętną młodzież z gimnazjum, szkoły średniej oraz młodzież pracującą zapraszam do zapisywania się 

na Nocne Czuwanie modlitewne, które będzie z 15/16 kwietnia 2016r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Myśliborzu, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zapisy i wszelkie informacje 
związane z wyjazdem na czuwanie,  proszę o zgłaszanie się do mnie  -  ks. Roberta Dąbrowskiego w Parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.

 ks. Robert Dąbrowski
 

I Powiatowy Konkurs Programowania

Zachęcamy do udziału
Organizatorem I Powiatowego Konkursu Programowania jest Zespół Szkół nr 1 w Go-
leniowie, przy ul Maszewskiej 6. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności pro-
gramowania. Konkursowi przyświeca idea ukazania kodowania jako przyjemności, któ-
ra rozwija, daje możliwość współzawodnictwa i co najważniejsze jest w zakresie możliwo-
ści uczniów.

Konkurs odbędzie się 
23.04.2016 roku, o godzinie 10:00 
– 12:30, w dwóch kategoriach 
wiekowych: uczniowie gimna-
zjów oraz uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 w Goleniowie. 

Uczestnikami kategorii gimna-
zjum mogą być uczniowie szkół 
gimnazjalnych Powiatu Gole-
niowskiego, którzy zostaną zgło-
szeni przez swoich nauczycieli 
do 13.04.2016. Zgłoszenia moż-
na dokonać wysyłając wiado-
mość na adres zaranekpawel@
wp.pl lub adres szkoły zsztech@
op.pl , podając imiona i nazwi-

ska uczestników. W trakcie Kon-
kursu uczestnicy rozwiązują 5 
zadań w języku programowa-
nia C++ korzystając z środowisk 
programistycznych CodeBlocks 
albo DevC++. Uczniowie gimna-
zjów pracują w drużynach 2 oso-
bowych. (Jeśli nie uda się utwo-
rzyć 2 osobowego zespołu, do-
puszcza się by Szkoła wystawiła 
maksymalnie jednego uczestni-
ka startującego indywidualnie). 
Grupa (uczestnik) pracuje na 
jednym komputerze. Każdorazo-
wo, po ukończeniu zadania, dru-
żyna wzywa członka komisji, któ-

ry ocenia kod i działanie progra-
mu. Komisja konkursowa ocenia 
działanie programu dla różnych 
danych wejściowych. W przypad-
ku uzyskania wyników ex aequo 
więcej punktów otrzyma pro-
gram bardziej optymalny. Wyni-
ki konkursu zostaną ogłoszone 
tego samego dnia, po godz 13:00 
(w zależności od ilości uczestni-
ków godzina może ulec zmianie). 
Nad prawidłowym przebiegiem 
Konkursu czuwają nauczyciele 
Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie 
oraz przedstawiciel Polskiego To-
warzystwa Informatycznego Od-
dział w Szczecinie.

Zakres merytoryczny
Podstawy programowania 

związane z analizą schematów 
blokowych i algorytmów. Wyko-
rzystywanie instrukcji warunko-
wych IF, instrukcji powtarzania 
WHILE, DO WHILE oraz FOR, 
instrukcje przypisania, wejścia 
wyjścia. Tablice jednowymia-
rowe. Standardowe typy proste: 
całkowite, rzeczywiste, logiczne. 
Arytmetyka, Algebra i Geome-
tria na poziomie gimnazjalnym 
+ operacja modulo. NIE będzie 
obowiązywał obszar zagadnień 
operacji na łańcuchach STRING 
oraz znakach CHAR.

Nagrody
Każdy uczestnik konkur-

su otrzyma nagrody. Sponsora-
mi Konkursu są Polskie Towa-
rzystwo Informatyczne, Wydaw-
nictwo Komputer Świat oraz Sta-
rosta Powiatu Goleniowskiego. 
Wśród nagród między innymi 
Vouchery na darmowe egzaminy 
ECDL, Książki poświęcone pro-
gramowaniu i umiejętnościom 
informatycznym (Windows 10, 
Excel, Scratch, Minecraft), kubki 
z logo Komputer Świat, gadżety 
komputerowe.

Info: własna

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego organizuje w dniu 14.04.2016 roku 
Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Koła w Kamieniu 

Pomorskim. Wyjazd o godz. 06:30 z ul. 5-go Marca. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 15.04.2016 r. 

Startowe wynosi 10 zł.
Zarząd Koła 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Robert Romaniec: lat 45, zmarł 28.03.2016r., pogrzeb odbył się 
02.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Janusz Nadolny: lat 59, zmarł 31.03.2016r., pogrzeb odbył się 
02.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Teresa Gibka: lat 88, zmarła 01.04.2016r., pogrzeb odbył się 
04.04.2016r., na cmentarzu w Żabowie.

Edward Antochów: lat 66, zmarł 01.04.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 05.04.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Antonina Śmigielska: lat 91, zmarła 03.04.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.04.2016r., o godz. 13:30 na cmentarzu w Nowogardzie.

Czesław Matusik: lat 87, zmarł 02.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
05.04.2016r., o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Waldemar Latoszewski: lat 78, zmarł 02.04.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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XIII Memoriał im. Wojtka Chomińskiego

Szczecinianie wygrywają w Nowogardzie
W dniach 1-3 kwietnia, w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, już po raz trzynasty rozegrany został Memoriał im. Wojtka Chomińskiego. 
Tym razem do walki przystąpiło 7 zespołów. Równych nie mieli sobie szczypiorniści ze Szczecina grający w pierwszej drużynie CKS-u. Najlepiej z Nowo-
gardu wypadli zawodnicy z Gimnazjum nr 3, którzy wywalczyli brązowe medale.    

XIII Memoriał im. Wojtka Cho-
mińskiego został rozegrany na 
szczeblu Gimnazjów. W Nowogar-
dzie wystąpiły dwa zespoły CKS-
-u Szczecin, Drawianka Drawno, 
Gimnazjum nr 9 z Koszalina repre-
zentujące zespół Gwardii, Gimna-
zjum z Osiny oraz nowogardzia-
nie z Gimnazjum nr 3, a także go-
spodarze z Gimnazjum nr 1. Dru-
żyny rywalizowały w jednej grupie, 
w systemie każdy z każdym, w su-
mie na przestrzeni trzech dni roze-
grano 21 spotkań. 

Zdecydowanie najlepsi byli 
szczypiorniści CKS-u I Szcze-
cin, którzy w kolejnych spotka-
niach gromili swoich rywali, koń-
cząc zmagania z kompletem punk-
tów oraz imponującym bilansem 
bramkowym- 224 strzelone gole i 
jedynie 80 straconych. Walka o po-
zostałe miejsca była już zdecydo-

wanie bardziej wyrównana. Srebr-
ne medale wywalczyli goszczący w 
Nowogardzie zawodnicy z Draw-
na, którzy wywalczyli 8 punktów. 
Jeden punkt mniej na swoim kon-

cie mieli szczypiorniści z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie, i to oni 
jako trzeci zespół stanęli na po-
dium. Po sześć punktów na swoim 
koncie mieli zawodnicy CKS-u II 
Szczecin oraz Gwardii Koszalin, w 
tym przypadku dzięki zwycięstwu 
w bezpośrednim meczu, to szczeci-
nianie zajęli 4. miejsce. Na 6. pozy-
cji z 3 punktami na koncie rywali-
zację zakończyli zawodnicy z Gim-
nazjum w Osinie. Zawiedli kibi-
ców zawodnicy gospodarzy, którzy 
przegrali wszystkie mecze i uplaso-
wali się na ostatnim miejscu. 

W niedzielę, około godzi-
ny 12:00, nastąpiło nagrodzenie 
uczestników Memoriału. Nagro-
dy wręczała m.in. świeżo upieczo-
na  zachodniopomorska kurator 
oświaty, Magdalena Zarębska-Ku-
lesza. - Miło mi, że zostałam zapro-
szona na podsumowanie XIII Me-
moriału im. Wojtka Chomińskiego, 
tak naprawdę jestem tutaj także ze 
względów sentymentalnych, ponie-
waż pan Wojciech był nauczycielem 
mojej córki. Był nauczycielem, któ-
rego szanowałam, a także był człon-

kiem Solidarności, której również Ja 
byłam członkiem. Jestem związana 
z oświatą od 28 lat, nauczycieli wy-
chowania fizycznego bardzo szanu-
ję oraz ich pracę, gdyż wiem ile tak 
naprawdę poświęcają czasu swoje-
mu zawodowi, przecież dzisiaj jest 
niedziela - dzień wolny od pracy – 
powiedziała w krótkiej rozmowie z 
DN, Magdalena Zarębska-Kulesza.

Dodajmy, że jednym z gości nie-
dzielnego podsumowania Memo-
riału był również od lat związany z 
piłką ręczną radny Bogusław Dziu-
ra (PiR-PiS). 

Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz tabelę 
końcową. 

KR

XIII Memoriał im. Wojtka Chomińskiego
Wyniki:
Piątek (01.04.2016)
Gim. Osina – Gim. nr 1    11:29 
UKS Gim. nr 3  – Koszalin  21:16
CKS II – Drawianka   22:30
CKS I – Gim. nr 1    48:8 
Sobota (02.04.2016)
UKS Gim. nr 3  – Gim. Osina  27:17
Drawianka – Koszalin   21:22
CKS I – CKS II    29:10
Gim. nr 1 – UKS Gim. Nr 3   9:41 
Koszalin – Gim. Osina   23:17
Gim. nr 1 – Drawianka   14:21
UKS Gim. nr 3 – CKS I   18:37
CKS II – Koszalin   26:24
Gim. Osina – Drawianka  10:22
CKS II – UKS Gim. nr 3    32:32
CKS I – Gim. Osina   48:11
Gim. Osina – CKS II   19:19
Drawianka – UKS Gim. nr 3   24:21 
Niedziela (03.04.2016)
Koszalin – Gim. nr 1    34:13
Drawianka – CKS I   15:32
Gim. nr 1  – CKS II   16:28
Koszalin – CKS I   18:30

M M G+ G- P
1 CKS I Szczecin 6 224 80 12
2 UKS Drawianka Drawno 6 133 121 8
3 UKS Gimnazjum nr 3 Nowogard 6 160 135 7
4 CKS II Szczecin 6 137 151 6
5 Gwardia Gimnazjum nr 9 Koszalin 6 137 128 6
6 Gimnazjum Osina 6 103 148 3
7 Gimnazjum nr 1 Nowogard 6 71 201 0

Na zdjęciu szczypiorniści UKS Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, przyjmujący brązowe 
medale

Na piłkarzy ręcznych CKS-u I Szczecin nie było mocnych i drużyna ta w pełni zasłuże-
nie tryumfowała w XIII Memoriale im. Wojtka Chomińskiego

II LO w Nowogardzie

Pływackie sukcesy uczniów
 W dniu 16 marca, na pływalni „Fala” w Goleniowie odbyły się Towarzyskie Pływackie 
o Puchar Starosty Goleniowskiego, uczniów szkół ponadgimnajalnych, w których udział 
wzięło ok. 40 uczestników.

Podczas zawodów pływa-
cy mogli się zmierzyć w czte-
rech konkurencjach indy-
widualnych i jednej druży-
nowej. II Liceum Ogólno-
kształcące reprezentowa-
li: Agnieszka Sarzyńska . II 
A (styl dowolny i klasyczny)
Wiktor Jackowski kl. I A ( 
styl klasyczny i motylkowy). 

Agnieszka w swojej katego-
rii nie miała sobie równych, 
zdobywając dwa złote me-
dale, natomiast Wiktor, rów-
nież w pięknym stylu wywal-
czył dwa srebra.

Celem zawodów była po-
pularyzacja pływania, jako 
czynnej formy uprawiania 
rekreacji sportowej i spędza-

nia wolnego czasu, umożli-
wienie sprawdzenia umie-
jętności pływackich uczniów 
w rywalizacji sportowej oraz 
promowanie zdrowego sty-
lu życia wśród młodzieży ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na rozwój zaintereso-
wań pływackich.

J.D
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Zorza wygrywa w ostatnich minutach

Pomorzanin wciąż na dnie...
W sobotę (2 kwietnia), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard walczył w Dobrzanach, 
z tamtejszą Zorzą. Nowogardzianie przez niemal cały mecz seryjnie marnowali dogodne 
okazje do strzelenia gola, a gospodarze w ostatnich 5 minutach meczu wyprowadzili dwa 
ciosy, które pozwoliły im dopisać sobie 3 punkty. 

Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  2:0 (0:0)
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński (c) , Damian Kosior, Adrian Wasy-

luk, Paweł Królik – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Karol Osakiewicz, Fernando 
Maia Batista – Rafał Listkiewicz, Maciej Gołdyn.    

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
19. kolejka:
Stal Szczecin – Arkonia Szczecin   0:0
Energetyk Gryfino – Morzycko Moryń  3:3
Iskra Golczewo – Rega Trzebiatów  0:2
Kłos Pełczyce – Stal Lipiany   0:1
Sparta Węgorzyno – Sarmata Dobra  3:0
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  2:0
Błękitni II Stargard – Polonia Płoty  4:1
Piast Karsko – Ina Ińsko    1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 19 50 50 15 16 2 1
2 Sparta Węgorzyno 19 44 45 24 14 2 3
3 Stal Szczecin 19 42 57 11 13 3 3
4 Morzycko Moryń 19 41 53 23 13 2 4
5 Błękitni II Stargard 19 32 56 35 10 2 7
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 19 32 36 32 9 5 5
7 Arkonia Szczecin 19 25 29 26 6 7 6
8 Ina Ińsko 19 25 25 31 8 1 10
9 Iskra Golczewo 19 24 25 28 7 3 9
10 Polonia Płoty 19 23 31 43 7 2 10
11 Piast Karsko 19 23 35 39 7 2 10
12 Kłos Pełczyce 19 21 25 30 6 3 10
13 Zorza Dobrzany 19 19 24 37 5 4 10
14 Stal Lipiany 19 18 36 57 5 3 11
15 Sarmata Dobra 19 7 13 87 2 1 16
16 Pomorzanin Nowogard 19 7 16 38 1 4 14

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Mecz z Zorzą był pojedyn-
kiem ostatniej szansy dla nowo-
gardzian, na to żeby wciąż my-
śleć o utrzymaniu. Piłkarze z No-
wogardu na mecz w Dobrzanach 
skompletowali 15-osobową ka-
drę, pomimo tego trener Fernan-
do nie skorzystał z usług żadnego 
z rezerwowych. Za kartki musiał 
pauzować Krzysztof Domanow-
ski, natomiast Dawid Kurek leczy 
uraz. Pomimo problemów, to Po-
morzanin lepiej prezentował się 
na stadionie w Dobrzanach. Za-
wodnicy z Nowogardu mogą pluć 
sobie w brodę, bo stworzyli zde-
cydowanie więcej okazji do wy-

grania tego meczu, jednak seryj-
nie marnowali kolejne stupro-
centowe sytuacje. Mizernie pre-
zentująca się Zorza wykorzysta-
ła to w ostatnich minutach me-
czu. Najpierw w 86. minucie po 
stałym fragmencie gry z okolic 
pola karnego, jeden z piłkarzy go-
spodarzy uderzył na bramkę Po-
morzanina, a futbolówka po ry-
koszecie trafiła do bramki strze-
żonej przez Jacka Malanowskie-
go. Nowogardzianie rzucili się do 
odrabiania strat przez co „odkry-
li się”, dzięki czemu Zorza wypro-
wadziła kontrę, po której w sytu-
acji sam na sam zawodnik miej-

scowych przelobował Jacka Ma-
lanowskiego. Tym samym Po-
morzanin choć nie zasłużenie, to 
jednak przegrywa po raz czter-
nasty w tym sezonie i wciąż po-
zostaje na dnie ligowej tabeli. Na 
domiar złego, oprócz Zorzy trzy 
punkty dopisali sobie również 
piłkarze Stali Lipiany. Te druży-
ny, a także Kłos Pełczyce i Piast 
Karsko wciąż pozostają w walce o 
utrzymanie, a Pomorzanin i Sar-
mata może się już oswajać z nie-
uchronną degradacją... Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków 19. kolejki oraz aktualną ta-
belę.                                             KR

Sędziowie kradną Pomorzaninowi punkty

Było blisko niespodzianki
W niedzielę (3 kwietnia), o godzinie 14:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin II podejmował walczącą o awans Hanzę Goleniów. Nowogardzia-
nie zaprezentowali się z dobrej strony, jednak dwa rzuty karne dla gości przesądziły o zwycięstwie Hanzy 1:2. Co ciekawe, druga „jedenastka” została po-
dyktowana w doliczonym czasie gry za faul, który miał miejsce poza „szesnastką”- pomimo tego, że główny arbiter nie wskazał na „wapno”... Zmianę de-
cyzji wymusił sędzia liniowy, który twierdził że dokładnie widział, gdzie miało miejsce przewinienie.

Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów 1:2 (0:0)
Gol: `samobójczy
Skład: Michał Piątkowski – Andrzej Piotrowicz, Grzegorz Skrzecz, Konrad Adamek, Bartłomiej Kozieł – Marcin Skórniewski, Michał Fedak, Krystian 
Kubicki, Michał Teodorczyk, Michał Jankowski (c) – Patryk Marcinkowski. 

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
15. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Kasta Majowe  0:3 (walkower)
Znicz Niedźwiedź – Zjednoczeni Kobylanka 1:0
Rybak Wełtyń – Wołczkowo-Bezrzecze  0:0
Orzeł Łożnica – Vielgovia Szczecin  2:1
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów 1:2
Aquila Szczecin – Zalew Stepnica   3:2
OKS Goleniów – Światowid Łobez  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 15 40 51 16 13 1 1
2 Hanza Goleniów 15 39 48 11 13 0 2
3 Światowid 63 Łobez 15 37 66 14 12 1 2
4 Aquila Szczecin 15 28 34 25 9 1 5
5 Vielgovia Szczecin 15 28 33 20 9 1 5
6 OKS Center MD Goleniów 15 25 38 39 8 1 6
7 Kasta Szczecin – Majowe 15 25 30 25 8 1 6
8 Znicz Niedźwiedź 15 19 28 36 6 1 8
9 Pomorzanin Przybiernów 15 16 27 37 5 1 9
10 Wołczkowo – Bezrzecze 15 14 19 33 4 2 9
11 Zalew Stepnica 15 10 25 43 3 1 11
12 Zjednoczeni Kobylanka 15 10 31 52 3 1 11
13 Pomorzanin II Nowogard 15 10 23 46 3 1 11
14 Rybak Wełtyń 15 7 17 73 2 1 12

Pierwsze 45. minut meczu 
Pomorzanina II z Hanzą Go-
leniów nie przyniosło bra-
mek, na te kibice musieli po-
czekać do ostatniej fazy me-
czu. Po 60 minutach gry, w 
polu karnym rywala sfaulo-
wał Andrzej Piotrowicz i sę-
dzia zdecydował się na od-
gwizdanie rzutu karnego. 
Goleniowianie nie zmarno-
wali takiej okazji i objęli pro-
wadzenie. Pomorzanin jed-
nak nie złożył broni i zdo-
łał doprowadzić do wyrów-
nania. Po rzucie wolnym z 
okolic środka boiska piłka 
dogrywana przez Marcina 
Skórniewskiego spadła pod 
nogi Michała Jankowskie-
go, który starał się ją zgrać i 
uczynił to na tyle szczęśliwie, 
że nabił futbolówką obroń-
cę z Goleniowa, który poko-
nał własnego bramkarza. Na 
minutę przed końcem meczu 
Pomorzanin II miał wyma-

rzoną szansę do zwycięstwa. 
Idealnym podaniem popisał 
się Michał Fedak, który zna-
lazł w polu karnym niepilno-
wanego Michała Teodorczy-
ka. Młody pomocnik z No-
wogardu miał czas na przy-
jęcie futbolówki oraz zapy-
tanie się golkipera z Gole-
niowa o to, w który róg ma 
strzelać, jednak Teodorczyk 
zdecydował się na uderze-
nie z pierwszej piłki i nieste-
ty jego strzał z 10 metrów po-
szybował nad poprzeczką. W 
pierwszej minucie doliczo-
nego czasu gry w roli głównej 
wystąpił sędzia liniowy. Bar-
tłomiej Kozieł sfaulował ry-
wala przed własnym polem 
karnym, jednak po naradach, 
sędzia liniowy przekonał ar-
bitra głównego, co do tego, że 
Hanza powinna wykonywać 
„jedenastkę”. Sędzia głów-
ny przystał na tę propozycję 
i zmienił soją decyzję wska-

zując na „wapno”. Bardzo się 
to nie spodobało gospoda-
rzom, najwięcej do powie-
dzenia sędziemu miał Kon-
rad Adamek, który otrzymał 
czerwoną kartkę za kłótnię. 
Hanza rzut karny zamieniła 
na bramkę i wywiozła z No-
wogardu cenne trzy punkty. 
Warto dodać, że na stadionie 
Pomorzanina pojawiła się 
delegacja Orła Łożnica, która 
z Hanzą walczy o awans, nie 
trzeba chyba nikomu mówić, 
że goście z Łożnicy delikat-
nie mówiąc krytycznie oce-
nili kontrowersyjną decyzję 
arbitrów z doliczonego cza-
su gry. Pomorzanin zatem 
był bliski sprawienia niespo-
dzianki i wywalczenia punk-
tów z Hanzą, skończyło się 
jednak na 11. porażce w se-
zonie... Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycz-
nej "Zdrowie" dnia 9 kwiecień 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammogra�czne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra�czne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-
we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Hotel Restauracja Przystań 

zatrudni 
kucharza, 

pełen etat (na stałe).

 Tel. 91 39 20 221

Praca na produkcji  
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

Firma Koschem Ksel-Adamus S.J. w Węgorzynie 

zatrudni
pakowaczy, kontrolerów jakości, frezera, tokarza

tel. kont. 662 770 888, 608 609 002 

Festiwal niewykorzystanych okazji piłkarek z Nowogardu

„Pomorzanki” gonią stawkę
W sobotę (2 kwietnia), o godzinie 14:00, na własnym stadionie piłkarki Pomorzanina Nowogard podejmował zespół Zalewu Stepnica. Wynik końco-
wy nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania, w którym podopieczne Pawła Błaszczyka powinny były strzelić przynajmniej 5-6 goli. Skończyło się na 
dwóch bramkach, dzięki którym Pomorzanin dopisał do swojego konta kolejne trzy punkty. 

Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 2:0 (1:0)
`11 min. Anna Nowicka, `63 min. Patrycja Kozioł
Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Weronika Godziszewska (Karolina Kobus) – Katarzyna Piotrowska, 

Małgorzata Labuda, Aleksandra Mościńska (Klaudia Korgiel), Małgorzata Wołk, Natalia Nowacka (Monika Krystkiewicz) – Patrycja Kozioł. 

III Liga Kobiet 2015/2016
11. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  1:0
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica  2:0
Błękitni II Stargard – Energetyk Gryfino  3:1
Fala Międzyzdroje – Olimpia III Szczecin  2:0
Hattrick Kołobrzeg - Orzeł Women Wałcz  0:25

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 11 30 67 6 10 0 1
2 Fala Międzyzdroje 11 27 48 7 9 0 2
3 Pomorzanin Nowogard 10 24 49 5 8 0 2
4 Zalew Stepnica 11 18 49 18 6 0 5
5 Olimpia III Szczecin 11 17 23 19 5 2 4
6 Vielgovia Szczecin 11 16 38 19 5 1 5
7 Błękitni II Stargard 10 12 7 28 4 0 6
8 AP Kotwica Kołobrzeg 11 10 16 15 3 1 7
9 Energetyk Junior Gryfino 11 6 27 66 2 0 9
10 Hattrick Kołobrzeg 11 0 0 141 0 0 11

Podopieczne Pawła Błaszczy-
ka, po 5. minutach gry powin-
ny już prowadzić 2:0. Najpierw 
w 2. minucie groźny strzał z 
pola karnego minął bramkę 
Zalewu, następnie w 5. minucie 
Katarzyna Piotrowska, po do-
środkowaniu Patrycji Kozioł, 
po strzale z 5 metrów trafiła 
wprost w bramkarkę przyjezd-
nych. W 10. minucie Katarzyna 
Piotrowska wykonywała rzut 
rożny z prawej strony boiska. 
Dośrodkowała w pole karne, 
gdzie Anna Nowicka przewrot-
ką uderzyła na bramkę Zalewu, 
jednak bramkarka ze Stepni-
cy wybiła opadającą piłkę poza 
boisko. Katarzyna Piotrow-
ska zatem pobiegła do drugie-
go narożnika i wykonała kolej-
ne dośrodkowanie, tym razem 
wprost na głowę Anny Nowic-

kiej, która precyzyjnym strza-
łem z 5 metrów dała prowadze-
nie swojej drużynie. W 15. mi-
nucie ładny rajd przeprowadzi-
ła Katarzyna Piotrowska, która 
po minięciu ostatniej z defen-
sorek, ponownie trafiła wprost 
w bramkarkę. Strzegąca słup-
ków Zalewu piłkarka prezen-
towała się mizernie, często wy-
puszczając piłkę z rąk przy pro-
stych interwencjach. Taka sy-
tuacja miała miejsce w 20. mi-
nucie, gdy wypuszczoną z rąk 
futbolówkę na piątym metrze 
przejęła Patrycja Kozioł. Na-
pastniczka Pomorzanina w tyl-
ko dla siebie wiadomy sposób 
nie trafiła do pustej bramki z 5 
metrów... 

Druga połowa nie była już 
tak intensywna, „Pomorzan-
ki” oszczędzały się prowadząc 

grę i od czasu do czasu ataku-
jąc rywalki. Po raz drugi świet-
ną okazję zmarnowała Patry-
cja Kozioł, która przeprowadzi-
ła prawym skrzydłem samotny 
rajd i po minięciu ostatniej ry-
walki uderzyła z kilku metrów 
wprost w bramkarkę gości. Na-
stępnie kibice mogli oglądać 
ładny strzał zza pola karnego 
w wykonaniu Katarzyny Pio-
trowskiej, który minął bramkę 
przyjezdnych oraz sprytnie ro-
zegrany wrzut z autu i niecel-
ny strzał  z pola karnego w wy-
konaniu Patrycji Kozioł. W 55. 
minucie Zalew miał swoją naj-
lepszą okazję. Rozpędzona za-
wodniczka ze Stepnicy uderzy-
ła niepilnowana z prawej stro-
ny pola karnego, jednak trafiła 
jedynie w boczną siatkę. W 63. 
minucie dopięła swego Patrycja 
Kozioł, która w końcu błysnę-
ła skutecznością. Ładną akcję 
prawym skrzydłem przeprowa-
dziła Małgorzata Labuda, któ-
ra zagrała na 11 metr wprost 
pod nogi Patrycji Kozioł, a na-
pastniczka Pomorzanina pew-
nym strzałem znalazła drogę 
do bramki rywalek. Tak więc 
„Pomorzanki” mogły wygrać 
różnicą 5-6 goli, a skończyło się 
ostatecznie na wyniku 2:0. Od-
notujmy jeszcze, że w kobiecej 
drużynie nastąpił kolejny de-
biut. Zmieniając Weronikę Go-
dziszewską, na boisku zamel-
dowała się młodziutka Karo-
lina Kobus. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR   

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Na zdjęciu Anna Nowicka przyjmująca gratulację po strzelonym golu

Katarzyna Piotrowska pomimo kilku szans nie znalazła lekarstwa na bramkarkę 
Zalewu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska, Monika Rasowska, Angelika 
Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Powiatowy konkurs recytatorski 
w ZS 1 w Goleniowie

Jan Paweł II  
w naszych sercach
W dniu 1 kwietnia 2016r uczniowie z ZSP w  Nowogardzie 
wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt. 
“ Jan Paweł II w naszych sercach”.

Naszą szkołę reprezentowali: 1. 
Karolina Sławecka – kl. II TL wiersz 
pt.”Mój Papież” autorstwa Haliny 
Zając

2. Julita Kaleta – kl. II TH wiersz 
pt. “ Tres vidit et unum adoravit”

3. Kinga Makowska – kl. II TH 
wiersz z Tryptyku Rzymskiego JP II 
pt. “Zdumienie”

4. Mateusz Bakalarski – kl. III TPS 
Fragment Przemówienia do Mło-
dzieży na Jasnej Górze pt. “O czu-
waniu”

Do konkursu przygotowywali ich 
Pani Małgorzata Łuka - nauczyciel-
ka języka polskiego i ks. Robert Dą-
browski – nauczyciel religii. Kon-
kurs miał miejsce w Zespole Szkół 
nr 1 w Goleniowie. W konkursie z 
powiatu uczestniczyło 8 osób. Kon-
kurs rozpoczął się o godz.9.00 w czy-
telni szkolnej. Każda osoba miała od 
2 do 5 minut prezentacjii na jeden 
z utworów autorstwa Jana Pawła II 
– Karola Wojtyły lub o Janie Pawle 
II. Komisja oceniająca składała się z 
4 osób. Po prezentacji swoich utwo-
rów uczniowie mieli czas na słodkie 
co nieco, a komisja na konsultacje i 
wyłonienie najlepszych.

Następnie przeszliśmy na salę 
gimnastyczną gdzie został przygo-
towany program muzyczno – arty-
styczny przez młodzież ZS nr 1 Go-
leniowie dotyczący  historii życia i 

pracy Świętego Jana Pawła II.
Po programie artystycznym miej-

scowy ksiądz Proboszcz wręczył dy-
plomy i nagrody wszystkim uczest-
nikom konkursu.

Ku zdziwieniu wszystkim I miej-
sce exseqvo  otrzymały 2 uczennice ( 
1 nasz z ZSP w Nowogardzie i 2 z ZS 
nr 1 w Goleniowie). 

I miejsce zdobyła Karolina Sła-
wecka z kl. II TL z  ZSP w Nowogar-
dzie,      która wyrecytowała wiersz 
pt. “ Mój Papież” napisanego przez 
Panią Halinę Zając z Wojcieszyna.

III miejsce zdobyła  Kinga Ma-
kowska z kl. II TH z ZSP w Nowo-
gardzie, która wyrecytowała wiersz z 
Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II 
pt. “ Zdumienie”

Za I miejsce był pamiątkowy dy-
plom, Bon do Empiku w ysoko-
ści 100zł i  słodki upominek. Za II i 
III miejsce był pamiatkowy dyplom, 
Bon do Empiku w wysokości 50zł i 
słodki upominek. Za IV miejsce był 
pamiątkowy dyplom, Bon do Empi-
ku w wysokości 25zł i słodki upomi-
nek. Pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i słodkie upo-
minki.

Wszyscy wróciliśmy do Nowogar-
du bardzo zadowoleni i dumni z tak 
osiągniętych wyników.

opiekun ks. Robert Dąbrowski

Konkurs z języka niemieckiego 
Dnia 15.03.2016 r. w naszej szkole odbył się V Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego. Or-
ganizatorem był Wydział Humanistyczny Politechniki  Koszalińskiej natomiast sponso-
rem Verein Deutsche Sprache.

 Uczestnikami konkursu byli:

Rafał  Grzybowski – kl. I TL
Mateusz Kowalski – kl. I TL
Marcin Kowalski – kl. ITL
Monika Rasowska – kl.  ITE
 RadosławMaknia – kl. I TOH
Piotr Wiśniewski – kl. I TL
Katarzyna Kozłowska – kl. IV THO
Sandra Marcyniuk – kl. IV THO
Justyna Świercz – kl.  IV TE
 Konkurs składał się z dwóch etapów: 
I etap miał  formę testu pisemnego na-

tomiast II etap będzie składał się z eg-
zaminu  pisemnego  (testu) i ustnego. 
Pierwszy i drugi etap konkursu ma 
na celu sprawdzić znajomość języka 
niemieckiego na poziomie wyższym 
średniozaawansowanym. Opiekuna-
mi konkursu była Pani Marta Portas 
oraz Pani Magdalena Wojciechow-
ska.

Monika Rasowska kl. I TE

 Powiatowy Turniej Służb 
Mundurowych w piłce siatkowej 
Już po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych był gospodarzem Turnieju Służb 
Mundurowych Powiatu Goleniowskiego w piłce siatkowej, który odbył się w piątek 1 
kwietnia. 

Po całodziennych rozgrywkach wyniki przedstawiły 
się następująco: 

I miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
II miejsce – Zakład Karny w Nowogardzie 
III miejsce – Zakład Karny w Goleniowie 

IV miejsce – Izba Celna w Szczecinie 
V miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Pan Mate-

usz Sielicki z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie. 

Uczestnicy I etapu  konkursu

Lekcja biblioteczna  
w Miejskiej Bibliotece
Już po raz kolejny uczniowie ZSP  udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego, gdzie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poprowadzonej tradycyjnie przez 
Panią Kazimierę Fecak. 

W lekcji bibliotecznej wzię-
li udział uczniowie klasy I TE, 
którzy pozostawali pod opie-
ką wychowawczyni Pani Miro-

sławy Szymaniak oraz Pani Ka-
tarzyny Kijany. Pani Kazimie-
ra Fecak tradycyjnie zapoznała 
uczniów ze strukturą biblioteki 

– młodzież odwiedziła więc wy-
pożyczalnię, czytelnię, wypoży-
czalnię zbiorów specjalnych oraz 
dwie sale wystawowe. Nie zabra-
kło także zapoznania młodzieży z 
historią biblioteki miejskiej, którą 
Pani Kazimiera Fecak przybliży-
ła  posiłkując się prezentacją mul-
timedialną. Na koniec spotka-
nia uczniowie rozwiązywali krzy-
żówkę ze znajmości zagadnień bi-
bliotecznych. Celem spotkania 
było zapoznanie uczniów z dzia-
łalnością Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie oraz tym samym 
zachęcenie do korzystania z bo-
gatych zbiorów biblioteki. 

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Bibliotece 

Podczas turnieju
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 12-15	 ar	 –	
uzbrojone,	Kościuszki.	602	267	382	

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404 

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam 7,8ha ziemi w miejscowości 
Łęczyca w rejonie skrzyżowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezpośrednio do dro-
gi 106. Tel. 607 835 815 

•	 Sprzedam mieSzkanie wła-
Snościowe na wSi koło reSka 
(pow. łobeSki), po remoncie, 
70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., tel. 609 
881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. Księcia 
Racibora. Tel. 693 128 069 

•	 Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
własnościowe, bezczysznowe. Tel. 692 
120 127 

• Dom nad jeziorem w stanie surowym 
zamkniętym w Nowogardzie sprze-
dam. 605 548 164

•	 Sprzedam lub zamienię własnościowe, 
spółdzielcze, IV piętro, 66m2. Tel. 788 205 
378 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Sprzedam działkę inwestycyjną o pow. 
2600m2 przy stacji benzynowej w Olcho-
wie. Tel. 601 410 758 

•	 Sprzedam dzialkę wraz z dużą murowaną 
altaną przy Orlenie. 601 410 758 

•	 Kawalerka do wynajęcia, nieumeblowana. 
Tel. 889 215 737 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie, 
ul. Poniatowskiego. 507 055 803

• Dom, duży z garażem i ogrodem wynaj-
mę. 602 474 266

•	 Zamienie garaż przy ul. Żeromskiego  z 
kanałem na garaż przy ul. Racibora. 0049 
157 843 92 839

•	 Sprzedam hektar 900 w wiosce Długołę-
ka. Tel. 668 989 393 

•	 Sprzedam ogród działkowy 3 ar ul. Ogro-
dowa. 693 694 747 

• Sprzedam działkę budowlaną przy. ul. 
Monte Casino. Tel. 695 400 600 

•	 Lokal do wynajęcia 32m2 ul. Warszawska 
„Pod kasztanami”. Tel. 663 366 430 

•	 Sprzedam	 kawalerkę	 32m2,	 parter,	 ul.Ko-
walska.	Tel.792577013 lub 509603920 (po 
16).

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w Nowo-
gardzie, ul. Lutyków 1, tel. 665 057 095

•	 Sprzedam lub wynajmę garaż ul. Zamko-
wa. Tel. 604 012 380 

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul 
Asnyka. 884 000 435

•	 Sprzedam	dom	parterowy	110m2	w	Nowo-
gardzie.	608	853	710

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z możliwo-
ścią dokupienia garażu, ul. Armii Krajowej. 
697 720 406

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 72 
04 06 

•	 Poszukuję pilnie stancje lub kawalerka. 
Tel. 721 616 948, 782 042 682 

•	 Zamienię mieszkanie dwupokojowe cze-
ściowo umeblowane. 601 870 798 po 
14stej 

•	 Do wynajęcia garaż. 782 549 811 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
47m2 dwa pokoje II piętro. 604 781 646 

•	 Sprzedam lokal około 40 m2 po remoncie, 
3 pomieszczenia na biuro lub mieszkanie, 
pełne wyposażenie łazienkowe, rolety an-
tywłamaniowe, plus wolnostojący, muro-
wany budynek typu kiosk ok. 7 m2 ul. 3 
Maja Nowogard. Całość 68 000 zł. Tel. 601 
541 164 

•	 Sprzedam dwie działki rolno-budowlane 
ponad 1500 m2 każda, dojazd drogą asfal-
tową, a zarazem około 80m od drogi głów-
nej od Nowogardu 6 km, centrum Żabo-
wa, media: telefon, prąd i woda. Tel. 500 28 
87 00. Cena 31.000 zł za działkę. 

•	 Pokój wynajmę dla Pana. 882 182 143 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-bu-
dowlaną, pow. 2600m2 przy stacji paliw 
w Olchowie. 601 410 758 

•	  Sprzedam działkę ogrodową z dużą mu-
rowaną altaną przy Orlenie. 601 410 758

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 51,6m2, bez-
czynszowe w kamienicy czterorodzinnej 
+ garaż w cenie. ul. Wojska Polskiego. 783 
223 216 

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia, bez-
czynszowej. 788 135 916 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, bez-
czynszowe, II piętro. 512 413 563

•	 Sprzedam	mieszkanie,	trzypokojowe	70m2,	
parter.	721	909	348

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam	 cześci	 do	 silnika	Renault,	 1.4	 i	
1.7.	Tel.	605	576	908 

• Sprzedam Ford Transit kontener, sied-
miopaletowy. Cena do uzgodnienia. 510 
754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 szpilki – 4 
sztuki. 886 264 896 

•	 Sprzedam	 motocykl	 Suzuki	 poj,	 250,	 rok	
1992.	Tel.	503	835	747	

•	 Sprzedam lawete. 609 931 915

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

•	 Sprzedam Mercedes Benz klasa B 180, 
2006 rok produkcji, przebieg 180 2,0 l die-
sel. Cena 21 000 do uzgodnienia. 00 49 
157 843 928 39

•	 Sprzedam Forda Bolero 1998 rok produk-
cji. Przegląd 22.06.16r. 1500 zł. Cena do 
negocjacji. 795 429 655 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

• Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Kurki nioski odhowane, powyżej 7 tygo-
dni, pełen program szczepień, sprzedaż 
od 29.03, Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 
127 838

•	 Sprzedam	prosięta	i	warchlaki.	Tel.	515	406	
298

•	 Sprzedam	 mieszankę	 zbożową.	 511	 696	
751	

•	 Sprzedam	łubin,	zboże.	502	853	573

•	 Orka, siew agregatem, talerzówka itp. 508 
404 704

•	 Sprzedam jęczmień i pszenżyto oraz tanio 
owies. 10 zł worek. 691 140 322 

•	 Sprzedam	kury	nioski.	Cena	15	zł	za	sztukę,	
półtoraroczne.	608	791	487	

•	 Sprzedam	 Ursus	 C360	 zarejestrowany	 do	
małego	remontu	tanio.	Tel.	793	836	238	

• Nasiona gorczycy sprzedam. Tel. 518 726 
649 

•	 Rozrzutnik	obornika	jednoosiowy	–	polski	
w	dobrym	stanie	–	sprzedam.	Korytowo	38.	

•	 Prosiaki	sprzedam.	791	817	107

•	 Sprzedam cielaki HO okolice Goleniowa. 
602 536 366 

•	 Sprzedam loszki prośne. 515 406 298 

•	 Sprzedam	prosiaki	kolorowe,	2,5	miesięcz-
nie,	100	zł/sztukę.	517	084	823	

USŁUGI

•	 Remonty	 i	wykończenia	mieszkań	 -wyko-
nam.	608	364	330

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pracy	 ro-
dZinne,	urlopowe:	niemcy,	Ho-
landia,	 austria,	 anglia,	 Bel-
gia,	norwegia.	tel.	71	385	20	18,	
601	759	797	

•	 Remonty,	 wykończenia	 mieszkań.	 601	 56	
73	69	

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dachowe, 
docieplenia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vaillant 
tel.  691 686 772

•	 VAILLANT	sprzedaz	czesci	do	pie-
cow	gazowych	691	686	772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•  Tłumacz – przysięgły języka angielskie-
go. 502 376 932, www.tlumacznowogard.
pl

• Usługi tansportowe samochody o ładow-
ności 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

•	 TRANSPORT,	 PRZEPROWADZKI.	TEL.	
665	720	037	

•	 REMONTY	MIESZKAŃ.	607	729	933	

•	 Matematyka. 668 17 12 12

•	  Usługi	koparko-ładowarką.	668	377	661	

•	 Pomogę w nauce i odrabianiu lekcji, a tak-
że pisaniu wypracowań. Tanio i z podej-
ściem. 661 600 516 

•	 Usługi ogrodnicze, spulchnianie zie-
mi, przycinanie drzewek, koszenie trawy, 
opryski oraz wiele innych prac ogrodni-
czych. 500 789 687 

•	 Remonty i wykonczenia mieszkań – wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Usługi	 transportowe.	 Ford	 Transit-maxi.	
503	153	159	

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108 

PRACA
•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 Firma	 ogólnobudowlana	 “PTASZYŃSKI”	
zatrudni	 pracowników	 do	 dociepleń,	 prac		
wykończeniowych,	pokryć	papowych,	Tel.	
602	15	90	15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 533 848 005 lub 535 340 311

• Poszukujemy pracowników budowla-
nych. Korzystne warunki. 694 440 205 

• Firma z Nowogardu zatrudni mecha-
nika samochodowego z doświadcze-
niem, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 
607 585 561

•	 Spawacza	 i	 osobę	 do	 prac	 ślusarkich	 za-
trudnię.	 Atrakcyjne	 wynagrodzenie.	 503	
032	234	

•	 NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 693 368 
894, 600 931 083 

•	 Chętni (2 osoby) na zbiór truskawek 
(Szwecja). 9139 25 079 

•	 Zatrudnię profesjonalnego malarza, szpa-
chlarza oraz do suchej zabudowy. 669 149 
383 

•	 Zatrudnię do pracy na fermie, warunki 
płacowe i mieszkaniowe dobre. 502 562 
378, 91 39 103 15

•	 Szukam	 pracownika,	 gospodarstwo	 rolne	
Błądkowo,	z	uprawnieniami,	bez	nałogów.	
665	785	726	

INNE

•	 Sprzedam	drewno	suche	tanio.	691	848	026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam	 pralkę	 BOSCH,	 używaną,	 tel.	
605	522	340

•	 sprzedam	stelaz	do	łozka	(z	materacem	lub	
bez),	komodę	 (kolor	 jasny),	 szafkę	nocną-	
całość	od	jednego	kompletu	cena	do	uzgod-
nienia,	tel.	605	522	340

•	 PIECE	gazowe	c.o.	Vaillant	uzywa-
ne	 z	 Niemiec	 dwufunkcyjne	 cena	
od	 1.000zl	 oraz	 tylko	 ogrzewanie	
cena	 900zl	 gwarancja	 serwisowa,	
fachowy	montaz	 cena	do	uzg.	 tel	
691	686	772

•	 Podgrzewacze	wody	130	-160	sto-
jace	 na	 gaz	 vaillant	 1.000zl	 pie-
ce	 gazowe	 c.o.	 stojace	 zeliwne	
c.1.200zl	tel,	691	686	772

• Oddam szczeniaki Labradora, trzymie-
sięczne. 731 262 635

•	 Sprzedam	 drewno	 mieszane,	 liściaste.880	
690	659

•	 SIATKA	ogrodzeniowa,	siatka	LEŚNA,	pa-
nele	 ogrodzeniowe,	 najniższe	 ceny	 w	 Za-
chodniopomorskim.	Tel.	721	668	245	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 SKUP	 PIŁ	 niesprawnych,	 zatartych	 –	
Sthil,	Husqvarna.	Cena	100	zł.	Dojazd	do	
klienta.	Tel.	721	668	245	

•	 Sprzedam	Keyboard.	605	856	538	

•	 Sprzedam rower górski dziewczęcy bia-
łoróżowy koła 26’’. Cena 350 zł. 880 957 
402 

•	 Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

•	 Sprzedam tuje brabant. Wys. od 0,70 – 
1,50 cm. 607 580 172 

•	 Sprzedam rury Hobasa 500/50cm 
600/60cm. Dł. rur 6m lub 4m. Tel. 509 
568 616

•	 Kupię namiot ogrodowy, metalowy (na 
pomidory). 601 958 442 

•	 Zagęszczarka – skoczek. Sprzedam. 604 
774 854 

•	 Sprzedaż	drewna	kominkowego.	 500	789	
687	

•	 Sprzedam piasek płukany, czarnoziem, 
dowóz 3 tonową wywrotką. 514 740 538 

•	 Sprzedam odpady tartaczne na opłat po-
cięte w klocki lub w całości do samodziel-
nego pocięcia. Drewno – dąb-buk. 514 
740 538 

•	  
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 25 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 25 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG

Certyfikat uczestnictwa dla SP Nr 1 w Nowogardzie

„Śniadanie daje moc”
„Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. naj-
lepszy start w nowy dzień.” październiku 2015 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie klasy II C, wraz z wychowawczynią Pa-
nią Beatą Biniecką przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej  „Śniadanie Daje Moc”.

W czasie przeprowadzanych 
zajęć edukacyjnych dzieci miały 
możliwość, w oparciu o 12 za-
sad zdrowego odżywiania po-
znać, jak najlepiej się odżywiać: 
1. Do szkoły wychodź zawsze 
po śniadaniu i ze śniadaniem. 2. 
Mleko, jogurty i sery to podpo-
ra naszych kości. 3. Zawsze myj 
ręce przed posiłkiem. 4. Pięć 
posiłków dziennie w ciągu dnia 
jest na piątkę. 5. Jedz o stałych 
porach i nie śpiesz się. 6. Mięso, 
jaja, ryby możesz wybierać! 7. 
Pamiętaj o kaszach, jedz chleb 
nie bułeczki. 8. Dzień bez pię-
ciu porcji warzyw i owoców to 

dzień stracony. 9. Posiłek obia-
dowy to zapas siły na aktywne 
popołudnie. 10. Kolację zjadaj 
wieczorem nie tuż przed snem. 
11. Dobrą wodą gaś pragnienie. 
12. Ruch bez ograniczeń, słody-
cze z umiarem. ęcia odbywały 
się na przełomie października 
i listopada 2015 roku. Program 
zakończył się zorganizowaniem 
wspólnego zdrowego śniada-
nia w klasie II C, w dniu 6 li-
stopada 2015 roku. Realizacja 
tego programu dała uczniom 
naszej szkoły nie tylko wspa-
niałą zabawę, ale również szan-
sę na integrację grupy, zwięk-

szenia świadomości nt. zdro-
wego odżywiania i roli śniada-
nia w diecie człowieka. Po reali-
zacji programu ,,Śniadanie Daje 
Moc” wysłano sprawozdanie ze 
wszystkich przeprowadzonych 
działań w zakresie zdrowego 
odżywiania do koordynatora 
programu. Za przeprowadzenie 
edukacji zdrowotnej i podjętych  
wszystkich przedsięwzięć nasza  
szkoła oraz nauczyciel prowa-
dzący program otrzymali certy-
fikat. Była to piąta edycja  pro-
gramu edukacyjnego „Śniada-
nie Daje Moc” dla klas 0-3 pod 
patronatem honorowym Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, 
które dołączyło do grona insty-
tucji wspierających – Ośrodka 

Rozwoju Edukacji oraz Rzecz-
nika Praw Dziecka.

Inf. własna

REKLAMA
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

rok założenia 1992

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8
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Nocna eskapada w wykonaniu chuligana na rowerze 

Czytaj s. 3

Zniszczył  
kilkadziesiąt 
samochodów



Nr 27 (2457)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

Po raz kolejny opisujemy problem ze zniszczoną drogą prowadzącą do 
wsi Bodzęcin. Tym razem jednak, mieszkaniec wsi nadesłał do nas zdję-
cia zniszczonej jezdni w samej wsi. Od dawna osoby żyjące w Bodzęcinie, 
czekają na remont wysłużonej drogi. Jak już informowaliśmy, ten w końcu 
nastąpi, ale najpierw muszą zostać zakończone prace nad nową drogą kra-
jową S6, a jak wiadomo to jeszcze trochę potrwa... Mieszkańcy Bodzęcina 
muszą zatem uzbroić się w cierpliwość. KR

Kolarze z klubu LKK Chrabąszcze Nowogard, w dniach 28 marca – 6 
kwietnia, przebywali na zgrupowaniu w Zieleńcu (woj. dolnośląskie). 
Ośrodek treningowy znajdował się w Górach Orlickich (dodajmy, że Zie-
leniec to miejscowość najwyżej położona w Polsce), toteż podopieczni Ry-
szarda Posackiego mogli mocno popracować nad siłą. Trener zabrał ze 
sobą Jakuba Wielowskiego, Adama Salamona, Damiana Teodorczyka, Ma-
teusza Gliwkę, Jacka Fecaka oraz Nikolę Wielowską, która w tym roku do-
łączyła do zespołu. Obóz zakończył się wyścigami, które odbywały się w 
tamtym regionie. Najlepiej spisywała się w nich Nikola Wielowska. KR

W dniu 1 kwietnia, uczniowie klasy I b z Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie udali się na wycieczkę do Teatru Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie, na przedstawienie teatralne pt. „Balbaryk i Złota 
Piosenka”. Spektakl „Balbaryk i Złota Piosenka” to adaptacja sceniczna jed-
nej z trzech części przygód Balbaryka, autorstwa Artura D. Liskowackiego. 
Wesoły, przyjazny Balbaryk mieszka w gwarnej i szczęśliwej krainie Tutaj. 
Pewnego dnia to spokojne życie zostaje zakłócone, gdyż całe Tutaj ogar-
nia Wielka Cisza. Wszystko, co Balbaryk zna i kocha, jest zagrożone. Je-
dyny ratunek to odnalezienie Złotej Piosenki, która może przegonić Wiel-
ką Ciszę. Przedstawienie było piękne. Dzieci były zachwycone. Najbardziej 
podobała im się gra świateł, nagle zmieniające się dekoracje. Duże emocje 
wywoływała muzyka i nietypowo ubrani aktorzy. Wyjazd do teatru wzbu-
dził wiele pozytywnych emocji w dzieciach, o czym świadczyły uśmiechy 
i komentarze po zakończeniu przedstawienia. Wszyscy poczuliśmy niesa-
mowitą magię teatru. Wychowawczyni klasy I b Renata Jarema.

 

Nad jeziorem nadal tną bez opamiętania

Kolejne drzewa poszły pod piły 
Kolejne dwa piękne drzewa zostały wycięte nad nowogardzkim jeziorem. Tym razem pod 
piły poszła wierzba biała (zwana płaczącą) i klon jesionolistny. Zdaniem urzędników, drze-
wa były chore i zagrażały bezpieczeństwu. 

Dopiero co informowaliśmy o 
wyjątkowo brutalnej dewastacji 
drzewostanu rosnącego nad brze-
giem jeziora, na wysokości ogro-
dzenia DPS (od strony ul. Woj-
ska Polskiego) – do sprawy jesz-
cze wrócimy w kolejnych wyda-
niach. W miniony wtorek nato-
miast wycięto dwa potężne, pięk-
ne drzewa, tuż pomiędzy alejką a 
jeziorem na wysokości placu ma-
newrowego przy Restauracji Przy-
stań. Jak się okazało, zgodę na wy-
cinkę wydało Starostwo Powiato-
we w Goleniowie na wiosek Urzę-

du Miasta w Nowogardzie. I to nie 
koniec akcji „wycinki drzewosta-
nu nad jeziorem”. Poza tymi drze-
wami, które ścięto w miniony 
wtorek, gmina złożyła do powia-
tu wniosek, również o wycięcie 
topól rosnących na terenie parku 
za blokami przy ul. Waryńskiego. 

- Uzasadnieniem usunięcia 

wierzb i klonu była odpowiednio 
ich bardzo zła oraz słaba kondy-
cja zdrowotna, spowodowana za-
awansowanymi zmianami cho-
robowymi drewna, sprzyjającymi 
powstawaniu wiatrołomów i za-
grażających bezpieczeństwu użyt-
kowników terenu. Konieczność 
usunięcia topól uzasadniano ich 

dużymi rozmiarami, słabym sta-
nem zdrowotnym, zachwianą sta-
tyką oraz charakterystyczną dla 
tego gatunku małą odpornością na 
silnie wiejące wiatry, które mogą 
spowodować zagrożenie bezpie-
czeństwa użytkowników drogi i 
ternu zielonego, przy powstaniu 
wywrotów lub złamań tych drzew. 
Przeprowadzone postępowanie ad-
ministracyjne potwierdziło zasad-
ność usunięcia tych drzew i w dniu 
11 marca 2016r., wydano decyzję 
zezwalającą na ich usunięcie – in-
formuje Tomasz Kulinicz, starosta 
goleniowski. 

Zgodnie z wydaną decyzją 
przez Starostwo Powiatowe, wy-
cięte drzewa zostaną zastąpione 
innymi drzewami w ilości min. 18 
szt., których obwody pni mierzo-
ne na wysokości 100 cm nie mogą 
być mniejsze niż 8 cm. 

Marcin Simiński

Sygnały Czytelników

Bobry zniszczyły drogę!
Jak poinformowali redakcję DN 

Czytelnicy, na drodze prowadzącej 
do Truskolasu, na odcinku za wsią 
Wierzchy, bobry na poboczu urzą-
dziły sobie „wyżerkę”. Oprócz po-
walonych drzew zwierzęta pozosta-
wiły po sobie jeszcze inne zniszcze-
nia, a mianowicie podkopaną jezd-
nię, która może się teraz przez to za-
paść...

 Za Wierzchami, na poboczu dro-
gi prowadzącej do Truskolasu, bo-
bry „zajęły” się pobliskimi drzewa-
mi. Niestety zwierzęta zaintereso-
wały się również korzeniami drzew, 
które rosły pod jezdnią. Bobry wy-
żerając korzenie wykopały sporą 
dziurę pod drogą, przez którą jezd-
nia została poważnie uszkodzona. 
Zniszczenia są na tyle poważne, że 
mogą doprowadzić do zapadnię-
cia się drogi, tym bardziej, że tym 
odcinkiem przemieszcza się spora 

liczba samochodów ciężarowych. O 
zniszczonej drodze, naszą redakcję 
poinformowała jedna z mieszka-
nek gminy. Z tej racji, iż jest to dro-
ga powiatowa, zapytaliśmy w Sta-
rostwie czy znany jest ten problem 
oraz co powiat zamierza zrobić, aby 
zapewnić kierowcom bezpieczeń-
stwo na tym odcinku jezdni?  - W 
nawiązaniu do pytań uprzejmie in-
formuję, iż znany jest nam problem 
podkopywania przez bobry dro-
gi powiatowej Nowogard - Trusko-
las w pobliżu miejscowości Wierz-
chy. W najbliższym czasie rozpocz-
ną się prace, które na celu będą 
miały zabezpieczenie podkopanych 
miejsc i odsłonięcie zniszczeń tak, 
aby ewentualnie podjąć decyzję co 
do sposobów naprawy – informu-
je Starosta Goleniowski, Tomasz 
Kulinicz. Sprawa jest o tyle trud-
na, że problemem nie jest jedynie 

zniszczona droga, a przede wszyst-
kim „winowajcy”, którzy nie wyklu-
czone, że jeszcze zechcą się „stoło-
wać” w tym miejscu... - Problem 
jest bardzo złożony, gdyż żadne na-
prawy nie przyniosą efektu dopóki 
nie zostanie rozwiązana sprawa nie-
proszonych gości w pasie drogi po-
wiatowej – zaznacza Tomasz Kuli-
nicz. Wierzymy, że Starostwo po-
dejmie odpowiednie kroki aby za-
żegnać problem z bobrami niszczą-
cymi drogę, bo jak widać na zdję-
ciach, jezdnia niebawem może ulec 
poważnemu zniszczeniu. 

KR
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

miejsca pamięci w Nowogardzie 

I LO zaprasza 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie 

pn: „Miejsca pamięci w Nowogardzie - Kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie” organizowane przez młodzież I Liceum 
Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w ramach XXII sesji SEJ-
MU DZIECI I MŁODZIEŻY. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 
2016r, o godz 8:30, w sali nr 16 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Wojska Polskiego 6 w Nowogardzie.

Inf. własna

Nocna eskapada w wykonaniu chuligana na rowerze 

Jeździł po mieście i niszczył samochody 
Policja jest już na tropie sprawcy, który w nocy z poniedziałku na wtorek powybijał szyby w co najmniej 20 samochodach zaparkowanych na terenie No-
wogardu.  Niewykluczone, że ten sam mężczyzna stoi za kradzieżą, do jakiej doszło tej samej nocy w jednym ze sklepów spożywczych. 

Jak poinformowała nas rzecz-
nik policji, asp. Julita Filipczuk, do 
wczoraj (czwartek) na policję zgło-
siło się już ponad 20 właścicieli 
aut, w których ktoś za pomocą ka-
mieni powybijał tylne szyby. Jedną 
z poszkodowanych jest pani Ewa, 
która mieszka w centrum miasta. 

- Około dziesiątej rano, kiedy wy-
glądałam przez okno zauważyłam, 
że z samochodem coś jest nie tak. 
Zeszłam na parking i zobaczyłam, 
że jest wybita tylna szyba, a w aucie 
leży kamień, którym z pewnością 
została wybita. Już poinformowa-
łam policję. Poproszono mnie, bym 
przyszła na komisariat i tam złoży-
ła oficjalne zgłoszenie - opowiada 
pani Ewa. 

Z naszych informacji wynika 
jednak, że poszkodowanych może 
być przynajmniej jeszcze raz tyle. 
Prawdopodobnie nie wszyscy zde-
cydowali się, aby zgłosić szkodę na 

policję. Wiadomo tylko, że znisz-
czone auta stały zaparkowane w 
kilku miejscach m.in. przy Placu 
Ofiar Katynia, ul. Wiejskiej i Ko-
ściuszki. 

Sprawca ten sam?
Tej samej nocy, kiedy doszło 

do zniszczenia aut, miało miej-
sce też włamanie do sklepu spo-
żywczego przy ul. 15-go Lutego. 
Sprawca dostał się do wnętrza wy-
bijając wcześniej witrynę sklepu. 
Ukradł papierosy o wartości 200 
zł, po czym wsiadł na rower i od-

jechał w kierunku cmentarza. O 
całym zdarzeniu, komisariat po-
wiadomił jeden z mieszkańców 
pobliskiego bloku, który obser-
wował zdarzenie z okna. Niestety, 
kiedy patrol przyjechał na miej-
sce kilkanaście minut po zgłosze-
niu, złodziej zdążył już uciec. Po-
noć oddalił się w kierunku cmen-
tarza, jadąc spokojnie rowerem 
typu składak. 

I to właśnie przede wszystkim 
wątek z jednośladem pozwala po-
licji domniemywać, że za  niszcze-
niem samochodów i kradzieżą w 
sklepie stoi ten sam sprawca. Jed-
na z kamer monitoringu, w godzi-
nach i miejscach kiedy dochodzi-
ło do chuligańskich wybryków na 
terenie miasta, zarejestrowała wy-
sokiego, szczupłego mężczyznę, 
poruszającego się na stosunko-
wo małym, jak do swojego wzro-
stu rowerze. Policja jest w posia-

daniu tego nagrania. Na tej pod-
stawie wytypowała już wstępnie 
sprawcę, chociaż wcześniej plano-
wano udostępnić mediom i społe-
czeństwu nagranie z prośbą o po-
moc w identyfikacji mężczyzny. 

- Mamy już wytypowaną osobę 
do zatrzymania i postawienia za-
rzutów. Obecnie trwają czynno-
ści związane z potwierdzeniem na-
szych przypuszczeń oraz ustale-
niem miejsca pobytu sprawcy – in-
formuje asp. Julita Filipczuk. 

Jeśli policja trafnie wytypowała 
sprawcę nocnej eskapady po No-
wogardzie, odpowie on za znisz-
czenie mienia o znacznej wartości 
i być może za kradzież z włama-
niem. Może mu za to grozić kil-
ka lat więzienia, szczególnie, jak 
nieoficjalnie wiadomo, mężczy-
zna był już wcześniej karany. Po-
noć jest na wolności od niedawna. 

Do sprawy wrócimy w kolej-

Pani Ewa bardzo była wzburzona faktem, że została rozbita szyba w Renault, który 
teraz będzie trzeba naprawić 

nym wydaniu DN. Tymczasem 
pozostawiamy czytelników z py-
taniem, jak to możliwe, że przez 
co najmniej kilkadziesiąt minut, 
nikt nie zauważył, w tym także 
policja, że ktoś jeździ po mieście 
i wybija szyby w samochodach?

MS, Fot. JB 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
19 kwietnia br. /wtorek/ godz.16.30

na spotkanie z w-ce Prezesem 
Zachodniopomorskiego Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
panem Eugeniuszem Tworkiem

 na temat  „Epidemiologia cukrzycy” 



Nr 27 (2457)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sami sobie 
zgotowaliśmy  
ten los

Z każdej prawie strony dyskusji pu-
blicznej dobiegają głosy utyskiwania 
w związku z rozpowszechnieniem się 
ponad wszelką znośną  miarę  hejtu 
czy innych technik ataku personalne-
go  np.  tzw. trolowania. Narzekają 
więc  politycy, będący najczęściej ofia-
rą  eskalacji tej swoistej formy przyno-
szenia ulgi wątrobie, ale narzekają też 
artyści, dziennikarze i wiele innych 
osób będących z racji różnych, osoba-

mi publicznymi. Obserwując te utyskiwania trudno się jednak 
zdobyć na jakieś współczucie w stosunku do tych, których ten 
hejt najbardziej dotyka. To bowiem postawa ludzi mających w 
ten czy w inny sposób wpływ na regulacje normujące zasady 
życia zbiorowego, przyczyniła się w ogromnym stopniu do zu-
pełnie niekontrolowanego rozlania się i hejtu i wszelkiej  formy 
internetowego chamstwa.

Jak można było bez trudu zauważyć, zjawisku temu nie zapo-
biegano przez lata, ani w sposób formalny  prawny, ani niefor-
malny towarzyski poprzez  zdecydowany  środowiskowy ostra-
cyzm w stosunku do  hejterów,  a w zasadzie stanowcze potę-
pienie typowych dla nich zachowań, ponieważ sami hejterzy  
na ogół są nieidentyfikowalni, nieuchwytni.  Hejtujący bowiem 
korzysta najbardziej z anonimowości jaka po upowszechnieniu 
internetu, społecznościowych portali, różnego rodzaju for, sta-
ła się dla wielu akceptowalnym sposobem publicznego istnie-
nia. Niestety przez lata, ani dziennikarze, ani politycy,  ani od-
powiedzialni bezpośrednio za regulacje prawne nie uważali ze-
zwolenia za anonimowe rozpowszechnianie w internecie w 
sposób masowy treści za coś nagannego. Stało się normą, na-
wet w publicznych środkach masowego przekazu, cytowanie 
przy różnych okazjach wypowiedzi jakichś   internetowych 
anonimów. Każdy z nas obserwował niejednokrotnie podnie-
conego prowadzącego taki czy inny program np. w TV, który z 
zachwytem niczym jakiś autorytet, cytuje uroczego anonima - 
internauta „wal się” uważa że …..i tu pada jakaś „genialna” 
myśl  internauty „wal się” typu: „księża to pederaści”. Jeśli się 
tego typu wypowiedziom nadaje rangę mądrości, stawia na po-
ziomie godnym argumentu, to czemu się dziwić, że skutki tego 
będą opłakane. To przestraszeni rozpowszechnieniem  interne-
tu dziennikarze i politycy wprowadzili chamstwo różnego typu  
hejterów  z patologicznej niszy w jakiej obracała się wcześniej  
zwykła plotka i obmowa na salony poważnej dyskusji. Wpro-
wadzili akceptując anonimowość wypowiedzi, której miejsce 
jest zawsze w koszu, a nie w przestrzeni publicznego dyskursu. 
Legitymizując chamstwo hejterów, trolli itp. aktywistów do-
puszczono aby nienawiść (źródłosłów słowa hejt to nienawiść) 
kształtowała w tak ogromnym stopniu relacje międzyosobowe. 
Dzisiaj uwolniona z  dotychczasowego higienicznego zamknię-
cia ograniczonego do patologicznych środowisk zaraza słownej 
nienawiści, rozlewa się bez przeszkód po świecie niszcząc  zu-
pełnie relacje międzyludzkie, ogałacając  je z wszelkiego wza-
jemnego szacunku, a zwłaszcza prawdy  solidarności i życzli-
wości. Zaraza ta dotyka także, a w zasadzie najbardziej tych, co 
mieli obowiązek społeczny ją rozpoznać i zwalczać w zarodku 
jako zagrożenie, a ze strachu ulegli jej czarciemu  urokowi i po-
tracili rozsądek. Niech więc spijają co naważyli – niestety cier-
pią także niewinni i cierpi jakość naszej ludzkiej egzystencji i 
wzajemne zaufanie, a te odbudowuje się najtrudniej. 

sm

Nowogard i Osina 

Egzamin szóstoklasisty po raz ostatni 
W miniony wtorek, uczniowie szóstych klas szkół podstawowych pisali egzamin, będący 
sprawdzianem z wiedzy, jaką zdobyli na tym etapie kształcenia. W gminie Nowogard do eg-
zaminu przystąpiło łącznie ok. 245 uczniów. W sąsiedniej gminie Osina sprawdzian pisało 
35 sześcioklasistów. Egzaminy przebiegły zgodnie z planem. Nie było żadnych incydentów. 

Egzamin był podzielony na dwie 
części. O godz. 9:00 uczniowie 
przystąpili do testu z języka pol-
skiego oraz matematyki. Na roz-
wiązanie zadań mieli 80 minut. 
Następnie, po krótkiej przerwie, o 
godz. 11:45, uczniowie przystąpili 
do pisania egzaminu z języka ob-
cego, oczywiście tego którego uczą 
się w szkole. Na to mieli już mniej 
czasu, bo 45 minut. Nieco więcej 
mieli uczniowie borykający się z 
dysleksją, tj. w przypadku pierw-
szej części 120 minut, a drugiej 70 
minut. 

Tegoroczni uczniowie klas szó-
stych byli ostatnim rocznikiem 
piszącym egzamin na zakończe-
nie szkoły podstawowej. Zgod-
nie z nowelizacją  ustawy o syste-
mie oświaty przygotowanym przez 
MEN, egzamin od przyszłego roku 
będzie zlikwidowany. 

By wczuć się w atmosferę egza-
minów i zobaczyć, jakie uczniom 
towarzyszyły nastroje udaliśmy się 
z mikrofonem do SP nr 1. Tam do 
egzaminu przystąpiło 47 uczniów. 
Oto co nam powiedzieli niektórzy 
z nich tuż przed rozdaniem arku-
szy egzaminacyjnych. 

Martyna Nawara kl. VI SP 1 – 
Ten egzamin zupełnie jest dla mnie 
niestraszny, ale spodziewam się 
pewnych trudności w matematyce, 
gdzie będą zadania otwarte. Sta-
rałam się przygotować z każdego 
przedmiotu, ale uważam, że z ma-
tematyki jestem przygotowana naj-
lepiej. Życzę wszystkim, by napisali 
swoje testy na 100% 

Jakub Konieczny KL.VI SP 1 – 
Przygotowałem się bardzo mocno i 
dobrze do tych testów. Ale najbar-
dziej oczekuję na test z języka an-
gielskiego i mam nadzieję, że będzie 
on zaliczony na 100%. Co do sposo-
bu w jaki się przygotowywałem to 
tu odpowiem tylko tyle, że zwyczaj-
nie uważałem na lekcjach. Wszyst-
kim kolegom i koleżankom życzę 
powodzenia. 

Jakub Rybus KL.VI SP 1 - Cze-
kam sobie spokojnie na te egzami-
ny i czuję się bardzo dobrze. Co do 
przygotowań, to najbardziej przyło-
żyłem się z nauką do języka angiel-
skiego. Co do trudności, to spodzie-
wam się trudności w przedmiocie 
jakim jest matematyka, gdzie będą 
zadania otwarte.  

Tegoroczni uczniowie klas szó-
stych byli ostatnim rocznikiem pi-
szącym egzamin na zakończenie 
szkoły podstawowej. Zgodnie z no-
welizacją ustawy o systemie oświaty 
przygotowanym przez MEN, egza-
min ten od przyszłego roku będzie 
zlikwidowany. Zdaniem Sebastia-
na Szymańskiego, dyrektora SP 1, 
choć egzaminów już nie będzie, na-
uczyciele będą musieli znaleźć inną 
formułę w celu sprawdzenia wiedzy 
ucznia kończącego pierwszy etap 
edukacji szkolnej.  

- Jestem przekonany, że wspólnie z 
nadzorem pedagogicznym, dyrekto-
rzy znajdą inne formy sprawdzania 
wiedzy ucznia, doprowadzą do tego, 
że wiedza którą nauczyciele przeka-
żą uczniom, będzie później wiary-
godnie sprawdzana. Z decyzji pani 
Minister chyba najbardziej cieszą się 
sami zainteresowani, czyli uczniowie 
obecnych piątych klas – mówi dyrek-
tor Szymański. 

A jak było w Osinie? 
W Zespole Szkół Publicznych im. 

Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, do egzaminu przystąpiło 35 
szóstoklasistów. Jak mówi wicedy-
rektor tej szkoły, Joanna Górczew-
ska-Rudnicka, uczniowie już od li-
stopada zeszłego roku byli przygo-
towywani do napisania pierwsze-
go w swoim życiu tak poważnego 
sprawdzianu. 

-Uczniowie już od listopada ubie-

głego roku uczestniczyli w trzech pró-
bach testu, które pozwoliły nauczy-
cielom na solidną diagnozę wiedzy i 
umiejętności oraz na ewentualne po-
wtórzenie zagadnień, które przyspo-
rzyły najwięcej trudności. Uczniowie 
mogli również zapoznać się z obo-
wiązującymi podczas sprawdzia-
nu procedurami, sposobem kodowa-
nia kart odpowiedzi. Kilkanaście dni 
przed właściwym testem, pielęgniar-
ka szkolna przeprowadziła również 
zajęcia profilaktyczne, poświęcone 
tematyce radzenia sobie ze stresem. 
Motywację u uczniów wzbudza-
li nauczyciele przedmiotu oraz wy-
chowawcy. To wszystko sprawiło, że 

szóstoklasiści pojawili się w szkole w 
dobrych, pogodnych nastrojach. Po 
wyjściu z sal egzaminacyjnych opi-
nie na temat poziomu trudności były 
podzielone. To chyba zjawisko nor-
malne, ponieważ uczniowie prezen-
tują różny poziom wiedzy i umiejęt-
ności. Dla nas nauczycieli pociesza-
jący jest fakt, że tegoroczny spraw-
dzian był ostatnim tego typu testem. 
Zgodnie z zapowiedziami pani Mini-
ster, szóstoklasiści już nigdy nie będą 
narażeni na niepotrzebny stres, któ-
ry ostatecznie nie wpływał w żaden 
sposób na dalszą edukację ucznia –  
powiedziała po zakończeniu spraw-
dzianu, J. Górczewska -Rudnicka.

Zarówno w gminie Nowogard 
jak i Osina egzaminy przebiegły bez 
żadnych zakłóceń. Nie odnotowano 
żadnych incydentów. W wielu szko-
łach podczas egzaminu obecni byli 
obserwatorzy zewnętrzni, wizytato-
rzy z Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie. 

Teraz pozostaje czekać na oficjal-
ne wyniki sprawdzianów klas szó-
stych. Te mają być znane 27 maja. 
Warto dodać, że wyniki te nie mają 
wpływu na ukończenie szkoły pod-
stawowej. Wystarczy do niego przy-
stąpić, aby zostać przyjętym do gim-
nazjum rejonowego. Punkty zdoby-
te w sprawdzianie będą już jednak 
miały znaczenie, jeśli uczeń będzie 
chciał dostać się do innej szkoły

Jarek Bzowy, Klaudia Stefańska 

Kilka minut przed rozdaniem arkuszy egzaminacyjnych. Sala w SP 1 w Nowogardzie
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Wieś nadal będzie tonąć w ściekach 

Osowa jednak nie podłączą 
Gmina nie podłączy jednak Osowa do mającej powstać w Słajsinie oczyszczalni ścieków, którą miasto chce wybudować wspólnie z RXXI. Poinformował o 
tym podczas marcowej sesji T. Fiejdasz z UM w Nowogardzie. 

Przypomnijmy, że w styczniu 
tego roku radny Bogumił Gała wy-
tknął gminie, że ta planując budo-
wę sieci kanalizacyjnej  i oczysz-
czalni ścieków w Słajsinie, nie 
uwzględniła w tym projekcie pod-
łączenia  Osowa. Wieś ta bowiem 
od lat boryka się z brakiem oczysz-
czalni, przez co miejscowość kilka 
razy do roku jest podtapiana przez 
cofające się z odstojników ścieki. 
Te zresztą, kiedy już system jest 
drożny, spływają wprost do... po-
bliskiego stawu, zanieczyszczając 
środowisko. Tak było chociażby 
ostatnio w listopadzie ubiegłego 
roku. Wówczas o sytuacji zarów-
no na sesji, jak i łamach DN alar-
mowała radna z Osowa, Mirosła-
wa Cwajda i mieszkańcy. 

Po interpelacjach radnych i na-
głośnieniu sprawy przez DN, Bur-
mistrz zapewnił, że gmina roz-
waży możliwość poszerzenia in-
westycji o przyłączenie do mają-
cej powstać w pobliskim Słajsi-

nie również Osowa, co pozwoli-
łoby rozwiązać problem z odpro-
wadzaniem ścieków w tej okolicy. 
Niestety okazało się, że planowana 
oczyszczalnia będzie mogła tylko 
obsłużyć jedną wieś. 

- Po dokonaniu odpowiednich 
rozeznań przez projektanta oka-
zało się, że nie ma możliwościo-
wi zwiększania przepustowo-
ści oczyszczalni ścieków jaka ma 
powstać w Słajsinie tak, by mo-
gła ona przyjąć ścieki z Osowa – 
poinformował podczas ostatniej, 
marcowej sesji RM, Tadeusz Fiej-
dasz, kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska w UM 
Nowogard. 

Tym samym nadzieje na do-
prowadzenie do cywilizowanego 
standardu infrastruktury ścieko-
wej w Osowie przepadły. Na po-
cieszenie kierownik Fiejdasz po-
informował jedynie, że gmina 
szuka innych rozwiązań m.in. bu-

dowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. To jednak raczej dale-
ka przyszłość, a i z dużym praw-
dopodobieństwem oznaczająca 
dla mieszkańców konieczność po-
krycia części inwestycji. Wszystko 
wskazuje więc na to, że mieszkań-
cy jeszcze długo będą zmuszeni 
taplać się w ściekach, które będą 
zalewały ich wieś. 

Przypomnijmy, że budowa 
oczyszczalni ścieków i sieci ka-
nalizacyjnej w Słajsinie, w tym 
odcinka sieci w ramach znajdu-
jącego się tam Regionalnego Za-
kładu Gospodarowania Odpa-
dami, ma być sfinansowana po 
równo przez Gminę oraz Celo-
wy Związek Gmin RXXI (wła-
ściciela Zakładu). W  ten spo-

sób Związek chce nieco zrekom-
pensować niedogodności, jakie z 
racji funkcjonowania na terenie 
Słajsina wysypiska śmieci pono-
szą mieszkańcy tej wsi. Na razie 
za ponad 88 tys. przygotowywa-
ny jest projekt instalacji. Zgod-
nie z podpisanym porozumie-
niem koszt jego wykonania po-
kryją po równo obie strony. Do-
kumentacja projektowa wraz z 
pozwoleniem na budowę ma być 
gotowa do końca lipca tego roku, 
zapowiada UM. Dopiero kiedy 
powstanie będzie wiadomo ile 
wstępnie może kosztować budo-
wa oczyszczalni. Kolejnym eta-
pem w realizacji tego zadania bę-
dzie zabezpieczenie odpowied-
nich środków finansowych w bu-
dżetach gminy Nowogard oraz 
CZG RXXI, dzięki którym moż-
na będzie przystąpić do realizacji 
inwestycji. 

Marcin Simiński 

Listopad 2015. Odstojnik, z którego ścieki z Osowa wylewają się na pola

rolnicy liczą straty w zbożach ozimych 

Dramat na polach
Szkody w uprawach jęczmienia ozimego, na niektórych polach wynoszą nawet 100%-alarmują lokalni rolnicy. Nie najlepiej przezimował też rzepak. 
Wszystko z powodu suchej zimy. 

Brak opadów i pokrywy śniegu 
sprawił, że zboża wymarzły. Wio-
sna odsłoniła rozmiar strat. 

-W moim przypadku jęczmie-
nia ozimego praktycznie nie ma 
na polu. Brak odpowiedniej wilgo-
ci spowodował, że rośliny były su-
che i kiedy przyszły w lutym mro-
zy, po prostu przymarzły – mówi 
Dariusz Olejnik rolnik z Ostrzy-
cy. Gospodarz miał ubezpieczo-
ną plantację. Zgłosił już szkodę do 
towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Ocenił, że straty w uprawie jęcz-
mienia ozimego wynoszą prak-
tycznie 100%. 

Inne odmiany zbóż ozimych 
poradziły sobie trochę lepiej od 
jęczmienia. Jednak i tutaj nie oby-
ło się od strat. Dotyczy to szcze-
gólnie rzepaku. 

-Rzepak miejscami wymarzł, 
szczególnie na słabszych glebach. 
Straty w uprawie sięgają 15%. 
Poza pogodą wszystko zależa-
ło od terminu siewu, rodzaju gle-
by, ale też odpowiedniego dostoso-
wania odmian zbóż. Te stare, do-
stosowane do naszego mikroklima-
tu poradziły sobie najlepiej - mówi 
Piotr Garguliński, rolnik z kolonii 
Wierzbięcin. 

Pozostałe zboża na naszym te-

renie, tj. żyta, pszenżyta wygląda-
ją dobrze. Nieco wymarznięć od-
notowano na uprawach pszenicy. 
Sięgają one jednak kilku procent. 

Podobna sytuacja jest w sąsied-
niej gminie Osina. Tu również 
najgorzej przezimowały jęczmień 
ozimy i rzepak. 

-Na tym polu jęczmień ozimy 
jest zmrożony w 50%. Reszta na-
daje się do zaorania. Podobnie jest 
z rzepakami, straty rolnicy ponio-
są dość duże. Widzę, że rzepaki 
już odbijają, ale korzenie w środku  
wygniłe. Gdyby spadło choć na 5 

cm śniegu to udałoby się wszystko 
uratować. Była ciepła zima, prze-
szedł większy mróz i rośliny mało 
odporne na to zjawisko przemarz-
ły. Te stare odmiany, które są prze-
widziane w tych rejonach, które są 
odporne na mróz przetrwały, ale te 
które miały niski poziom odporno-
ści już nie  – mówi Andrzej Leja, 
rolnik z Kościuszek oraz szef po-
wiatowej Izby Rolniczej. 

A. Leja poinformował, że powo-
łana już została komisja do szaco-
wania strat, w której członkami są 
również przedstawiciele Izby Rol-

niczej. Na razie szkody zgłaszają 
rolnicy z gminy Nowogard. Z po-
zostałych nie wpłynęły jeszcze ofi-
cjalne zawiadomienia. 

Tam, gdzie uprawy ozime wy-
marzły rolnicy często decydują się 
na posianie zbóż jarych. Niestety 
jest problem z dostępem do ma-
teriału siewnego. Ziarna zbóż ja-
rych trzeba niekiedy sprowadzać z 
odległych regionów kraju np. Ma-
łopolski. 

KS, MS

Dariusz Olejnik, rolnik z Ostrzycy, ocenia straty w jęczmieniu ozimym na swoim 
polu. W tym przypadku nie będzie czego zbierać. Pole trzeba zaorać i posiać zboża 
jare.

Andrzej Leja, rolnik z Kościuszek, szef 
Powiatowej Rady Izby Rolniczej.

Tak po zminie wygląda pole jęczmienia ozimego. Zamiast równej, zielonej rozsady, 
pojedyncze, wysuszone źbła zboża, chwasty po  suchej zimie.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jezus ukazał się znowu nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. A ukazał się 
w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, 
Natanael z Kany Galilejskiej, sy-
nowie Zebedeusza oraz dwaj inni 
z Jego uczniów. Szymon Piotr po-
wiedział do nich: Idę łowić ryby. 
Odpowiedzieli mu: Idziemy i my 
z tobą. Wyszli więc i wsiedli do ło-
dzi, ale tej nocy nic nie złowili. A 
gdy ranek zaświtał, Jezus stanął 
na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus 
rzekł do nich: Dzieci, czy nie ma-
cie nic do jedzenia? Odpowiedzie-
li Mu: Nie. On rzekł do nich: Za-
rzućcie sieć po prawej stronie ło-
dzi, a znajdziecie. Zarzucili więc 
i z powodu mnóstwa ryb nie mo-
gli jej wyciągnąć. Powiedział więc 
do Piotra ów uczeń, którego Jezus 
miłował: To jest Pan! Szymon Piotr 
usłyszawszy, że to jest Pan, przy-
wdział na siebie wierzchnią szatę - 
był bowiem prawie nagi - i rzucił 
się w morze. Reszta uczniów dobi-
ła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z ry-
bami. Od brzegu bowiem nie było 
daleko - tylko około dwustu łok-
ci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli ża-
rzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł 
do nich Jezus: Przynieście jeszcze 
ryby, któreście teraz ułowili. Po-
szedł Szymon Piotr i wyciągnął 
na brzeg sieć pełną wielkich ryb 
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 
A pomimo tak wielkiej ilości, sieć 
się nie rozerwała. Rzekł do nich Je-
zus: Chodźcie, posilcie się! Żaden 
z uczniów nie odważył się zadać 
Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wie-
dzieli, że to jest Pan. A Jezus przy-
szedł, wziął chleb i podał im - po-
dobnie i rybę. To już trzeci raz, jak 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, 
gdy zmartwychwstał. A gdy spoży-
li śniadanie, rzekł Jezus do Szymo-
na Piotra: Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, 

Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 
niego: Paś baranki moje. I znowu, 
po raz drugi, powiedział do nie-
go: Szymonie, synu Jana, czy miłu-
jesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 
niego: Paś owce moje. Powiedział 
mu po raz trzeci: Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił 
się Piotr, że mu po raz trzeci powie-
dział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do 
Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham. Rzekł do nie-
go Jezus: Paś owce moje. Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy 
byłeś młodszy, opasywałeś się sam 
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a inny cię opasze i popro-
wadzi, dokąd nie chcesz. To powie-
dział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią 
uwielbi Boga. A wypowiedziawszy 
to rzekł do niego: Pójdź za Mną! (J 
21,1-19)

Piotr- jeden z naśladowców Je-
zusa Chrystusa. Piotr, jak każdy 
z nas, miał swoje wzloty: ty jesteś 
Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbu-
duję Kościół mój i upadki: ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz. Dzisiej-
szy fragment Ewangelii również 
ukazuje nam Piotra i jego ducho-
wą drogę. Akcja dzieje się nad Je-
ziorem Tyberiadzkim- Genezaret. 
Piotr rzuca hasło: idę łowić ryby. 
Pozostali apostołowie także pod-
jęli pomysł Piotra. Czy jednak po-
mysł ten był dobry? Co to znaczy, 
że idą łowić ryby? Nic innego jak 
powrót do przeszłości. Apostoło-
wie porzucają swoje apostolskie 
powołanie, by powrócić do tego 
co robili przed poznaniem Jezu-
sa. Chcą powrócić do rybactwa. 
Co było w ich sercach? Co było w 
sercu Piotra? Poczucie rezygnacji? 
Bez sensu? Powrót do szarej co-
dzienności? Czy trzy lata przy Je-
zusie były zmarnowanym czasem? 
A ja? Kiedy pozostawiam „gdzieś” 
Jezusa, zapominam o nim, to do 
czego powracam? Najczęściej do 
swoich złych przyzwyczajeń, na-
łogów, grzechów. Jestem jak apo-
stołowie, którzy idą łowić ryby. 
Znowu zajmuję się jak oni czymś 
co nie przynosi korzyści, rozwoju. 
Ich sieci były puste. Zrezygnowa-
ni wracając po nieudanym poło-
wie słyszą z brzegu wołającego do 
nich człowieka. Jan- umiłowany 
uczeń jako pierwszy rozpoznaje, 
że to jest Jezus. Mówi do Piotra: 
to jest Pan. Jan ten, który najbar-

dziej ukochał zawsze najszybciej 
rozpoznawał Jezusa. A co robi w 
tym momencie Piotr? Ubiera się 
i rzuca się do jeziora, by jak naj-
szybciej znaleźć się przy Mistrzu. 
Ubrać się to na nowo przywdziać 
się w godność, odnowić w so-
bie poczucie, że jestem dzieckiem 
Bożym. Kiedy dopada nas poku-
sa przeszłości, wracania do tego 
co z Bogiem nie ma nic wspólne-
go, to mam jak Piotr czym prędzej 
znaleźć się przy Jezusie! Jezus od-
nawia w Piotrze nadany mu cha-
ryzmat bycia głową Kościoła. To 
Piotr poszedł i przyniósł ryby do 
jedzenia. Bardzo ważny jest dia-
log, który nastąpił po posiłku. Je-
zus zadaje Piotrowi trzy pytania. 
Kiedy nie zagłębimy się w te py-
tania to wydaje nam się, że one 
są wszystkie takie same. Nic jed-
nak bardziej mylnego. W pierw-
szym Jezus pyta Piotra czy miłu-
je Go bardziej niż inni. W dru-
gim pyta go: czy w ogóle miłuje 
Jezusa. Natomiast w trzecim pyta 
Piotra: czy Go kocha. Odpowiedź 
Piotra była zawsze taka sama. To 
Jezus- Nauczyciel schodzi swo-
imi pytaniami do poziomu Pio-
tra- ucznia. To jest bardzo waż-
na lekcja dla nas. Jako naśladowcy 
Jezusa mamy schodzić do pozio-
mu wiary innych. Nie chodzi tutaj 
o to byśmy mieli taką samą wiarę, 
ale byśmy w naszych dyskusjach 
potrafili dostrzec w jakim położe-
niu wiary ktoś jest. Byśmy komuś 
nie narzucili poprzeczki, która dla 
nas jest czymś normalnym, a dla 
kogoś może to być coś zabójcze-
go. Nie da się kogoś nauczyć ad-
oracji Najświętszego Sakramentu, 
kiedy ten ktoś nie potrafi odmó-
wić dobrze pacierza. Deklarując 
miłość do Jezusa, Piotr otrzymu-
je zadanie: paś owce. Jezus mówi: 
jeśli mnie rzeczywiście kochasz to 
prowadź innych do Mnie! Zbliżaj 
ich do mojego Serca! Paś owce, a 
nie łów ryby. Nie zajmuj się tym 
co cię zabija, wybierz życie! Boży 
Duch będzie tym, który cię po-
prowadzi dokąd ty nie chcesz. Daj 
Mu się poprowadzić. Piotr wielo-
krotnie w swoim życiu słyszał sło-
wa Jezusa: pójdź za Mną! Dziś Je-
zus ponownie mówi do Niego i 
każdego z nas: pójdź za Mną! Na-
śladuj Mnie! Mów do innych, jak 
Ja mówiłem! Czyń dobro, jak Ja 
czyniłem! Kochaj, jak Ja kocha-
łem! 

Ks. Krystian Dylewski 

W sobotę odsłonią trzeci głaz 

Pamięci ofiarom 
katastrofy smoleńskiej 
Jak już informowaliśmy, w najbliższą sobotę 9 kwietnia, o godz. 
19:00, w przeddzień kolejnej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w 
Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie odbędzie się 
uroczystość i poświęcenie obelisku upamiętniającego tę tragicz-
ną datę w naszej najnowszej historii. Tablica zostanie wmurowana 
na ostatnim z trzech głazów, jakie w zeszłym roku ustawiono na 
placu przykościelnym. O samym wydarzeniu, a także szczegółach 
tej inicjatywy, rozmawiamy z jego autorami i głównymi organiza-
torami: Mirosławem Berezowskim i Markiem Wojciechowskim. 

Dziennik Nowogardzki: W so-
botę poświęcony zostanie ostatni 
z trzech obelisków, tym razem po-
święcony katastrofie prezydenc-
kiego samolotu w Smoleńsku. 
Proszę powiedzieć, dlaczego aku-
rat to wydarzenie wybrano w celu 
jego upamiętnienia właśnie w taki 
sposób i w tym miejscu?

Mirosław Berezowski: Ja uwa-
żam, i mam nadzieję również więk-
szość Polaków, że wydarzenie to było 
niesamowicie traumatycznym prze-
życiem dla naszego Narodu. Głębo-
ko przeżyliśmy to, co się wydarzyło i 
dlatego nie mieliśmy  żadnych  wąt-
pliwość komu ten trzeci kamień ma 
być poświęcony. Dwa poprzednie 
głazy, które upamiętniają Żołnierzy 
Wyklętych oraz dwie daty związa-
ne z odzyskaniem przez nas wolno-
ści tj. 11 listopada 1918 i 17 wrze-
śnia 1993, kiedy to nasz kraj opu-
ściły ostatnie radzieckie wojska. Ka-
mienie te stanowią tryptyk o wspól-
nym temacie jakim jest okupacja so-
wiecka i konsekwencje wynikają-
ce ze złowieszczego systemu komu-
nistycznego, który spowodował tyle 
niewinnych ofiar.   

Proszę powiedzieć coś o samym 
miejscu, w którym zostanie w spo-
sób szczególny upamiętniona data 
10 kwietnia 2010? 

MB: Sam głaz pochodzi z jednej z 
kopalń żwiru, znajdującej się nieda-
leko Nowogardu i został nam ofia-
rowany, podobnie jak dwa pozosta-
łe, przez właściciela tego zakładu. Je-
śli chodzi o tablicę, to wykonał ją lo-
kalny rzemieślnik, pan Ryszard Śmi-
giel, prowadzący w Nowogardzie za-
kład kamieniarski. Na tablicy tej zo-
stanie wyryty napis: „Oddali swe ży-
cie służąc ojczyźnie. Ku pamięci 96 
ofiar Tragedii Smoleńskiej”.

Proszę powiedzieć jaki jest sce-
nariusz sobotniej uroczystości, 
która zakończy się poświęceniem 
i odsłonięciem obelisku? 

MB: Rozpoczniemy tradycyjnie 
Mszą św., która odbędzie się o godz. 
18:00, tuż po niej, przejdziemy ze 
śpiewem na ustach pod głaz. Tam na-
stąpi kulminacyjny moment uroczy-
stości, czyli poświęcenie i odsłonięcie 
trzeciego głazu z tablicą upamiętnia-
jącą ofiary Tragedii Smoleńskiej. 

Marek Wojciechowski: Dodał-
bym jeszcze, że sobotnie uroczysto-
ści zostały objęte patronatem Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, zosta-
ło na nie  zaproszonych wielu bar-
dzo ważnych gości, którzy mają się 
tu pojawić. W tym również władze 
lokalne, samorządowe, media lokal-
ne  i regionalne. 

Proszę  Panów, kończąc chciał-
bym poruszyć temat, który jest 
dla mnie  przynajmniej trochę za-
stanawiający. Kościół pw. WNMP 
będzie drugim miejscem w No-
wogardzie, gdzie upamiętnione 
zostaną ofiary Katastrofy Smo-
leńskiej. Specjalna tablica, a tak-
że dąb L. Kaczyńskiego, znajdują 
się już przy Kościele pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogardzie. 
Dodatkowo 10 kwietnia, a więc 
dzień po odsłonięciu kamienia z 
płytą przy Kościele pw. WNMP, 
w Parafii pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie  ks. bi-
skup H. Wejman najpierw odpra-
wi Mszę św. w intencji ofiar, a na-
stępnie również poświęci kamień 
upamiętniający to tragiczne wy-
darzenie. Czy zatem nie uważa-
cie, że jest to trochę pewien rodzaj 
rywalizacji, czy „ścigania się”  pa-
rafii funkcjonujących w jednym 
mieście? 
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Krystyna Marciniak: lat 57, zmarła 04.04.2016r., pogrzeb odbył się 
07.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Andrzej Ptaszyński: lat 62, zmarł 02.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
09.04.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Zdankiewicz: lat 90, zmarła 04.04.2016r., pogrzeb odbył 
się 06.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stefan Mucha: lat 81, zmarł 05.04.2016r., pogrzeb odbył się 
07.04.2016r., na cmentarzu w Dobrej.

Leszek Modrzejewski: lat 47, zmarł 05.04.2016r., pogrzeb odbył się 
08.04.2016r., na cmentarzu w Trzechlu.

Sabina Fuszara: lat 75, zmarła 07.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
09.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Diamentowe Gody państwa kazimiery i Stefana młynek

To los sprawił, że się pokochaliśmy 
W niedzielę 3 kwietnia, państwo Kazimiera i Stefan Młynek świętowali Jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego. Szanownym Jubilatom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyła najbliż-
sza rodzina oraz przyjaciele, a także zaproszona na tę uroczystość redakcja DN. 

Diamentowe Gody  rozpoczę-
to o godzinie 12:30, Mszą świę-
tą w Kościele pw. św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie. Tak 
szczególną uroczystość dla oboj-
ga małżonków, poprowadził ks. 
Maciej Wagner - .Dzisiaj stając 
przed ołtarzem Pana Jezusa  pra-
gniemy polecać mu szczególną  in-
tencję. Gromadzimy się z czcigod-
nymi Jubilatami Kazimierą oraz 
Stefanem, którzy wspólnie dzięku-
ją Panu Bogu za 60 lat wspólnego 
życia w sakramencie małżeństwa, 
za wszelkie łaski, które  w tym cza-
sie doświadczyli, za wielkie dobro, 
którym Pan Bóg w tych latach ich 
obdarzył. Ale przede wszystkim  
pragniemy prosić o dalsze błogo-
sławieństwo na ich dalsze zdro-
wie, jedność, zgodę we wzajem-
nym pożyciu małżeńskim, prosi-
my aby dobry Bóg hojnie im błogo-
sławił, nigdy nie odbierał im swo-
jej hojności i łaski. Ja pragnę tę 
najświętszą Eucharystię sprawo-
wać właśnie  w intencji mojej cioci 
i mojego wujka, polecając ich Panu 
Bogu – mówił do zgromadzonych 
w świątyni Duchowny. W trak-
cie nabożeństwa małżonkowie w 
obecności wszystkich gości, wier-
nych przed Bogiem odnowili ślu-
by małżeńskie. Z dłońmi przewią-
zanymi stułą odpowiadali na py-
tania kapłana. Po części oficjal-

nej młoda para udała się, pięknie 
przystrojoną białą limuzyną do 
restauracji „Barnim”. Tam, na za-
kochanych czekał przygotowany 
poczęstunek oraz mnóstwo nie-
spodzianek w postaci tortów, pre-
zentów oraz przepięknych prze-
mówień ze strony rodziny. Uro-
czystość ta była również okazją 
do świętowania 80 urodzin pani 
Kazimiery. - Zebraliśmy się tu-
taj, aby wspólnie uczcić 60 rocz-
nicę tych oto dwoje wspaniałych 
Seniorów oraz 80 urodzin kocha-
nej babci Kazi. Osiągnięcie takiego 
stażu małżeńskiego jest powodem 
do dumy. Cieszymy się, że wszyscy 
możemy uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. Drodzy Jubilaci życzymy 
wam, aby płomień waszej miło-
ści nigdy nie słabnął, abyście dalej 
szli przez życie trzymając się moc-
no za ręce, zawsze uśmiechnięci 
zawsze razem, zawsze pewni swo-
ich uczuć. Niech los wam sprzyja 
niosąc spokój i powodzenie – po-
wiedziała w imieniu całej rodzi-
ny wnuczka Magda. Po wystąpie-
niu najbliższych przyszedł czas na 
toast i wspólne pamiątkowe zdję-
cie. Tuż po tym wszyscy goście za-
siedli do stołu, by spożyć przygo-
towany przez restaurację poczę-
stunek. 

Na zakończenie zapytaliśmy 
młodą parę o receptę na udane i 

szczęśliwe małżeństwo oraz o to w 
jaki sposób się poznali. 

-Nasza znajomość narodziła się 
po II wojnie światowej. Los spra-
wił, że się spotkaliśmy i pokochali-
śmy. Ja pochodziłam z Nowego Są-
cza koło Krakowa, mąż mieszkał w 
okolicach Sieradza. Gdy przyjecha-
łam do rodziny do Danowa, spotka-
łam tam swojego Stefana. Poznali-
śmy się tam w pracy. Stefan był bar-
dzo przystojnym mężczyzną, za-
wrócił mi w głowie. Wspólnie  nam 
się dobrze pracowało i rozmawiało. 
I tak wszystko się zaczęło. Zanim 
wzięliśmy ślub, chodziliśmy ze sobą 
dwa lata. 2 lutego 1956 roku  wzię-
liśmy ślub cywilny w Mostach, zaś 
w kwietniu 1956 roku wzięliśmy 
ślub w Kościele św. Jerzego w Gole-
niowie. Po pewnym czasie na świat 
przyszła Halina, Regina, Lilianna 
oraz Dariusz. Chcieliśmy z mężem 
wychować nasze dzieci na dobrych 
i szlachetnych ludzi. Tak też się i 
stało. Dziś nasze dzieci mają swo-
je rodziny. A my z mężem doczeka-
liśmy się 9 wnucząt i 7 prawnucząt. 
Bardzo kochamy nasze wnuki, dają 
nam one tyle radości i szczęścia. A 
co do recepty na udane małżeństwo 
to odpowiem pani na to pytanie  w 
taki sposób. Bywało między mną a 
mężem różnie, mieliśmy na wycho-
waniu czwórkę dzieci, ale z pomocą 
Bożą daliśmy radę, przetrwaliśmy. 
Ważne jest to, by się mocno ko-
chać, szanować i pokonywać wszel-
kie przeszkody, które pojawiają się 
w życiu. Dziś wraz z mężem jeste-
śmy bardzo mile zaskoczeni całą tą 
uroczystością. Cieszymy się, że nasi 
najbliżsi o nas pamiętają  - doda-
je ze wzruszeniem pani Kazimiera.

DN gratuluje Jubilatom dia-
mentowych Godów i składa naj-
serdeczniejsze życzenia na dalsze 
lata szczęśliwego dalszego pożycia 
małżeńskiego. 

Klaudia Stefańska

Rodzinna fotografia upamiętniająca Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Kazimiery i Stefana Młynek

Diamentowe Gody Stefana i Kazimiery Młynek

MB: Panie redaktorze, stanow-
czo mówię, że nie ma pomiędzy 

parafiami żadnej rywalizacji czy kon-
fliktu. To bardzo dobrze, że w innych 
parafiach też upamiętnia się tę datę. 
Każda z nich ma pełne prawo to ro-
bić. Owszem Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie była tą 
pierwszą, ale to nie ma zupełnie żadne-
go znaczenia. Projekt kamienia jest na-
szym własnym pomysłem i o ile wiem, 
to w tej konwencji jeszcze nigdzie w 
Polsce nie został „skopiowany”.

MW: Podzielam zdanie Miro-
sława, bo ja przystąpiłem do tego 
projektu jak najbardziej ochoczo i 
wspierałem go najlepiej jak potra-
fiłem. Moją główną intencją było 
obudzić społeczeństwo Nowogardu 
z tego dziwnego marazmu w jakim 
tkwi, a także zainteresować naszą 
trudną historią np. młodzież. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Z ostatniej chwili
Na sobotnich  uroczystościach 

w Kościole pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie bisku-
pa Henryka Wejmana będzie re-
prezentował ks. Dariusz Żarkow-
ski, wikariusz biskupi, proboszcz 
kontr-katedry w Kamieniu Po-
morskim. Poza tym, jak informu-
ją organizatorzy wydarzenia, do 
Nowogardu w sobotę przybędzie 
grupa 16 harcerzy z Gdyni, two-
rzący brygadę pod nazwą „Wilki.” 
Harcerze o godz. 10:00, w sobo-
tę przejdą chodnikami miasta na 
trasie pomiędzy Kościołem pw. 
WNMP a Kościołem pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego, śpiewając pa-
triotyczne pieśni. 

Red. 

Parafia  pw.  św. rafała kalinowskiego

Biskup poświęci  
tablice i krzyż

W 2011 roku w I rocznicę  ka-
tastrofy smoleńskiej  na placu 
kościelnym parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego posadzono dąb 
pamięci  tragicznie zmarłego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego.               
10  kwietnia 2016 roku o godzi-
nie 11.00  ks. biskup Henryk Wej-
man  odprawi  Mszę Świętą w in-
tencji ofiar   lotniczej katastrofy  
10 kwietnia 2010 roku, a po Mszy  
poświęci kamień upamiętniają-

cy okoliczności posadzenia prezy-
denckiego dębu,  a także tablicę z 
nazwiskami wszystkich ofiar  ka-
tastrofy prezydenckiego samolotu 
oraz brzozowy krzyż  nawiązują-
cy symboliką  do  smoleńskiej tra-
gedii. Ks. dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk  zaprasza wszystkich pa-
rafian a także  mieszkańców No-
wogardu na  tę uroczystość.

red.

Zaproszenie dla młodzieży 

Nocne Czuwanie  
w Myśliborzu

Chętną młodzież z gimnazjum, szkoły średniej oraz młodzież pra-
cującą zapraszam do zapisywania się na Nocne Czuwanie modlitew-
ne, które będzie z 15/16 kwietnia 2016r. w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Myśliborzu, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Jezu-
sa Miłosiernego. Zapisy i wszelkie informacje związane z wyjazdem 
na czuwanie,  proszę o zgłaszanie się do mnie  -  ks. Roberta Dąbrow-
skiego w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.

 ks. Robert Dąbrowski
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494       

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

   

Zapraszamy: ul. Boh. Warszawy 71, tel. 609 931 469 

Zaprasza 19.04.2016 o godz. 10.00

podczas, którego będzie można poznać nasze przedszkole
i wziąć udział w zajęcich przygotowanych przez terapeutów

na Dzień Otwarty
F.W.  Ewa-Med

Transport Medyczny
zatrudni

ratownika medycznego
(pielęgniarkę)

na umowę zlecenie
tel. 603 133 642

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki, przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Willego.

Willy, można powiedzieć że 
jest  szczęściarzem, ale żeby szczę-
ście było dopełnione trzeba mieć 
jeszcze rodzinę, która pokocha i 
przyjmie pod swój dach. Na dro-
dze Willego stanęło już kilka osób, 
dzięki którym jest z nimi. Nasz 
szczęściarz przebywa w Schroni-
sku w Sosnowicach i czeka na no-
wych opiekunów. Willy to nie-
zwykle pozytywny psiak, zawsze 
pogodny i ugodowy. Jest przyja-
cielski w stosunku do każdego bez 
wyjątku. Potrzebuje dużo uwagi i 
bliskości ludzi. 

Sprawia wrażenie, jakby całe 
jego życie było właśnie czekaniem, 
po prostu przebywanie z kimś, kto 

poświęci mu trochę uwagi. Dlate-
go tak bardzo brakuje mu własne-
go człowieka, którego pokocha z 
wzajemnością, może zamieszkać 
z innym psem, ponieważ dogadu-
je się z większością psiaków. Jest 
psem niesłychanie łagodnym, nie 
wykazuje cienia agresji w stosun-
ku do nikogo. Jest przy tym bar-
dzo grzeczny, stara się zachowy-
wać wzorowo, żeby spełnić ocze-
kiwania opiekunów. Kontakt w 
sprawie adopcji: p. Marta 504 
249 530.

red.

Adoptuj, nie kupuj 

reklamareklamareklama



8-11.04.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Reklama niejedno ma imię 
Studio Reklamy Vizart zostało założone w październiku 2008 roku i mieści się przy ul. 700 
lecia 15.  Jego właścicielem jest pan Paweł Skwarczyński, który opowiedział na łamach DN, 
w ramach stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, jaki jest to zawód i co go charakteryzuje? 

Panie Pawle, dziś wiele młodych 
osób marzy o karierze w marketingu 
lub agencji reklamowej. To chyba jest 
dziś modny zawód, ale wymagający 
dokładności?

Paweł Skwarczyński - Studio „VI-
ZART”: Zawód oczywiście bardzo mod-
ny, jednakże bardzo wymagający. Oso-
ba marząca o pracy w takim zawodzie 
uczestniczy w całym procesie tworzenia 
reklamy, począwszy od ustalenia treści 
graficznego motywu ogłoszenia czy ulot-
ki, poprzez tworzenie tekstów reklamo-
wych, spotów radiowych czy TV. Taka 
osoba współpracuje przy tworzeniu re-
klamy z całym zespołem, m.in. z grafi-
kiem, dyrektorem kreatywnym. W tej 
profesji ważna jest zatem umiejętność 
współpracy z innymi, ale też umiejętność 
samodzielnej organizacji pracy. Praca w 
tym zawodzie to przede wszystkim efekt 
wymagający ogromnych pokładów kre-
atywności, nieprzypisany do konkret-
nego schematu, lecz bazujący na wizji, 
pomyśle, koncepcji, mający swój począ-
tek zwykle na czystej kartce papieru. Nie 
jest tu wymagane konkretne wykształce-
nie, ale zwykle wiedza z zakresu reklamy 
czy marketingu jest bardzo przydatna i 
ułatwia tego typu pracę. Jest to profesja 
bazująca przede wszystkim na możliwo-
ściach, umiejętnościach, talencie. Nie da 
się jej „wyuczyć” oraz wykonywać w spo-
sób rutynowy czy schematyczny. 

A może teraz nieco konkretów. Jak 
wygląda praca nad projektem i jakich 
narzędzi pan używa w swojej pracy? 
Ile przeciętnie trwa powstanie zleco-
nego projektu i czego on najczęściej 
dotyczy? 

Podstawowym narzędziem jest Pro-
gram Corel DRAW, służy do tworzenia 
dokumentów zawierających elementy 
graficzne połączone z tekstem. Pierwot-
nie twórcy programu zakładali, że będzie 
on służył do tworzenia ulotek, wizytó-
wek, dyplomów czy prostych broszur. Ze-
staw narzędzi pozwala na tworzenie wy-
rafinowanych publikacji. Corel DRAW 
można wykorzystać do tworzenia plaka-
tów, folderów, książek czy nawet stron in-
ternetowych. To umiejętności i wyobraź-
nia użytkownika decydują o możliwo-
ściach zastosowania programu. Innymi 
programami w tej kategorii jest Adobe 
Ilustrator. Doświadczenie zdobyte pod-
czas pracy z jednym z nich, łatwo moż-
na zastosować w pozostałych. Ponadto 

ważnym programem w użyciu, w naszej 
branży jest program Photoshop. O pro-
gramie firmy Adobe System s można pi-
sać tysiące stron tekstu, ja jednak skupię 
się na opisaniu i przybliżeniu możliwości 
tego narzędzia, czyli co to jest. Photoshop 
to bardzo potężny program przeznaczo-
ny do tworzenia i edycji grafiki rastrowej. 
Większość obrazów, które oglądamy w 
internecie, wykonane są właśnie w tym 
programie, gdyż oferuje on największe 
możliwości ze wszystkich dostępnych na 
świecie programów do grafiki rastrowej. 
Program ten jest używany bardzo często 
do obróbki modelek/ów, nawet początku-
jący użytkownik Photoshopa może wie-
le zdziałać. Photoshop proponuje nie-
skończoną możliwość manipulacji obra-
zem, wszystko zależy od wyobraźni gra-
fika. Za pomocą Photoshopa można re-
tuszować obrazki, stosować efekty spe-
cjalne, wklejać fragmenty innych obra-
zów, wprowadzać teksty, korygować ko-
lory lub wyostrzać obrazy.

 Ile przeciętnie trwa powstanie zle-
conego projektu i czego on najczęściej 
dotyczy? 

Czas powstania projektu jest tak na-
prawdę nieograniczony, zależny to od 
wielu czynników.  Głownie zależy od 
wzajemnych stosunków między klien-
tem a agencją, które powinny opierać 
się na partnerstwie i wzajemnym za-
ufaniu. Niektórzy klienci traktują agen-
cję jak kontrahenta zatrudnionego po to, 
aby zrealizował zlecenie według specyfi-
kacji. Tymczasem tworzenie efektywnej 
strategii reklamowej to ciężka praca dla 
obu stron, obowiązki ma również klient 
agencji – reklamodawca. Klient powi-
nien dołożyć wszelkich starań, aby prze-
kazać agencji wszelkie informacje po-
trzebne do realizacji zadania. Takie in-
formacje powinien zawrzeć w briefie, 
dokumencie, który jest przygotowywa-
ny w ścisłej współpracy z działem zleceń. 
Istotne kryterium wyboru agencji jest jej 
wielkość. Istnieje zależność między wiel-
kością agencji i jej podejściem do klien-
ta. Duże agencje często nie są zaintere-
sowane zleceniami o małym budżecie. 
Mała firma, dysponująca ograniczonym 
budżetem reklamowym może zostać po-
traktowana marginalnie przez agen-
cję o bardzo dużych obrotach. W swo-
jej karierze miałem okazję tworzyć re-
klamy w przysłowiowe 5 minut, ale zda-
rzały się projekty tak złożone, że zajmo-

wało to czasami miesiąc czasu, co oczy-
wiście było poprzedzone długotrwałymi 
przygotowaniami ze strony reklamodaw-
cy. Zazwyczaj jest tak, że projekty reklam 
robimy przy kliencie, trwa to zazwyczaj 
do 3 godzin, tak jest zdecydowanie naj-
łatwiej, bowiem klient na miejscu wpro-
wadza odpowiednie sugestie, czy zmiany 
do projektu. Oszczędzamy przez to cenny 
czas klientów, którzy po opuszczeniu na-
szego studia mogą się skupić na innych 
sprawach związanych z prowadzeniem 
swojej firmy.

Z racji tego, że jest pan człowiekiem 
z branży reklamowej to od razu przej-
dę do tematu, który niewątpliwie w 
dużych miastach budzi kontrowersje. 
Otóż, 11 września 2015 roku wszedł 
w życie zapis ustawy krajobrazowej. 
Problem zamętu reklamowego doty-
czy wielu miast na terenie Polski. A 
czy myśli pan, jako ekspert, że i rów-
nież niewielkiego Nowogardu?

Domyślałem się, że tego tematu pan 
nie pominie. Dlatego odpowiem, iż wła-
śnie 11 września 2015r. weszła w ży-
cie ustawa krajobrazowa. Chcę powie-
dzieć, że jednym z jej założeń jest wal-
ka z tzw. „natłokiem” psujących estetykę 
reklam. Miasta mogą też ustalać tzw. ko-
deks reklamowy. Tworzenie kodeksu re-
klamowego jest słuszne, lecz nie przez re-
wolucję. To musi być długotrwały proces, 
poszerzony o szeroko zakrojoną kam-
panię informacyjną, na temat jakości 
przestrzeni publicznej. Na całym świe-
cie reklama była, jest i będzie. Nie rób-
my wszystkiego szybko i na siłę. Trzeba 
to szeroko skonsultować z firmami i wła-
ścicielami kamienic. To my wnosimy pie-
niądze do budżetu, a nie wielkie firmy 
unikające podatków. To z nami trzeba 
się liczyć. Posłowie wprowadzili ustawę 
zabraniającą reklamowania się na bill-
boardach, na których w trakcie kampa-
nii sami się promowali. Hipokryzja! Au-
torzy tego projektu ewidentnie nie zasta-
nowili się nad konsekwencjami. Reklamy 
powinny być też dopasowane do wyglą-
du budynku, mieć odwzorowane elewa-
cje kamienicy, a na każdej z nich powi-
nien znaleźć się napis, że pieniądze prze-
znaczane są na remont budynku.

Wiem, że w większości przypad-
ków karierę w marketingu lub rekla-
mie zaczyna się od stażu, najczęściej 
bezpłatnego. Jaka była pana droga za-
wodowa?

Tutaj rzeczywiście tak jest w tej bran-
ży i słusznie pan to dostrzegł. Nato-
miast moja przygoda z pracą w rekla-
mie i marketingu zaczęła się już w LO, 
kiedy to uczestniczyłem w warsztatach w 
lokalnej prasie, m.in. właśnie w Dzien-
niku Nowogardzkim, z którym bardzo 
dobrze współpracuję do dnia dzisiejsze-
go poprzez utrzymywanie kontaktów z 
klientami, czy tworząc projekty reklamo-
we. Ponadto, bardzo długi czas, kilka lat 
pracowałem w lokalnej rozgłośni w ra-
diu „PLUS” w Gryficach. Pracowałem, 
jako prezenter radiowy oraz pełniłem też 
funkcję specjalisty ds. reklamy i marke-
tingu, to pozwoliło mi nabrać większe-
go doświadczenia. Po drodze oczywiście 

Nasi przedsiębiorcy: Studio Reklamy „Vizart” Paweł Skwarczyński

Paweł Skwarczyński właściciel firmy VIZART

było jeszcze kilka rozgłośni radiowych, 
m.in. Radio „Północ” Koszalin Oddział 
w Goleniowie, kilka mniejszych wydaw-
nictw prasowych, był także krótki epizod 
w TV „Gryf w Szczecinie”. Po ukończe-
niu ZSO nr 2 w Nowogardzie rozpoczą-
łem naukę w Technikum Ekonomicznym 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 
przy ul. Gen. Sowińskiego w Szczecinie, 
na kierunku Technik Organizacji Re-
klamy, następnie były oczywiście dzien-
ne studia magisterskie z zakresu prawa i 
administracji na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. Po ukończeniu studiów postanowi-
łem ostatecznie otworzyć firmę reklamo-
wą tu w Nowogardzie. Pomysł się zrodził 
głównie dlatego, iż w Nowogardzie i naj-
bliższej okolicy nie było tego typu dzia-
łalności na szeroką skalę. Firmę uda-
ło się otworzyć dzięki pomocy Powiato-
wego Urzędu Pracy z Filią w Nowogar-
dzie, który to w dużej mierze przyczynił 
się do tego, iż udało nam się stworzyć fir-
mę, głównie dzięki pomocy finansowej i 
organizacyjnej. W późniejszym czasie w 
naszej firmie pojawiali się także stażyści 
z PUP w Nowogardzie, co również nam 
pomogło się rozwinąć. Z perspektywy 
czasu mam wrażenie, że byliśmy jedną z 
pierwszych agencji reklamowych działa-
jących na tak dużą skalę w naszym mie-
ście i gminie. Aby pokazać zakres swojej 
działalności w branży reklamowej, pod-
jąłem decyzję o reklamie wielkoformato-
wej ukazującej moją działalność w mie-
ście jak i poza nim, co natychmiast zo-
stało dostrzeżone przez potencjalnych 
klientów, którzy do dnia dzisiejszego ko-
rzystają z naszych usług. Obecnie na 
rynku jesteśmy liczącą się agencją rekla-
mową. By jeszcze bardziej dopełnić swo-
ją wypowiedź wspomnę, iż obecnie z mo-
ich usług korzystają klienci nie tylko z 
Nowogardu czy Powiatu Goleniowskie-
go, ale także z zagranicy m.in. Niemiec, 
a także Skandynawii. Żeby być cały czas 
obecnym w branży i na tak zwanym to-
pie, uczestniczę w najważniejszej, naj-
większej imprezie w branży reklamowej 
w Europie, jakimi są coroczne Targi Re-
klamy i Poligrafii „REMADAYS WAR-
SAW”. Dzięki tym targom zdobywam 
doświadczenie, jak również nawiązu-
ję kontakty biznesowe, poznaję też naj-
nowsze trendy w reklamie, marketingu i 
poligrafii. Obecny czas dla mojej bran-
ży stał się bardzo wymagający, bowiem 
klient szuka usług bardzo dobrej jakości 
i w jak najlepszym wykonaniu, co proszę 
mi wierzyć, że ma tutaj szczególne zna-
czenie.

Czytając i przyswajając sobie wie-
dzę dotarłem do bardzo istotnej kwe-
stii. Proszę powiedzieć, dlaczego pol-
skie reklamy są nudne, sztampowe i 
byle jakie?

Słuszna uwaga, bo rzeczywiście w 
sprawie pasty do zębów czy szamponu do 
włosów ciężko pokazać coś, co jest oczy-
wiste. Niestety, nie tylko polskie rekla-
my w przytłaczającej większości są takie. 
Wydaje mi się, że jest to problem świa-
towy, związany z postępującym spad-
kiem zwyczajnej kultury człowieka. In-
nymi słowy mogę powiedzieć, że dzisiaj 
ludzie czerpią wiedzę o świecie z TV czy 
też gazet. Zdarza się, że w pismach, tele-
wizji i internecie człowiek znajduje od-
powiedzi na wszystko- tyle, że w bar-
dzo uproszczonej i bywa, że nawet dziw-
nej formie. Daje to złudne poczucie wie-
dzy i zniechęca do wysiłku prawdziwe-
go poznania. Kończąc chcę powiedzieć, 
że reklamy są bardzo podobne do sie-
bie- wręcz identyczne, blok reklamowy 
jest stworzony z kilku lub kilkunastu re-

klam podobnych do siebie, co jest nie tyl-
ko nudne, ale i mało chyba interesujące 
dla odbiorcy. Pamiętam pierwsze rekla-
my w TV, które przyciągały, w tej chwili 
robimy wszystko, by je ograniczać i naj-
lepiej by zniknęły.

Obecnie w większości produkowa-
nych reklam występują piękne, cza-
sami nieco roznegliżowane kobiety. 
Czy reklama jest na tyle słaba, że trze-
ba uciekać się aż do takich sposobów, 
gdzie ciało człowieka jest wystawiane 
na sprzedaż?

Cóż, żyjemy w takich czasach, gdzie 
ciało ludzkie traktowane jest w rekla-
mach... No właśnie jak? Sam czasami 
zastanawiam się nad tą refleksją, bo XXI 
wiek przyniósł ogromne zmiany nie tylko 
w technice, elektronice czy informatyce, 
lecz i w obyczajowości i moralności, któ-
rej efekt jest taki, że człowiek nie ma pro-
blemu, by eksponować swoje ciało, które 
kiedyś było skrzętnie maskowane. Dlate-
go np. zbliżający się sezon letni, będzie 
idealny dla producentów strojów kąpie-
lowych czy też biur podróży, które zaan-
gażują za duże pieniądze znane model-
ki czy modeli, lub atrakcyjnych aktorów 
do tego, by swym wyglądem nakłoniły do 
skorzystania z proponowanej oferty.

Jakie usługi może pan zaoferować?
Mówiąc wprost, mogę zaoferować 

stworzenie reklamy od A do Z. Od pro-
jektu po jej wykonanie. Zakres usług 
obejmuje: reklamy, pieczątki w 5 minut, 
banery tablice, wydruki wielkoformato-
we, flagi, reklamy na pojazdach, odzie-
ży, litery przestrzenne świetlne i ze sty-
roduru, kasetony, siatki, potykacze re-
klamowe, folie, gadżety reklamowe oraz 
inne wg. Indywidualnych potrzeb klien-
tów. Ponadto w zakresie poligrafii: wizy-
tówki, ulotki, plakaty, foldery, zaprosze-
nia, gazetki, papier firmowy, etykiety i 
inne. Poza tym proponujemy: oprawia-
nie, bindowanie prac i dokumentów, wy-
druki, ksero kolor, A4,A3 inne, a także 
laminowanie dokumentów, przepisywa-
nie, edycja dokumentów. 

Nie wszyscy wiedzą, że w wolnych 
chwilach, gdy nie jest pan w pracy, 
wówczas oddaje się pan pasji, jaką jest 
latanie i nabywanie odpowiednich 
uprawnień? 

Rzeczywiście bardzo lubię samoloty 
i latanie. Dlatego w grudniu 2014 roku 
zacząłem szkolenie w Ośrodku Szko-
lenia Lotniczego w Szczecinie ‚Sky-Ci-
ty” na lotnisku w Szczecin Dąbiu. Trwa-
ło to trochę, ale ostatecznie ukończyłem 
kurs teoretyczny z zakresu licencji PPL 
(A), który jeszcze będzie uzupełniony o 
najważniejszy etap szkolenia, jakim jest 
zdobywanie umiejętności praktycznych 
z instruktorem, a następnie samodziel-
nie. Uzyskanie kompletnej licencji po-
zwala na latanie jednosilnikowym sa-
molotem turystycznym. Natomiast uzy-
skanie licencji pilota samolotowego tu-
rystycznego PPL(A) jest jedynie pierw-
szym etapem mojej przygody, bo od tego 
lata rozpoczynam szkolenie praktyczne 
pilotażu w niewielkich samolotach Ces-
sna 172 oraz na Socata Rallye 110. Koń-
cząc, pomimo ciekawej pasji jestem pełen 
obaw o przyszłość i dostępność lotów re-
kreacyjnych czy turystycznych, w związ-
ku z wzrastającym zagrożeniem terrory-
stycznym. Bowiem coraz bardziej wyśru-
bowane procedury, powodują trudności 
w zdobyciu licencji pilota. Niemniej lata-
nie jest fantastyczne i będę robił wszyst-
ko, aby uzyskać jeszcze większe umiejęt-
ności czy kwalifikacje w lataniu. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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mistrzostwa Świata WSF 

Kolejne zwycięstwa Szymona Piecyka 
Od 1 do 3 kwietnia, w hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Świata WSF (World Shotokan Federation). Swój 
udział w zawodach zgłosił  17-letni mieszkaniec Strzelewa - Szymon Piecyk (reprezentant klub LUKS Goleniów), który od 12 lat trenuje karate w stylu  
shotokan. Szymon podczas pobytu na Mistrzostwach otrzymał tytuł Mistrza Świata w kategorii  16-17 years old male -76 kg oraz tytuł Wicemistrza WSF 
w kategorii  Shobu ippon 16-17 years old male -76 kg.

Udział w Mistrzostwach Świa-
ta wzięło około 1800 zawodników 
z 37 krajów, informuje DN mło-
dy zawodnik. 2 kwietnia w sobotę, 
w Bydgoszczy na hali Łucznicz-
ka, Szymon stoczył walkę o zwy-
cięstwo z reprezentantami Słowa-
cji, Polski i Turcji. Po emocjonu-
jącym starciu, 17-letni mieszka-
niec Strzelewa otrzymał tytuł Mi-
strza Świata. 

-W sobotę na MŚ w Bydgoszczy 
startowałem w zawodach w dwóch 
kategoriach :16-17 years old male 
kategorii oraz shobu ippon 16-17 
years old male -76 kg. Ok. godzi-
ny 14:00, stoczyłem walkę z za-

wodnikami z Turcji, Polski i Sło-
wacji. Walcząc w finale wiedzia-
łem, że na tym poziomie nie mogę 
sobie odpuścić choćby nie wiado-

mo co się działo. Powiedziałem so-
bie, że gdy zejdę z maty nie będę 
mógł powiedzieć „mogłem zro-
bić to, czy tamto lepiej”. Od bar-

dzo dawna przygotowywałem się 
do tych zawodów i nawet gdyby 
mi się nie powiodło to mógłbym z 
czystym sumieniem powiedzieć, że 
więcej nic nie mogłem zrobić. Całe 
szczęście udało mi się wygrać wal-
ki z reprezentantami Polski Turcji 
i Słowacji. Na łamach DN chciał-
bym podziękować panu Witoldo-
wi Traczykowi, mojemu trenerowi 
z klubu LUKS Goleniów za to, że 
w sposób profesjonalny przygoto-
wał mnie do zawodów w Bydgosz-
czy.-  opowiada Szymon. Ok. go-
dziny 19:00 (2 kwietnia), 17-let-
ni Szymon stoczył kolejną walkę, 
w której tym razem wywalczył ty-

tuł wicemistrza WSF. Rywalami 
młodego zawodnika byli repre-
zentanci Polski i Czech.- Tego sa-
mego dnia stoczyłem kolejną wal-
kę, która rozpoczęła się ok. godzi-
ny 19:00. W kategorii Shobu ippon 
16-17 years old male -76 kg dosze-
dłem do finału pokonując Czecha 
i Polaka. Moim rywalem w fina-
le okazał się również reprezentant 
Polski, z którym niestety nie udało 
mi się wygrać. Ale i tak się cieszę, 
że udało mi się osiągnąć tak wie-
le. Zdobyłem dwa tytuły na jednej 
imprezie. - dodaje na zakończenie 
mieszkaniec Strzelewa. 

Klaudia Stefańska 

Kolejne zwycięstwo 17-letniego Szymona Piecyka

lUkS Top Wierzbięcin rozpoczyna walkę o I ligę

Ile tak naprawdę kosztuje tenis stołowy?
Po krótkiej przerwie, do zmagań ligowych wracają tenisiści stołowi. W najbliższy weekend zostaną rozegrane pierwsze mecze barażowe mające wyłonić 
cztery zespoły, które powalczą o awans do I Ligi. Istnieje duża szansa, aby gospodarzem finałowej batalii o awans był klub z Wierzbięcina. Żeby tak się sta-
ło LUKS Top musi spełnić dwa warunki, po pierwsze pokonać pierwszą przeszkodę jaką jest zespół LKS Tajfun Ostrów, po drugie zapewnić należyte wa-
runki do rozgrywania takiego finału i tu pojawiają się schody...

Rozdmuchają nadzieje Tajfu-
na?

Już w najbliższą sobotę (9 kwiet-
nia), o godzinie 12:30, podopiecz-
ni Józefa Korkosza rozpoczną 
walkę o awans do I Ligi Mężczyzn 
tenisa stołowego. Pierwszą prze-
szkodą będzie LKS Tajfun Ostrów, 
który będzie gospodarzem sobot-
niego meczu. To kolejne baraże, 
w których udział biorą zawodni-
cy z Wierzbięcina, jednak patrząc 
na tegoroczne wyniki drużynowe 
oraz indywidualne naszych repre-
zentantów, w tym sezonie LUKS 
Top posiada najprawdopodob-
niej najsilniejszy zespół ostatnich 
lat. W związku z tym nie dziwi to, 
że coraz głośniej mówi się ewen-
tualnym upragnionym awansie do 
I Ligi. Przypomnijmy, że LUKS 
Top w grupie północnej II Ligi 
zajął pierwsze miejsce uzyskując 
najlepszy dorobek punktowy spo-
śród całej II Ligi (porównując wy-
niki z grupy południowej). Ry-
wale - LKS Tajfun Ostrów rywa-
lizowali w wielkopolskiej grupie, 
czyli południowej. Zajęli w niej 
4. miejsce, dlatego natrafili na te-
nisistów z Wierzbięcina. Wierzy-
my, że podopieczni Józefa Korko-
sza już w pierwszym meczu roz-
strzygną losy awansu na swoją ko-
rzyść. Świetna postawa w lidze 
podopiecznych Józefa Korkosza, 
zaowocowała szansą organizacji 
finału barażów, czyli pojedynków 
czterech najlepszych drużyn. Aby 

do tego doszło, LUKS Top musi 
być lepszy w dwumeczu od teni-
sistów z Ostrowa oraz spełnić wy-
magania Polskiego Związku Teni-
sa Stołowego, a z tym jak się oka-
zuje, może być nieco ciężej...

Ile tak naprawdę kosztuje tenis 
stołowy?

 Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, radny Mi-
chał Krata wspomniał o proble-
mach LUKS Top Wierzbięcin z or-
ganizacją finałów baraży o I Ligę. 
Aby te zostały zorganizowane w 
Wierzbięcinie, klub musi zaku-
pić dwa nowe stoły, a jeden kosz-
tuje około 3500 zł. Dlaczego nowe 
stoły nie były potrzebne podczas 
rozgrywek ligowych, a wymaga-
ne są podczas baraży? - -Potwier-
dzam, że w Wierzbięcinie odbę-
dą się baraże finałowe- oczywiście 
jeśli do nich awansujemy. Oprócz 
tego dostaliśmy przydział z Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego 
na organizację półfinałów Pucha-
ru Polski w Wierzbięcinie. Mamy 
dwa stoły z jednej firmy, a dwa z 
drugiej, natomiast wymagane są 
cztery jednakowe stoły. Próbuję się 
dogadywać z pozostałymi druży-
nami czy zaakceptują możliwość 
gry na tych stołach, które posiada-
my. Dobrze by było jednak zaku-
pić te stoły, aby wykluczyć ewen-
tualne negowanie warunków gry 
– tłumaczy trener LUKS Top, Jó-
zef Korkosz. Zawodnicy z Wierz-
bięcina robią świetną reklamę na-

szej gminie, a możliwość organi-
zacji Pucharu Polski mówi sama 
za siebie. Dlatego zakupienie no-
wych stołów okazuje się bardzo 
ważną i pilną sprawą tym bar-
dziej, że stoły te potrzebne będą w 
I Lidze, oczywiście przy ewentual-
nym awansie. Przypomnijmy, że 
klub od gminy otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 25 tys. zł, to 
jednak zbyt mała kwota, aby po-
kryć wszelkie wydatki. Chyba naj-
większym sponsorem od lat ze-
społu LUKS Top jest właśnie tre-
ner Józef Korkosz, który mówiąc 
o wydatkach wspomniał również 
o osobach, którzy bardzo wspie-
rają zespół z Wierzbięcina. - Ja 
przede wszystkim wykładam swo-
je fundusze prywatne w to co ro-
bię, zakupiłem bardzo dużo różne-
go rodzaju sprzętu. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie pomoc sponso-
rów. Otrzymałem pomoc finanso-
wą od firmy Visonex pana Zbignie-

wa Piątaka, dwa komplety stro-
jów zakupiła mi Kamena, pomaga 
nam również pan Rafał Szpilkow-
ski, ja prywatnie finansuję więk-
szość wyjazdów. Budżet nasze-
go klubu to 25 tys. zł, do tej kwo-
ty muszę jednak dokładać swoje 
prywatne środki. Aby zobrazować 
ile kosztuje ten sport, proszę posłu-
chać- jedna okładzina dla zawod-
nika kosztuje 250 zł na jedną ra-
kietę, czyli komplet to 500 zł. Jeden 
zawodnik gra tym przez około 2 
miesiące. Tak często trzeba te okła-

dziny wymieniać. Do tego docho-
dzą koszty wyjazdów, podróży, wy-
żywienia, sprzętu itd. Moi zawod-
nicy wygrywają w województwie 
wszystko co można wygrać oraz 
reprezentują województwo na za-
wodach Ogólnopolskich. Jadę z za-
wodnikami czasem po 400 km pry-
watnym samochodem, nikt mi nie 
zwraca za jego eksploatację itd., 
sam to wszystko finansuję. Gramy 
mecz wracamy, a tydzień później 
jedziemy np. za Wrocław, i tak jest 
co weekend. Więc jak widać to nie 
jest aż tak tani sport jak ktoś może 
sobie myśleć – kończy trener Józef 
Korkosz. 

Wierzymy, że tenisiści z Wierz-
bięcina uporają się z Tajfunem 
Ostrów i we własnej hali powal-
czą o I Ligę Mężczyzn oraz, że 
klub zorganizuje również półfi-
nały Pucharu Polski. Dodajmy, że 
rozgrywki finałowe w barażach o I 
Ligę zaplanowane są na 30 kwiet-
nia. Przy artykule prezentujemy 
komplet gier w barażach. 

KR

Baraże o I Ligę Mężczyzn w tenisie stołowym:
ATS Stargard – RLKTS Ochman Raszków  (09.04; 12:30)
UKS Nałęcz majster Ostroróg – TTS Trzemeszno (09.04; 12:30)
LKS Tajfun Ostrów – LUKS Top Wierzbięcin (09.04; 12:30)
KS Polonia Śmigiel – Darz Bór Karnieszewice (09.04; 12:30)

Baraże o utrzymanie w II Lidze Mężczyzn:
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS Stella Gniezno (09.04; 12:30)
KS Wamet Dąbcze – UKS Champion Police (09.04; 12:30)
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Osińska liga Piłki Siatkowej – play-off

Wojcieszyn i Węgorza w finale
W minioną niedzielę (3 kwietnia), w hali sportowej ZSP w Osinie zostały rozegrane mecze 
fazy play-off Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Po wygranych 3:0 do finału tegorocznych roz-
grywek awansował Wojcieszyn i Węgorza. O trzecie miejsce powalczą drużyny Żabowa oraz 
Dąbrowy. 

Zmagania rozpoczęły pojedyn-
ki półfinałowe. Jako pierwsi na 
parkiet wybiegli siatkarze z Żabo-
wa oraz Wojcieszyna. W tym poje-
dynku wyrównany był tylko drugi 
set. Najlepiej spisująca się w fazie 
grupowej drużyna z Wojcieszy-
na, w pierwszym secie gładko po-
konała Żabowo do 12. W drugiej 
partii gra toczyła się na przewagi, 
a Wojcieszyn wygrał tego seta po 
zdobyciu 28 punktów. Trzeci set 
to kopia pierwszej partii i gład-
kie zwycięstwo faworytów 25:12. 
Wojcieszyn mógł zatem spokojnie 
przyglądać się drugiemu pojedyn-
kowi, w którym o awans do pół-
finału powalczyły drużyny z Dą-
browy i Węgorza. Ten mecz rów-
nież miał jednostronny przebieg 
i od początku do końca kontro-
lę nad boiskowymi wydarzenia-
mi mieli siatkarze z Węgorzy. Ze-
spół ten wygrał w pierwszym se-
cie 25:21, w drugiej partii pokonał 
Dąbrowę do 19, natomiast w trze-
cim secie Węgorza przypieczęto-
wały awans do finału wygrywając 
25:22. Tym samym Węgorza za-
grają z Wojcieszynem o mistrzo-
stwo tegorocznej edycji ligi, nato-
miast Dąbrowa zagra z Żabowem 

o najniższy stopień podium. 
W meczach o pozostałe miej-

sca w lidze również nie było zbyt 
wiele emocji. Bodzęcin nie stawił 
się tego dnia do hali ZSP i prze-
grał z Krzywicami walkowerem. 
W pojedynku numer cztery, Ki-
korze rozgromiły Wyszomierz, 
wygrywając odpowiednio do 8, 
15, i do 16 punktów. Na koniec w 
bratobójczym pojedynku ucznio-
wie ZSP w Osinie rywalizowali z 
reprezentacją Osiny. Młodzi siat-
karze gospodarzy w ładnym sty-
lu uporali się ze swoimi starszymi 
„krajanami”, wygrywając do 17, 
19 i do 21 punktów. Co tydzień 
prezentowaliśmy zdjęcie poszcze-
gólnych drużyn oraz ich kadrę. Na 
koniec pozostał nam już tylko ze-
spół LZS Osina, który w tegorocz-
nych rozgrywkach rywalizował w 
następującym składzie: Damian 
Makosz, Gracjan Makosz, Ra-
fał Reginia, Sebastian Zaremba, 
Konrad Zaorski, Tomasz Tylma-
nowski, Tomasz Lep, Marcin Ma-
ciąg, Sylwester Babiarz, Marcin 
Jastrowicz, Łukasz Cybulski, Ma-
teusz Krzemień, Łukasz Chróścic-
ki, Marcel Futoma. 

O wynikach finałowych rozgry-

wek poinformujemy na bieżąco. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników play-off. 

KR

W drugim półfinale na przeciw siebie 
stanęli siatkarze z Węgorzy oraz Dą-
browy

Osińska Liga Piłki Siatkowej, play-off
Półfinały:
Żabowo – Wojcieszyn 0:3 (12:25, 26:28, 12:25)
Węgorza – Dąbrowa 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)
Mecze o miejsca 5-10:
Bodzęcin – Krzywice 0:3 (walkower)
Wyszomierz – Kikorze 0:3 (8:25, 15:26, 16:25)
Gwiazda Osina – Osina 3:0 (25:17, 25:19, 25:21)

Pamiątkowe zdjęcie przed meczem półfinałowym pomiędzy Żabowem i Wojcie-
szynem

Na zdjęciu zespół LZS Osina

a klasa: Przełożyli mecz, bo Pogoń gra z legią

„Pomorzanki” 
zrewanżują się Olimpii?
W najbliższy weekend o ligowe punkty powalczą dwa z trzech seniorskich drużyn Pomorzanina. 
Pierwszy zespół przed własną publicznością podejmować będzie Iskrę Golczewo. Kobieca druży-
na w Szczecinie postara się zrewanżować za sensacyjną porażkę z rundy jesiennej z Olimpią III. 
Swojego meczu nie rozegrają „rezerwowi”, gdyż piłkarze Kasty Szczecin-Majowe poprosili o prze-
łożenie tego spotkania, ponieważ planują … dopingować Pogoń w meczu z liderem Ekstraklasy.   

Choć Pomorzanin Nowogard 
wciąż ma matematyczne szan-
se na utrzymanie, to chyba nawet 
piłkarze nie wierzą w to, że są w 
stanie pozostać w lidze. Teraz każ-
dy kolejny mecz, jest walką o ho-
nor i tak będzie również w sobo-
tę (9 kwietnia), o godzinie 14:00. 
Wówczas do Nowogardu przyje-
dzie zajmująca 9. miejsce w ligo-
wej tabeli Iskra Golczewo. Goście 
do tej pory wywalczyli 24 punk-
ty. Na wyjazdach Iskra dwukrot-
nie wygrała, trzy razy zremisowa-
ła oraz zanotowała cztery poraż-
ki. W pierwszym spotkaniu oby-
dwu drużyn, piłkarze z Golczewa 
pokonali u siebie Pomorzanin 2:1. 

W niedzielę (10 kwietnia), o 

godzinie 11:00, na stadionie w 
Szczecinie piłkarki Pomorzani-
na zmierzą się z Olimpią III. W 
grę wchodzą nie tylko niezwy-
kle cenne w kontekście awansu 
trzy punkty, ale również zmaza-
nie plamy po sensacyjnej poraż-
ce z trzecim zespołem Olimpii w 
rundzie jesiennej. Przypomnijmy, 
że szczecinianki wygrały w Nowo-
gardzie 0:1 i była to jedna z dwóch 
porażek jakie „Pomorzanki” za-
znały w tym sezonie. Olimpia III 
to nie jest już tak jak w minionych 
sezonach przysłowiowy „chłopiec 
do bicia”. Szczecinianki zajmują 5. 
miejsce w tabeli z liczbą 17 punk-
tów na koncie. Jeśli jednak pod-
opieczne Pawła Błaszczyka po-

ważnie myślą o awansie do II Ligi, 
bezwzględnie muszą wygrać w 
Szczecinie.  

W A Klasie swojego meczu nie 
rozegra Pomorzanin II. Pojedy-
nek w Szczecinie z tamtejszą Ka-
stą Majowe zaplanowany był na 
sztucznym boisku w sobotę, o go-
dzinie 18:00. Piłkarze Kasty po-
prosili jednak Pomorzanin o prze-
łożenie tego meczu. Powodem jest 
rozgrywany w tym samym czasie 
pojedynek Pogoni Szczecin z Le-
gią Warszawa. Piłkarze Kasty to 
zagorzali kibice „Portowców” i 
stąd ich prośba o przełożenie me-
czu z Pomorzaninem II. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
20. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo  (09.04; 14:00)
Polonia Płoty – Piast Karsko   (09.04; 15:00)
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany   (09.04; 15:00)
Rega Trzebiatów – Błękitni II Stargard  (09.04; 15:00)
Arkonia Szczecin – Sparta Węgorzyno  (09.04; 15:00)
Ina Ińsko – Stal Szczecin    (09.04; 15:00)
Sarmata Dobra – Energetyk Gryfino  (09.04; 16:00)
Morzycko Moryń – Kłos Pełczyce   (09.04; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
16. kolejka:
Hanza Goleniów – Orzeł Łożnica   (09.04; 16:00)
Zalew Stepnica – Rybak Wełtyń   (09.04; 16:00)
Światowid Łobez – Aquila Szczecin  (09.04; 16:00)
Vielgovia Szczecin – OKS Goleniów  (10.04; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Znicz Niedźwiedź  (10.04; 16:00)
Kasta Majowe – Pomorzanin II Nowogard (przełożone)
Zjednoczeni Kobylanka – Pomorzanin Przyb.  3:0 (walkower)

III Liga Kobiet 2015/2016
12. kolejka:
Zalew Stepnica – Błękitni II Stargard  (09.04; 11:00)
Kotwica Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  (09.04; 13:00)
Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard (10.04; 11:00)
Hattrick Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  (brak danych) 
Energetyk Gryfino – Orzeł 2010 Wałcz  (brak danych)
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Giełda Samochodowa Dziennika
Alians 2 Auto Komis "Miedwie" tel 600-892-699 

73-108 Zieleniewo, ul Szczecińska 32 
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Mitsubishi Colt VI 2006, 1.3 Sport Tuning
Przebieg:97430,Benzyna, Elektryczne lusterka i  szy-
by, Immobiliser, Klimatyzacja, Przyciemniane szy-
by, bezwypadkowe z ORYGINALNYM przebiegiem 
potwierdzonym w serwisie jak i Badaniu Technicz-
nym z 23.12.2015 gdzie otrzymało TUV do Grudnia 
2017. Koszt rejestracji to 650 zł dla zdecydowanego
 kupca Gratisy!                         Cena 11 300 zł

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 
Rok 2010, Przebieg: 169400, Moc:140, Manual,Prze-
gląd Maj 2016, Ubezpieczenie Wrzesień 2016,Gara-
żowany,  Serwis ASO, ABS, Czujnik deszczu, Star-
-Stop ,ESP, Klimatyzacja, Ksenony, Nawigacja, We-
basto, Podgrzewane fotele, Air Back x10, Przyciem-
niane szyby, Relingi, Tempomat.

Cena 30 000 zł

Skoda Octavia I 1.6-75KW +LPG
Rok:2009 Przeb:132700, Rodzaj skrzyni: Manual-
na, Kupiony w Polsce, Przegląd do:Wrzesień 2016, 
Ubezpieczenie do:Listopad 2016, Faktura VAT, Ga-
rażowany, Kupiony w polskim salonie, Pierwszy 
właściciel, Serwis  ASO, Stan bardzo dobry, ESP, 
Klimatyzacja,VIN:TMBDX41U798853984                                   

Cena 19 900 zł 

Opel Corsa C 1.3 CDTI Enjoy
Rok :2004, Przebieg:174000, Liczba drzwi:4/5, 
Moc:70, ABS, Aluminiowe felgi, Autoalarm, Ba-
gażnik na dach, Centralny zamek, Dzielone sie-
dzenia,  Elektryczne szyby, ESP, Halogeny, Immo-
biliser, Klimatyzacja, Poduszki powietrzne x 6    

Cena 9 690 zł

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Przegląd 
Wrzesień 2016i Ubezp. Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,, Elektryczne lusterkai szyby, Klima-
tyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4,W-
spomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r. Pojazd 
książkę serwisową. Cena 17 790 zł

Mazda 2 II 1.4 benzyna Core + (klm) 2003 r
Przeb:160600 Przeg. Czerwiec 2016 i Ubezp. 
Kwiecień 2016,Garażowany, Serwis w ASO,ABS, 
Dodatkowy komplet opon,Elektryczne szyby, ESP, 
Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja,  Air 
Back x4, Relingi,  Wspomaganie kierownicy.Pełna 
dokumentacja. Pojazd sprowadzony       

Cena 10 390 zł

Ford Mondeo III 1.8-125KM Benzyna 
Rok:2006,Przeb.:209tys. Alum.felgi, Centralny za-
mek, Czujnik deszczu, Elektry. lusterka i szyby 
ESP,   Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, 
Podgrzewane fotele, Air Back x6, Relingi,Serwis 
ASO.   Nowe opony 16. 

Cena:10 390 zł

Volkswagen Golf IV 1.8 HIGHLINE
Rok :1998 Przeb:185600,Jakość pojazdu poparta 
badaniem technicznym w pażdzierniku 2015 gdzie 
auto otrzymało TUV do X.2017 roku. Oryginalny 
przebieg potwierdzony w badaniach jak i serwisie-
,skórzana kierownica,podgrzewane siedzenia,tem-
pomat,klimatronik, spryskiwacze reflektorów,Alu 
felgi z nowymi oponami.              Cena 9 950 zł

Volvo S60 II D3 Summum 2.0 diesel 163 KM
Rok:2011,Przeb.107940, Zarejestrowany i ubezpie-
czony, Garażowany, Pierwszy właściciel, Serwiso-
wany w ASO, ABS, ASR, Centralny zamek, Czuj-
nik deszczu i parkowania, EDS, Kier. wielofunk-
cyjna,Ksenony, Nawigacja,Podgrzewane fotele, Air 
Back x10, Szyberdach, Skórzana tapicerka, Tempo-
mat,Wspom.kierownicy,          Cena 62 500 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizual-
nym . Auto serwisowane bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys. Cena 12 900

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika
skontaktuj się z nami 91 392 21 65 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

XIII memoriał im. Wojtka Chomińskiego

SP nr 1 najlepsze w podstawówkach
W dniach 01 - 03 kwietnia 2016 r.,  w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów, w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 im. Pol-
skich Olimpijczyków w Nowogardzie, odbył się  XIII Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii szkół podstawowych i 
gimnazjów. Relacje z rywalizacji gimnazjalistów publikowaliśmy w minionym wydaniu DN. Dziś prezentujemy zmagania uczniów szkół podstawowych. 

W kategorii szkół podstawo-
wych w turnieju wzięły udział 4 
zespoły z Nowogardu. Mecze roz-
grywane były w dniu 01.04.2016 r., 
systemem „każdy z każdym”. Czas 
gry to 2 x 10 minut. Wszystkie 
mecze sędziował p. Jerzy Kusiak. 
Równych nie mieli sobie szczy-
piorniści z SP nr 1, którzy wygra-
li wszystkie mecze i zwyciężyli w 
memoriale. Na 2. miejscu uplaso-
wali się zawodnicy z SP nr 4, nato-

miast na najniższym stopniu po-
dium stanęli zawodnicy z SP nr 
2. Turniej w SP nr 3 w Nowogar-
dzie odbył się dzięki zaangażowa-
niu wielu osób i sponsorów tur-
nieju. Organizatorzy Memoriału 
w SP nr 3 Nowogard p. Piotr Ka-
zuba i p. Jacek Cieślak serdecz-
nie dziękują firmie BETMIX.S.J – 
p.Tomasz Rączka, firmie „Bartek-
-Domet”- p. Jan Bąk, firmie Pro-
-Fur Farm Equipment- p. Grze-

gorz Mieleńczuk, panu Dariuszo-
wi Szulejce oraz panu Romanowi 
Gwiazdowskiemu. Podsumowu-
jąc, w XIII Memoriale im. Wojt-
ka Chomińskiego w Piłce Ręcznej 
Chłopców brało udział 11 zespo-
łów piłki ręcznej. Zawodnicy i tre-
nerzy już teraz potwierdzili udział 
w XIV Memoriale, który odbędzie 
się w 2017 roku na salach sporto-
wych szkół nowogardzkich.

Oprac: KR

XIII memoriał im. Wojtka 
Chomińskiego

Szkoły Podstawowe 
Wyniki:
SP 3 Nowogard – SP 1 Nowo-

gard  8:9
SP 4 Nowogard – SP 2 Nowo-

gard  11:9
SP 2 Nowogard – SP 1 Nowo-

gard  4:13
SP 4 Nowogard – SP 3 Nowo-

gard  11:9
SP 3 Nowogard – SP 2 Nowo-

gard  6:14
SP 1 Nowogard – SP 4 Nowo-

gard  11:7

Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 1 Nowogard
2. SP nr  4 Nowogard
3. SP nr 2 Nowogard
4. SP nr 3 Nowogard
Najlepsi zawodnicy turnie-

ju: 
Najlepszy strzelec turnieju: 

Żminda Miłosz (SP nr 1 Nowo-
gard)

Najlepszy zawodnik turnieju: 
Kubacki Eryk  (SP nr 4 Nowo-
gard)

Najlepszy bramkarz turnie-
ju: Stokłos Olaf  (SP nr 2 Nowo-
gard)

Najlepszy zawodnik drużyny 
SP nr 1 – Duraj Wiktor

Najlepszy zawodnik drużyny 
SP nr 2 – Tomczyk Wojtek 

Najlepszy zawodnik drużyny 
SP nr 3 – Zaremba Arkadiusz

Najlepszy zawodnik drużyny 
SP nr 4 – Kukuła Łukasz
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Spotkania Taneczne już w ten weekend 

Ponad 2 tysiące tancerzy przyjedzie do Nowogardu
W dniach 9-10 kwietnia 2016 r., w Nowogardzie już po raz trzynasty odbędą się Nowogardz-
kie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Miejscem zmagań tanecznych bę-
dzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78. Organizatorzy zapowiada-
ją, że w przeciągu dwóch dni na parkiecie pojawi się blisko 2 400 tancerzy z całej Polski. 

Turniej ten jest znakiem roz-
poznawczym naszego miasta, na 
który zjeżdżają się tancerze z ca-
łego kraju. Impreza ta jest naj-
większą imprezą taneczną w na-
szym województwie i jedną z 
największych w kraju. Co roku 
bije też rekordy pod względem 
frekwencji uczestników. Tak bę-
dzie i w tym roku. Organiza-
torzy zapowiadają, że w ciągu 
dwóch dni w imprezie wystar-
tuje 111 zespołów tanecznych i 
około 150 par, co da blisko 2400 
tancerzy z całej Polski. 

Spotkania odbędą się w dniach 
9-10 kwietnia, czyli w najbliższą 
sobotę i niedzielę, w sali sporto-
wej ZSO przy ul. Boh. Warsza-
wy 78 (przy boisku Orlik). W 
pierwszym dniu imprezy odbę-
dzie się Turniej Tańca Towarzy-
skiego. W drugim natomiast na 
parkiecie będą „rywalizować” 
zespoły taneczne w ramach Tur-

nieju Tańca Nowoczesnego. 
Cena biletu dla publiczności: 

sobota 10 zł, niedziela 5 zł.
Organizatorami spotkań są: 

Urząd Miasta Nowogard, No-
wogardzki Dom Kultury, Nowo-
gardzkie Stowarzyszenie Tańca 
Sportowego FLESZ Nowogard. 

Jednym z patronów medial-
nych wydarzenia jest Dziennik 
Nowogardzki. 

W imieniu organizatorów tego 
wydarzenia zapraszamy wszyst-
kich do oglądania zmagań ta-
necznych w naszym mieście. 

MS
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Hotel restauracja Przystań 

zatrudni 
kucharza, 

pełen etat (na stałe).

 Tel. 91 39 20 221

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie dysponuje  
środkami Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra na rok 

2016 w ramach programu 
program aktywizacji zawodowej osób 

powyżej 50 roku życia
 W związku z powyższym, zapraszamy pracodawców do składa-

nia wniosków :
- na organizację stażu   dla osób bezrobotnych  na okres do 6 mie-

sięcy / w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, w których 
pracodawca po zakończeniu stażu zadeklaruje zatrudnienie w ramach 
stosunku pracy  w pełnym wymiarze czasu na jak najdłuższy okres/ 

oraz
- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pra-

cy dla skierowanego bezrobotnego
Zapraszamy również osoby bezrobotne do składania wniosków:
- o przyznanie dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- na szkolenie zawodowe
- refundację kosztów dojazdów do pracy ( po uprzednim skierowa-

niu przez PUP na ofertę o pracę złożoną do tut. Urzędu)
Wszystkie ww. instrumenty będą realizowane do wyczerpania 

środków  z Rezerwy Ministra.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
organizuje w dniu 17.04.2016 roku Towarzyskie Zawody 

Wędkarskie o Mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd o godz. 06:30 z ul. 5 Marca. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 15.04.2016 r. 
Startowe wynosi 10 zł.

Zarząd Koła 

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Sara córka Zofii Balasiń-
skiej ur. 3-04-2016 z Go-
leniowa

Szymon syn Anny i Piotra 
ur. 30.03.2016 z Nowo-
gardu

Maja córka Magdaleny i 
Łukasza Chmura ur. 6-04-
2016 z Łobza

Miłosz syn Moniki Zdano-
wicz ur. 4-04-2016 z Reska

Natalia córka Kaliny i 
Piotra ur. 23.03.2016 z 
Dobrej

Iga Gzyl córka Katarzyny 
Kasińskiej ur. 31.03.2016 
z Malińca

Alicja córka Marleny i 
Mateusza ur. 4-04-2016 z 
Żabowa

Córka Moniki Matusiak 
ur. 30.03.2016 z Barkowa

Aleksander syn Marty 
Żabickiej ur. 2-04-2016 z 
Mostów

Karol syn Anny Tokarzew-
skiej - Olech ur. 1-04-2016 
z Maszewa

Lena siostra Karoliny cór-
ka Joanny Turowskiej ur. 
27.03.2016 z Łobza

reklama reklamareklama
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerIma meD. 
Telefon 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycz-
nej "Zdrowie" dnia 9 kwiecień 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammogra�czne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra�czne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-
we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

apteka Centrum Zdrowia
 szuka

 TeCHNIka FarmaCjI 
do Nowogardu

 Zainteresowanych prosimy 
o kontakt: 512 727 512.

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

Zatrudnię (3 miesiące) 
kierowców 

kat. C i C+e mile widziani 
emeryci lub renciści. 

Tel. 518 726 649

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 385 
935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar – 
uzbrojone, Kościuszki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżowa-
nia dróg Stargard-maszewo, Szcze-
cin-Chociwel. Działka przylega bez-
pośrednio do drogi 106. Tel. 607 835 
815 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 
881 060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. księ-
cia racibora. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
własnościowe, bezczysznowe. Tel. 692 
120 127 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem wy-
najmę. 602 474 266

• Zamienie garaż przy ul. Żeromskiego  
z kanałem na garaż przy ul. Racibora. 
0049 157 843 92 839

• Sprzedam hektar 900 w wiosce Długo-
łęka. Tel. 668 989 393 

• Sprzedam ogród działkowy 3 ar ul. 
Ogrodowa. 693 694 747 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy. 
ul. monte Casino. Tel. 695 400 600 

• Lokal do wynajęcia 32m2 ul. Warszaw-
ska „Pod kasztanami”. Tel. 663 366 430 

• Sprzedam kawalerkę 32m2, par-
ter, ul.Kowalska. Tel.792577013 lub 
509603920 (po 16).

• Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 665 057 
095

• Sprzedam lub wynajmę garaż ul. Zam-
kowa. Tel. 604 012 380 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul asnyka. 884 000 435

• Sprzedam dom parterowy 110m2 w 
Nowogardzie. 608 853 710

• Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z moż-
liwością dokupienia garażu, ul. Armii 
Krajowej. 697 720 406

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 
72 04 06 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
cześciowo umeblowane. 601 870 798 
po 14stej 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
47m2 dwa pokoje II piętro, Armii Krajo-
wej. 604 781 646 

• Sprzedam lokal około 40 m2 po re-
moncie, 3 pomieszczenia na biuro lub 
mieszkanie, pełne wyposażenie łazien-
kowe, rolety antywłamaniowe, plus 
wolnostojący, murowany budynek 
typu kiosk ok. 7 m2 ul. 3 Maja Nowo-
gard. Całość 68 000 zł. Tel. 601 541 164 

• Sprzedam dwie działki rolno-budowla-
ne ponad 1500 m2 każda, dojazd dro-
gą asfaltową, a zarazem około 80m od 
drogi głównej od Nowogardu 6 km, 
centrum Żabowa, media: telefon, prąd 
i woda. Tel. 500 28 87 00. Cena 31.000 
zł za działkę. 

• Pokój wynajmę dla Pana. 882 182 143 

•	 Sprzedam działkę inwestycyjno-bu-
dowlaną, pow. 2600m2 przy stacji 
paliw w Olchowie. 601 410 758 

•  Sprzedam działkę ogrodową z dużą 
murowaną altaną przy Orlenie. 601 410 
758

• Sprzedam mieszkanie o pow. 51,6m2, 
bezczynszowe w kamienicy czteroro-
dzinnej + garaż w cenie. ul. Wojska Pol-
skiego. 783 223 218

• Poszukuje kawalerki do wynajęcia, bez-
czynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, 
bezczynszowe, II piętro. 512 413 563

• Sprzedam mieszkanie, trzypokojowe 
70m2, parter. 721 909 348

• Sprzedam bezczynszowe 4 pokojowe 
mieszkanie. 508 309 980 

• Sprzedam górę domu 100m2, dwuro-
dzinnego garaż+podwórko. 603 079 
044 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. 
Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

• Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rolnych 
w miejscowości Siwkowice gmina Re-
sko. 668 431 295 

• Sprzedam mieszkanie 54m2, I piętro, 3 
pokoje, Wspólnota Waryńskiego 1. Tel 
602 291 899 

• Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 731 
956 569 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje cena 
129 tys. do negocjacji. 888 313 884 

mOTOrYZaCja

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, 
siedmiopaletowy. Cena do uzgod-
nienia. 510 754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 szpilki 
– 4 sztuki. 886 264 896 

• Sprzedam motocykl Suzuki poj, 250, 
rok 1992. Tel. 503 835 747 

• Sprzedam lawete. 609 931 915

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam Mercedes Benz klasa B 180, 
2006 rok produkcji, przebieg 180 2,0 l 
diesel. Cena 21 000 do uzgodnienia. 00 
49 157 843 928 39

•	 Opony 16stki z felgami i kołpakami 
tanio sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 
3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 
815

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 
sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 
39 106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 515 
406 298

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

• Orka, siew agregatem, talerzówka itp. 
508 404 704

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto oraz 
tanio owies. 10 zł worek. 691 140 322 

• Sprzedam kury nioski. Cena 15 zł za 
sztukę, półtoraroczne. 608 791 487 

•	 Nasiona gorczycy sprzedam. Tel. 518 
726 649 

• Rozrzutnik obornika jednoosiowy – 
polski w dobrym stanie – sprzedam. 
Korytowo 38. 

• Sprzedam loszki prośne. 515 406 298 

• Sprzedam prosiaki kolorowe, 2,5 mie-
sięcznie, 100 zł/sztukę. 517 084 823 

• Sprzedam krowę cielną już na ociele-
niu. 91 39 18 307 

• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki Vinety, 
cena 0,60 zł za kg. 785 562 070 

• Łubin słodki sprzedam. Odmiany Sonet 
i Zeus. 530 356 885 

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapitalnym 
remoncie. 696 807 922 

USŁUGI

• Remonty i wykończenia mieszkań -wy-
konam. 608 364 330

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI me-
BlOWej SamOCHODOWej/ SkÓ-
rZaNej maTerIaŁOWej / POŚCIelI 
WeŁNIaNej / laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dacho-
we, docieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vail-
lant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow 
gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka angiel-
skiego. 502 376 932, www.tlumacz-
nowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o ła-
downości 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 
882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

• TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

•  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

• Pomogę w nauce i odrabianiu lekcji, a 
także pisaniu wypracowań. Tanio i z po-
dejściem. 661 600 516 

• Usługi ogrodnicze, spulchnianie ziemi, 
przycinanie drzewek, koszenie trawy, 
opryski oraz wiele innych prac ogrod-
niczych. 500 789 687 

• Remonty i wykonczenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

• Usługi transportowe. Ford Transit-ma-
xi. 503 153 159 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108 

• Usługi ogólnobudowlane. Budowa od 
podstaw. 501 549 756 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	 Poszukujemy pracowników budow-
lanych. korzystne warunki. 694 440 
205 

•	 Firma z Nowogardu zatrudni mecha-
nika samochodowego z doświadcze-
niem, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 607 585 561

• NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 693 
368 894, 600 931 083 

• Chętni (2 osoby) na zbiór truskawek 
(Szwecja). 9139 25 079 

• Zatrudnię profesjonalnego malarza, 
szpachlarza oraz do suchej zabudowy. 
669 149 383 

• Szukam pracownika, gospodarstwo 
rolne Błądkowo, z uprawnieniami, bez 
nałogów. 665 785 726 

•	 Przyjmę do pracy przy elewacji. 785 
500 103

• Zatrunię pracownika do nalewania pa-
liw na stacji CPN-u Olchowo. 693 521 
211 

• Zatrudnię do ociepleń. 669 149  383

•	 Praca w Niemczech do ociepleń, 
dwóch fachowców szukam. rozpo-
częcie 18.04.2016 r do końca paź-
dziernika 2016, 12 euro/godz., za-
kwaterowanie zapewniam płatne 
150 euro miesięcznie. Tel. 00 48 792 
013 091

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 
605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szafkę 
nocną- całość od jednego kompletu 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywa-
ne z Niemiec dwufunkcyjne cena od 
1.000zl oraz tylko ogrzewanie cena 
900zl gwarancja serwisowa, fachowy 
montaz cena do uzg. tel 691 686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 stojace 
na gaz vaillant 1.000zl piece gazowe 
c.o. stojace zeliwne c.1.200zl tel, 691 
686 772

•	 Oddam szczeniaki labradora, trzy-
miesięczne. 731 262 635

• Sprzedam drewno mieszane, liścia-
ste.880 690 659

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, 
panele ogrodzeniowe, najniższe ceny 
w Zachodniopomorskim. Tel. 721 668 
245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – 
Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. Dojazd 
do klienta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam rower górski dziewczęcy 
białoróżowy koła 26’’. Cena 350 zł. 
880 957 402 

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam tuje brabant. Wys. od 0,70 
– 1,50 cm. 607 580 172 

• kupię namiot ogrodowy, metalowy 
(na pomidory). 601 958 442 

• Sprzedaż drewna kominkowego. 500 
789 687 

• Sprzedam piasek płukany, czarnoziem, 
dowóz 3 tonową wywrotką. 514 740 
538 

• Sprzedam odpady tartaczne na opłat 
pocięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. Drewno – dąb-
-buk. 514 740 538 

•  
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika KUPon  27
45. śniedź na miedzi
46. broń jamochłonów
47. amerykańska agencja kosmiczna
48. na nim zdradzamy dochody
49. dawniej narty
50. twarda żywica do pieczętowania
51. "Wielki ...", film z Janem Nowickim
52. polski zespół rockowy
53. bór, puszcza

Poziomo:
54. część bajta
55. nakrycie głowy Araba
56. ryba występująca w tropikalnej strefie Oceanu 
Atlantyckiego
57. rzeka w Niemczech
58. brawa
59. odgłos chorągwi
60. imię Zagłoby
61. Gs dla fizyka
62. prymitywny ssak jajorodny
63. antonim dnia
64. silnie trujący związek
65. moneta z Birmy
66. pokrycie mebli
67. efekt przyciągania Księżyca
68. opiewa czyny bohatera
69. syberyjskie miasto nad Irtyszem
70. polski herb szlachecki
71. rodzaj uchwytu
72. na czerwono w kalendarzu
73. nauczyciel języka obcego
74. ociupina
75. indonezyjska wyspa
76. gwiazda w Wielkiej Niedźwiedzicy
77. kamień dla Agaty
78. obibok, bumelant
79. brzeczka miodowa
80. uroczystość szkolna
81. miasto w płd. Algerii
82. ukochana Janka Kosa
83. negatyw bruneta
84. używane do połowu łososi
85. przydatna, gdy papieros bez ustnika
86. karabin maszynowy
87. donica
88. ma tytuł wyższy niż asystent
89. była stolica RFN
90. babilońsko-asyryjski bóg nieba
91. popularne rozpuszczalniki
92. Rogers, aktorka
93. jasna czerwień
94. miasto nad Rodanem (Francja)
95. władca wiatrów
96. Tony, podróżnik
97. miasto włoskie
98. Kwinto z filmu Machulskiego
99. kwasy w komórce
100. patetyczny utwór poetycki
101. dydelf, szczur workowaty
102. wywabi plamę
103. jesionowy człowiek Odyna
104. indyjska bogini jutrzenki
105. ćwiartki na pięciolinii

PODPOWIEDŹ: ARLES, DURIS, GAUS, JIMI, TLUSZCZAK.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. majętna kobieta
2. mityczny lotnik, syn Dedala
3. obszar Ameryki Płd. łapany przez krajowców dla 
tłuszczu
4. imię męskie
5. przegrywa z dobrem
6. w baśniach duch utopionej kobiety
7. imitacja przedmiotu
8. w kartach - rezygnacja z licytacji
9. szkło w oku
10. efekciarz
11. ... Park, park w Londynie
12. Szalom, pisarz żydowski, 1881-1957
13. gnębienie poddanych
14. z jądrem w fizyce
15. imię męskie z 21 VI
16. biblijna kraina szczęścia
17. za siekaczami
18. wyspa w archipelagu Bahama
19. marka włoskich skuterów
20. ramię deltowe Renu
21. sklep samoobsługowy

22. córka Re; bogini prawdy
23. dzika owca azjatycka
24. obchodzi imieniny 27 IV
25. rodzaj opakowania
26. trefniś, żartowniś
27. dopływ Dunaju
28. niezwykłość
29. Walter, astrofizyk amerykański
30. oprawka
31. egzotyczny szał
32. do udowodnienia
33. kuzyn kotleta
34. troszczenie się
35. miasto i port w Nowej Gwinei
36. wł. imię męskie
37. Józef, malarz polski
38. ... Sumac, piosenkarka
39. na zupę
40. biuro śledcze USA
41. sklep z używanym sprzętem
42. słynny grecki garncarz (IV/V w. p.n.e.)
43. dawny mieszkaniec Hiszpanii
44. japońska forma poetycka

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Tam 
gdzie nie ma dzieci brakuje nieba

Christiana Syfert, Halina Szwal, Barbara Barto-
sik, Wiesław Borowik, Alicja Wypych, Marek Ko-
zioł, Władysława Huget, Zofia Lepka, Halina Stefań-
ska, Danuta Kłosińska, Pelagia Feliksiak, Halina Ga-
lus, Marianna Machocka, Stanisława Pokorska, An-
drzej Leszczyński, Agnieszka Skowrońska

Zwycięzcy: Zogia Lepka, Agnieszka Skowrońska, 
Władysława Huget

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Daria Feliksiak, Kamil Feliksiak, Weronika Za-

remba, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak
Zwycięzca:  Daria Feliksiak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD jaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% do 40%

A2.2.P.d/o

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 25 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 25 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

REKLAMA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s.2

s. 6

s. 3

s.  5

Czytaj s. 3

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

500+ w Osinie 

Wpłynęło  
175 wnioskówZakpili sobie po raz kolejny 

Na rehabilitację poczekasz 
rok, a może więcej! 

Wandal w rękach 
policji 

Jedna rocznica, dwie 
uroczystości...

XIII Nowogardzkie 
Spotkania Taneczne 

Dla kogo 
„Laur Cisowy”

Jedyny  
taki laser 

Złota 
Natalia Goc

s. 10

Akcja „Mamo,  
opowiedz mi 
bajkę…” 

s. 16
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Zostało już niewiele czasu do złożenia zeznania podatkowego. Każdy z nas ma na to czas 
do 30 kwietnia. Zapytaliśmy mieszkańców czy już się rozliczyli z fiskusem i czy zdecydowa-
li się na przekazanie 1% swojego podatku na cele charytatywne?

Pani Wanda – Jak najbardziej, że już się rozliczyłam z podatku i zro-
biłam to razem ze swoim mężem w oddzielnych zeznaniach.. Co do 1% 
to uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, którą oczywiście, że po-
pieram i przeznaczam dla dzieci, których rodzice w prasie proszą o wpła-
canie na wskazane konto. 

Pani Regina – 1 % jest bardzo szczytnym i dobrym przedsięwzięciem, 
które ja także stosuję w corocznym zeznaniu podatkowym. Najczęściej 
przeznaczam go dla dzieci, które wymagają rehabilitacji. Co do zeznania 
to trafił pan idealnie, bo byłam księgową. Dlatego potrafię zrobić tę czyn-
ność sama. Nie miej żyjemy w takich czasach, gdzie pomaga nam nauka, 
a właściwie specjalistyczne programy do rozliczeń. Dlatego wydaje mi się, 
że nie jest to dziś skomplikowana czynność, z którą chyba każdy może so-
bie poradzić jeśli ma dostęp do komputera. 

Pani Danuta – Już się rozliczyłam i nie miałam z tym żadnych kłopo-
tów. Co do 1%, to uważam, że jest to jak najbardziej dobra inicjatywa, 
którą również popieram i co roku odpisuję też dla potrzebujących. Naj-
częściej robię to na rzecz chorych dzieci. 

Pani Marzena – Jasne, że już się rozliczyłam z podatku i nie miałam 
z tym żadnych kłopotów czy problemów. Co do 1% to uważam, że jest to 
jak najbardziej dobra inicjatywa i warto o niej pamiętać i przeznaczać 
ten 1% dla chorych dzieci, czy też osób niepełnosprawnych, które muszą 
się rehabilitować. To nic nas nie kosztuje, a im naprawdę przynosi kon-
kretną pomoc.

Pan Zbigniew - Już się rozliczyłem i jak co roku także odpisałem ten 1 
%, który posłuży choremu dziecku. To jest bardzo szczytny cel, o którym 
warto pamiętać i go przeznaczać dla tych, którzy potrzebują właśnie ta-
kiego wsparcia. Osobiście 1% przeznaczam od wielu lat i daruję go z po-
czuciem, że robię coś dobrego od siebie dla innych.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

04.04.2016 r.
godz. 15:06
Pracownik ochrony sklepu 

Lidl powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży skle-
powej.

godz. 21:09
W miejscowości Żabówko 

z pomieszczenia gospodar-
czego nieznany sprawca do-
konał kradzieży kół alumi-
niowych.

05.04.2016 r.
godz. 02:42
Powiadomienie o włama-

niu do sklepu spożywczo-
-przemysłowego  przy ul. 15 
Lutego, gdzie sprawca doko-
nał kradzieży papierosów.

godz. 06:46
Zgłoszenie uszkodzenia 

mienia w postaci szyby w 
pojeździe VW Bora przy ul. 
Wiejskiej w Nowogardzie.

godz. 07:19
Zgłoszenie uszkodzenia 

szyby w pojeździe marki 
Audi A3 przy ul. Wiejskiej w 
Nowogardzie

 godz. 11:46
Zgłoszenie o uszkodze-

niu, poprzez wybicie tylnych 
szyb, w pojeździe marki Che-
vrolet Nubira oraz Daewoo 
Nubira przy ul. Wojska Pol-
skiego

godz. 18:47
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu komórkowego 
marki Huawei.

06.04.2016 r.
godz.11:39
Powiadomienie o kradzie-

ży telefonu komórkowego 

marki HTC One z otwartego 
pojazdu marki BMW przy ul. 
Pomorskiej w Szczecinie.

godz. 12:41
Policjanci OPI podczas 

kontroli drogowej rowerzy-
sty w Kikorzach ujawnili, że 
kierujący znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości. Grzegorz 
M. miał 1,06 mg/l alkoholu  
wydychanym powietrzu.

godz. 17:01
Zawiadomienie o uszko-

dzeniu mienia w postaci 
przebicia 4 szt. opon w po-
jeździe marki Opel Frontera 
przy ul. Stolarskiej w Nowo-
gardzie.

godz. 18:20
Policjancie OPI KP Nowo-

gard w trakcie kontroli dro-
gowej kierującego pojazdem 
marki Ford Mondeo ujaw-
nili, że kierujący znajduje 
się pod działaniem środków 
psychotropowych.

10.04.2016 r.
godz. 19:44
Szkoda parkingowa na par-

kingu niestrzeżonym przy ul. 
Czarneckiego w Nowogar-
dzie, gdzie doszło do uszko-
dzenia pojazdu marki Mitsu-
bishi Galant.

godz. 22:10
Szkoda parkingowa przy 

ul. Światowida w Nowogar-
dzie, gdzie doszło do uszko-
dzenia pojazdu marki Hon-
da Jazz.

Inf. Komisariat Policji
w Nowogardzie

Odpowie za zniszczenie 21 samochodów i włamanie 

Wandal w rękach policji 
Do uszkodzenia przynajmniej 21 samochodów, na terenie miasta, przyznał się 21-letni 
Konrad B. z Nowogardu, którego zatrzymali nowogardzcy policjanci. Wandal na swym 
koncie ma również włamanie do sklepu. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet do 
10 lat więzienia. 

Jak informowaliśmy w minio-
ny piątek, do uszkodzeń samo-
chodów doszło w nocy z 4 na 5 
kwietnia na terenie Nowogardu. 
Policjanci przyjęli zgłoszenie o 
21 przypadkach zdewastowanych 
pojazdów, stojących na parkin-
gach i ulicach miasta. Większość 
aut miała wybite tylne szyby. 

- Sprawą zajęli się nowogardz-
cy funkcjonariusze. Intensywne 
działania pozwoliły na ustalenie 
i w efekcie zatrzymanie podejrza-
nego mężczyzny. Okazało się, że 
wszystkie te czyny ma na koncie 
jedna osoba - 21letni mieszkaniec 
gminy Nowogard, który w mo-
mencie popełniania przestępstw 

poruszał się rowerem – informu-
je asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
prasowa policji. 

Szacowane straty, będące wy-
nikiem aktów wandalizmu, okre-
ślono na około 10 tysięcy zło-
tych. Nie jest to jednak końco-
wy bilans, bowiem policjanci nie 
wykluczają, że osób pokrzyw-

dzonych w tej sprawie może być 
więcej.

Policja potwierdza też, że ten 
sam sprawca, nie tylko zniszczył 
kilkadziesiąt aut, ale też włamał 
się do sklepu przy ul. 15 Lute-
go. - Funkcjonariusze udowod-
nili zatrzymanemu również wła-
manie do sklepu, gdzie jego łu-
pem padły papierosy warte 400 zł 
– dodaje J. Filipczuk. 

Mężczyzna usłyszał 22 zarzu-
ty, do których się przyznał. Teraz 
za swoje czyny odpowie przed 
sądem. Grozi mu nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Mężczy-
zna był już w przeszłości karany. 
Odbywał karę więzienia. 

MS 
fot. JB
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REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Zakpili sobie po raz kolejny 

Na rehabilitację poczekasz rok, a może więcej ! 
To kpina- mówią oburzeni pacjenci,  którzy ostatnio próbowali zarejestrować się na bezpłatną rehabilitację, jaką w ramach kontraktu z NFZ, świadczy 
dodatkowo w Nowogardzie w gabinecie przy ulicy 15 Lutego, goleniowska spółka SCM, należąca do Powiatu Goleniowskiego i prowadząca jednocześnie 
goleniowski szpital powiatowy. Okazuje się, że wolne terminy są dopiero za rok! 

Córka pana Mieczysława z Ol-
chowa, próbowała zarejestrować 
na zabiegi swoją babcię. Usłysza-
ła, że starsza kobieta może być 
przyjęte dopiero za rok. 

-To jakaś kpina. Początkowo nie 
mogłem w to uwierzyć, co powie-
działa mi córka. Okazało się, że te-
ściowa może skorzystać z rehabili-
tacji dopiero za rok. Tak nas wła-
śnie traktują w powiecie- mówi 
oburzony mieszkaniec Olchowa. 

To samo spotkało panią Eweli-
nę, która chciała umówić na wizy-

tę swojego syna. Chłopiec otrzy-
mał skierowanie od ortopedy. 

-Syn ma stwierdzony przykurcz 
w biodrach. Wczoraj (poniedzia-
łek -dop. red.) pojechałam do ga-
binetu, żeby go zarejestrować. Pan, 
który tam pracuje powiedział, że 
pierwsze terminy ma na marzec 
2017 roku. Zapytałam, czy ludzie 
w ogóle się zapisują, skoro tak dłu-
go trzeba czekać. Pan powiedział, 
że niektórzy tak, a niektórzy pró-
bują szczęścia w innych placów-
kach i poinformował mnie o moż-

liwości skorzystania z tych sa-
mych usług w Goleniowie na Fali 
– mówi pani Ewelina. Rzeczywi-
ście, w kompleksie Fala, w Gole-
niowie przy ul. Wojska Polskiego, 
spółka SCM w ramach kontrak-
tu z NFZ, również prowadzi gabi-
net rehabilitacji. Prawdą jest też, 
że mogą z niego korzystać w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotne-
go mieszkańcy naszej gminy. Nie-
którzy, jak pan Mieczysław z Ol-
chowa, szukają jeszcze szczęścia 
np. w Golczewie. Tam też można 
skorzystać z bezpłatnej rehabilita-
cji. Niestety i tu trzeba poczekać 
kilkanaście tygodni. W porówna-
niu z terminami proponowanymi 
w Nowogardzie wydaje się to i tak 
szybki termin. 

Mimo wszystko to dość marne 
pocieszenie dla pacjentów, któ-
rzy mają trudności z porusza-
niem się, a przecież tacy prze-
ważnie potrzebują rehabilitacji 
lub zabiegów fizykoterapeutycz-
nych. Trudno sobie wyobrazić, że 
pacjent chodzący o kulach, doje-

dzie busem do Goleniowa, a póź-
niej przejdzie samodzielnie ok. 
3 kilometrową odległość od sta-
cji do gabinetu. No chyba, że ma 
transport i kierowcę. Wtedy jed-
nak dochodzą koszty paliwa, nie 
licząc już czasu na dojazd. 

Pozostaje jeszcze jedno rozwią-
zanie – oferta gabinetów prywat-
nych. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że na jedną wizytę komer-
cyjną  trzeba wydać średnio ok. 
50 złotych. Zważywszy jednak, że 
zwykle aby osiągnąć jakikolwiek 
efekt leczenia zaleca się co naj-
mniej 10 sesji z rehabilitantem,  

koszt leczenia może wówczas wy-
nieść minimum 500 zł. Nie mó-
wiąc o bardziej skomplikowanych 
schorzeniach, wymagających dłu-
gotrwałej terapii, którą trzeba po-
wtarzać. Pytanie, kogo na to stać? 
A nawet jeśli komuś pieniędzy w 
portfelu nie brakuje, niepowie-
dziane, że będzie miał problem z 
głowy. Nowogardzcy fizykotera-
peuci przyznają, że mają tylu sta-
łych pacjentów, że i tym nowym 
często muszą odmawiać. 

Do tematu będziemy wracać. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Można powiedzieć – a nie mówiliśmy! Kiedy wiosną 2014 roku (po 

nie przyznaniu kolejnego kontraktu NFZ dla nowogardzkiego gabi-
netu funkcjonującego w obiekcie przy szpitalu), SCM otwierał w No-
wogardzie gabinet było wiadomo, że ma to niestety charakter, któ-
ry trudno nazwać inaczej niż: „zrobić to na odczepnego”. Na odczep-
nego, aby uspokoić wzburzenie społeczne w Nowogardzie, w związ-
ku z brakiem kontraktu dla lokalnego gabinetu, który te usługi świad-
czył z powodzeniem od wielu lat. Już na pierwszy rzut oka skąpe wy-
posażenie gabinetu prowadzonego  dodatkowo w Nowogardzie, w ra-
mach kontraktu z NFZ, który otrzymał szpital w Goleniowie, a także 
fakt, że jest on otwarty tylko w wybrane dni i godziny, budziło obawy, 
czy jest on w stanie obsłużyć odpowiednią liczbę osób. Słuszność tych 
wątpliwości formułowanych wówczas wielokrotnie przez DN, dzi-
siaj potwierdziło w sposób niezaprzeczalny życie. Z gabinetu korzysta 
wąska grupa tych, którzy po prostu nie mają wyboru, i zmuszeni są 
czekać  kilkanaście miesięcy na pomoc, co z pewnością nie polepsza 
ich stanu zdrowia. W tym wszystkim warto przypomnieć, że właśnie 
takiego scenariusza obawialiśmy się nie tylko my w DN, ale zwłasz-
cza mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko odbieraniu Nowogar-
dowi kontraktu z NFZ na rehabilitację, a których działania (w tym 
wyjazdy i spotkania w NFZ) dwa lata temu dokładnie relacjonowali-
śmy. Gdy nowogardzianie mogli korzystać w gabinetach przy szpita-
lu, było i blisko i co najważniejsze nie musieli czekać na wizytę dłużej 
niż 3-4 tygodnie. Niestety mimo propagandowych wystąpień,  zupeł-
ną nieskutecznością w sprawie zachowania kontraktu NFZ w Nowo-
gardzie wykazały się ówczesne władze, w tym burmistrz miasta i czło-
nek Rady NFZ w Szczecinie Jerzy Jabłoński. Również władze powiatu 
palcem nie kiwnęły, aby w tak dużym w powiecie ośrodku  miejskim 
jak Nowogard kontrakt NFZ realizowany był autonomicznie, a nie na 
zasadzie łaski w ramach kontraktu goleniowskiego szpitala. Zamiast 
realnego rozwiązania problemu zafundowano nieskuteczny zamien-
nik, który na dodatek reklamowany że będzie lepiej, nowocześniej, 
szybciej i sprawniej – jak jest, to już wiadomo. 

Redakcja 

Wejście do gabinetu rehabilitacji prowadzonego w Nowogardzie przez SCM z Go-
leniowa

  Komunikat Policji 

Ujawniono klucze
W dniu 6 kwietnia br., przy ul. 

Zielonej w punkcie Foto, ujawnio-
no pęk kluczy zawieszony na bre-
loczku oraz taśmie na szyję z napi-
sem Trec Nutrition. Właściciel zgu-
by proszony jest o zgłoszenie się do 

Komisariatu Policji w Nowogardzie lub o kontakt pod nr 
tel. 91-57-92-343 (311). 

Kapituła już wybrała 

Dla kogo „Laur Cisowy”
Dotarliśmy do nazwisk tegorocznych laureatów „Laura Cisowego”, które zostaną wręczo-
ne 30 kwietnia, podczas obchód „Dnia Miasta Nowogard”. 

Jak wynika z naszych infor-
macji, to honorowe wyróż-
nienie trafi do czterech osób. 
Specjalnego, Złotego „Lau-
ra Cisowego” otrzymał pa-
stor Cezary Komisarz. W ka-
tegorii „biznes i gospodarka” 
Laura przyznano Zbigniewo-
wi Piątakowi, właścicielowi 
fermy norek w Maszkowie. 
Dwa Laury zostaną wręczo-

ne za działalność społeczną, 
otrzymają je: Barbara Źró-
bek, emerytowany instruktor 
NDK, opiekun i kierownik 
zespołu ludowego „Wesoła 
Ferajna” oraz Eugeniusz Two-
rek, prezes nowogardzkiego 
oddziału Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków, a także 
znany lokalny pszczelarz. Po-
wyższych laureatów wybra-

ła kapituła „Laura Cisowego”. 
Nazwisk członków kapitu-
ły nie wymieniamy, bo są ta-
kie same od lat. Nowością jest 
za to, że w tym roku zrezy-
gnowano z wieloletniej trady-
cji przyznawania Laura które-
muś z członków kapituły. 

Laury zostaną wręczo-
ne wyróżnionym w dniu 30 
kwietnia, podczas obchodów 
Dnia Miasta Nowogard  w 
Nowogardzkim Domu Kul-
tury. 

MS

Małgorzata Kubicka, zeszłoroczna laureatka „Laura Cisowego” w kategorii „dzia-
łalność społeczna”, za wybitne osiągnięcia w sporcie amatorskim

KOMUNIKAT
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Sonda z Osiny Rodzina 500+

Ile wniosków złożyli mieszkańcy 
z gminy Osina? 
W piątek (1 kwietnia) rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu 
Rodzina 500+. Od tego czasu do Urzędu Gminy i OPS w Osinie trafiło 175 wniosków, 
z czego  5 przesłano drogą elektroniczną. Pierwsze świadczenia mają być wypłacane z 
końcem kwietnia 2016 roku. 

- Przygotowania do przyjmo-
wania wniosków trwały kilka 
dni. Interesantów w dniach od 
1-7 kwietnia obsługiwało sześć 
osób. Byli to przeszkoleni pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Urzędu Gminy Osi-

na. Pierwszego dnia przyjmo-
wania wniosków praca przebie-
gła sprawnie i wnioskodawcy nie 
czekali w kolejce na złożenie do-
kumentów w OPS i UG Osina. 
W celu usprawnienia możliwo-
ści złożenia wniosku pracowni-
cy Ośrodka pełnili dodatkowe 
dyżury w świetlicach wiejskich 
do godziny 18:00, co cieszyło się 
dużą popularnością.- informu-
je DN Marcin Płusa, kierownik 
OPS w Osinie. 

Mieszkańcy gminy już pierw-
szego dnia obowiązywania pro-
gramu pobrali ok. 200 wnio-

sków do wypełnienia. Do tej 
pory wróciło 175 z nich z cze-
go pięć przesłano  drogą elek-
troniczną. Jak poinformował 
DN, kierownik OPS w Osinie 
wnioski można składać w dal-
szym ciągu do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Osinie od po-
niedziałku do piątku od godzi-
ny 7:30 do 15:30. Przypomnij-
my, że wszyscy Ci, którzy zło-
żą wniosek o świadczenie wy-
chowawcze w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy otrzymają wy-
równanie wstecz od 1 kwietnia. 

Klaudia Stefańska

Na cmentarzu w Strzelewie  
jak na pustyni
Na adres mailowy redakcji DN, w poniedziałek (11 kwietnia), mieszkaniec wsi Węgorza, 
pan Zdzisław nadesłał list, w którym zwraca uwagę na to, że na cmentarzu w Strzelewie 
wciąż nie ma wody. Dowiedzieliśmy się w PUWiS, czym spowodowana jest przerwa w do-
stawie wody i okazuje się, że winni są miejscy urzędnicy, którzy wciąż nie zlecili Przedsię-
biorstwu po przerwie zimowej założenia wodomierzy.

Szanowna Redakcjo, mamy 
już 3 tygodnie wiosny, a do dziś 
nie mamy wody na cmentarzu 
w Strzelewie, na którym są po-
chówki z okolicznych wsi. PU-
WiS na polecenie Urzędu Mia-
sta w Nowogardzie na okres zi-
mowy wstrzymuje dostarcza-
nie wody, a na wiosnę ponow-
nie ją odkręca. Sytuacja po-
wtarza się co roku. W zeszłym 
roku sytuacja była podobna, po 
moim monicie telefonicznym 
do PUWiS-u, otrzymałem in-
formację, że nie dostali polece-
nia z Gminy o włączeniu wody 
na cmentarz, i po pewnym cza-
sie wodę odkręcili. Obecnie 
większość osób odwiedzają-
cych cmentarz przywozi wodę 
ze sobą w butelkach, ale jak 
widzę, jak starsze osoby niosą, 

czy też wiozą na rowerze wodę 
w butelkach aby podlać kwiaty, 
to nie mogę tego zrozumieć, jak 
tak można postępować? Chy-
ba, że burmistrz przewidu-
je jeszcze minusową tempera-
turę, ale na razie to się nie za-
powiada, no chyba że w maju 
na ogrodników? Dlatego też w 
imieniu tych wszystkich, któ-
rzy odwiedzają to miejsce, pro-
szę o interwencję w tej sprawie, 
gdyż wasze interwencje trochę 
działają na urzędników gminy.  
        Mieszkaniec Węgorza

Pan Zdzisław
Od redakcji: W związku z 

sygnałem naszego Czytelnika, 
skontaktowaliśmy się z Jaku-
bem Sobieralskim z PUWiS-
-u, który wyjaśnił nam, dla-
czego w Strzelewie nie zosta-
ła jeszcze puszczona woda. Jak 

się okazuje, Urząd Miejski w 
Nowogardzie, wciąż nie zle-
cił tego Przedsiębiorstwu, któ-
re bez zgody zarządcy- czy-
li w tym przypadku gminy, 
nie może zainstalować wodo-
mierzy, które są zdejmowane 
na okres zimowy. J. Sobieral-
ski zapewnił nas, że gdy tyl-
ko PUWiS otrzyma takie zle-
cenie, woda natychmiast po-
jawi się w kranie znajdującym 
się na cmentarzu w Strzelewie, 
możliwe, że będzie to jeszcze 
w tym tygodniu. Szkoda tyl-
ko, że przez gapiostwo odpo-
wiedzialnego za to urzędni-
ka, tak jak opisywał pan Zdzi-
sław, starsze osoby zmuszone 
są dźwigać butle z wodą w celu 
choćby podlania kwiatów...

KR

@    Ludzie listy piszą  @ 

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie zapytaliśmy 
mieszkańców czy już się rozliczyli z fiskusem i czy zde-
cydowali się na przekazanie 1% swojego podatku na cele 
charytatywne?

Radosław Idziak – Tak się zło-
żyło, że już rozliczyłem swój PIT 
i mam wrażenie, że byłem jed-
nym z pierwszych, którzy to zro-
bili. Dostałem już nawet należny 
zwrot, co teraz doceniam, bo nie 
muszę się już tą sprawą martwić. 
Co do 1%, to w tym roku nie od-
pisywałem żadnej kwoty na cele 
charytatywne. 

Pani Iwona- Chyba pana tro-
chę zaskoczę, bo ja w Polsce z 
podatku dochodowego się nie 
rozliczam, bo w tej chwili pra-
cuję na stałe w Niemczech i tam 
płacę należny podatek. Jest on 
automatycznie weryfikowany i 
rozliczany przez pracownika w 
firmie w której jestem zatrud-
niona. 

Pani Zdzisława – Jestem już 
rozliczona, bo zrobił to automa-
tycznie ZUS.  Dlatego nie mu-
szę się tym martwić, bo wszyst-
ko jest już dobrze. Co do 1% to 
uważam, że jest to jak najbardziej 
dobra idea, bo można komuś po-
móc poprzez ten odpis. Dlatego 
zachęcam wszystkich, by to uczy-
nili i pomogli innym chociaż po-
przez ten odpis. 

Pani Anna z synkiem Micha-
łem – Podatek już został rozli-
czony. A 1% z podatku został 
przekazany na rehabilitację na-
szego synka. Uważam, że jest 
to bardzo szczytna idea i warto 
z niej korzystać, bo się zwyczaj-
nie sprawdza w praktyce i dzięki 
temu odpisowi nasz synek może 
mieć środki na rehabilitację, 
która jest mu bardzo potrzebna. 

Pani Janina – Już to za mnie 
zrobił ZUS. Jeśli chodzi o 1%, 
to korzystając z możliwości wy-
powiedzenia się w DN, chciała-
bym ponownie zapytać ZUS, jak 
mam, jako emerytka, przekazać 
ten 1%? ZUS do chwili obecnej 
nie dał mi żadnej informacji czy 
też formularza, jak mam to więc 
zrobić. A bardzo bym chciała, bo 

ten 1% to może jest niewiele, ale może dać wiele radości i jakąś nie-
wielką  pomoc osobom dorosłym czy też dzieciom potrzebującym. 
Mój PIT już przyszedł, ale co z tego, jak nie mogę przeznaczyć wła-
śnie tego 1 % komuś, komu bym chciała. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Serdeczne podziękowania 
dla 

doktora Dariusza Szarka 
za całokształt pracy i opiekę nad 

Naszą Mamą 
Antoniną Śmigielską

 składają córki

Serdeczne podziękowania 
dla 

całego podstawowego i medycznego 
personelu 

Oddziału Wewnętrznego za opiekę 
nad 

Antonią Śmigielską 
składa rodzina

Upamiętnili ofiary katastrofy w Smoleńsku 

Jedna rocznica, dwie 
uroczystości...
W sobotę, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a w niedzielę u św. Rafała Kalinowskiego - 
na terenie dwóch nowogardzkich parafii odsłonięto miejsca upamiętniające katastrofę w 
Smoleńsku, w szóstą rocznicę tragicznych wydarzeń. 

W sobotę 9 kwietnia, o godz. 
18:00, w przeddzień kolejnej rocz-
nicy Katastrofy Smoleńskiej, w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowogardzie, odbyła się uroczy-
stość i poświęcenie obelisku upa-
miętniającego tę tragiczną datę w 
naszej najnowszej historii. Tabli-

ca, z napisem „Oddali swe życie słu-
żąc ojczyźnie. Ku pamięci 96 ofiar 
Tragedii Smoleńskiej” została wmu-
rowana na ostatnim z trzech gła-
zów, jakie w zeszłym roku ustawio-
no na placu przykościelnym po-
święconych Żołnierzom Wyklętym 
oraz datą związaną z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. 

Uroczystość poświęcenia obeli-
sku poprzedziła Msza św., odpra-
wiona pod przewodnictwem pro-
boszcza katedry w Kamieniu Po-
morskim, ks. Dariusza Żarkow-
skiego, jednocześnie pełniące-
go funkcję biskupiego wikariu-
sza. Wśród zaproszonych na uro-
czystość gości nie zabrakło  przed-
stawicieli Rady Miejskiej i Urzę-
du Miejskiego, Starostwa Powiato-
wego, Kuratorium Oświaty, Pocz-
tów Sztandarowych szkół oraz or-
ganizacji Sybirackich z Nowogardu 
i Szczecina oraz organizacji par-

tyjnych. Ciekawym akcentem była 
obecność drużyny harcerzy z Gdyni.  

Natomiast w niedzielę,10 kwiet-
nia, uroczystości związane z kolej-
ną rocznicą wypadku lotniczego, 

prezydenckiego samolotu lecące-
go do Smoleńska, odbyły się w Ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie. Zgodnie z za-
powiedzią, o godzinie 11:00, ks. 
biskup Henryk Wejman odprawił 
Mszę Świętą w intencji ofiar lot-
niczej katastrofy 10 kwietnia 2010 
roku. Po Mszy św., Biskup poświę-
cił kamień upamiętniający okolicz-
ności posadzenia prezydenckiego 
dębu, a także tablicę z nazwiskami 
wszystkich ofiar katastrofy prezy-
denckiego samolotu oraz brzozo-
wy krzyż nawiązujący symboliką 
do Tragedii Smoleńskiej, na której 
owa tablica została zamontowana. 

W uroczystości tej, podobnie 
jak dzień wcześniej w Kościele pw. 
WNMP,  udział wzięło wielu za-
proszonych gości, a wśród nich: 
przedstawiciele Rady Miasta, Sta-
rostwa Powiatowego, Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie i lokalnego 
koła Prawa i Sprawiedliwości. 

Marcin Simiński

Podziękowanie
Wszystkim ofiarodawcom, któ-

rzy przyczynili się do powstania 
dwóch tablic w parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, upamiętniających tragedię 
w Smoleńsku w dniu 10.04.2010, 
z których jedna: upamiętnia Dąb 
św. Pamięci prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, zaś druga wszystkie 
96 ofiary katastrofy w Smoleńsku. 
Wyrażamy serdecznie podzięko-
wania wszystkim uczestniczącym 
w tej bardzo dostojnej uroczysto-
ści, która miała miejsce w dniu 
10.04.2016 roku. 

Organizatorzy

Uroczystość w Kościele pw. WNMP miała bardzo oficjalną oprawę. Zdjęcie wyko-
nane w trakcie uroczystego odczytu, którego dokonał wiceprzewodniczący RM w 
Nowogardzie P. Słomski10 kwietnia 2016 r. kazanie podczas 

uroczystej Mszy św., odprawianej w 
intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku 
wygłasza ks. biskup Henryk Wejman...

Pod trzecim głazem, poświęconym ofiarom Katastrofy Smoleńskiej kwiaty składa 
delegacja na czele z Mirosławem Berezowskim, jednym z głównych pomysłodaw-
ców powstania tego miejsca

Mszy św. w intencji ofiar wypadku w Smoleńsku, w Kościele pw. WNMP przewod-
niczył ks. Dariusz Żarkowski z Kamienia Pomorskiego, biskupi wikariusz. Po lewej 
proboszcz ks. G. Legutko...

Chwilę po odsłonięciu głazu z pamiątkową tablicą...w tle harcerze z drużyny Wilki 
z Gdyni..

Jeszcze przed odsłonięciem- głaz z pa-
miątkową tablicą i brzozowy krzyż z li-
stą nazwisk wszystkich ofiar wypadku 
w Smoleńsku

Przedstawiciele PiS w Nowogardzie, Magdalena Zarębska -Kulesza i Stanisław 
Wiśniewski, składają wiązankę pod głazem smoleńskim, posadowionym na placu 
przy Kościele pw. św. R. Kalinowskiego

PODZIĘKOWANIA



Nr 28 (2458)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

W pasiekach ruch

Pszczoły wyruszyły na obloty 
Pszczoły wyruszyły na pierwsze wiosenne obloty. Dla hodowców, tych niezwykle poży-
tecznych owadów, zaczynają się „miodowe żniwa”. Powodzenie produkcji zależy jednak od 
tego, jak pszczelarz zadbał o owady w czasie zimy. 

To właśnie od tego czy pszczoły 
dobrze przezimowały zależy ich siła 
robocza, a więc liczebność i kondy-
cja rodziny. 

-Jeśli pszczelarz chce mieć korzyść 
z pszczół, to musi już zadbać o nie w 
jesieni i zimą. Trzeba pszczoły odpo-
wiednio przygotować na przetrwa-
nie zimy – mówi Eugeniusz Tworek, 
mistrz pszczelarstwa, który posiada 
ok. 60 uli. 

Kiedy temperatura na zewnątrz 

zaczyna dochodzić do 10 stopni, 
pszczoły wyruszają na pierwsze oblo-
ty. Jest to pierwszy sygnał dla pszcze-
larza, by mógł wstępnie ocenić kon-
dycję pszczół po zimie. Zajrzeć do 
ula może jednak dopiero, kiedy tem-
peratura powietrza osiągnie przynaj-
mniej 15 stopni. 

Ciekawostką jest fakt, że podczas 
pierwszych lotów pszczoła może się 
wypróżnić, gdyż przez całą zimę nie 
oczyszcza organizmu. 

W pierwszych tygodniach swojej 
wiosennej aktywności pszczoły pro-
dukują miód dla siebie, na tzw. wła-
sny pożytek. W całym sezonie jed-
na rodzina pszczela, licząca między 
60 a 80 tys. sztuk, produkuje ok. 100 
kg miodu na własne potrzeby. Na ra-
zie pszczoły muszą się zadowolić pył-
kiem z wierzby iwa. Następnie będą 
zbierać nektar z mniszka pospolite-
go, popularnie zwanym „mleczem”, 
a później zajmą się drzewami owo-
cowymi. 

-Dopiero po tym, ule zostaną prze-
wiezione na pierwsze pożytki towaro-

we, czyli plantacje rzepaku. Nastąpi to 
najwcześniej w maju – mówi E. Two-
rek. 

W zależności na jakie pożytki 
pszczelarz zabierze swoje ule, taki 
powstanie miód. Po rzepaku przy-
chodzi czas na facelie, akacje, a póź-
niej grykę i lipy. Najpóźniejsze miody 
powstają na pożytkach wrzosowych. 

Zanim to nastąpi, przed pszczo-
łami trudne kilka tygodni. Wcze-
sna wiosna niestety wiąże się często 
z bardzo zmienną pogodą. Dla owa-
dów niebezpieczne mogą być nagłe, 
nocne przymrozki. 

Pozostaje wierzyć, że pogoda bę-
dzie pomagała pszczołom w pro-
dukcji miodu, o którego wartościach 
zdrowotnych chyba nikogo nie trze-
ba przekonywać. 

Na terenie naszej gminy swoje pa-
sieki prowadzi ok. 40 pszczelarzy. 
Natomiast najczęściej produkowany-
mi u nas miodami są miody rzepa-
kowe i wielokwiatowe, w mniejszym 
stopniu miody z lipy i gryki. 

Marcin Simiński

E. Tworek ocenia kondycję jednej z 60 
rodzin pszczelich, jakie ma w swojej 
pasiecie

Rada przystała na prośby 
działkowiczów

W Nowogardzie 
wypalanie jest legalne!
W ostatnim czasie do redakcji DN napływały sygnały doty-
czące tego, że na działkach i w ogrodach wypalane są nie-
użytki zielone, a powstały przy tym dym utrudnia życie 
osobom mieszkającym po sąsiedzku. W związku z tym, za-
pytaliśmy na Policji oraz w Urzędzie Miejskim, co grozi 
osobom wypalającym trawy? Jak się okazuje pomimo tego, 
że na takie sytuacje są odpowiednie paragrafy, na prośbę 
działkowców Gmina zezwoliła na całoroczne wypalanie 
nieużytków...

W myśl przepisów z Ustawy o 
ochronie przyrody, art. 45 mówi, 
że „zabrania się wypalania ro-
ślinności na łąkach, pastwi-
skach, nieużytkach, rowach, pa-
sach przydrożnych, szlakach ko-
lejowych lub w strefie oczeretów 
i trzcin” oraz art. 59 mówiący, 
że „kto wypala roślinność na łą-
kach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, 
szlakach kolejowych, w strefie 
oczeretów lub trzcin podlega ka-
rze aresztu albo grzywny”. Ko-
deks wykroczeń, a dokładnie art. 
82 § 1 pkt 7 mówi, że „kto nie-
ostrożnie obchodzi się z ogniem 
lub wykracza przeciwko przepi-
som dotyczącym zapobiegania i 
zwalczania pożarów, a w szcze-
gólności w lesie lub na terenie 
śródleśnym albo w odległości 
mniejszej niż 100 m od granicy 
lasu wypala wierzchnią warstwę 
gleby lub pozostałości roślinne, 
podlega karze aresztu, grzywny 
albo karze nagany”. Z kolei  art. 
163 § 1 kodeksu karnego mówi, 
że „kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, mające postać 
pożaru podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 
10″, natomiast według art. 164 
§ 1 „kto sprowadza bezpośred-
nie niebezpieczeństwo zdarzenia 
określonego w art. 163 § 1, pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 8”. Po po-
wzięciu informacji o popełnie-
niu przestępstwa lub wykrocze-

nia należy powiadomić organy 
ścigania, tj. policję bądź proku-
raturę, które mogą nałożyć od-
powiednie kary. Kara może być 
nałożona także przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

Wyżej wymienione zapisy do-
tyczą w szczególności wypalania 
nieużytków na polach itd., a jak 
to ma się do ogrodów działko-
wych oraz tych przy własnym do-
mostwie? To właśnie przydomo-
we ogniska najbardziej utrudnia-
ją życie sąsiadom i budzą mnó-
stwo kontrowersji. Zapytaliśmy 
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie o tą kwestię i jak się oka-
zuje, na terenie naszej gminy 
działkowicze przez cały rok mają 
wolną rękę w tej kwestii... -  Rada 
Miejska w Nowogardzie Uchwa-
łą Nr XX/123/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 roku w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gmi-
ny Nowogard, dopuściła moż-
liwość spalania odpadów zielo-
nych przez cały rok. Zmiana zo-
stała wprowadzona w odpowie-
dzi na liczne wnioski mieszkań-
ców naszej gminy w tym Polskie-
go Związku Działkowców. Ma-
jąc na uwadze powyższe, spala-
nie odpadów zielonych (skoszo-
na trawa, liście, gałęzie, odpady z 
przycinania drzew i żywopłotów 
itp.) nie jest karalne – informuje 
Kierownik wydziału GKMiOŚ, 
Tadeusz Fiejdasz. 

Tym samym, Nowogard jest 
jedną z niewielu gmin, które ze-
zwalają działkowiczom na ca-
łoroczne legalne wypalanie nie-
użytków. Co na to ci, którzy na 
skutek tej decyzji są zmuszeni 
do obcowania z dymem wydo-
bywającym się z paleniska? Po-
zostaje wierzyć, że mieszkańcy 
naszej gminy zachowają należy-
tą ostrożność podczas czynności 
związanych z wypalaniem nie-
użytków.

KR

W „Laboratorium Piękna” 

Jedyny taki laser w Nowogardzie 
Pani Patrycja Drejas, z wykształcenia kosmetolog i biotechnolog. Od ponad dwóch lat prowadzi w No-
wogardzie gabinet kosmetologiczny – pn. „Laboratorium Piękna”, zlokalizowany obecnie przy ul. 15-
go Lutego 16a (wcześniej gabinet prosperował w budynku przychodni Medyk przy ul. Wojska Polskie-
go 7a). Od niedawna oferta „Laboratorium Piękna” została rozszerzona o innowacyjne zabiegi z za-
kresu laseroterapii, wykonywane przy użyciu najnowszej dostępnej na rynku aparatury X-Lase Plus.

X-Lase Plus, to aparatura lasero-
wa najnowszej generacji, która od 
jakiegoś czasu dostępna jest tak-
że w gabinecie pani Patrycji. Za-
stosowana w sprzęcie zaawansowa-
na technologia umożliwia wykona-
nie zabiegu w sposób bezpieczny 
i skuteczny. Sprzęt cieszy się wiel-
kim uznaniem wśród klientów wie-
lu gabinetów medycyny estetycznej 
w Polsce i Europie. Zabiegi wyko-
nywane za pomocą X-Lase Plus są 
trwałe, a rezultaty widoczne już po 

pierwszym zastosowaniu.
- Jest to laser włoskiej firmy Bio-

tec, która posiada uznanie na ryn-
ku medycznym i certyfikaty. Przede 
wszystkim aparatura gwarantu-
je bezpieczeństwo. Urządzenie ma 
bardzo szerokie spektrum możliwo-
ści. W moim salonie mogę trwale 
usunąć niechciane owłosienie, za-
mknąć naczynia, foto odmłodzić 
skórę, a także zlikwidować blizny, 
włókniaki, rubinki, brodawki łojoto-
kowe, rumień, trądzik oraz grzybicę 
paznokci. Na szczególną uwagę za-
sługuje również aspekt walki z trą-
dzikiem różowatym w każdej jego 
fazie. Z problemem tego typu bory-
ka się wiele kobiet, a wykorzysta-
nie światła CPL umożliwia zarów-
no profilaktykę, jak i leczenie tego 
schorzenia. Warto wspomnieć, że 
jest to pierwszy laser, który usu-
wa również włosy białe i siwe, 
co dotychczas nie było możliwe i 
póki co nie jest możliwe w innych 
metodach - opowiada o zaletach 
sprzętu i jego zastosowaniu, właści-
cielka gabinetu, Patrycja Drejas. 

System X-LASE PLUS pozwa-
la również na usuwanie owłosienia 
metodą Motion Speed. 

Co to za metoda?
- Jest to metoda usuwaniu owło-

sienia polegająca na wykonywaniu 
szybkich ciągłych ruchów przy uży-
ciu specjalnej głowicy. Stosuję ją do 
większych części ciała, jak nogi czy 
dłonie. Metoda jest mniej bolesna 
niż pojedyncze „strzały”, stosowane 
na mniejsze obszary. Łączy ona w 
sobie silne chłodzenie z ciągłą emi-
sją szybkich impulsów laserowych, 
doprowadzając do osiągnięcia od-
powiedniej temperatury w miejscu 
docelowym – bez ryzyka uszkodzeń. 
Zarówno metoda Motion Speed, jak 
i tzw. pojedyncze „strzały” są zde-
cydowanie mniej bolesne niż zabie-
gi wykonywane przy użyciu IPL lub 
innych metod laserowych. Przede 
wszystkim jednak są bardziej sku-
teczne, bo naprawdę trwale usuwają 
niechciane owłosienie – dodaje ko-
smetolog. 

Ceny zabiegów X-LASE PLUS 
mieszczą się w granicach od 50 do 
800 złotych, w zależności od rodza-
ju wykonywanego zabiegu jak i le-
czonej okolicy.  

Klaudia Stefańska 



12-14.04.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego organizuje w dniu 17.04.2016 roku 
Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Koła w Kamieniu 

Pomorskim. Wyjazd o godz. 06:30 z ul. 5-go Marca. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 15.04.2016 r. 

Startowe wynosi 10 zł.
Zarząd Koła 

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard
 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 

oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard
( dla uczestników z roku 2015)

Czwartek 14.04.2016  9:00 -15:00    
   Piątek   15.04.2016  9:00 - 15:00        

 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  oso-

by, które otrzymywały od nas żywność w roku 2015 bez konieczności 
nowych skierowań. 

 Pastor Cezary Komisarz        
 tel. 509307702

XIII Nowogardzkie Spotkania Taneczne za nami

Towarzysko i nowocześnie  
na parkiecie! 
W dniach od 9 do 10 kwietnia 2016r. odbyły się XIII Nowogardzie Spotkania Taneczne. W 
imprezie wzięła udział rekordowa liczba, bo prawie 2,5 tysiąca tancerzy. 

Nowogardzkie Spotkania Tanecz-
ne wpisały się już na stałe w kalen-
darz nowogardzkich imprez. Śmia-
ło też należałoby imprezę tę określić 
mianem festiwalu tanecznego, bo-
wiem jest ona liczącą się w regionie, 
ale i w Polsce zarówno pod wzglę-
dem poziomu, jak i ilości uczestni-
ków. Po raz kolejny spotkania ta-
neczne odbywały się w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie. Do naszej miejsco-
wości przyjechali tancerze niemal z 
całej Polski. 

XIII Edycja Tanecznych Spotkań 
w Nowogardzie, powiem może nie-
skromnie, ale jest rekordowa pod 
względem  frekwencji uczestników. 
Na tę chwilę mamy już zarejestrowa-
nych około 230 par, co jest swoistym 
rekordem. Przyjechali tancerze z 
Wrocławia, Słupska, Gdańska, Byd-
goszczy i innych jeszcze miast Pol-
ski. Korzystając z okazji, za pośred-
nictwem Dziennika Nowogardzkiego 
chciałbym bardzo serdecznie już dziś 
podziękować wszystkim rodzicom, 
którzy byli bardzo zaangażowani w 
przygotowanie turnieju, zwłaszcza 
za udekorowanie sali.–  powiedział 
chwilę po oficjalnym rozpoczęciu 
turnieju, Mikołaj Kubiak, szef Klubu 
Tańca Sportowego Flesz Nowogard, 
główny organizator wydarzenia. 

W drugi dzień turnieju, a więc w 
niedzielę (10.04), na parkiecie kró-
lowały zespoły tańca nowoczesne-
go. W tej odsłonie turnieju wzięło 
udział ponad 100 zespołów tanecz-
nych, co w konsekwencji sprawi-
ło, że do Nowogardu w tych dniach 
przyjechało ponad 2 tysiące  wyko-
nawców. 

Poniżej publikujemy wyniki, ja-
kie osiągnęli tancerze w poszczegól-
nych kategoriach, z podziałem na 
pary taneczne i zespoły. 

. Jarek Bzowy 

Mikołaj Kubiak  główny organizator XIII 
Spotkań Tanecznych w Nowogardzie

Wyniki par KTS Flesz Nowogard działającego przy NDK Nowogard:
Pary sportowe:
Kat. 8-9 E Wojciech Jesionka - Kaja Żminda 1 miejsce
Kat. 10-11 E Antoni Błażewicz - Zuzanna Pędziszczak 2 miejsce
Brajan Szafran - Martyna Marchewka 3 miejsce. Para ta dzięki zgroma-

dzonym punktom otrzymała klasę taneczną D
Kat. 12-13 E Piotr Żelazowski - Paula Kwinta 9 miejsce
Kat. 12-13 D Hubert Jadwiżyc - Julia Dudzińska 11 miejsce
Kat. 14-15 D Jakub Miksa - Gabriela Oraczyńska 5 miejsce
Pow. 15 C Damian Bęben - Sandra Dąbrowska 2 miejsce w tańcach la-

tynoamerykańskich oraz 4 w tańcach standardowych.
Pow. 15 B Marcel Marchewka - Martyna Marchewka 2 miejsce w tań-

cach standardowych oraz 3 miejsce w latynoamerykańskich.
Zespoły taneczne Nowogardzkiego Domu Kultury:
Kategoria 6-10 lat
Flesz Dance 2 - 1 miejsce
Fenix - 3 miejsce
Mini Andeor - Wyróżnienie
Kategoria 11-14 lat
Flesz Dance 1 - 1 miejsce
Andeor - Wyróżnienie

W Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych, każda kategoria miała swoich zwy-
cięzców, którzy nagradzani byli dypolomami i pucharami

Sala gimnastyczna w SP 3 w miniony weekend dosłownie wypełniona była pu-
blicznością i zawodnikami po brzegi...

W Kat 12-13 E Piotr Żelazowski I  Paula Kwinta zdobyli  9 miejsce

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Zygmunt Wołoszyn: lat 69, zmarł 08.04.2016r., pogrzeb odbył się 

11.04.2016r., na cmentarzu w Błotnie.
Czesław Lewicki: lat 89, zmarł 09.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 

12.04.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Zenon Szoplik: lat 77, zmarł 08.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 

12.04.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Damian Kłys w finale wojewódzkim 
01 kwietnia, o godzinie 9:00, w Goleniowie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowany przez 
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Udział w konkursie wzię-
li m.in. uczniowie z ZSP w Osinie, SP w Długołęce oraz Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

W eliminacjach Powiatowych 
w grupie szkół podstawowy 
udział w turnieju wzięli, ucznio-
wie SP w Długołęce - Małgorzata 
Ługowska, Marcel Lewandowski, 
Damian Kłys, oraz uczniowie z 
SP w Osinie – Zuzanna Barbacka, 
Oskar Chałan oraz Renata Posak.  
Spośród wszystkich zawodników 
biorących udział w konkursie naj-
lepszy okazał się Damian Kłys, 
który (1 kwietnia) w OTWP zajął 
pierwsze miejsce. Już niebawem 
„młody strażak” będzie reprezen-
tował szkołę w finale wojewódz-
kim w Połczynie Zdroju. Dość 

dobrze również wypadła uczenni-
ca z ZSP w Osinie, Zuzanna Bar-
backa, która po ogromnych zma-
ganiach zajęła wysokie, bo trze-
cie miejsce. Do udziału w Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej uczniów z SP w Długo-
łęce przygotowywała pani Danuta 
Ziółkowska – dyrektor SP w Dłu-
gołęce, zaś uczniów z ZSP w Osi-
nie przygotowywał  pan Marcin 
Różalski- nauczyciel techniki. 

W eliminacjach powiatowych 
w grupie szkół gimnazjalnych 
udział w OTWP wzięli uczniowie 
z Gimnazjum nr 2 w Nowogardz-

kie - Anna Dobruchowska, Fi-
lip Olejnik, Bartek Kowalski oraz  
uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Osinie -Paweł Wawreń-
czuk, Bartek Kosakiewicz oraz 
Kacper Rolka. Spośród uczniów z 
Gimnazjum nr 2 najlepsza w fina-
le okazała się Anna Dobruchow-
ska, która podczas turnieju zajęła 
trzecie miejsce. Filip Olejnik zajął 
wysokie, bo czwarte miejsce, zaś 
Bartek Kowalki piąte. Jednak nie-
co lepiej wypad reprezentant Pu-
blicznego Gimnazjum w Osinie, 
Paweł Wawreńczuk, który dzięki 
świetnemu przygotowaniu prak-
tycznemu i teoretycznemu za-
jął drugie miejsce. Za udział w 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”, „młodzi strażacy” 
otrzymali nagrody i dyplomy, a 
zwycięzców spotkania nagrodzo-
no pucharami. 

Po emocjonujących zmaga-
niach udało nam się porozma-
wiać ze zwycięzcą turnieju – Da-
mianem Kłysem oraz z panem 
Rafałem Kłysem – naczelnikiem 
OSP w Wyszomierzu.

- Bardzo stresowałem się udzia-
łem w  konkursie. Największy stres 
wywołała u mnie dogrywka, którą 
udało mi się jednak wygrać. Trud, 

który włożyliśmy w przygotowy-
wania opłacił się. Teraz wiem jak 
odpowiednio zachować się w razie 
pożaru, czy też wypadku. -  dodaje 
uczeń szkoły, Damian Kłys.  

- W związku z tym, że Damian 
zajął pierwsze miejsce, to właśnie 
on będzie reprezentował naszą 

szkołę, w dniu 23 kwietnia,  w wo-
jewódzkich zawodach, które odbę-
dą się w Połczynie Zdroju. Chciał-
bym podkreślić, że dzieci reprezen-
tujące SP w Długołęce, jak i dzie-
ci z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-

dzie, pochodzą z Wyszomierza. 
Rodzice tych dzieci są związani z 
OSP. Cieszę się, że ci młodzi ludzie 
biorą przykład ze swoich rodziców 
i również angażują się w działal-
ność strażacką. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować w imieniu 
swoim i dzieci paniom: Danucie 

Ziółkowskiej i Indze Szymańskiej 
za świetne przygotowanie dzieci 
do konkursu–  mówi na zakończe-
nie Rafał Kłys. 

 Klaudia Stefańska/ 
fot. Jarosław Bzowy

Uczniowie z ZSP w Osinie wraz z opiekunem Marcinem Różalskim

Reprezentanci Gimnazjum nr 2 i SP w Długołęce

VII Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej

ZK Nowogard na podium
W dniu 01 kwietnia, w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, odbył się VII Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.

Do rozgrywek zgłosiło się 5 
drużyn, reprezentujących: KWP 
w Szczecinie, KPP w Golenio-
wie, ZK w Goleniowie i No-
wogardzie oraz Izbę Celną ze 
Szczecina. Podczas oficjalnego 
otwarcia turnieju, swoją obec-
nością zaszczycili Starosta Po-
wiatu Goleniowskiego - Tomasz 
Kulinicz, Komendant Powiato-
wy Policji w Goleniowie – insp. 
Krzysztof Targoński, Burmistrz 
Nowogardu - Robert Czapla, 
Komendant KP Nowogard – 
podinsp. Małgorzata Figura, 
Dyrektor ZK Nowogard - płk. 
Jerzy Dudzik, kierownik Dzia-
łu Penitencjarnego ZK Nowo-
gard - mjr. Jacek Rafiński oraz 
przedstawiciel współorganiza-
tora - Marcin Wolny – radny i 
nauczyciel ZSP Nowogard. 

Poziom rozgrywek był bardzo 
wysoki, o czym może świadczyć 
fakt, że na dziesięć rozegranych 

spotkań, aż pięć zakończyło się 
tie-breakiem. Rozgrywkom to-
warzyszyły duże emocje, wal-
ka o zwycięstwo była zacięta, ale 
jednocześnie rywalizacji towa-
rzyszyła przyjazna i sympatycz-
na atmosfera. 

Zwycięzcą VII Turnieju Służb 
Mundurowych w Piłce Siat-
kowej została drużyna KWP 
Szczecin, drugie miejsce zajął 
zespół ZK Nowogard, wyprze-
dzając ZK Goleniów, Izbę Celną 
ze Szczecina i drużynę KPP Go-
leniów. Mecze sędziowali: To-
masz Gajda, Grzegorz Tandecki 
oraz Aleksander Wąsik. 

Wszystkie drużyny biorące 
udział w sportowej rywalizacji 
otrzymały pamiątkowe pucha-
ry. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Mateusz Sielicki 
z drużyny KWP Szczecin, który 
otrzymał statuetkę ufundowa-
ną przez Starostę Powiatu Go-

leniowskiego - Tomasza Kulini-
cza. 

Na zakończenie turnieju, Ko-
mendant Powiatowy Policji w 
Goleniowie, insp. Krzysztof 
Targoński wręczył pamiątkowy 
ryngraf asp. szt. Pawłowi Wojty-
le z KPP Goleniów w podzięko-
waniu za reprezentowanie jed-
nostki w rozgrywkach piłki siat-
kowej, w związku z zakończe-
niem służby i zasłużonym odej-
ściem na emeryturę. 

Następnie po wręczeniu pu-
charów, dokonano oficjalnego 
zakończenia VII Turnieju Służb 
Mundurowych w Piłce Siatko-
wej, zapraszając jednocześnie w 
imieniu organizatorów wszyst-
kie zespoły do uczestnictwa w 
kolejnej edycji zawodów, które 
tradycyjnie odbędą się za rok w 
Nowogardzie.

Info: własna
Siatkarze z Zakładu Karnego w Nowogardzie, którzy podczas turnieju służb mun-
durowych wywalczyli 2. miejsce
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Zachodnia Liga MTB – Nierzym (Start Ligi)

Kolarze z Nowogardu rozpoczęli sezon
W niedzielę (3 kwietnia), w Nierzymiu (koło Gorzowa Wlkp.) zainaugurowana została Zachodnia Liga MTB. W pierwszym tegorocznym wyścigu wy-
startowało 8 kolarzy z Nowogardu. Najlepiej wypadła Anna Kłos, która uplasowała się na 2. miejscu pośród kobiet. 

W oficjalnym starcie Zachod-
niej Ligi MTB, na trasie zmagań 
pojawiło się 8 kolarzy z Nowo-
gardu: Anna Kłos, Robert Pod-
górski, Arkadiusz Pietruszewski, 
Łukasz Janic, Janusz Pietruszew-
ski, Adam Wielowski, Marek Szy-
mański oraz Jan Baran. Obecny 

był również Michał Urtnowski, 
któremu zanim przytrafił się wy-
padek, regularnie startował w Za-
chodniej Lidze MTB uzyskując 
świetne wyniki. W Nierzymiu z 
bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się jego dziewczyna - Anna 
Kłos, która startowała w katego-

rii K1. Anna Kłos ukończyła swój 
wyścig z czasem 01:41:47, a wy-
nik ten pozwolił jej wywalczyć 2. 
miejsce w swojej kategorii, i tak-
że srebrny medal w Open Kobiet. 
W sumie wystartowało 240 ko-
larzy i w tej silnej stawce, najwy-
żej sklasyfikowany w Open spo-
śród Nowogardzian został Ro-
bert Podgórski. Kolarz z Nowo-
gardu pokonał trasę z czasem 
01:40:56, niestety jedynie otarł się 
o podium w swojej kategorii M4, 
zajmując 4. pozycję. W katego-
rii Open Mężczyzn, Robert Pod-
górski uplasował się na wysokim 
11. miejscu. Również w kategorii 
M4 zaprezentował się Arkadiusz 
Pietruszewski, który z czasem 
01:50:13, zajął 12. pozycję w swo-
im przedziale wiekowym oraz 40. 
miejsce w Open. W tym samym 
przedziale wiekowym rywalizo-
wał Adam Wielowski, który trasę 
pokonał z czasem 02:04:02, a wy-
nik ten pozwolił mu cieszyć się z 
28. miejsca w kategorii oraz po-
zycji w pierwszej setce zestawie-
nia Open. 

W kategorii M2 wystartował 
Łukasz Janic. Kolarz LKK No-
wogard pokonał trasę z czasem 
01:52:47, a wynik ten uplasował 
go na 9. miejscu w kategorii oraz 
na 48. miejscu w Open.  Janusz 
Pietruszewski był bliski wywal-
czenia brązowego medalu w kate-
gorii M6, jednak ostatecznie upla-
sował się na 4. miejscu oraz na 69. 
pozycji w Open. W tej samej ka-
tegorii zaprezentował się Marek 
Szymański, który metę przekro-
czył jako szósty kolarz. Jego czas 
w klasyfikacji Open mężczyzn 
uplasował go na 85. miejscu. Na 
koniec pozostał nam najwięk-
szy pechowiec, a zarazem i szczę-
ściarz podczas pierwszego tego-
rocznego wyścigu, czyli startu-
jący w kategorii M6- Jan Baran. 
Nowogardzianin podczas wyści-
gu uczestniczył w kraksie, na sku-
tek której kilku kolarzy nie mogło 
ukończyć wyścigu. Jan Baran po-
mógł na trasie poszkodowanym, 
a następnie pomimo zniszczone-
go roweru postanowił na pieszo 
ukończyć wyścig. Choć nowogar-

dzianin zajął ostatnie miejsce w 
swojej kategorii, został nagrodzo-
ny gromkimi brawami za swoją 
ambicję, a od stacji telewizyjnej 
TTV, która relacjonowała wyścig 
otrzymał specjalną nagrodę Fair-
-Play w postaci telewizora. 

Gratulujemy kolarzom z naszej 
gminy swojej sportowej postawy 
oraz życzymy im kolejnych uda-
nych startów. 
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Na zdjęciu pierwsza z lewej- Anna Kłos, na drugim stopniu podium podczas inau-
guracji Zachodniej Ligi MTB

Na pierwszym planie Arkadiusz Pietru-
szewski, a tuż za nim Łukasz Janic, na tra-
sie maratonu rozgrywanego w Nierzymiu

Mistrzostwa w kulturystyce i fitness w Bytowie oraz Słupsku

Złota Natalia Goc
Reprezentanci sekcji Kulturystyk i Fitness Pomorzanina Nowogard, mają za sobą kolejne 
udane starty. Najpierw zaprezentowali się podczas VII Otwartych Mistrzostw Pomorza or-
ganizowanych w Bytowie, następnie podczas zawodów w Słupsku.   

W Bytowie podczas VII Otwar-
tych Mistrzostw Pomorza w Kul-
turystyce i Fitness zaprezentowało 
się pięciu zawodników Pomorzani-
na Nowogard. Najlepiej spisała się 
Natalia Goc, która wywalczyła złoto 
w kategorii Fitness sylwetkowe ko-
biet. Druga reprezentantka Pomo-
rzanina- Agata Wrzesień, startująca 
w kategorii Bikini fitness kobiet, nie 
zakwalifikowała się do ścisłego fina-
łu zajmując ostatecznie 13. miejsce. 

Blisko medalu był Kamil Strzeszew-
ski, który w kategorii Kulturystyka 
mężczyzn powyżej 90 kg, uplaso-
wał się na 4. pozycji. W kulturysty-
ce mężczyzn do 80 kg na scenie za-
prezentował się Adam Grzelak, któ-
ry ostatecznie zakończył rywaliza-
cję na 5. pozycji. W Kulturystyce 
klasycznej mężczyzn powalczył Mi-
chał Śniegowski, który rywalizację 
zakończył na 7. miejscu. 

Z kolei w jubileuszowych 30-tych 

zawodach organizowanych w Słup-
sku na scenie zaprezentowało się 4 
reprezentantów Pomorzanina. Po-
nownie świetny występ zanotowa-
ła Natalia Goc, która nie miała so-
bie równych w kategorii fitness syl-
wetkowe i wywalczyła swoje kolej-
ne złoto. O dwie lokaty w porów-
naniu z zawodami w Bytowie po-
prawił się Michał Śniegowski, który 
tym razem uplasował się na 5. pozy-
cji. Kamil Strzeszewski po niedosy-
cie z Bytowa, w kategorii plus 90 kg 
zaprezentował się z bardzo dobrej 
strony przywożąc ze Słupska brą-
zowy krążek. Agata Wrzesień po-
mimo lepszej formy niż w Bytowie, 
ponownie nie zdołała awansować 
do finału zmagań. 

Wyniki zawodników Pomorza-
nina mogą napawać optymizmem 
przed jedną z najważniejszych im-
prez w tym roku, jaką z pewno-
ścią będą Mistrzostwa Polski w 
Kielcach, które zbliżają się wielki-
mi krokami. Wierzymy, że kultury-
ści sekcji Pomorzanina są w stanie 
przywieźć z Kielc medale. 

KR
Zawodnicy Pomorzanina podczas zawodów w Słupsku, od lewej- Michał Śniegow-
ski, Agata Wrzesień, Kamil Strzeszewski, Natalia Goc

Baraże o I Ligę Mężczyzn

LUKS Top bliżej finału
W sobotę (9 kwietnia), odbyły się baraże o awans do I Ligi 
mężczyzn oraz o utrzymanie w II Lidze Mężczyzn tenisa 
stołowego. Zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin pewnie wy-
grali na wyjeździe z LKS-em Tajfun Ostrów i jedną nogą są 
już w finale barażowych rozgrywek.  

Podopieczni Józefa Korkosza do 
Ostrowa przyjechali jako murowa-
ni faworyci i stanęli na wysokości 
zadania. Tenisiści stołowi z Wierz-
bięcina oddali rywalom jedynie 
trzy pojedynki, wygrywając osta-
tecznie 3:7. Wynik ten oznacza, że 
aby awansować do finałowej roz-
grywki w barażach, zawodnikom 
z Wierzbięcina w meczu rewanżo-
wym wystarczyć będzie nawet po-
rażka w rozmiarach 4:6. Można być 
jednak pewnym, że podopieczni Jó-
zefa Korkosza nie odpuszczą me-
czu rewanżowego i zanotują kolejne 
zwycięstwo. Awans będzie oznaczał 
również to, że LUKS Top będzie or-
ganizował we własnej hali finał ba-
rażów. Po pierwszej serii spotkań 

niemal wszystko jest już pewne. 
Po bardzo wysokich wyjazdowych 
zwycięstwach, w finale obejrzymy z 
pewnością RLTKTS Ochman Rasz-
ków oraz Darz Bór Karnieszewice. 
Zespoły te wygrały swoje mecze 1:9, 
zatem do awansu wystarczy im na-
wet porażka 2:8. Niepewni awan-
su do finału wciąż są tenisiści TTS 
Trzemeszno, którzy co prawda wy-
grali w Ostrorogu 4:6, jednak nie 
jest to na tyle bezpieczna zaliczka 
by rezerwować już sobie miejsce w 
finale, który odbędzie się w Wierz-
bięcinie. Rewanżowe pojedynki zo-
staną rozegrane 23 kwietnia. Przy 
artykule prezentujemy komplet wy-
ników gier barażowych. 

KR

Baraże o I Ligę Mężczyzn w tenisie stołowym:
ATS Stargard – RLKTS Ochman Raszków  1:9
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – TTS Trzemeszno 4:6
LKS Tajfun Ostrów – LUKS Top Wierzbięcin 3:7
KS Polonia Śmigiel – Darz Bór Karnieszewice 1:9
Baraże o utrzymanie w II Lidze Mężczyzn:
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS Stella Gniezno 6:4
KS Wamet Dąbcze – UKS Champion Police 6:4
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Hotel Restauracja Przystań 

zatrudni 
kucharza, 

pełen etat (na stałe).

 Tel. 91 39 20 221

Praca na produkcji  
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Wojska Polskiego 81/6 Nowo-

gard poszukuje 
wykonawcę na wyłożenie po-
lbrukiem posesji ok. 400m2. 
Kontakt: 608 436 323

OGŁOSZENIE

Iskra ośmiesza w Nowogardzie Pomorzanin 

Po 16. minutach było 0:4...
W sobotę (9 kwietnia), o godzinie 14:00, na stadionie w Nowogardzie, piłkarze Pomo-
rzanina podejmowali Iskrę Golczewo, choć słowo „podejmowali” jest tutaj na wyrost, bo 
można było odnieść wrażenie, że nowogardzianie nie pojawili się na boisku... Iskra roz-
gromiła Pomorzanin 1:6, prowadząc już po 16. minutach 0:4. 

Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo 1:6 (1:5)
`35 min. Fernando Maia Batista
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski, Gracjan Wnuczyński (c) , 
Damian Kosior, Krystian Krzak (Paweł Królik) – Adam Mańka, Fernando Maia 

Batista (Tomasz Wąsik), Dominik Wawrzyniak (Karol Osakiewicz), Dawid Kurek –  
Rafał Listkiewicz, Maciej Gołdyn (Paweł Jeziorski).

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
20. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo  1:6
Polonia Płoty – Piast Karsko   5:1
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany   2:1
Rega Trzebiatów – Błękitni II Stargard  5:0
Arkonia Szczecin – Sparta Węgorzyno  2:0
Ina Ińsko – Stal Szczecin    2:4
Sarmata Dobra – Energetyk Gryfino  0:10
Morzycko Moryń – Kłos Pełczyce   4:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 20 53 60 15 17 2 1
2 Stal Szczecin 20 45 61 13 14 3 3
3 Sparta Węgorzyno 20 44 45 26 14 2 4
4 Morzycko Moryń 20 44 57 23 14 2 4
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 20 35 41 32 10 5 5
6 Błękitni II Stargard 20 32 56 40 10 2 8
7 Arkonia Szczecin 20 28 31 26 7 7 6
8 Iskra Golczewo 20 27 31 29 8 3 9
9 Polonia Płoty 20 26 36 44 8 2 10
10 Ina Ińsko 20 25 27 35 8 1 11
11 Piast Karsko 20 23 36 44 7 2 11
12 Stal Lipiany 20 21 38 58 6 3 11
13 Kłos Pełczyce 20 21 25 34 6 3 11
14 Zorza Dobrzany 20 19 25 39 5 4 11
15 Sarmata Dobra 20 7 13 97 2 1 17
16 Pomorzanin Nowogard 20 7 17 44 1 4 15

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

To był prawdziwy blamaż 
nowogardzkiego zespołu. Iskra 
Golczewo błyskawicznie rozbiła 
swoich rywali i spokojnie mogła 
wyczekiwać gwizdka kończącego 
ten jednostronny mecz. W 6. mi-
nucie goście objęli prowadzenie. 
Zawiniła defensywa Pomorzani-
na, która tego dnia najwyraźniej 
nie była obecna na boisku... Na-
stępnie przyszły 4 minuty, które 
znokautowały gospodarzy. W 13. 
minucie goście podwyższyli na 
0:2, minutę później było już 0:3, 
natomiast w 16. minucie Michał 
Piątkowski po raz czwarty mu-
siał wyjmować piłkę z siatki. Po 

20 minutach gry na skutek kontu-
zji boisko opuścił Maciej Gołdyn, 
natomiast w 30. minucie fatalnie 
spisującego się w obronie Krystia-
na Krzaka, zastąpił Paweł Królik. 
W 35. minucie Pomorzanin wy-
konywał rzut wolny. Ładnie, bez-
pośrednio na bramkę, uderzył 
Dawid Kurek, a Fernando wbił do 
bramki wybitą przez bramkarza 
piłkę. To jednak nie koniec bla-
mażu nowogardzian, którzy dwie 
minuty po tym jak zdobyli gola, 
stracili piątą bramkę. Po zmia-
nie stron na boisku już nic się nie 
działo, Iskra była pewna wygra-
nej i nie forsowała tempa. Pomo-

rzanin był bezradny i nie walczył 
o lepszy rezultat, na domiar złego 
goście w 85. minucie strzelili szó-
stego gola ośmieszając nowogar-
dzian na własnym boisku... Trud-
no powiedzieć o tym meczu coś 
więcej... Szkoda, że już zdegrado-
wani piłkarze Pomorzanina, nie 
starają się choćby o pozostawie-
nie po sobie jakiegokolwiek po-
zytywnego wrażenia i patrząc na 
grę nowogardzian, można być 
pełnym obaw, że to nie ostatnia 
tak dotkliwa porażka. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.
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„Pomorzanki” oklaskiwane przez szczecińskich kibiców

Piłkarki wciąż zachwycają
W niedzielę (10 kwietnia), o godzinie 11:00, piłkarki Pomorzanina na stadionie w Szczeci-
nie rywalizowały z trzecim zespołem Olimpii. Podopieczne Pawła Błaszczyka pewnie wy-
grały 0:3, choć był to najmniejszy wymiar kary. Na uwagę zasługuje trzeci gol, który padł 
po przepięknej akcji, która wprawiła w zachwyt wszystkich obecnych na stadionie. 

Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:3 (0:1)
Gole: `Patrycja Kozioł, `Aleksandra Mościńska, `Małgorzata Wołk
Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, 

Weronika Godziszewska (Julia Górniacka)  – Katarzyna Piotrowska, Małgorzata La-
buda (Monika Krystkiewicz), Aleksandra Mościńska (Klaudia Korgiel), Małgorzata 
Wołk, Natalia Nowacka (Oliwia Czerewacz) – Patrycja Kozioł (Daria Furmańczyk). 

III Liga Kobiet 2015/2016
12. kolejka:
Zalew Stepnica – Błękitni II Stargard  8:1
Kotwica Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  0:1
Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:3
Hattrick Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  0:13
Energetyk Gryfino – Orzeł 2010 Wałcz  0:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 12 33 73 6 11 0 1
2 Fala Międzyzdroje 12 30 49 7 10 0 2
3 Pomorzanin Nowogard 11 27 52 5 9 0 2
4 Zalew Stepnica 12 21 57 19 7 0 5
5 Vielgovia Szczecin 12 19 51 19 6 1 5
6 Olimpia III Szczecin 12 17 23 22 5 2 5
7 Błękitni II Stargard 11 12 8 36 4 0 7
8 AP Kotwica Kołobrzeg 12 10 16 16 3 1 8
9 Energetyk Junior Gryfino 12 6 27 72 2 0 10
10 Hattrick Kołobrzeg 12 0 0 154 0 0 12

Piłkarki Pomorzanina Nowo-
gard, do Szczecina udały się kadrą 
liczącą 19 piłkarek. Trener Paweł 
Błaszczyk do boju wystawił taką 
samą jedenastkę, jak przed tygo-
dniem. Już po 20. sekundach gry 
nowogardzianki powinny wyjść 
na prowadzenie. Wówczas Patry-
cja Kozioł znalazła się w dogod-
nej sytuacji, jednak piłka po jej 
strzale trafiła w poprzeczkę. Na-
pastniczka Pomorzanina dopięła 
swego w 11. minucie. Natalia No-
wacka idealnie dograła prostopa-
dłą piłkę do Patrycji Kozioł, która 
miała przed sobą już tylko bram-
karkę gospodyń i zdobyła pierw-

szego gola. Jeszcze przed prze-
rwą futbolówka zatrzymywała 
się na poprzeczce i słupku bram-
ki Olimpii i do szatni piłkarki ze 
Szczecina schodziły przegrywając 
jedynie 0:1. Już na początku dru-
giej części gry, Pomorzanin wy-
prowadził drugi cios. Dokładnie 
w 30 sekundzie drugiej połowy, 
Katarzyna Piotrowska idealnym 
podaniem obsłużyła Aleksan-
drę Mościńską, która nie pomy-
liła się w sytuacji „sam na sam” 
i podwyższyła wynik. Momenta-
mi mecz ten przypominał poje-
dynek „Pomorzanek” z bramkar-
ką Olimpii, która bardzo dobrze 

się spisywała. Trzecia bramka dla 
podopiecznych Pawła Błaszczy-
ka to już prawdziwy popis. Przed 
własnym polem karnym futbo-
lówkę przejęła Róża Misiak, de-
fensorka z Nowogardu na jeden 
kontakt najpierw zagrała z Moni-
ką Krystkiewicz, następnie na je-
den kontakt wymieniła podania 
z Patrycją Kozioł, by na koniec 
z pierwszej piłki dograć futbo-
lówkę na środek pola karnego do 
niepilnowanej Małgorzaty Wołk, 
która z zimną krwią wykończyła 
tę piękną akcję. Pod wrażeniem 
tego, jak piłkarki Pomorzanina 
przemieściły się pod bramkę ry-

walek grając z pierwszej piłki nie-
mal przez całe boisko, byli kibice 
ze Szczecina oraz trener Olimpii, 
nagradzając piłkarki z Nowogardu 
brawami. Mając bezpieczny wynik 
Paweł Błaszczyk dokonał kilku 
zmian, swój debiut zaliczyła Daria 
Furmańczyk, która w ataku zastą-
piła najlepszą piłkarkę w tym me-
czu- Patrycję Kozioł, która nieste-
ty nabawiła się kontuzji. Na uwa-
gę zasługuje jeszcze jedna sytu-
acja, w której Olimpia miała swo-

ją jedyną okazję do zdobycia gola. 
Po rzucie wolnym z 25 metrów 
pięknie uderzyła piłkarka miej-
scowych, futbolówka nieuchron-
nie zmierzała w samo okienko 
bramki Pomorzanina, jednak fan-
tastyczną interwencją popisała się 
Anita Piotrowska, która w tylko 
dla siebie wiadomy sposób sparo-
wała piłkę na rzut rożny.  

Na czele tabeli bez zmian, pew-
ne zwycięstwo zanotowały lider-
ki z Wałcza, trzy punkty dopisały 
sobie również wiceliderki z Mię-
dzyzdrojów. Wierzymy, że zespo-
ły te pogubią punkty w bezpo-
średnim starciu z „Pomorzanka-
mi”. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę.

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Uczniowie ZSP na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich
W dniu 01.04.2016 roku klasa II technikum pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie wybrała się na targi Motor 
Show w Poznaniu. 

Uczniowie  wraz z wycho-
wawczynią Panią Beatą Zagór-
ską oraz opiekunem Panią Jowi-
tą Pawlak  odwiedzili pawilony 
wystawowe pogrupowane tema-
tycznie – mogli więc zobaczyć 
campery i przyczepy campingo-
we, samochody osobowe, moto-
cykle i artykuły techniki samo-
chodowej. W trakcie wystawy 
odbywały się także pokazy jaz-
dy i driftu, wjazdów na rampy. 
Dodatkowymi atrakcjami dla 
młodych miłośników motory-

zacji były hostessy  prezentują-
ce auta i motocykle. Targi  Mo-
tor Show to prawdziwe motory-
zacyjne święto obfitujące w licz-
ne atrakcje – w tym roku zwie-
dzający mogli brać udział w po-
kazach najnowyszych mode-
li aut i motocykli, uczestniczyć 
w spotkaniach ze znanymi ludź-
mi (np. Krzysztofem Hołowczy-
cem) czy spróbować swoich sił 
w atrakcyjnych konkursach. Na-
stępne targi już ra rok! Zapra-
szamy do fotorelacji z wyjazdu.

 Zatrzymany przez panie policjantki:)

 Grunt do dobry humor:)

Rafał Mantur i Łukasz Lech w odjazdo-
wej maszynie 

Klasa I TE obejrzała wystawy w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Tuż przed świętami Wielkanocnymi klasa I technikum ekonomicznego wraz z opiekunka-
mi Panią Katarzyną Kijaną i Panią Mirosławą Szymaniak odwiedziła Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 

Po przybyciu grupę przywi-
tała pracownica biblioteki Pani 
Kazimiera Fecak. Zwiedzanie 
zaczęło się od obejrzenia wy-
stawy poświęconej  Żołnierzom 
Wyklętym. Pani opowiedziała w 
kilku zdaniach o ekspozycji, po 
czym grupa przemieściła się do 
drugiego pomieszczenia na ko-
lejną wystawę poświęconą bi-
bliotekarzowi Franciszkowi A. 

Wójcikowi.  Klasa mogła obej-
rzeć również  wystawę  poświę-
coną tworzeniu się powojennej 
administracji na Pomorzu Za-
chodnim. Większość dokumen-
tacji opracował Pan Jan Kopy-
ciński. Następnie Pani Kazimie-
ra Fecak zaprosiła grupę do wy-
pożyczalni dla dorosłych. Za-
chęcała do założenia konta oraz 
aktywnego korzystania z biblio-

teki. Na koniec wszyscy uda-
li się do czytelni. Tam obejrze-
li prezentację dotyczącą biblio-
teki w Nowogardzie tzn. jej hi-
storii oraz struktury. Uczniowie 
byli zachwyceni informacjami. 
Wycieczka zakończyła się małą 
rozrywką w postaci rozwiązania 
krzyżówki ściśle związanej z bi-
blioteką. 

Angelika Sikorska kl.I TE

Klasa I TE w tle wystawa poświęcona Franciszkowi A. Wójcikowi 

UWAGA!!!
Zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów na 

ZEBRANIE OTWARTE,
które odbędzie się 

13 kwietnia 2016 r. (środa)
Harmonogram: 

• 16.00 – 16.30 – spotkanie z wychowawcami 
• 16.30-17.30 – indywidualne rozmowy z nauczycielami 

ZAPRASZAMY!
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 385 
935

•	 Sprzedam	działki	budowlane	12-15	ar	–	
uzbrojone,	Kościuszki.	602	267	382	

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżowa-
nia dróg Stargard-Maszewo, Szcze-
cin-Chociwel. Działka przylega bez-
pośrednio do drogi 106. Tel. 607 835 
815 

•	 Sprzedam mieSzkanie wła-
Snościowe na wSi koło re-
Ska (pow. łobeSki), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 684 
154

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. Księ-
cia Racibora. Tel. 693 128 069 

•	 Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
własnościowe, bezczysznowe. Tel. 692 
120 127 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem wy-
najmę. 602 474 266

•	 Zamienie garaż przy ul. Żeromskiego  
z kanałem na garaż przy ul. Racibora. 
0049 157 843 92 839

•	 Sprzedam hektar 900 w wiosce Długo-
łęka. Tel. 668 989 393 

•	 Sprzedam ogród działkowy 3 ar ul. 
Ogrodowa. 693 694 747 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy. 
ul. Monte Casino. Tel. 695 400 600 

•	 Lokal do wynajęcia 32m2 ul. Warszaw-
ska „Pod kasztanami”. Tel. 663 366 430 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 665 057 
095

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul Asnyka. 884 000 435

•	 Sprzedam	dom	parterowy	110m2	w	No-
wogardzie.	608	853	710

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z moż-
liwością dokupienia garażu, ul. Armii 
Krajowej. 697 720 406

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 
72 04 06 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
47m2 dwa pokoje II piętro, Armii Krajo-
wej. 791 099 559 

•	 Sprzedam lokal około 40 m2 po re-
moncie, 3 pomieszczenia na biuro lub 
mieszkanie, pełne wyposażenie łazien-
kowe, rolety antywłamaniowe, plus 
wolnostojący, murowany budynek 
typu kiosk ok. 7 m2 ul. 3 Maja Nowo-
gard. Całość 68 000 zł. Tel. 601 541 164 

•	 Sprzedam dwie działki rolno-budowla-
ne ponad 1500 m2 każda, dojazd dro-
gą asfaltową, a zarazem około 80m od 
drogi głównej od Nowogardu 6 km, 
centrum Żabowa, media: telefon, prąd 
i woda. Tel. 500 28 87 00. Cena 31.000 
zł za działkę. 

•	 Sprzedam działkę inwestycyjno-bu-
dowlaną, pow. 2600m2 przy stacji 
paliw w Olchowie. 601 410 758 

•	  Sprzedam działkę ogrodową z dużą 
murowaną altaną przy Orlenie. 601 410 
758

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 51,6m2, 
bezczynszowe w kamienicy czteroro-
dzinnej + garaż w cenie. ul. Wojska Pol-
skiego. 783 223 218

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia, bez-
czynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, 
bezczynszowe, II piętro. 512 413 563

•	 Sprzedam	 mieszkanie,	 trzypokojowe	
70m2,	parter.	721	909	348

•	 Sprzedam bezczynszowe 4 pokojowe 
mieszkanie. 508 309 980 

•	 Sprzedam górę domu 100m2, dwuro-
dzinnego garaż+podwórko. 603 079 
044 

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. 
Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rolnych 
w miejscowości Siwkowice gmina Re-
sko. 668 431 295 

•	 Sprzedam mieszkanie 54m2, I piętro, 3 
pokoje, Wspólnota Waryńskiego 1. Tel 
602 291 899 

•	 Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 731 
956 569 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje cena 
129 tys. do negocjacji. 888 313 884 

•	 Bardzo pilnie poszukuje garażu. 668 
347 389

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
3pokojowe 66m2 z garażem w Nowo-
gardzie. 600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 665 
057 097

•	 Kupię lub wynajmę garaż, okolice 
Żeromskiego. Tel. 604 212 280

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam	cześci	do	silnika	Renault,	1.4	
i	1.7.	Tel.	605	576	908 

• Sprzedam Ford Transit kontener, 
siedmiopaletowy. Cena do uzgodnie-
nia. 510 754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 szpilki 
– 4 sztuki. 886 264 896 

•	 Sprzedam	motocykl	Suzuki	poj,	250,	rok	
1992.	Tel.	503	835	747	

•	 Sprzedam lawete. 609 931 915

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam Mercedes Benz klasa B 180, 
2006 rok produkcji, przebieg 180 2,0 l 
diesel. Cena 21 000 do uzgodnienia. 00 
49 157 843 928 39

• Opony 16stki z felgami i kołpakami 
tanio sprzedam. 605 856 538 

•	 Sprzedam	Matiz.	783	886	873	

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 
3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 
815

•	 Sprzedam	 Forda	 98	 rok.	 Tel.	 795	 429	
655

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 
sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam	prosięta	i	warchlaki.	Tel.	515	
406	298

•	 Sprzedam	łubin,	zboże.	502	853	573
•	 Orka, siew agregatem, talerzówka itp. 

508 404 704

•	 Sprzedam jęczmień i pszenżyto oraz ta-
nio owies. 10 zł worek. 691 140 322 

• Nasiona gorczycy sprzedam. Tel. 518 
726 649 

•	 Sprzedam loszki prośne. 515 406 298 

•	 Sprzedam	 prosiaki	 kolorowe,	 2,5	 mie-
sięcznie,	100	zł/sztukę.	517	084	823	

•	 Sprzedam	 ziemniaki	 sadzeniaki	Vinety,	
cena	0,60	zł	za	kg.	785	562	070	

•	 Łubin	słodki	sprzedam.	Odmiany	Sonet	
i	Zeus.	530	356	885	

•	 Sprzedam	ciągnik	C-360	po	kapitalnym	
remoncie.	696	807	922	

•	 Sprzedam	łubin	biały	oczyszczony.	781	
469	377

•	 Sprzedam	 kopaczkę	 dwurzędową,	 sa-
dzarkę	 dwurzędową,	 pług	 trzyskibowy	
do	 ciągnika,	 opryskiwiacz,	 redło	 trzy-
rzędowe.	603	363	207,	601	577	365

USŁUGI

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-

druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	podatku	Z	pracy	ro-
dZinne,	 urlopowe:	 niemcy,	
Holandia,	 austria,	 anglia,	
Belgia,	norwegia.	tel.	71	385	
20	18,	601	759	797	

•	 Remonty,	 wykończenia	 mieszkań.	 601	
56	73	69	

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dacho-
we, docieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vail-
lant tel.  691 686 772

•	 VAILLANT	 sprzedaz	 czesci	 do	
piecow	gazowych	691	686	772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka angiel-
skiego. 502 376 932, www.tlumaczno-
wogard.pl

• Usługi tansportowe samochody o ła-
downości 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 
882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

•	 REMONTY	MIESZKAŃ.	607	729	933	

•	  Usługi	koparko-ładowarką.	668	377	661	
•	 Pomogę w nauce i odrabianiu lekcji, a 

także pisaniu wypracowań. Tanio i z po-
dejściem. 661 600 516 

•	 Usługi ogrodnicze, spulchnianie ziemi, 
przycinanie drzewek, koszenie trawy, 
opryski oraz wiele innych prac ogrod-
niczych. 500 789 687 

•	 Remonty i wykonczenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

•	 Usługi	transportowe.	Ford	Transit-maxi.	
503	153	159	

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108 

•	 Usługi	 ogólnobudowlane.	 Budowa	 od	
podstaw.	501	549	756	

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 Firma	 ogólnobudowlana	 “PTASZYŃ-
SKI”	 zatrudni	 pracowników	 do	 docie-
pleń,	prac	

•	 wykończeniowych,	 pokryć	 papowych,	
Tel.	602	15	90	15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrudni mecha-
nika samochodowego z doświadcze-
niem, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 607 585 561

•	 NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 693 
368 894, 600 931 083 

•	 Szukam	pracownika,	gospodarstwo	rol-
ne	Błądkowo,	z	uprawnieniami,	bez	na-
łogów.	665	785	726	

•	 Przyjmę do pracy przy elewacji. 785 
500 103

•	 Zatrunię pracownika do nalewania pa-
liw na stacji CPN-u Olchowo. 693 521 
211 

•	 Zatrudnię	do	ociepleń.	669	149		383

•	 Praca w Niemczech do ociepleń, 
dwóch fachowców szukam. Rozpo-
częcie 18.04.2016 r do końca paź-
dziernika 2016, 12 euro/godz., za-
kwaterowanie zapewniam płatne 
150 euro miesięcznie.Tel. 00 48 792 
013 091

•	 Zatrudnię	 szwaczkę	 w	 godzinach	 14-
22.00.	691	708	768	

•	 Firma zatrudni   osobę do sprząta-
nia biura z aktualnym orzeczeniem o 
niepełnosprawności (otwarty rynek 
pracy). Tel. 91 39 25 275

•	 Zatrudnię młode osoby do pracy w 
biurze, ze znajomością języka niemiec-
kiego lub angielskiego w stopniu ko-
munikatywnym. 913508701

INNE

•	 Sprzedam	drewno	suche	tanio.	691	848	
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam	 pralkę	 BOSCH,	 używaną,	
tel.	605	522	340

•	 sprzedam	stelaz	do	łozka	(z	materacem	
lub	 bez),	 komodę	 (kolor	 jasny),	 szaf-
kę	nocną-	całość	od	jednego	kompletu	
cena	do	uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 PIECE	gazowe	c.o.	Vaillant	uzy-
wane	 z	 Niemiec	 dwufunkcyj-
ne	 cena	 od	 1.000zl	 oraz	 tylko	
ogrzewanie	cena	900zl	gwaran-
cja	serwisowa,	fachowy	montaz	
cena	do	uzg.	tel	691	686	772

•	 Podgrzewacze	 wody	 130	 -160	
stojace	na	gaz	vaillant	1.000zl	
piece	 gazowe	 c.o.	 stojace	 ze-
liwne	 c.1.200zl	 tel,	 691	 686	
772

• Oddam szczeniaki Labradora, trzy-
miesięczne. 731 262 635

•	 Sprzedam	 drewno	 mieszane,	 liścia-
ste.880	690	659

•	 SIATKA	 ogrodzeniowa,	 siatka	 LE-
ŚNA,	 panele	 ogrodzeniowe,	 najniższe	
ceny	w	Zachodniopomorskim.	Tel.	721	
668	245	

•	 SKUP	 PIŁ	 niesprawnych,	 zatartych	 –	
Sthil,	Husqvarna.	Cena	100	zł.	Dojazd	
do	klienta.	Tel.	721	668	245	

•	 Sprzedam	Keyboard.	605	856	538	

•	 Sprzedam rower górski dziewczęcy 
białoróżowy koła 26’’. Cena 350 zł. 
880 957 402 

•	 Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe. 667 788 820 

•	 Kupię namiot ogrodowy, metalowy 
(na pomidory). 601 958 442 

•	 Sprzedaż	 drewna	 kominkowego.	 500	
789	687	

•	 Sprzedam piasek płukany, czarno-
ziem, dowóz 3 tonową wywrotką. 514 
740 538 

•	 Sprzedam odpady tartaczne na opłat 
pocięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. Drewno – dąb-
-buk. 514 740 538 

•	 Kupię	 sprawną	 kuchnię	 gazowo-
-elektryczną,	stan	techniczny	dobry.	
733	794	989

•	 	Sprzedam	wóz	konny.	91	39	18	006

•	 Sprzedam	 rower	 góral	 mało	 uży-
wany,	w	bardzo	dobrym	stanie.	512	
012	823	
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpieczcie elektroniczne i mechaniczne, 
centralne zamki, piloty, czujniki parkowania

• naprawy elektryczne i diagnostyka kompu-
terowa

• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej
Nowogard, Pocztowa 3 

tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

Zielone Przedszkole

Dzień Książki
W Zielonym Przedszkolu, Międzynarodowy Dzień Książ-
ki stał się doskonałą okazją do zorganizowania niezwykłe-
go spotkania, które przeniosło nas w świat bajek.

Międzynarodowy Dzień Książ-
ki obchodzony jest od 1967 roku. 
Jako datę obchodów wybrano 2 
kwietnia, gdyż właśnie w tym dniu 
urodził się największy bajkopisarz 
H. Ch. Andersen. Podczas całej 
uroczystości pod kierownictwem 
Pani Moniki Huget, dzieci wzbo-
gaciły swoją wiedzę na temat prze-
znaczonej dla nich literatury. Pani 
Monika miała przygotowane dla 
przedszkolaków zagadki zarówno 
słowne, jak i obrazkowe dotyczą-
ce znajomości bajek oraz posta-
ci w nich występujących. Zagad-
ki przeplatane były różnymi zaba-
wami. W zabawach udział wzięły 
również wszystkie panie wycho-
wawczynie, np. pani Sara mimi-
ką lub gestem musiała nakierować 

dzieci, by odgadły postać z baj-
ki „ Królewna na ziarnku grochu”, 
pani Agnieszka - „ Pinokio”, pani 
Andżelika - „ Trzy małe świnki”, 
pani Kasia N. - „ Kota w butach”, 
pani Magda - „ Kubusia Puchatka”, 
pani Kasia K. – „Czerwonego Kap-
turka”, a pani Sylwia G. Kopciusz-
ka. Wszystkie panie znakomicie 
wcieliły się w swoje role i na piątkę 
wykonały swoje zadanie.

Mamy nadzieję, że spotkania 
tego typu sprawią, że dzieci chęt-
nie sięgną po książkę z półki pro-
sząc „Mamo, tato poczytaj mi”, a 
w przyszłości sami z przyjemno-
ścią odczytywać będą zapisane w 
tych kartach niezliczone opowie-
ści i historie. 

Agnieszka Zając 

Głośne czytanie w Krainie Fantazji

Akcja „Mamo,  
opowiedz mi bajkę…” 
„Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, 
zaspokaja bowiem większość potrzeb emocjonalnych, psychicznych, intelektualnych i 
społecznych dziecka. Jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy 
tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia…” (I. Koź-
mińska, E. Olszewska „Wychowanie przez czytanie”).

   

Zapraszamy: ul. Boh. Warszawy 71, tel. 609 931 469 

Zaprasza 19.04.2016 o godz. 10.00

podczas, którego będzie można poznać nasze przedszkole
i wziąć udział w zajęcich przygotowanych przez terapeutów

na Dzień Otwarty
F.W.  Ewa-Med

Transport Medyczny
zatrudni

ratownika medycznego
(pielęgniarkę)

na umowę zlecenie
tel. 603 133 642

REKLAMA

REKLAMAW dniach 4-8.04.br, w Arty-
stycznym Przedszkolu Kraina 
Fantazji, odbyło się głośne czy-
tanie dzieciom w ramach ak-
cji – „Mamo, opowiedz mi baj-
kę…”. Najwspanialszym ak-
centem przedsięwzięcia było 

to, że wiersze i bajki czytane 
były przez Mamy przedszkola-
ków. Każdego ranka, z ogrom-
ną niecierpliwością dzieci cze-
kały na kolejnego gościa, któ-
ry wprowadzał ich w świat ba-
jek i wspólnych zabaw plastycz-

nych i muzycznych. Można 
być najlepszym mówcą, naj-
bardziej szalonym nauczycie-
lem, najdoskonalszym ani-
matorem, ale nic nie jest cen-
niejszym wspomnieniem dla 
dziecka, niż bajka przeczyta-
na przez mamę… Dyrekcja i 
nauczyciele składają podzię-
kowania wszystkim ogromnie 
zaangażowanym Mamom, bez 
których wspomnienia dzieci 
byłyby ubogie.

Inf. własna

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

rok założenia 1992

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• laseroterapia 
• 21 rodzajów prądów 
   leczniczych
• lampa sollux

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• krioterapia (-1600C)
• magnetoterapia
• masaże lecznicze
• fala uderzeniowa

ZABIEGI 
REHABILITACYJNE od 10 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

reklama

kompleksowe 
wyposażenie 

łazienek 
Tanie płytki  

dostępne od ręki. 

Hurtpol 
– Nordsanit.

 mlynarska 1a 
Nowogard

ZNP i Burmistrz kontra Starosta. 
komu opłaca się ta wojna?

Znowu wciąga 
nauczycieli  
w politykę
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W skrócie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu 

gminnego - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Statut powiatu zmieniony 

Inicjatywa od teraz także  
po stronie obywateli 
Od teraz, nie tylko radni będą mogli składać projekty uchwał do przewodniczącego Rady 
Powiatu. Zgodnie z nowym statutem Powiatu Goleniowskiego, jaki wczoraj przyjęli radni 
powiatowi, prawo do inicjatywy uchwałodawczej otrzymali także obywatele. Z pomysłem 
wprowadzenia takich zmian w statucie, do radnych wystąpiło nowogardzkie Stowarzysze-
nie Partnerstwo i Rozwój (PiR). 

Do tej pory z inicjatywą uchwa-
łodawczą w powiecie mogli wy-
stępować: Zarząd Powiatu;  Prze-
wodniczący Rady; co najmniej 
pięciu radnych; Klub Radnych 
i Komisja Rady. Po zmianach w 
statucie prawo to otrzymali też 
mieszkańcy. Tyle, że aby obywa-
telska inicjatywa uchwałodawcza 
mogła zostać poddana procesowi 
legislacji, wcześniej musi być po-
parta przez co najmniej 1% oby-
wateli z każdej gminy wchodzą-
cej w skład powiatu. W praktyce 
oznacza to, że trzeba zebrać ok. 
800 podpisów w całym powiecie. 

Z inicjatywą zmiany statutu po-
wiatu w zakresie poszerzenia li-
sty podmiotów mogących podjąć 
inicjatywę uchwałodawczą wy-
stąpiło nowogardzkie Stowarzy-
szenie „Partnerstwo i Rozwój”, na 
czele którego stoi Paweł Słomski. 
Od tego momentu minął rok. Tyle 
radni powiatowi i zarząd powia-
tu potrzebowali, aby wypracować 
ostateczny kształt nowego statutu. 
Głosowanie odbyło się wczoraj, tj. 

czwartek 14 kwietnia. Mimo iż do 
udziału w opracowaniu nowego 
statuty powołano specjalną komi-
sję, w skład której weszli przedsta-
wiciele wszystkich klubów w Ra-
dzie, nie wszyscy radni ostatecz-
nie poparli zmiany. Przeciw przy-
jęciu nowego statut zagłosowa-
li radni SLD, w tym również Ka-
zimierz Lembas z Nowogardu. 
Przedstawiciele tego klubu zarzu-
cili, że projekt uchwały jest przy-
gotowany niechlujnie i zawiera 
wiele błędów językowych, a pro-
cedowanie nad nim przebiegło z 
naruszeniem przepisów. Pozosta-
li radni (PO-PSL) nie mieli za-
strzeżeń i zagłosowali „za” przy-
jęciem uchwały. Od głosu wstrzy-
mała się jedna radna- Teresa Cho-
dyko (PiS). 

- Cieszymy się, że nasza inicjaty-
wa znalazła uznanie wśród więk-
szości radnych powiatowych. To 
ważny krok w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego na pozio-
mie powiatu – skomentował Pa-
weł Słomski, ze Stowarzyszenia 

PiR, który przyglądał się głosowa-
niu Rady Powiatu nad zmianą sta-
tutu.

Warto dodać, że prawo do ini-
cjatywy uchwałodawczej od daw-
na obowiązuje również na szcze-
blu gminnym. W przypadku No-
wogardu, aby złożyć obywatel-
ski projekt uchwały, trzeba zebrać 
200 podpisów. 

Przypomnijmy, że Stowarzysze-
nie „Partnerstwo i Rozwój” zasły-
nęło w przeszłości z podjęcia ini-
cjatywy zmiany nazwy powiatu 
goleniowskiego na goleniowsko 
– nowogardzki. Mimo iż pod tym 
pomysłem podpisało się ponad 5 
tysięcy mieszkańców (w tym 1300 
z samej gminy Nowogard), Rada 
Powiatu nie zgodziła się na pro-
pozycję Stowarzyszenia. To w du-
żej mierze „przełożyło się” na od-
mowną decyzję w sprawie zmia-
ny nazwy powiatu, jaką wydało 
Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji – organ mający w takich 
sprawach ostatnie słowo. 

Marcin Simiński

Głosowanie nad zmianą statutu powiatu goleniowskiego. Ręce w górze mają radni SLD, głosując przeciw przyjęciu uchwały 
w tej sprawie.

Na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie zawisł herb 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Znak został wykonany przez lo-
kalnego heraldyka z Wierzbięcina, a wszelkie koszty związane z jego po-
wstaniem pokryli sami strażacy z Osowa. Herb został dodatkowo zabudo-
wany przezroczystą gablotą z płyty wykonanej z pleksi, by chronić go przed 
działaniem warunków atmosferycznych. 

Przypomnijmy, że wcześniej w oszklonej gablocie przed remizą OSP 
druhowie postawili figurę św. Floriana, patrona strażaków. Gipsowa figura 
została wykonana w Małopolsce. MS

W dniu 09.04.2016 r., po skończonych uroczystościach poświęcenia po-
mnika Ofiar Smoleńskich, grupa pielgrzymów z parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP pod opieką Ks. Proboszcza, udała się na pielgrzymkę po Sanktu-
ariach Europy. Głównym celem pielgrzymów jest wizyta w Fatimie, jednak 
na rozkładzie znajdują się jeszcze takie pozycje jak: Paryż, Chartres, To-
urus, Salamanka, Santiago de Compostela, Ocebreiro, Leon, Burgos, Pam-
peluna, Lourdes, La Salette, Ars i Akwizgran. Więcej na temat pielgrzymki 
napiszemy zaraz po powrocie uczestników wyjazdu. KR

W sobotę (9 kwietnia), w Kościuszkach, jak co roku odbyła się ekolo-
giczna akcja - „Sprzątania Świata”. O godzinie 10:00, dzieci, młodzież i do-
rośli zebrali się przy świetlicy wiejskiej  w Kościuszkach w celu zrobienia 
porządku na terenie całej wsi. - Warto wziąć udział w „Sprzątaniu Świata”, 
gdyż każdy śmieć, który rzucimy na ziemię, po prostu ją truje. Dorośli po-
winni uczyć swoje pociechy od najmłodszych lat dbania o środowisko natu-
ralne. Możemy zrobić to nawet i w domu pokazując dziecku, jak należy odpo-
wiednio segregować odpady – powiedziała dla DN sołtys Katarzyna Wąsik. 
Wszyscy chętni, którzy wzięli udział w akcji otrzymali od Sołtysa, Rady So-
łeckiej i pani Beaty Wróbel worki na śmieci, rękawiczki oraz wszelkie inne 
przyrządy umożliwiające pracę przy zbieraniu surowców wtórnych. KS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklama

reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

ZNP i Burmistrz kontra Starosta. komu opłaca się ta wojna?

Znowu wciąga nauczycieli w politykę
Starostwo chce, aby nowogardzki ZNP zaczął płacić za użytkowanie pomieszczeń przy ul. 3 Maja, należących do powiatu, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Prezeso-
wa Związku, Stanisława Jakubczak, ani myśli na to przystać i odmówiła podpisania nowej umowy najmu. Stwierdziła nadto, że działania powiatu są dla Związku szkodli-
we, a stawki za 1 metr kwadratowy są za wysokie i ZNP nie stać na nie. Do obrony Związku, w znanym dla siebie stylu włączył się burmistrz Nowogardu, oskarżając sta-
rostę goleniowskiego, na oficjalnej stronie miasta, o rzekome wypowiedzenie wojny nowogardzkiej oświacie. Tym samym rozpętała się prawdziwa chryja, w którą wcią-
gnięto niczego winnych nauczycieli. 

Nowogardzki ZNP ma swo-
ją siedzibę przy ul. 3 Maja 44. W 
tym samym budynku znajduje 
się Specjalistyczna Poradnia Te-
rapeutyczna dla Dzieci, Młodzie-
ży i ich Rodzin. Posesja należy do 
Powiatu, któremu zresztą podlega 
też wspomniana Poradnia. Nowa 
dyrektor instytucji, Irena Jusz-
czyk, postanowiła uporządkować 
sprawy związane z użytkowaniem 
przez ZNP pomieszczeń należą-
cych do Starostwa, tym bardziej, 
że z dniem 31 marca tego roku 
skończyła się umowa na najem 
powierzchni przez ZNP. 

-Nasz prawnik stwierdził, że 
trzeba uporządkować te kwestie, 
tak by dostosować umowę dzier-
żawy zawartą z ZNP do uchwały 
rady powiatu w sprawie odpłatno-
ści za wynajem pomieszczeń – in-
formuje Irena Juszczyk, dyrektor 
Poradni, a jednocześnie zarządza-
jąca budynkiem przy ul. 3 Maja z 
ramienia starosty goleniowskiego.

Przygotowano projekt nowej 
umowę, w której zawarto obo-
wiązujące stawki za wynajem- do-
kładnie 10 zł/m kw. Zważywszy, 
że ZNP zajmowało biuro o po-
wierzchni 15 m kw, dało to 150 zł 
za wynajem. Do tego opłata za ko-
rzystanie ze świetlicy i oczywiście 
media. Razem 484 zł miesięcznie. 
Do tej pory Związek płacił...100 
zł lub wcale. Nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy się, że działo się tak bo 
podpisywano ze Związkiem w 
przeszłości kilka umów, niekiedy 
się wykluczających. 

-Od 1 lutego zaczął płynąć dwu-
miesięczny okres wypowiedzenia, 
czyli czas na zmianę umów. Pani 
prezes nie znalazła jednak czasu, 
aby się ze mną umówić, mimo iż 
ma swoje biuro nad naszą placów-
ką. Dopiero ja poprosiłam o spo-
tkanie tuż przed świętami Wiel-
kanocnymi. Pokazałam wstępną 
umowę, skonsultowaną z prawni-

kiem. Prezesowa ZNP wykrzycza-
ła mi, że ona tego nie podpisze - 
mówi Irena Juszczyk, dyrektor Po-
radni. 

W chwili obecnej Związek prze-
bywa w budynku „nielegalnie”. 
Nieoficjalnie wiadomo, że w tym 
tygodniu prezesowa ZNP otrzy-
mała nakaz opuszczenia lokalu. 
Ma na to czas dwa tygodnie. 

W stylu pani Prezes ZNP
Prezes ZNP napisała list do To-

masza Kulinicza, starosty gole-
niowskiego, w którym wprost 
stwierdza, że nowa umowa ma 
„charakter szkodliwego działania 
na rzecz Związku”. Ponadto po-
informowała, że nowogardzkiego 
ZNP nie stać na nowe opłaty naj-
mu (organizacja ma ok. 150 człon-
ków, którzy miesięcznie wpłacają 
na konto organizacji 1% od swo-
jej zasadniczej pensji, co daje od 
kilkunastu do nawet kilkudziesię-
ciu złotych od osoby). Ponoć to 
samo pismo rozesłano nauczycie-
lom zrzeszonym w Związku. Do 
sprawy nie omieszkał się też włą-
czyć oczywiście burmistrz Robert 
Czapla, stając rzekomo w obronie 
ZNP, ale tak naprawdę zaognia-
jąc sytuację.  Wszak jak wiadomo 
Stanisława Jakubczak, prezes tej 
organizacji, to zaufany człowiek 
burmistrza Roberta Czapli, wie-
lokrotnie wspierająca listy w SLD 
w poszczególnych wyborach. Na 
stronie UM pojawił się więc ade-
kwatny do lewicowej gorliwości 
burmistrza artykuł pt. „Czy staro-
sta idzie na wojnę z nowogardzką 
oświatą?” W tekście nie szczędzi 
się środków stylistycznych na po-
ziomie propagandy z okresu głę-
bokiego PRL (widocznie w UM 
uważają, że nauczyciele nie zasłu-
gują na inny poziom). Pojawia-
ją się też tam kwoty z kosmosu, 
według których ZNP miałby pła-
cić nie niecałe 500 zł za użytkowa-
nie pomieszczeń (czynsz plus me-

dia), ale dwa razy tyle. Oczywiście 
jest też deklaracja, że jak ZNP bę-
dzie musiało wynieść się z budyn-
ku Poradni, to burmistrz znajdzie 
nowe miejsce na biuro. Jak moż-
na się domyślać pewno bez opłat. 

- Nie rozumiem zdziwienia bur-
mistrza tą sytuacją. Zgodnie z 
przepisami, to właśnie burmistrz 
odpowiada za współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi na swo-
im terenie. My przecież nie może-
my zmusić nikogo, aby wynajmo-
wał lokal od nas, skoro ktoś uważa, 
że go na to nie stać. Musimy jed-
nak traktować wszystkich równo i 
pobierać od każdej organizacji czy 
firmy takie same stawki za dzier-
żawę – komentuje Tomasz Kuli-
nicz, starosta goleniowski (osobne 
oświadczenie Starosty czytaj s. 5).

Inni też płacą...
Cały spór być może miałby cha-

rakter jakiejś walki, o którą Bur-
mistrz Nowogardu posądził w za-
sadzie zarówno I. Juszczyk, jak i 
T. Kulinicza, gdyby to tylko w sto-
sunku do ZNP w Nowogardzie po-

stawiono wymóg płacenia czynszu 
zgodnego z obowiązującą uchwa-
łą regulującą te kwestie. Tak jednak 
nie jest. Przykładów na to można 
mnożyć i nie trzeba daleko szukać. 
Najbardziej jaskrawym w tym kon-
kretnym przypadku jest ten z po-
bliskiego Goleniowa, gdzie również 
działa oddział ZNP, który płaci po-
wiatowi za najem lokali według 
obowiązujących stawek. Z tego ty-
tułu nikt na stronach interneto-
wych starostwa nie atakuje, nie wy-
powiada też nikomu „wojny”. 

Również burmistrz, jako za-
rządca mienia gminnego, który 
teraz tak ubolewa nad losem ZNP, 
za darmo nic nie wynajmuje. Pła-
cić do kasy miasta trzeba za wyna-
jem pomieszczeń w bibliotece, sali 
kinowej NDK, czy nawet w szko-
łach podległych gminie, np. gdy 
jakiś klub sportowy chce zrobić 
trening na sali gimnastycznej. Tak 
samo jest w przypadku świetlic 
wiejskich, co uregulowano zresz-
tą odrębną uchwałą. 

Marcin Simiński

Wojna obliczona na poli-
tyczny zysk ... jakby komen-
tarzem

Zdaje się, że cała sprawa z lo-
kalem dla ZNP, ma jedynie wy-
miar skalkulowany na poży-
tek polityczny. Była też dobrą 
okazją do pogłębienia przez 
R. Czaplę i tak już złych sto-
sunków gminy z powiatem, 
na czym również od pewnego 
czasu dość osobliwą grę wize-
runkową prowadzi burmistrz 
Nowogardu. Propagandowa 
wojna zatem trwa w najlep-
sze. Ofiary się nie liczą, liczy 
się zwycięzca- w tym przypad-
ku ten, kto w przyszłości zdo-
będzie więcej głosów w wybo-
rach. 

Pytanie tylko, dlaczego do 
tej wojny burmistrz wciąga na-
uczycieli, i to jeszcze w takim 
stylu? Osobną sprawą jest, że 
rykoszetem obrywa wizeru-
nek ZNP, którego prezesowa 
jak widać chętnie przyjęła za-
proszenie od R. Czapli do gry, 
nie bacząc na dobro organiza-
cji. Ta przecież ma za zadanie 
bronić przede wszystkim inte-
resów swoich członków, a nie 
budować korzyści polityczne  
poszczególnym osobom, od 
których Związek Zawodowy 
winien przede wszystkim wy-
magać, a nie się „podlizywać”. 
Farsa ta będzie trwała jednak 
tak długo, dopóki członkowie 
ZNP będą przyzwalać na wy-
korzystywanie Związku, jako 
broni w politycznej walce. 

MS  
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masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 
91 392 21 65

Z przymużeniem oka (lewego)

Rozmowy „pod murem” 
- Panie co Pan gadasz to nie są przecież dwa takie same zdjęcia.
- Jak to nie przecież  widać, oba są na tej samej stronie.
- No widać, widać jedno jest przecież zdjęcie duże a drugie zdję-

cie małe i co tu się czepiać pacanie. Mogłoby być w   środku jeszcze 
zdjęcie średnie, ale  wrodzona skromność i kultura osobista zadzia-
łała i odstąpił nasz  burmistrz to miejsce, i to nawet dla wroga (prze-
mawia R. Sobieralski). 

– Masz  więc jeszcze  tutaj wzorcową miłość nieprzyjaciół. Takiego 
burmistrza  nie mieliśmy nawet przed wojną. 

- Przepraszam, o którą wojnę chodzi? 
- A czy to ważne, przed wojną i już – co za tłuk, prawdziwa słoma 

z butów, nawet o wojnie nie wie.

kontrowersje wokół projektu remontu drogi do Strzelewa 

Wytną w pień 10 drzew? 
10 zdrowych, dorodnych lip rosnących na wjazdach do Świerczewa, może zostać wkrótce wyciętych w pień. Z takim wnioskiem do gminy Nowogard wystą-
piło Starostwo Powiatowe w Goleniowie. Drzewa kolidują bowiem z planowanym montażem wysepek drogowych, jakie mają powstać w tym miejscu w cza-
sie zapowiadanej modernizacji drogi. Nie wszystkim mieszkańcom wsi takie plany się jednak podobają, a perspektywa likwidacji zdrowych lip oburza. Lo-
sem drzew zainteresowała się też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, powiadomiona o sprawie przez jedną z organizacji ekologicznych. 

Świerczewo leży na trasie z No-
wogardu do Strzelewa. Właśnie ta 
powiatowa droga, ma zostać wyre-
montowana. Inwestorem ma być 
Starostwo Powiatowe, przy udzia-
le finansowym gminy Nowogard. 
Modernizacja drogi ma koszto-
wać kilka milionów złotych, które 
mają głównie pochodzić ze środ-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW). Powstał 
już projekt, który jest niezbędny, 
by otrzymać dofinansowanie, za-
równo powiat jak i gmina podpi-
sały umowę o partnerstwie, przy-
pieczętowanym wspólnym finan-
sowym zabezpieczeniem wkładu 
własnego potrzebnego do apliko-
wania o środki. 

Przy okazji poprawy nawierzch-
ni drogi zdecydowano zadbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
Świerczewa, skarżących się od lat 
na kierowców przejeżdżających 
przez wieś z zawrotną prędkością. 
Ludzie domagali się budowy pro-
gów zwalniających w środku wsi. 
Jednak w projekcie drogi zaplano-
wano wysepki drogowe, które sta-
ną na wjazdach do miejscowości. 
Okazało się jednak, że aby mogły 
one  powstać trzeba będzie wyciąć 
10 zdrowych, kilkudziesięciolet-
nich lip. Drzewa te rosną za blisko 
krawędzi obecnej drogi i kolidują 
z planami starostwa. 

- Zgodnie z założeniami projek-
towymi wystąpiliśmy do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie o zgo-
dę na wycięcie 10 szt. drzew ga-
tunku lipa. Ilość drzew przezna-
czona do wycinki stanowi niezbęd-
ne minimum i są to tylko te drze-
wa, które w sposób bezpośredni ko-

lidują z planami inwestycyjnymi 
w m. Świerczewo. Starostwo Po-
wiatowe zdecydowało się zastoso-
wać elementy spowolnienia ruchu 
polegające na fizycznym odgięciu 
toru jazdy na wlotach do miejsco-
wości. Progi zwalniające nie mogą 
być stosowane m.in.: na ulicach i 
drogach, w przypadku kursowania 
autobusowej komunikacji pasażer-
skiej. Regulują to przepisy załącz-
nika nr 4 do rozporządzenia mi-
nistra infrastruktury z dnia 3 lip-
ca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla zna-
ków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach – wyjaśnia To-
masz Kulinicz, Starosta goleniow-
ski.  

Ponadto, zdaniem Starosty, pro-
gi zwalniające mają wiele wad, 
które prędzej czy później miesz-
kańcy Świerczewa dostrzegą. - Z 
dotychczasowych doświadczeń wy-
nika, iż progi spowalniające za-
wsze generują hałas i drgania, co w 
dłuższym okresie użytkowania po-
woduje, iż mieszkańcy żądają de-
montażu tych progów ze względu 
na uciążliwość tego rozwiązania. 
Ponadto zgoda na wycinkę przed-
miotowych drzew jest niezbędna 
do pozyskania wielomilionowej do-
tacji na przebudowę wspomnianej 
drogi, gdyż zastosowane elementy 
bezpieczeństwa ruchu mają bezpo-
średnie przełożenie na pozyskanie 
dodatkowych punktów za bezpie-
czeństwo – podkreśla T. Kulinicz. 

Stanowiska starosty nie po-
dzielają mieszkańcy Świerczewa 
– przynajmniej ci, którzy w spra-

wie planowanej wycinki drzew 
jak i budowie wysepek na drodze, 
skontaktowali się z redakcją DN. 

- Lipy są zdrowe i piękne. Rosną 
tutaj kilkadziesiąt lat. Mam wąt-
pliwości czy trzeba je niszczyć, czy 
może wystarczy zmienić projekt 
zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi. To chyba bardziej humanitar-
ne, zważywszy, że my się dopomi-
naliśmy budowy progów zwalnia-
jących, a nie wysepek, które moim 
zdaniem wcale nie wpłyną na na-
sze bezpieczeństwo. Kierowcy przed 
miejscowością zawsze zwalniają, a 
rozpędzają się jak miną zakręt koło 
kościoła. Wysepki więc tutaj nicze-

go nie zmienią. Jedynie próg zwal-
niający może zniechęcić do rozwi-
jania nadmiernej prędkości prze-
jeżdżając przez wieś – mówi pan 
Krzysztof ze Świerczewa. 

Nie tylko mieszkańcy wsi mają 

wątpliwości, czy zdrowe lipy po-
winny zostać usunięte, by umoż-
liwić budowę zaprojektowanych 
wysepek drogowych. Ma je rów-
nież Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie, która 
na zgłoszenie burmistrza Nowo-
gardu prowadzi w tej sprawie po-
stępowanie. 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zajmuje 
się obecnie sprawą wycinki 10 lip 
w miejscowości Świerczewo. Przed-
stawiony został projekt do uzgod-
nienia w sprawie zezwolenia na 
wycinkę ww. drzew. Zostały prze-
prowadzone oględziny na miejscu, 
zostało na nich stwierdzone m.in., 
że większość zgłoszonych do wy-
cinki drzew jest w dobrym stanie, 
a konieczność ich wycinki wynika 
z przebudowy drogi. Wystosowa-
liśmy do zarządu dróg wezwanie 
do wyjaśnienia, czy istnieje możli-
wość zastosowania w tym miejscu 
rozwiązania alternatywnego (pro-
gi zwalniające) – informuje Anna 
Wachowicz, rzecznik prasowa 
szczecińskiego RDOŚ. 

Do czasu wydania przez RDOŚ 
opinii, drzewa nie będą mogły być 
wycięte. Rzecznik instytucji zapo-
wiada, że decyzja w sprawie lip ma 
zostać wydana do 2 maja. 

Marcin Simiński

Większość widocznych na zdjęciu lip wkrótce może zostać wyciętych

Jedno z drzew (nr 8) przewidzianych do utylizacji
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Oświadczenie  
Starosty Goleniowskiego

W nawiązaniu do publikacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. zamieszczonej na stronie internetowej Gminy 
Nowogard, autorstwa Pana Piotra Suchego, dotyczącej proponowanych warunków umowy najmu, przez 
Specjalistyczną Poradnię Terapeutyczną dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (SPT), na 
rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Goleniowskiego, 
a będącej w trwałym zarządzie Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Ro-
dzin w Nowogardzie, wyjaśniam, co następuje:

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie 
– działając w imieniu Powiatu Goleniowskiego na mocy decyzji Zarządu Powiatu oddającej nierucho-
mość na rzecz jednostki w trwały zarząd - gospodaruje powierzonym mu mieniem. Z tego tytułu zobo-
wiązany jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy o 
finansach publicznych, która nakazuje rzetelne i celowe kierowanie gospodarką jednostki oraz uchwały 
Nr 564/110/13 Zarządu powiatu w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 
za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie powiatu goleniowskiego. 

Przytoczona uchwała ma zastosowanie do wszystkich podmiotów współpracujących z jednostkami sa-
morządu powiatowego w zakresie dzierżawy lub najmu na takich samych zasadach, zaś niestosowanie się 
do tych przepisów byłoby działaniem na szkodę Powiatu. 

Ustawa o związkach zawodowych nie daje podstaw do oczekiwania, że związek zostanie zwolniony z 
opłat lub obciążony symboliczną opłatą, która nie odpowiada nawet faktycznym kosztom eksploatacji, co 
de fakto oznaczałaby dopłacanie przez Poradnię do działalności ZNP. 

Pomimo szacunku za pracę, jaką ZNP w Nowogardzie wykonuje stojąc na straży praw nauczycieli, rów-
nież zatrudnionych w szkołach powiatowych, o czym wspomina autor artykułu, brak jest podstaw do 
traktowania tej organizacji w sposób wyjątkowy i niezgody z prawem.  Autor artykułu oceniając postępo-
wanie Pani Dyrektor Poradni w Nowogardzie powinien mieć na uwadze, że działa ona w interesie i dla do-
bra osób objętych pomocą placówki, którą kieruje. Każdy uzyskany dochód przeznacza bowiem na pod-
niesienie jakości usług świadczonych przez Poradnię na rzecz dzieci i młodzieży oraz stworzenie jak naj-
lepszych warunków sprzyjających terapii i diagnozie potrzebujących pomocy osób.

Sądzę, że mieszkańcom Powiatu, w szczególności gminy Nowogard, nie trzeba tłumaczyć jak ważną rolę 
dla lokalnego środowiska odgrywa praca Poradni, a działania Pani dyrektor zmierzają do jak najlepszego 
wykorzystania mienia jednostki. Dlatego niezrozumiałym jest oczekiwanie Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Nowogardzie, aby Poradnia wspierała tę organizację zaniżając rzeczywiste koszty wynajmu po-
mieszczenia. 

Biorąc pod uwagę jak ważna i nieoceniona jest pomoc Poradni dla naszych dzieci, w tym w dużej czę-
ści z terenu Gminy Nowogard, zamieszczanie artykułu, który jest stronniczy i nieobiektywny wskazuje na 
brak rzetelności autora tekstu i wprowadza mieszkańców w błąd, co do stanu faktycznego.  

Zapewne w spornej sprawie każda ze stron, a więc zarówno Poradnia jak i ZNP w Nowogardzie mają 
swoje racje, każda z nich kieruje się, bowiem własnym interesem i dba o to aby realizować swoje ustawo-
we zadania jak najlepiej. Dyrektor Poradni odpowiada przed Zarządem Powiatu za prawidłowe i zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa zarządzanie jednostką i powierzonym mieniem i w tym względzie sa-
modzielnie podejmuje wszelkie decyzje. 

Z poważaniem:
Tomasz Kulinicz

Starosta Goleniowski

„miejsca pamięci w Nowogardzie - 
kościół pw. WNmP w Nowogardzie”

W I LO ubiegają się  
o poselski mandat 
W miniony wtorek, 12 kwietnia, w I Liceum Ogólnokształ-
cącym odbyła się nietypowa lekcja historii, zorganizowana 
w ramach rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży (SDiM), która odbędzie się 1 czerwca. 

Uczniowie I LO już dwukrot-
nie w przeszłości brali udział w 
SDiM. W tym roku kandydata-
mi do zdobycia mandatów posel-
skich są uczniowie klasy drugiej: 
Jagoda Ptasińska i Wiktor Wi-
śniewski. 

Zgodnie z regulaminem opra-
cowanym przez Kancelarię Sej-
mu, udział w SDiM może wziąć 
każda szkoła średnia, która wcze-
śniej wykona projekt animacyj-
no-badawczy w ramach konkret-
nego tematu. W tym roku brzmi 
on: ”Miejsca pamięci – material-
ne świadectwo wydarzeń szcze-
gólnych dla lokalnej i narodo-
wej tożsamości”. Autorzy najle-
piej ocenionych zadań rekrutacyj-
nych zostaną zaproszeni do zaję-
cia miejsc w ławach poselskich 1 
czerwca, a najlepszych z najlep-
szych – do udziału w posiedze-
niu komisji problemowej. Jagoda 
i Wiktor wybrali do badania ko-
ściół pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Nowogardzie, ze względu 
na jego bogatą historię. By dowie-
dzieć się, jaką rolę w świadomo-
ści lokalnej społeczności zajmuje 
świątynia, przeprowadzili ankietę 
wśród 40 osobowej grupy respon-
dentów w różnym wieku. Wyni-
ki ankiety przedstawili podczas 
wtorkowego spotkania. Wynikało 
z niej m.in., że dla 60% badanych 
kościół to ikona kulturowo-reli-
gijna w naszym mieście. Więk-
szość pytanych potrafiła też odpo-
wiedzieć w jakim stylu architek-
tonicznym świątynia jest zbudo-
wana. Spore rozbieżności z uwa-
gi na wiek ankietowanych wystą-
piły jednak w pytaniach dotyczą-
cych czynnego uczestnictwa w ży-
ciu kościoła. Dlatego właśnie Ja-
goda i Wiktor uznali, ze istnienie 
konieczność przybliżenia swoim 

rówieśnikom informacji na temat 
starego kościoła. W miniony wto-
rek zorganizowali spotkanie pt. 
„Miejsca pamięci w Nowogar-
dzie - Kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie”.

Na zakończenie spotkania Ja-
goda i Wiktor zaprosili zapro-
szonych gości i społeczność 
uczniowską zgromadzoną w sali, 
do wspólnej krótkiej debaty. Py-
tali m.in., jakie wydarzenia z ży-
cia kojarzą się im z kościołem pod 
wezwaniem WNMP w Nowogar-
dzie i w jaki sposób kościół może 
stać się miejscem, do którego 
chętniej będzie uczęszczać mło-
dzież. 

Wtorkowe spotkanie było ostat-
nim elementem pracy rekru-
tacyjnej, która umożliwi Jago-
dzie i Wiktorowi kwalifikację do 
XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Wszystkie nadesłane projekt oce-
nią przedstawiciele Instytutu Pa-
mięci Narodowej, po czym wy-
biorą 230 dwuosobowy zespół, 
którego członkowie zasiądą w ła-
wach poselskich 1 czerwca br. 

Pozostaje trzymać kciuki za 
projekt przygotowany przez 
uczniów I LO w Nowogardzie. 

MS

Jagoda Ptasińska i Wiktor Wiśniewski, 
kandydaci na posłów z I LO.

Wtorkowe spotkanie w I LO.

Niebezpieczne pułapki w ratuszu?
Poniżej list, jaki w sprawie 

bezpieczeństwa w nowogardz-
kim ratuszu nadesłała nasza czy-
telniczka.

Proszę zainterweniować w spra-
wie bezpieczeństwa w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie. W po-
niedziałek wybrałam się do Urzę-
du ze swoim 2-letnim dzieckiem, 
celem wyrobienia dowodu oso-
bistego. Pomijam już fakt, że do 
„biura dowodów” trzeba wejść na 
samą więżę urzędu, co jest nie lada 
wyczynem, zwłaszcza gdy ma się 
dziecko na rękach... Tu inną kwe-
stią jest czy nie należałoby prze-
nieść tego biura niżej, chociażby z 
uwagi na starzejące się nam spo-
łeczeństwo.  Dochodząc jednak do 
sedna. Jak miałam wypełnić spo-
kojnie wnioski, gdzie stolik stoi pod 

filarem, pomiędzy schodami a dru-
gimi schodami, a z boku balustra-
da i poręcze odbiegające od jakich-
kolwiek norm bezpieczeństwa dla 
dzieci - do redaktora naczelnego 
przesyłam zdjęcie, jak główka mo-
jego 2 letniego dziecka przechodzi 
przez szczeble. Zwróciłam uwagę, 
że szerokość pomiędzy barierkami 
winna być nie większa niż 12 cm, 
a tam jest 15, a niekiedy 17 cm...
(mierzyłam miarką!). Może więc 
dojść do tragedii. Zasygnalizowa-
łam ten temat panu K. Kolibskie-
mu, który akurat przechodził, gdy 
byłam w ratuszu. Oznajmił mi, że i 
tak już dołożyli barierki poprzecz-
ne na dole balustrady... Nie mniej 
zakładam, że zajął się zgłoszoną 
przeze mnie sprawą. 

Wiem, że w ratuszu zatrudnio-

ny jest BHP-owiec najlepszy z naj-
lepszych. Dlatego dziwi mnie, że 
przy okazji trwającego tam remon-
tu - nikt tego nie wziął pod uwagę. 
Może Wasza interwencja coś zmie-
ni. 

Dane do wiadomości redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 

W sprawie tematu poruszonego w artykule na stronie 3
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Moje owce słuchają mego gło-
su, a Ja znam je. Idą one za 
Mną i Ja daję im życie wiecz-
ne. Nie zginą one na wieki i nikt 
nie wyrwie ich z mojej ręki. Oj-
ciec mój, który Mi je dał, jest 
większy od wszystkich. I nikt nie 
może ich wyrwać z ręki mego 
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  
(J 10,27-30)

Dzisiejsze Słowo mimo, że 
krótkie daje nam duże pole do 
refleksji. Fragment ten wyrwany 
jest z dyskusji, która miała miej-
sce w Świątyni Jerozolimskiej, w 
krużganku Salomona, między 
Jezusem a Żydami. Jezus w roz-
mowie odwołuje się do obrazu 
owcy. Warto uzmysłowić sobie 
podejście Żydów do tego zwie-
rzęcia. Ich stosunek do owiec był 
bardzo serdeczny i ciepły. Nie 
traktowali ich jako element czy-
sto kulinarny. Owca była zwie-
rzęciem składanym Bogu w ofie-
rze. Chociażby znamy ten mo-
ment gdy Abraham miał złożyć 
w ofierze swojego syna Izaaka i 
w ostatniej chwili pojawiła się 
owieczka, która zastąpiła ofiarę 
z syna. Była to ofiara miła Bogu. 
Krew tego zwierzęcia była wyko-
rzystana do naznaczenia odrzwi 
w Egipcie i chroniła przez plagą 
śmierci. Żydzi cenili każdą owcę, 
bo była to postawa ich egzysten-
cji. Ten kto miał owce ten miał 
tak naprawdę życie. Tak traktuje 
nas Jezus- jak Żydzi owce. Jego 
stosunek do nas jest bardzo ser-
deczny i ciepły. Chrystus mówi 
do Żydów, że do Jego owiec na-
leżą te, które słuchają Jego gło-
su. Lektura Ewangelii i modli-
twa pozwalają nam usłyszeć głos 
Jezusa. Pozwalają nam Go po-
znać i poznać Jego miłość. Czy 
jednak jestem oddaną owcą? 
Owcą, która słucha głosu swo-
jego Pasterza? Owcą, która idzie 

za swoim Opiekunem? Jak owca 
za pasterzem, jak uczeń za na-
uczycielem, jak turysta za prze-
wodnikiem, jak dziecko za ro-
dzicem, czy tak ja idę za Chry-
stusem? Nie może nazywać się 
owcą Chrystusa ten, kto swo-
im życiem nie idzie za Nim. Je-
zus mówi, że zna swoje owce. 
Znać to w języku biblijnym zna-
czy więcej niż tylko wiedzieć jak 
ktoś ma na imię, kiedy wypada-
ją jego urodziny czy imieniny. 
Znać to coś więcej niż znikoma 
wiedza o tym gdzie ktoś miesz-
ka, jaką ma pracę, czym się zaj-
muje. Znać to być z kimś w ser-
decznej, pełnej miłości rela-
cji. Jezus Chrystus mówi, że zna 
swoje owce. Prawdziwa owca to 
ta, która także zna swojego Pa-
sterza. Tak, jak każdą ludzką re-
lację trzeba pielęgnować tak po-
winniśmy dbać o naszą relację 
z Jezusem. Podstawą jest życie 
zgodne z Bożymi przykazania-
mi oraz życie sakramentalne. To 
wszystko sprawia, że Boża mi-
łość chroni nas przed niebez-
pieczeństwem, które niesie nam 
współczesny świat. Tylko życie 
przy boku Pasterza, którym jest 
Chrystus może uczynić nasze 
życie życiem szczęśliwym. Tylko 
życie przy boku Pasterza, może 
nadać naszemu życiu prawdzi-
wy sens. Tylko życie przy boku 
Pasterza da nam radość i chęć 
do życia. Tydzień, który będzie-
my przeżywali w Kościele Świę-
tym nazwany jest tygodniem 
modlitw o powołania. Modlimy 
się w sposób szczególny za tych, 
którzy słuchają głosu Pasterza, a 
bynajmniej ten głos próbują w 
swoim życiu usłyszeć. Chciał-
bym zaprosić Cię do szczegól-
nej modlitwy w tym tygodniu za 
powołanych i o powołania. Po-
módl się najpierw za tych, któ-
rzy w swoim życiu odpowiedzie-
li już na głos Pasterza, aby odno-
wili w sobie te relację wzajem-
nej miłości. Aby Bóg na nowo 

rozpalił w ich sercach gorliwość 
do pełnienia służby w Kościele 
Chrystusowym. Pomódl się tak-
że za tych, którzy weszli na dro-
gę powołania, aby był to owoc-
ny czas poznawania i słuchania 
Pasterza. Czas budowania rela-
cji opartej na zaufaniu i otwar-
tości. Pamiętaj również w swo-
ich modlitwach o nowych po-
wołaniach. Współczesny świat 
bardzo mocno zagłusza ser-
ca młodych ludzi i coraz trud-
niej im usłyszeć głos wołającego 
ich Pasterza. Prośmy dla nich o 
odwagę i siłę do stawienia czo-
ła wszystkim przeciwnościom.  
Niech pomocą w przeżyciu tego 
tygodnia będzie modlitwa pa-
pieża Pawła VI.

Modlitwa Pawła VI o nowe 
powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, któ-
ry powołałeś Apostołów, aby ich 
uczynić łowcami dusz, pocią-
gnij ku sobie gorące i szlachet-
ne umysły młodych i uczyń ich 
swoimi naśladowcami i swoimi 
sługami. Spraw, by pragnęli tak 
jak Ty, powszechnego odkupie-
nia, dla którego ustawicznie po-
nawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się 
wstawiać za nami, otwórz przed 
nimi takie horyzonty, by do-
strzegli cały świat, w którym 
wznosi się niema prośba tak wie-
lu braci o światło prawdy i ciepło 
miłości. Spraw, by odpowiadając 
na Twoje wołanie, przedłuża-
li tu, na ziemi, Twoją misję, bu-
dowali Twoje Ciało Mistyczne - 
Kościół i byli solą ziemi i świa-
tłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miło-
ściwe wołanie również na wiele 
serc kobiecych, czystych i wiel-
kodusznych, i wlej w nie pra-
gnienie doskonałości ewange-
licznej, oddania się służbie Ko-
ścioła oraz braci potrzebujących 
pomocy i miłości. Amen.

ks. Krystian Dylewski

Janina Bera: lat 81, zmarła 12.04.2016r., pogrzeb odbył się 
14.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Wiesława Gruchot: lat 64, zmarła 12.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
15.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Walewska: lat 81, zmarła 13.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
16.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

ksiądz - raper w Nowogardzie  

Hip-hopowa katecheza
We wtorek, 12 kwietnia, o godzinie 10:00, na deskach 
nowogardzkiego Domu Kultury wystąpił znany w całej Polsce 
najlepszy raper wśród księży i najlepszy ksiądz wśród raperów, 
ks. Jakub Bartczak. Duszpasterz z parafii pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Sulistrowicach przyjechał do Nowogardu, by w 
rytmie hip-hopu głosić wśród młodzieży Słowo Boże. 

Ks. Jakub Bartczak pochodzi z 
Wrocławia. Obecnie służy w parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Sulistrowicach, miejscowości leżą-
cej u szczytu gór Ślęża na Dolnym Ślą-
sku. Jako duchowny stara się zachęcić 
młodych ludzi do wiary w Boga i Ko-
ściół, m.in. za pomocą rapu.     Ks. Ja-
kub przyjechał do Nowogardu na za-
proszenie ks. Roberta Szyszki, z pra-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie.

We wtorek 12 kwietnia, o godzi-
nie 10:00, na scenie Nowogardzkiego 
Domu Kultury odbył się koncert, pod-
czas którego ks. Jakub Barczak wraz z 
uczniem z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie, Kamilem 
Śmiglem, zaprezentowali kilka wspa-
niałych utworów o tematyce religijnej. 
Koncertu wysłuchała młodzież  I LO 
w Nowogardzie. W trakcie występu 
kapłan zaprosił wszystkich miłośni-
ków rapu i hip -hopu do wspólnej za-
bawy. Wtedy na scenę wyszli ucznio-
wie Liceum Damian „Eross” Kryst-
kiewicz oraz Maciej „Maku” Kuber-
ski, którzy razem z artystą wykonali 
jeden z utworów. 

Po kolejnych utworach na scenę 
zaproszono osoby, które zgodziły się 
opowiedzieć o swoim świadectwie 
wiary. Jedna z historii w sposób szcze-
gólny urzekła publiczność.

 - Właściwie Jezusa spotykam co-
dziennie w swoim życiu, w każdym ge-
ście, w każdym dobrym czynie, któ-
ry ktoś mi okazuje. Spotkałam już w 
moim życiu Boga, kiedy moja mama 
nosiła mnie jeszcze w brzuchu. W okre-
sie ciąży ze mną mama przechodziła 
różyczkę, a mi groziło, że urodzę się być 
może sparaliżowana. Lekarz nie da-
wał mi szans, że będę zdrowa, bo mia-
łam wtedy zaledwie 10 tygodni. Mama 
wówczas powiedziała sobie, że nie po-
sunie się do czynu aborcji i urodzi mnie 
taką jaką jestem. Moja mama modli-
ła się przez cały ten czas do Pana Boga, 
a ja wbrew przewidywaniom lekarzy 
urodziłam się dzięki  Bogu zdrowa – 
opowiedziała Ola. 

Po koncercie ks. Jakub podzielił się 
z redakcją DN swoimi refleksjami na 

temat wizyty w Nowogardzie. Zdra-
dził też skąd u niego zamiłowanie do 
śpiewania rapu i łączenia go z głosze-
niem Słowa Bożego. 

- To jest związane z moją pasją, któ-
rą jest właśnie rap. Od prawie 10 lat je-
stem księdzem, a od ponad 10 lat idę 
tą drogą kapłańską. Kiedyś odkryłem, 
że w Stanach istnieje taka muzyka jak 
rap, pomyślałem więc, że można było-
by połączyć to co robię właśnie z moją 
pasją do muzyki hiphopowej. Bóg i 
wiara jest częścią mnie, ale w pewnym 
stopniu hip hop również jest częścią 
mnie. Więc nie było innego wyjścia, jak 
połączyć te obie pasje ze sobą. Bardzo 
się cieszę, że wielu ludzi pozytywnie 
odbiera to co robię. Bo gdyby było ina-
czej, to prawdopodobnie bym nie rapo-
wał. Muszę dodać, że księża z tutejszej 
parafii bardzo uparcie zapraszali mnie, 
abym tu przyjechał. Zapewniali mnie, 
że są tu sami mili ludzie. - mówi w roz-
mowie z DN,  ks. Jakub. Po krótkiej 
rozmowie z duszpasterzem zapytali-
śmy również Kamila Śmigla, jak oce-
nia wspólny wysęp z księdzem.

- Nigdy jeszcze w takim duecie nie 
występowałem, dużo inaczej wystą-
pić na scenie z kumplem, który ma po-
dobne doświadczenie jak ja, a  zupełnie 
jest inaczej wystąpić  z człowiekiem, 
który ma ogromne doświadczenie w 
tym co robi. Było naprawdę świetnie, 
dużo się nauczyłem przez te dwa dni - 
opowiada Kamil. 

Ks. Jakub w rozmowie z naszą ga-
zetą dodaje, że ceni młodych ludzi z 
pasją, którzy dążą do realizacji swo-
ich marzeń. A Kamila Śmigla, z któ-
rym miał okazję wystąpić, porównu-
je do Busta Rhymesa, amerkańskiego 
rapera. 

- Ja ze swojej strony jestem zafa-
scynowany ludźmi, którzy  mają pa-
sje. Jest to dla mnie „mega” doświad-
czenie. Występując z młodym człowie-
kiem nie odczuwam żadnej różnicy po-
koleń. Cieszę się, że Ci ludzie mają pa-
sje i chcą coś robić. Bardzo podoba mi 
się „stylówa” Kamila, jest jak Busta 
Rhymesa – dodaje na zakończenie du-
chowny. 

Klaudia Stefańska 

Po występie uczniowie z I LO w Nowogardzie postanowili upamiętnić spotkanie fo-
tografią z księdzem - raperem  Jakubem
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Hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej   
i Zesłańcom na Syberię
Dzień 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu przypada 
również 76 rocznica drugiej masowej deportacji obywateli Rzeczypospolitej w głąb Związ-
ku Sowieckiego.

Tradycyjnie Sybiracy spotykają 
się w tym dniu pod „Pomnikiem 
Poległym na Wschodzie”, pochy-
lają z szacunkiem nad mogiła-
mi Sybiraków oraz Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Chcemy zachować pa-
mięć o wojsku, które nie poległo 
na polu bitwy, lecz zostało skryto-

bójczo zamordowane strzałem w 
tył głowy. Mamy nakaz o tym pa-
miętać, bo „Naród, który traci pa-
mięć, traci sumienie i traci życie”.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji SP 
nr 1, uczniom wraz z opiekunem, 
którzy przepięknie w recytowanych 
wierszach oddali hołd poległym. 

Ojczyzna to nie tylko groby, to 
także pamięć o grobach, których 
nie ma. To moralny nakaz nie tyl-
ko dla nas, którzy przeżyliśmy 
do dziś. To moralny nakaz dla 
wszystkich Polaków.

Prezes Związku Sybiraków
Maria Dembińska

kulice- zaproszenie na 
wydarzenie z cyklu:

„Muzyka we dworze”
W sobotę (23 kwietnia), w dworze w Kulicach, o godzinie 
17:00, odbędzie się koncert w wykonaniu Chóru Kameral-
nego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie, pod batutą Iwony Wiśniewskiej-Sala-
mon. Ze względu na ograniczone możliwości sali konfe-
rencyjnej (maks. do 100 os.) osoby zainteresowane powin-
ny potwierdzić swój udział telefonicznie lub mailem – tel. 
91 444 10 87, 661 319 961; e-mail: kulice@univ.szczecin.pl

Red.

 Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach 
Stowarzyszenie Akademia Kulice 

 
zapraszają na wydarzenie z cyklu „Muzyka we dworze” 

 

Wiosenne muzykowanie. Koncert polskich twórców chóralnych 
 

w wykonaniu Chóru Kameralnego  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

pod batutą Iwony Wiśniewskiej-Salamon 
 

Dwór w Kulicach, 23 kwietnia 2016 r. godz. 17.00 
 

Program: 
Muzyka sakralna 

Intonent hodie / Adoramus Te Christe - Jacek Sykulski 
Panu ja ufam - Mikołaj Gomółka 

O sacrum convivium - Marian Sawa 
Jubilate Deo - Paweł Łukaszewski 

Popule meus - Marian Sawa 
Magnificat - Andrzej koszewski 

 

Muzyka ludowa 
Tancujze dziwcyno  
Tam w ogródeczku 

Powiadają, żem jest ładna 
Zielony mosteczek 

 
Chór Kameralny ZUT powstał na Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1991 r. z inicjatywy 
Iwony Wiśniewskiej-Salamon. Zespół tworzą studenci i absolwenci uczelni. Jego 
repertuar obejmuje muzykę sakralna, ludową, rozrywkową oraz gospel. Chór 
koncertował w Szwecji, Danii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Holandii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Słowacji, na Litwie, 
Łotwie, Ukrainie i Malcie. Jest laureatem wielu konkursów chóralnych w Polsce i na 
świecie. Dorobek artystyczny został utrwalony na 4 kasetach i 10 płytach CD. Zespół od 
lat stara się zachować kameralny styl i charakter oraz młodzieńcze i radosne brzmienie 

Spotkali się na plebani

Zainaugurowali współpracę…
W tych dniach, na zaproszenie proboszcza  ks. Grzegorza Legutko, parafię pw. WNMP w 
Nowogardzie, odwiedzili: pastor Bernhard Riedel z kościoła ewangelickiego (protestanc-
kiego) w niemieckim miasteczku Penkun oraz przewodniczący tamtejszej rady parafial-
nej Sven Zillat. Wizyta była związana z porozumieniem, jakie mają nawiązać dwa kościoły. 

To początek współpracy, któ-
ra w przyszłości, poza przyjaźnią 
i wymianą międzykulturową, po-
zwoli aplikować o środki unijne 
na remonty świątyń po obu stro-
nach Odry, w ramach  programu 
Interreg. W naszym przypadku 
chodzi o remont elewacji starego 
kościoła oraz budowę sali wysta-
wowej w wieży świątyni. 

 Pastorowi z Niemiec towarzy-
szył przewodniczący rady para-
fialnej w Penkun, Sven Zillat. Cie-
kawostką jest, że obu panów łączy 
nie tylko wspólnota religijna, ale 
też fakt, istotny szczególnie z na-
szego punktu widzenia. Otóż oby-
dwaj mają za żony Polki. Wybran-
ka pastora Bernharda ma na imię 
Mariola i pochodzi z Mazowsza. 
Natomiast pani Wioletta, małżon-
ka p. Svena, urodziła się w Maria-
nowie w pobliskiej gminie Star-
gard. Pastor dzięki temu nawet 
dość dobrze nauczył się mówić po 
polsku. 

Robocze spotkanie odbyło się w 
Domu Parafialnym. Poza gośćmi 
z Penkun wzięli w nim udział Sta-
nisław Saniuk, przewodniczący 
RM, Jowita Pawlak radna i prze-
wodnicząca komisji ds. pozyski-
wania środków unijnych działają-
cej przy Radzie, członek rady pa-

rafialnej przy kościele pw. WNMP 
p. Mirosław Berezowski i p. Stani-
sława, pracownik kancelarii para-
fii pełniąca w czasie rozmów rolę 
tłumacza. Wcześniej dwuosobo-
wą delegację z Niemiec, ks. G. Le-
gutko oprowadził po kościele. 

MS

Spotkanie z gościmi z Niemiec w Domu Pariafialnym przy Kościele pw. WNMP. Od 
lewej J. Pawlak, St. Saniuk, ks. G. Legutko, pastor B. Riedel, p. Stanisława, S. Zillat, 
M. Berezowski.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

Z a p r a s z a 
26 kwietnia /wtorek/ godz. 1630

na spotkanie z zielarzem
Panem Andrzejem 

Wojtkowskim.
W ramach spotkania 

degustacja herbat
oraz możliwość zakupu 
mieszanek ziołowych.

komunikat Policji !
Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. w pobliżu kościoła, 

przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie znaleziono telefon marki No-
kia 1209. 

Właściciel zguby proszony jest o kontakt pod nr telefonu 91-57-
92-340 (311)  lub o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie. 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494       

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

   

Zapraszamy: ul. Boh. Warszawy 71, tel. 609 931 469 

Zaprasza 19.04.2016 o godz. 10.00

podczas, którego będzie można poznać nasze przedszkole
i wziąć udział w zajęcich przygotowanych przez terapeutów

na Dzień Otwarty
F.W.  Ewa-Med

Transport Medyczny
zatrudni

ratownika medycznego
(pielęgniarkę)

na umowę zlecenie
tel. 603 133 642

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Nasi przedsiębiorcy: Sklep Zielarsko-Medyczny JANTAR II 

Zioła fascynują człowieka od zawsze
Natura obdarzyła nas lekami na prawie wszystkie dolegliwości. Są to zioła . Warto jednak wiedzieć, jak je stosować, by przyniosły pożądany skutek. O tym 
w cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”  porozmawiamy z właścicielką Sklepu Zielarsko-Medycznego panią Izabelą Słomską, która prowadzi swoją działalność od 
2008 roku.

Dziennik Nowogardzki: Pani 
Izo, w serialu „Ranczo” występu-
je babka- zielarka i za jej sprawą 
jeden z bohaterów serialu wró-
cił, do „siebie”, a tym samym od-
zyskał zdrowie poprzez właśnie 
„babcine sposoby”, więc jak tu 
nie wierzyć w moc właśnie ziół...

Izabela Słomska właściciel-
ka Sklepu Zielarskiego „ Jantar 
II” - Rzeczywiście tak było. Osobi-
ście mnie się ta postać babki bardzo 
spodobała, już od początku tego se-
rialu, kiedy poprzez swoje mikstu-
ry przegoniła męża Lucy do Ame-
ryki, czy też wyleczyła żonę Piotr-
ka, gdy przestała mówić. Już wtedy 
było widać, czym będzie się zajmo-
wała w serialu, i że ziołolecznictwo 
to jej profesja, która dziś ma coraz 
więcej zwolenników, a której sedno 
i wartość jest w czystej naturze, ro-
ślinach i ziołach, które ja określam, 
że są z apteki Pana Boga. 

Sklep Zielarsko – medycz-
ny istnieje na naszym rynku od 
2008 roku, proszę powiedzieć, 
jakie były jego początki ? 

Tutaj rzeczywiście musimy się 
cofnąć do roku 2008, kiedy to zro-
dziła się taka myśl, by w Nowogar-
dzie powstał sklep, w którym klient, 
nie pacjent, będzie mógł kupić so-
bie naturalne, bez chemii medyka-
menty, których działanie spowodu-
je poprawę jego stanu zdrowia czy 
urody. Dlatego wspólnie z rodzica-
mi zdecydowaliśmy, że otworzymy, 
oprócz apteki, jeszcze też sklep w 
którym będzie można kupić suple-
menty czy preparaty pochodzenia 
naturalnego. Dziś stwierdzam, że 
to był bardzo dobry pomysł, bo jak 
pan widzi do sklepu nadal  przy-
chodzą klienci, którzy poprzez od-
powiedni na swoje schorzenie za-
kup ziół mogą ulżyć sobie w bólu, 
np. chorej wątroby, czy też zmniej-

szyć wypadanie włosów.
Kto, zachęcił panią do prowa-

dzenia tego biznesu? 
 To zajęcie zaszczepiła we mnie 

moja siostra, która jest mgr farma-
cji i to ona podpowiedziała mi, że 
mogłabym spróbować swoich sił w 
tym biznesie, który wymaga ow-
szem wiedzy, ale i empatii, którą 
noszę w sobie, bo zwyczajnie lubię 
pomagać i służyć ludziom zwłasz-
cza tym, którzy cierpią z powodu 
choroby czy kalectwa. Dlatego od-
noszę wrażenie, że ten zawód jest 
dla mnie jak najbardziej powoła-
niem. Myślę, że teraz jest okazja, 
by bardzo serdecznie podziękować 
moim rodzicom, a także siostrze za 
wsparcie, którego mi udzielili, gdy 
„rozkręcałam” ten biznes. 

Branża medycyny naturalnej 
charakteryzuje się dość specy-
ficznym towarem, który nie ma 
raczej nic wspólnego z farmako-
logią, lecz bardziej mam wraże-
nie, że homeopatią? 

Jak najbardziej, bo w sklepie ta-
kim jak ten, nie wolno sprzedawać 
leków na receptę. Dla leków tego 
typu jest odpowiednie miejsce – 
czyli apteka. Tutaj tylko i wyłącz-
nie klient może kupić suplemen-
ty takie jak: zioła, herbatki, maści, 
oleje, ale również zdrową żywność, 
która jest także w ofercie mojego 
sklepu. Dlatego pozostaje mi już 
tylko serdecznie wszystkich pań-
stwa zaprosić to odwiedzenia skle-
pu i zapoznania się z jego ofertą.

Ziołolecznictwo, czyli fitotera-
pia to leczenie chorób z zastoso-
waniem ziół. Staje się ona coraz 
bardziej popularną formą medy-
cyny, która zdobywa coraz wię-
cej zwolenników? 

I wcale się temu nie dziwię. Bo 
ich zdrowotna moc jest przecież 
wykorzystywana w uzdrawianiu 

od bardzo dawna. Bo np. taka cho-
ciażby nalewka zawierająca kom-
pozycję i kombinację ziół prawi-
dłowo dobranych może korzyst-
nie zadziałać na dobrą przemia-
nę materii, tym samym powodu-
jąc lepsze samopoczucie i prawi-
dłowe trawienie. Dlatego uważam, 
że powrót do naturalnych metod i 
ich zastosowanie zawsze był „mod-
ny”, ale wymaga cierpliwości a tak-
że czasu, bo jak pan wie specyfiki 
tego rodzaju w działaniu mają nie-
co dłuży czas, który niestety dziś 
nie każdemu odpowiada. Dlate-
go zwolennikami są tu najczęściej 
ludzie starsi, którzy zawsze wie-
rzyli w moc natury. Lecz nie mogę 
też  pominąć młodzieży która, gdy 
zbliża się okres dojrzewania szuka 
pomocy w medycynie naturalnej i 
takim sklepie jak właśnie mój, by 
zwalczyć np. trądzik młodzieńczy, 
gdy leki od lekarza się nie spraw-
dzają.  

Czyli ziołolecznictwo może 
przynieść i ulgę i wyleczenie …

Panie redaktorze fitoterapia, 
czyli ziołolecznictwo była już od 

dawien, dawna wykorzystywana, 
jako jedyna z form uzdrowienia 
czy też leczenia. Dlatego mój sklep 
z ziołami jest miejscem, w którym 
klient odnajdzie wiele ziół i prepa-
ratów leczniczych pozwalających 
zmniejszyć lub całkowicie, a nawet 
zupełnie wyeliminować różnorod-
ne dolegliwości.

Czy leki niekonwencjonal-
nej medycyny są zawsze przy-
gotowywane indywidualnie pod 
klienta?

Niekoniecznie, mogą to być rów-
nież gotowe zestawy w opakowaniu 
tak jak widać tu na półce, bowiem 

ich wytworzenie przez producen-
ta jest ścisłą tajemnicą, a sam opis 
musi być zgody do odpowiednie-
go ich zastosowania. Dlatego, gdy 
klient przychodzi do sklepu to musi 
wiedzieć, że nawet preparat zioło-
wy musi mieć swoje przepisane za-
stosowanie do konkretnego scho-
rzenia, tak jak leki na receptę.

Dostrzegłem w ostatnim cza-
sie, że coraz częściej kupujemy 
zioła czy medykamenty i bywa, 
że nie mamy żadnej gwarancji, 
że są one bezpieczne dla nasze-
go zdrowia? 

Tutaj muszę powiedzieć, że żad-
ne leki i również te ziołowe nie są w 
pełni i do końca bezpieczne, ale nie 
powinnyśmy się ich bać, albowiem 
są one źródłem wielu substancji 
mających zbawienny wpływ na na-
sze zdrowie, a także to, by nie prze-
sadzać z ich zażywaniem. Zauwa-
żyłam, z racji swojej pracy, że cza-
sami zdarzają się osoby, które uwa-
żają, że zioła mogą stosować prak-
tycznie w każdej sytuacji i w każ-
dej ilości. W moim odczuciu jest to 
z pewnością nie do końca prawdą, 

bo w nadmiarze wszystko może za-
szkodzić, dlatego tutaj apeluję, by 
zachować zdecydowanie zdrowy 
rozsądek. Ale, by dopełnić wyczer-
pującej odpowiedzi, to chcę jeszcze 
dodać, że nigdy nie powinnyśmy 
stosować preparatów ziołowych 
pochodzących z niepewnych źró-
deł, bowiem bywa, że ich skład nie 
jest dobrze znany i mogą zawierać 
np. substancje i związki szkodliwe, 
które zamiast nam pomóc spowo-
dują pogorszenie zdrowia.

Uważa pani, że zanim kupimy 
ziołową herbatkę czy jakiś suple-
ment, to czy nie lepiej  skonsul-

tować to z lekarzem? Bowiem 
niektóre suplementy, herbatki, 
właśnie wchodzą w niepożąda-
ne reakcje z częścią leków, i za-
miast przynosić poprawę, powo-
dują różnego rodzaju zaburze-
nia zdrowotne.

Rzeczywiście i tak może się zda-
rzyć. Dostrzegłam poprzez tę pra-
cę, że coraz więcej osób powraca 
do naturalnych metod leczenia nie-
przetworzonych produktów żyw-
nościowych, czy materiałów sto-
sowanych do wykańczania np. 
wnętrz. Pewna część osób, szcze-
gólnie tych starszych, mam wraże-
nie, że wciąż bardzo ufa tej formie 
lecznictwa, jaką jest kuracja zioło-
wa, czego potwierdzeniem jest zna-
cząca frekwencja, np. w ciągu jed-
nego dnia odwiedza mój sklep ok. 
60 klientów, którzy proszą o poradę 
i sprzedaż preparatów ziołowych, 
m.in. na lepszą pracę takich orga-
nów jak: nerki, wątroba czy na ob-
niżenie cholesterolu.  

Chciałem zauważyć, że dziś 
zioła można kupić bez problemu 
choćby tu w pani sklepie.  Jednak 
niektóre osoby cenią sobie mimo 
wszystko bardziej zioła wyhodo-
wane we własnym ogrodzie? 

Tutaj rzeczywiście odpowiedź 
powinna być banalnie prosta, ale 
tak chyba nie do końca jest z racji 
niestety postępującej cywilizacji, 
gdzie widzi się coraz więcej zagro-
żeń w postaci oprysków na uprawy, 
które mają być chronione przed pa-
sożytami itp., ale by dopełnić mo-
jej wypowiedzi i pana ciekawo-
ści powiem, że miejscem na zbio-
ry dobrych ziół niech będą np. łąki 
czy pola, po prostu tereny położone 
z dala od ruchliwych dróg. Ponie-
waż rosną one daleko od dróg, po 
których jeżdżą samochody wydzie-
lające spaliny i na polach, które są 
wolne od pestycydów.

Polityka podatkowa naszej 
gminy nie jest życzliwie otwar-
ta dla przedsiębiorców i nie za-
nosi się raczej na korzystny jej 
progres dla nich. Dlatego zapy-
tam, czy widzi tu pani jakąś jesz-
cze sensowną alternatywę? 

Nie znam się zbytnio na polity-
ce, a w szczególności na tej lokal-
nej, ale wydaje mi się, że każdy wy-
soki podatek dla lokalnej ekonomi-
ki czy przedsiębiorcy  przyczynia-
ją się do niższego rozwoju, a wręcz 
marazmu, którego efektem jest np. 
niewiele miejsc pracy czy też wy-
jazd lokalnej społeczności z nasze-
go miasta Nowogardu. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Leczenie ziołami to naturalne metody, które bardzo są skuteczne - mówi pani Iza-
bela 

Sklep ziołowo-medyczny mieści się w Nowogardzie przy ulicy 700 Lecia
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Strabag lubi Nowogard – Nowogard lubi Strabag

Dlaczego kolejna  inwestycja miejska  zostaje  oddana 
wykonawcy zewnętrznemu?
3 mln 63 tys. złotych zainkasuje firma Strabag za wykonanie drogi dojazdowej do nowogardzkiej  strefy ekonomicznej. To wynik rozstrzygniętego w tym 
tygodniu przetargu. Tym samym zlecenia tego nie otrzyma nowogardzka firma PRD z ulicy Górnej, której oferta przetargowa była niemal 137 tys. wyższa. 
Czy jednak oferta Strabag-u w  ciągnionym rachunku ekonomicznym jest rzeczywiście tańsza? Otóż z całą pewnością nie!

Przetarg na wykonanie drogi 
dojazdowej do strefy ekonomicz-
nej został ogłoszony po tym, jak 
pod koniec ubiegłego roku inwe-
stycja ta otrzymała dofinansowa-
nie wojewody z Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-
2019. Dofinansowanie wojewody 
wynosi połowę wartości inwesty-
cji, pozostała połowa czyli około 
1,5mln gmina inwestor musi za-
bezpieczyć we własnym budżecie. 
Radni miejscy decyzję dotyczącą 
wyasygnowania wkładu własne-
go gminy podjęli na sesji w dniu 1 
marca tego roku. Ofertowy zakres 
robót do wykonania obejmował: 

- Budowę drogi gminnej, dojaz-
dowej do obszaru inwestycyjne-
go w obrębie Wojcieszyn - Mięt-
no… Zakres robót obejmuje wy-
konanie drogi o nawierzchni as-
faltowej o długości 1083 m i szero-
kości jezdni 7,0 m wraz z budową 
na końcowym odcinku drogi placu 
do zawracania, budowę zjazdu do 
zbiornika retencyjno-odparowują-
cego, budowę skrzyżowania z dro-
gą Nowogard-Drzysław, przebudo-
wę zjazdu z drogi wspomagającej, 
budowę chodnika o szerokości 1,50 
m z kostki betonowej. Do zakresu 
prac należy również budowa kana-
lizacji deszczowej wraz z wpusta-
mi ulicznymi, urządzeniami pod-
czyszczającymi oraz zbiornikiem 
odparowującym. Odprowadzenie 
wód odbywać się będzie poprzez 
zaprojektowane kanały deszczowe 
z rur oraz przy pomocy rowu do 
zbiornika. W ramach prowadzo-
nych prac budowlanych należy wy-
konać wycinkę kolidujących z in-
westycją drzew.

Najtańsza, która nie jest naj-
tańsza 

W tym tygodniu przetarg na 
wykonanie zakresu robót prze-
widzianych w ofercie inwestora, 
czyli gminy Nowogard został roz-
strzygnięty. Wygrała najniższa ce-
nowo oferta  złożona  przez  fir-
mę Strabag (patrz tabela cenowa 
ofert).  Przypomnijmy, że Strabag 
był też wykonawcą modernizacji  
naszego szpitala. Ponieważ cena 
była zasadniczo jedynym kryte-
rium wyboru (1 proc. dla termi-
nu nie miał praktycznego znacze-
nia), to od strony czysto formal-
nej rozstrzygnięcie- wybór ofer-
ty Strabag-u  wydaje się być pra-
widłowy. Ale na stronie formalnej 
kończy się prawidłowość decy-

zji inwestora, czyli gminy Nowo-
gard. W przetargu brała bowiem 
udział duża nowogardzka firma 
PRD. W tej sytuacji, a także wo-
bec niewielkiej w istocie różnicy 
pomiędzy ofertą PRD i Strabagu 
w ciągnionym rachunku ekono-
micznym gmina poniesie większe 
koszty wybierając Strabag, aniże-
li byłoby to w przypadku wyboru 
oferty PRD. Aby to ujawnić trze-
ba jednak mieć umiejętność skon-
struowania (nawet dość proste-
go) algorytmu uwzględniającego 
zarówno koszt zapłaty dla wyko-
nawcy, ale także straty (zyski)  po-
datkowe, jakie zaistnieją w przy-
padku wykonawcy zewnętrzne-
go i tego rejestrowanego w Nowo-
gardzie. Tylko lokalny wykonawca 
„oddaje”  bowiem zupełnie real-
nie do kasy gminy część  otrzyma-
nej za zlecenie kwoty z tytułu po-
datków i opłat. Firma zewnętrzna 
też płaci podatki, ale nie trafiają 
one w części przewidzianej, jako 
udział gminy do kasy nowogardz-
kiej tylko do tej gminy, w której 
znajduje się adres siedziby firmy.

Plus, minus to jeszcze, ale al-
gorytm …

Wielokrotnie przy okazji roż-
nych przetargów apelowaliśmy 
o konieczności posługiwania się 
wspomnianym algorytmem, przy 
zlecaniu prac czy usług w których 
oferentami są też  firmy miejsco-
we. Niestety dla nowogardzkich 
urzędników i kierownika magi-
stratu burmistrza, taka matema-
tyka (bynajmniej jeszcze nie wyż-
sza) chyba jest zbyt trudna. Prze-
prowadźmy więc szacunkową kal-
kulację w przypadku omawianego 
wyżej przetargu:

- Różnica pomiędzy oferta-

mi Strabag-u i nowogardzkiego 
PRD: 137 552 zł na korzyść Stra-
bagu. Od tego odejmujemy kwo-
ty podatkowe, które wpłynęły-
by do kasy gminy z PRD z tytu-
łu podatków, gdyby PRD realizo-
wała zadanie. 

około 7 proc udziału gminy w  
podatku dochodowym od osób 
prawnych. Jeżeli założymy ren-
towność  kontraktu na poziomie 
10 proc., to podstawa obliczenia 
podatku dochodowego  wynie-
sie około 300 tys. złotych, sam zaś 
podatek (18 proc) 54 tys. z tego 7 
proc = ok. 4 tys 

2.  około 38 proc. udziału gminy 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT pracowniczy). 
Jeżeli założymy, że koszty pra-
cy w przypadku kontraktów dro-
gowych wynoszą około 30 proc. 
kosztów ogółem, to kwota wyna-
grodzeń osobowych z tytułu re-
alizacji kontraktu wyniesie około 
800 zł. Podatek PIT od tej kwoty 
(19 proc) wyniesie więc około 150 
tys., z tego odpis gminy 38 proc. 
daje kwotę  prawie 60 tys zł.

Podatek od nieruchomości i 
wieczyste – nowogardzki PRD 
płaci obecnie rocznie około 180 
tys.  podatku od nieruchomości i 
wieczystego. Czas realizacji kon-
traktu to 5 miesięcy co daje kwo-
tę 75 tys.  

Razem 4 tys. + 60 tys. + 75 tys. 
= około 140 tys. Przypomnijmy, 
że różnica w cenie przetargowej to 
137 tys. na korzyść Strabagu.   

Czy można inaczej.
Trzeba przyznać, że zagadnie-

nie w praktyce jest skomplikowa-
ne ze względu na kształt obowią-
zującej ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. Dzisiaj przyjęcie pro-

stych kryteriów ceny jest wygod-
ne i bezpieczne dla urzędników. 
W przypadku bardziej zniuanso-
wanego podejścia do formułowa-
nia  kryteriów wyboru urzędnicy 
ryzykują, że ewentualne odwołania 
mogą zostać częściej uwzględnione 
przez organy je rozstrzygające. Jed-

nak chociażby ostatni przetarg na 
dostarczanie posiłków z OPS  wy-
kazuje, że można inaczej – obowią-
zuje  ostatecznie nie najniższa cena, 
ale racjonalność i jakość. Dla chcą-
cego (i umiejącego)nie ma więc nic 
trudnego. Jakie jeszcze konsekwen-
cje spotykają lokalną  gospodar-
kę, gdy się nie wspomaga miejsco-
wych przedsiębiorców (a taka poli-
tyka to już element  stałej, „uroda” 
obecnej nowogardzkiej władzy) to 
porozmawiamy, gdy PRD wyniesie 
się na dobre z Nowogardu do stre-
fy w Goleniowie. Tam już funkcjo-
nuje wytwórnia masy i betonu PRD 
i tam zadbano o warunki nie tylko 
dla tego przedsiębiorstwa. Czy nie  
sensowne jest więc pytanie stawia-
ne przez niektórych już otwarcie – 
po co ta droga do strefy i dla kogo, 
skoro ci co już działają w Nowo-
gardzie muszą się stąd wynosić lub 
zmagać (do czasu) z władzą, co za-
miast pomagać lubi kłody podkła-
dać.

sm 

Adoptuj, nie kupuj 
Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki, 

przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w So-
snowicach, prezentuje psa Borysa.

Borys- ten to jest agent, włochata kupka beztroskiej psiej rado-
ści. Wiecznie z merdającym ogonkiem, zadowolony, gotowy do dzia-
łania, a uśmiech to strzela od ucha do ucha. Zresztą wystarczy spoj-
rzeć na zdjęcie! Jest przeuroczy. Od każdego wyżebra dla siebie odro-
binę dotyków, głaskania, czy przytulania. Borys jest grzecznym psia-
kiem, doskonale współpracuje z człowiekiem i szybko się uczy. Chło-
pak ma 2 lata i został już wykastrowany, a z racji swojego futer-
ka musi przechodzić zabiegi pielęgnacyjne, podczas strzyżenia stoi 
grzecznie jak aniołek i się nie boi. Jest psem zadbanym, wychowy-
wanym z dziećmi, a oddany do schroniska z powodu poważnej cho-
roby poprzedniego właściciela. Doskonale nadaje się jako towa-
rzysz rodziny. W stosunku do innych psiaków, jest bardzo grzeczny.   
Kontakt w sprawie adopcji Borysa: p. Marta 504 249 530. Red.
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – I runda, Oborniki

Żaneta Zacharewicz nokautuje rywalki
Po zimowej przerwie, w niedzielę (10 kwietnia), w Obornikach zainaugurowali sezon zawodnicy Klubu Motorowego Cisy Nowogard. Świetny występ za-
notowała Żaneta Zacharewicz, która wygrała dwa swoje wyścigi i w klasyfikacji sezonu jest liderką w MX Kobiet. Na podium uplasował się również To-
masz Jamroży startujący w MX Quad Open. 

Żaneta Zacharewicz startująca 
w klasie MX Kobiet już podczas 
treningu kwalifikacyjnego „wy-
kręciła” najlepszy czas, pokazu-
jąc, że do Oborników przyjechała 
po pełną pulę. W pierwszym wy-
ścigu nowogardzianka nie mia-
ła sobie równych, ukończyła swój 
bieg z czasem 16:49.122 i z 16-se-
kundową przewagą nad drugą ry-
walką wywalczyła swoje pierwsze 
w tym sezonie punkty. W drugim 
wyścigu zawodniczka KM Cisy 
Nowogard była już nieco wolniej-
sza, uzyskała czas 17:01.803, jed-
nak i tak był to o 20 sekund lepszy 
wynik niż rywalki na drugiej po-
zycji i w taki oto sposób, Żaneta 
Zacharewicz zdobyła w Oborni-
kach pełną pulę 100 punktów. Na-
leży dodać, że utalentowana no-
wogardzianka przystąpiła do wal-
ki o Mistrzostwo Strefy Polski Za-
chodniej dzięki pomocy sponso-
rów oraz osób, które pomagały 
jej w przygotowaniach do tego se-
zonu: Motodiabły, Irsencars, Ser-
wis Marine, Automyjnia Marek 

Ubych, Filip Kowalski. 
Bardzo ładne starty w klasie 

MX Quad Open zanotował rów-
nież Tomasz Jamroży, który już 
podczas treningu kwalifikacyj-
nego, w swoim ostatnim pią-
tym okrążeniu, „wykręcił” dru-
gi czas. Swoją świetną dyspozy-
cję zawodnik KM Cisy potwier-
dził w pierwszym wyścigu. To-
masz Jamroży ukończył ten bieg z 
czasem 19:59.246, a lepszy od nie-
go był tylko Łukasz Lorenc z Pro 
Racing Team. W drugim biegu ry-
walizacja była bardziej zacięta, ale 
ponownie obronną ręką wyszedł 
z niej zawodnik KM Cisy, który z 
czasem 14:32.335 wywalczył naj-
niższy stopień podium. W sumie 
Tomasz Jamroży uzbierał w Obor-
nikach 84 punkty i w klasyfikacji 
zawodów został sklasyfikowany 
na 3. miejscu. 

W kategorii MX1C w treningu 
kwalifikacyjnym wystartowali To-
masz Litwin oraz Kacper Matecki. 
Lepiej zaprezentował się K. Matec-
ki, który w swoim trzecim okrąże-

niu wywalczył 14. czas. Niestety 
Kacpra Mateckiego zabrakło za-
równo w pierwszym, jak i drugim 
wyścigu. W decydujących biegach 
wystartował natomiast Tomasz 
Litwin, który w kwalifikacjach po-

konał swoje najlepsze okrążenie 
z 17. czasem. W pierwszym bie-
gu Tomasz Litwin w stawce 39 za-
wodników, uplasował się na przy-
zwoitym 9. miejscu. W drugim 
biegu zawodnik KM Cisy wywal-

czył 30 punktów za 11. pozycję. 
W sumie Tomasz Litwin w klasy-
fikacji zawodów uplasował się na 
przyzwoitym 9. miejscu, z liczbą 
62 punktów. 

Pozostali zawodnicy KM Cisy, 
nie wypadli w obornikach już 
tak imponująco. Startujący w 
MX2C Remigiusz Zając, w swo-
ich dwóch wyścigach uzbierał w 
sumie 23 punkty i w klasyfikacji 
zawodów zajął 31. miejsce. W ka-
tegorii MX2 Junior zaprezentował 
się Adam Abramowski, ale osta-
tecznie pomimo, iż nie zajmował 
ostatnich miejsc, nie zostały mu 
dopisane punkty w klasyfikacji. W 
klasie MX Masters zaprezentowa-
li się Krzysztof Paszek oraz Miro-
sław Tomczyk. W klasyfikacji za-
wodów Mirosław Tomczyk wy-
walczył w sumie 11 punktów i za-
jął 37. miejsce, z kolei Krzysztof 
Paszek z liczbą 5 punktów został 
sklasyfikowany na 40. pozycji. 

KR

Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz na najwyższym stopniu podium podczas zawodów 
w Obornikach

Finał Województwa licealiady w koszykówce dziewcząt

Mistrzynie z I LO w Nowogardzie 
We wtorek (12 kwietnia), w Resku odbył się Wojewódzki Finał Licealiady w koszykówce dziewcząt. Wielki sukces odniosły koszykarki reprezentujące I LO 
w Nowogardzie, sięgając po Mistrzostwo województwa. 

Po wyłonieniu zwycięskich ze-
społów na szczeblu regionalnym, 
do finałów wojewódzkich zakwa-
lifikowały się zespoły V LO Ko-
szalin (region A),  I LO Nowogard 
(region B), ZS Gryfino (region C) 
oraz ZS Resko (region D). 

W wyniku losowań nowo-
gardzka szkoła w pierwszym me-
czu półfinałowym zmierzyła się ze 
szkołą z Gryfina, pokonując prze-
ciwną drużynę 47:26. W drugim 
półfinale zwyciężyło Resko z Ko-
szalinem, wynikiem spotkania 
28:20, w wyniku czego do finało-
wego meczu awansowały koszy-
karki z LO nr 1 oraz ZS Resko. W 

finale nowogardzianki rozpoczę-
ły spotkanie prowadząc w pierw-
szych dwóch kwartach, jednak na 
początku trzeciej kwarty, od sta-
nu 16:10, przeciwniczki wyszły 
na prowadzenie 17:16. Mimo to, 
końcówka kwarty należała do za-
wodniczek z Nowogardu, któ-
rą uczennice LO nr 1 ostatecznie 
wygrały 18:17, dzięki wspania-
łej akcji Natalii Margas. Czwar-
ta kwarta rozgrywana była w za-
sadzie - punkt za punkt, żadna z 
drużyn nie odpuszczała, na czte-
ry sekundy przed końcem spotka-
nia drużyna z Nowogardu dopro-
wadziła do remisu 21:21, jednak 

po faulu, zespół z Reska nie wy-
korzystał dwóch szans na zwycię-

stwo, nie rzucając osobistych. W 
wyniku czego musiała odbyć się 
dogrywka, która ostatecznie za-
kończyła się sukcesem dla nowo-
gardzianek, które zakończyły fi-
nał wynikiem 29:24. Po niezwykle 
emocjonującym finale, tytuł Mi-
strza Województwa przypadł dru-
żynie dziewcząt z LO nr 1 w No-
wogardzie, której opiekunem jest 
pan Łukasz Podemski. - Od razu 
po wejściu na halę sportową po-
myślałam, że będzie bardzo ciężko 
zdobyć tytuł Mistrzyń Wojewódz-
twa. Pierwszym naszym przeciw-

nikiem okazały się zawodniczki z 
Gryfina. Mecz jak i wynik miały-

śmy cały czas pod kontrolą, nie po-
zwoliłyśmy sobie na kontakt punk-
towy -mówi w rozmowie z DN 
Sylwia Langner, kapitan zwycię-
skiej drużyny. - Finałowy mecz 
z gospodarzem - walecznym Re-
skiem, był bardzo zacięty, weszły-
śmy w ten mecz bardzo skupione 
i optymistycznie nastawione. Gra-
łyśmy punkt za punkt, w wyniku 
czego mecz skończył się remisem i 
musiałyśmy rozegrać czterominu-
tową dogrywkę. Nasza determi-
nacja, współpraca i wzajemna po-
moc doprowadziły nas do zwycię-

stwa. Jako kapitan drużyny, chcia-
łabym w imieniu zespołu serdecz-
nie podziękować panu Łukaszowi 
Podemskiemu, naszemu trenero-
wi. Tak naprawdę to dzięki niemu 
odniosłyśmy tak duży sukces. Jeste-
śmy szczęśliwe, że kończąc licealną 
edukację udało nam się, po tylu la-
tach, zdobyć tytuł Mistrzyń Woje-
wództwa - mówi na zakończenie 
zawodniczka. 

Trzeba przyznać, że sukces dru-
żyny zwieńczył wspaniale trzy-
letnią rywalizację w Licealiadzie. 
Bowiem poprzednie dwa lata z 
rzędu, dziewczęta miały wice-
mistrzostwo województwa, a ty-
tuł mistrzyń to przysłowiowa wi-
sienka na torcie, trzech lat wspól-
nej przygody i przygotowań pod 
okiem pana Łukasza. LO nr 1 re-
prezentowały: Anna Czapczyk, 
Marcela Kurkowska, Sylwia Lan-
gner, Malwina Latusz, Weroni-
ka Latusz, Natalia Margas, Nata-
lia Nejman oraz Karolina Ługow-
ska. Gratulacje należą się dla całej 
drużyny, pozostaje życzyć równie 
wspaniałych wyników na egzami-
nie maturalnym.

Info: własna
Oprac: KR, KS
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Giełda Samochodowa Dziennika
Alians 2 Auto Komis "Miedwie" tel 600-892-699 

73-108 Zieleniewo, ul Szczecińska 32 

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika 
skontaktuj się z nami 516-636-486 lub dziennik@dziennikstargardzki.pl
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Mitsubishi Colt VI 2006, 1.3 Sport Tuning
Przebieg:97430,Benzyna, Elektryczne lusterka i  szy-
by, Immobiliser, Klimatyzacja, Przyciemniane szy-
by, bezwypadkowe z ORYGINALNYM przebiegiem 
potwierdzonym w serwisie jak i Badaniu Technicz-
nym z 23.12.2015 gdzie otrzymało TUV do Grudnia 
2017. Koszt rejestracji to 650 zł dla zdecydowanego
 kupca Gratisy!                         Cena 11 300 zł

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 
Rok 2010, Przebieg: 169400, Moc:140, Manu-
al,Przegląd Maj 2016, Ubezpieczenie Wrzesień 
2016,Garażowany,  Serwis ASO, ABS, Czujnik desz-
czu, Star-Stop ,ESP, Klimatyzacja, Ksenony, Nawi-
gacja, Webasto, Podgrzewane fotele, Air Back x10, 
Przyciemniane szyby, Relingi, Tempomat.

Cena 30 000 zł

Skoda Octavia I 1.6-75KW +LPG
Rok:2009 Przeb:132700, Rodzaj skrzyni: Manual-
na, Kupiony w Polsce, Przegląd do:Wrzesień 2016, 
Ubezpieczenie do:Listopad 2016, Faktura VAT, 
Garażowany, Kupiony w polskim salonie, Pierw-
szy właściciel, Serwis  ASO, Stan bardzo dobry, 
ESP, Klimatyzacja,VIN:TMBDX41U798853984                                   

Cena 19 900 zł 

Ford Focus 2008 lift poj.1.4 benzyna  
.Rok:2008,Przebieg:193000,Moc:80km,ABS,, Cen-
tralny zamek, Elektryczne szyby i lusterka, ESP, 
Halogeny, Klimatyzacja, Air Back x6. Siedzenia 
nie noszą śladów nadmiernego użytkowania. 
Opony w bardzo dobrym stanie. Radio Sony 
z MP3 i bluetooth. Zawieszenie i hamulce w 
bardzo dobrym stanie                   Cena 15 500 zł

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Prze-
gląd i Ubezpieczenie Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,Elektryczne lusterka i szyby, Kli-
matyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4, 
Wspomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r.  
Posiada książkę serwisową.       Cena 17 790 zł

Mazda 2 II 1.4 benzyna Core + (klm) 2003 r
Przeb:160600 Przeg. Czerwiec 2016 i Ubezp. 
Kwiecień 2016,Garażowany, Serwis w ASO,ABS, 
Dodatkowy komplet opon,Elektryczne szyby, 
ESP, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja,  
Air Back x4, Relingi,  Wspomaganie kierownicy. 
Pełna dokumentacja. Pojazd sprowadzony       

Cena 10 390 zł

Ford Mondeo III 1.8-125KM Benzyna 
Rok:2006,Przeb.:209tys. Alum.felgi, Centralny za-
mek, Czujnik deszczu, Elektry. lusterka i szyby 
ESP,   Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, 
Podgrzewane fotele, Air Back x6, Relingi,Serwis 
ASO.   Nowe opony 16. 

Cena:10 390 zł

Mitsubushi Space Star I 1.6 Comfort
Rok :2005 Przeb:162100. Wyjątkowo zadbany. Pierw-
szy właściciel. Auto serwisowane na bieżąco z pełną 
dokumentacją. Air Back x6, Chromowane dodatki na 
klapie bagażnika oraz grilu. Czujniki parkowania. Fel-
gi aluminiowe z nowymi oponami. Wszystkie podze-
społy pracują nienagannie. Przyciemniane szyby
 .                                                      Cena 9 999 zł

Volvo S60 II D3 Summum 2.0 diesel 163 KM
Rok:2011,Przeb.107940, Zarejestrowany i ubezpie-
czony, Garażowany, Pierwszy właściciel, Serwiso-
wany w ASO, ABS, ASR, Centralny zamek, Czujnik 
deszczu i parkowania, EDS, Kier. wielofunkcyjna-
,Ksenony, Nawigacja,Podgrzewane fotele, Air Back 
x10, Szyberdach, Skórzana tapicerka, Tempomat, 
Wspom.kierownicy,                   Cena 62 500 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizu-
alnym . Auto serwisowane na bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys.          Cena 12 900

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika
skontaktuj się z nami 91 392 21 65 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Co roku przy tej okazji jesteśmy przy Tobie
z naszymi gorącymi życzeniami

Niech to będzie dzień niezapomniany

Z okazji 67 urodzin
dla Tatusia i Dziadka

Janusza Descher
najserdeczniejsze życzenia 

składają  
syn Felix i wnuk Kornel

ŻycZeNIa

Nie było łatwo, ale pozyskali unikatowe eksponaty

Nowa moneta oraz banknot kolekcjonerski
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, pozyskało unikatową monetę z serii „Polskie kluby piłkarskie”. Moneta została wyemitowana z oka-
zji przypadającego na 2016 rok jubileuszu stulecia istnienia Legii Warszawa. Ponadto, Koło wzbogaciło się również o banknot kolekcjonerski o nominale 
20 zł, który został wyemitowany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

Jak poinformował redakcję 
DN prezes nowogardzkiego Koła 
Numizmatycznego- Tadeusz Łu-
kaszewicz, moneta ukazała się 
w niewielkim nakładzie jedynie 
20 tys. sztuk, natomiast banknot   
w nakładzie 35 tys. sztuk. Dlate-
go pozyskanie tych eksponatów 
było niezwykle trudne i tym bar-
dziej ich wartość pośród innych 
obiektów kolekcjonerskich bę-
dących w posiadaniu Koła, spo-
ro zyskuje. - Zazwyczaj staram 
się pozyskać kilka lub nawet kil-
kanaście monet lub banknotów, 
gdyż jest zainteresowanie pozy-
skaniem ich od Koła itd. Tym ra-
zem udało mi się „wywalczyć” 
tylko trzy monety wyemitowa-
ne z okazji stulecia Legii Warsza-
wa. Było zbyt mało monet, a zbyt 
wielu chętnych. Podobnie było w 
przypadku banknotu upamięt-
niającego 1050. rocznicę Chrztu 
Polski – mówi prezes Koła PTN 
w Nowogardzie, Tadeusz Łuka-
szewicz. 

Opisywana moneta posiada 
nominał 5 zł, została wykona-
na z metalu Ag 925/1000, przy 

użyciu stempla lustrzanego. Jej 
projektantem jest Grzegorz Pfe-
ifer. Na rewersie monety został 

przedstawiony Stanisław Mie-
lech (1894 – 1962), m.in. współ-
założyciel klubu i pomysłodaw-
ca nazwy Legia, oraz herb klubu 
legia Warszawa. 

Z kolei projektantem bank-
notu jest Krystian Michalczuk. 
Widnieją na nim wizerunki ka-
tedry gnieźnieńskiej  oraz kieli-
cha Dobrawy, wg zdjęć ze zbio-
rów Marka Chełminiaka. Na 
przodzie banknotu znajduje się 
wizerunek Mieszka I i Dobrawy 
wg zdjęć ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 

KR

Banknot kolekcjonerski upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski - przód

Banknot kolekcjonerski upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski - tył

Moneta Polskie kluby piłkarskie - Legia 
Warszawa, rewers
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Córka Małgorzaty Wołk 
ur. 7-04-2016 z Dębic

Iwo syn Agnieszki Pie-
trzak ur. 8-04-2016 z Ża-
bów

Gracjan syn Pauliny 
Ciechmiszczuk ur. 8-04-
2016 z Ostrzycy

Amelka córka Małgorza-
ty Syldatk ur. 8-04-2016 z 
Wierzbięcina

Córka Andżeliki Danielak 
ur. 7-04-2016 z Marszewa

Błażej syn Pauliny Chałka 
i Jakuba Liptak ur. 12-04-
2016 z Borkowa Wielkiego

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wojska Polskiego 81/6 

Nowogard poszukuje 
wykonawcę na wyłożenie 

polbrukiem posesji ok. 400m2. 
Kontakt: 608 436 323

reklama reklama

rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Łatwe punkty kobiecej drużyny?
W najbliższy weekend, trzy seniorskie drużyny Pomorzanina rozegrają swoje kolejne spotkania ligowe. Pierwszy zespół wybierze się do Stargardu, aby 
rywalizować z rezerwami Błękitnych. Kobiecy zespół zagra u siebie z Kotwicą Kołobrzeg, z kolei drugi zespół Pomorzanina podejmować będzie na wła-
snym boisku piłkarzy z Kobylanki. 

Podopieczni Fernando Maia 
Batisty w Stargardzie, z tamtejszy-
mi Błękitnymi II, zagrają w nie-
dzielę o godzinie 17:30. Rywale 
zajmują wysokie 6. miejsce w li-
gowej tabeli, które zawdzięcza-
ją głównie występom na własnym 
boisku. Błękitni w 10 spotkaniach, 
przed swoją publicznością wygra-
li 8 razy i zanotowali jedynie 2 po-
rażki, a wszystko to przy imponu-
jącym bilansie bramkowym- 46 
strzelonych i 13 straconych goli. 
Patrząc na te statystyki, można 
być pełnym obaw tego, czy nowo-
gardzianie ponownie nie zostaną 
rozgromieni...  

Kobiecy zespół Pomorzanina 
zagra na stadionie w Nowogar-

dzie, w sobotę, o godzinie 14:00. 
Rywalkami będą zajmujące dopie-
ro 8. miejsce w tabeli, piłkarki Ko-
twicy Kołobrzeg. Niska pozycja 
nie znaczy jednak, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka mają przed 
sobą „spacerek”. Kotwica choć 
uzbierała jedynie 10 punktów, to 
traci bardzo mało bramek, bo je-
dynie 16 jak do tej pory, w 12 me-
czach. Jest to zasługa bramkarki z 
Kołobrzegu, która występuje rów-
nież w reprezentacji Polski. Sym-
patycy kobiecej drużyny nie po-
winni zatem nastawiać się na ła-
twe i wysokie zwycięstwo „Pomo-
rzanek”. 

W niedzielę, o godzinie 13:00, 
na mecz z drugim zespołem Po-

morzanina, do Nowogardu przy-
jadą piłkarze Zjednoczonych Ko-
bylanka. Drużyna ta zgromadzi-
ła tyle samo punktów co „rezer-
wowi”, i sąsiaduje z Pomorzani-
nem w tabeli. Zjednoczeni bar-
dzo słabo prezentują się na wyjaz-
dach, gdyż w dotychczasowych 8 
spotkaniach, wygrali tylko raz, za-
notowali jeden remis oraz 6 pora-
żek, a wszystko to przy jedynie 9 
strzelonych golach oraz 28 straco-
nych. Zespół, który wygra w tym 
meczu ma szansę na skok w ligo-
wej tabeli. 

Przy artykule prezentujemy 
komplet gier w poszczególnych li-
gach. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
21. kolejka:
Energetyk Gryfino – Arkonia Szczecin  (15.04; 18:30)
Iskra Golczewo – Zorza Dobrzany  (16.04; 15:00)
Kłos Pełczyce – Sarmata Dobra   (16.04; 16:00)
Piast Karsko – Rega Trzebiatów   (16.04; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Ina Ińsko   (16.04; 17:00)
Stal Szczecin – Polonia Płoty   (17.04; 11:00)
Morzycko Moryń – Stal Lipiany   (17.04; 16:00)
Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard (17.04; 17:30)

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
17. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Wołczkowo-Bezrzecze 0:3 (walkower)
Aquila Szczecin – OKS Goleniów   (16.04; 17:00)
Orzeł Łożnica – Kasta Majowe   (16.04; 17:00)
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin  (16.04; 19:00)
Pomorzanin II Nowogard – Zjednoczeni Kobylanka(17.04; 13:00)
Rybak Wełtyń – Światowid Łobez   (17.04; 14:00)
Znicz Niedźwiedź – Zalew Stepnica  (17.04; 15:00)

III Liga Kobiet 2015/2016
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Energetyk Gryfino
Vielgovia Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg (16.04; 14:00)
Fala Międzyzdroje – Hattrick Kołobrzeg
Błękitni II Stargard – Olimpia III Szczecin

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. Pracuj 

legalnie i bezpiecznie. 
Premie świąteczne! 

aTerIma meD. 
Telefon 91 506 55 55

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 
NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycz-
nej "Zdrowie" dnia 9 kwiecień 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammogra�czne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra�czne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-
we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
organizuje w dniu 17.04.2016 roku Towarzyskie Zawody 

Wędkarskie o Mistrzostwo Koła w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd o godz. 06:30 z ul. 5 Marca. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 15.04.2016 r. 
Startowe wynosi 10 zł.

Zarząd Koła 

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

Zatrudni do kuchni 
oraz na bar kelnerkę
Pizzeria Fantazja
ul. 15 Lutego 2, nowogard

Tel. 509 411 799

Szukam  
przyjaciółki  

na żonę od lat 58-68 
z terenu Nowogardu 

Tel. 887 101 936

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NIerUcHOmOŚcI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 267 
382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gmail.
com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżo-
wania dróg Stargard-maszewo, 
Szczecin-chociwel. Działka przy-
lega bezpośrednio do drogi 106. 
Tel. 607 835 815 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. ło-
beski), po remoncie, 70 mkw., 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, toale-
ta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 
154

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. 
księcia racibora. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczysznowe. 
Tel. 692 120 127 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osie-
dle Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem 
wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam hektar 900 w wiosce Dłu-
gołęka. Tel. 668 989 393 

• Sprzedam ogród działkowy 3 ar ul. 
Ogrodowa. 693 694 747 

• Lokal do wynajęcia 32m2 ul. War-
szawska „Pod kasztanami”. Tel. 663 
366 430 

• Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 665 
057 095

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul asnyka. 884 000 435

• Sprzedam dom parterowy 110m2 w 
Nowogardzie. 608 853 710

• Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z 
możliwością dokupienia garażu, ul. 
Armii Krajowej. 697 720 406

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 47m2 dwa pokoje II piętro, Ar-
mii Krajowej. 791 099 559 

• Sprzedam lokal około 40 m2 po re-
moncie, 3 pomieszczenia na biu-
ro lub mieszkanie, pełne wyposaże-
nie łazienkowe, rolety antywłama-
niowe, plus wolnostojący, murowa-
ny budynek typu kiosk ok. 7 m2 ul. 
3 Maja Nowogard. Całość 68 000 zł. 
Tel. 601 541 164 

• Sprzedam dwie działki rolno-bu-
dowlane ponad 1500 m2 każda, do-
jazd drogą asfaltową, a zarazem 
około 80m od drogi głównej od No-
wogardu 6 km, centrum Żabowa, 
media: telefon, prąd i woda. Tel. 500 
28 87 00. Cena 31.000 zł za działkę. 

• Poszukuje kawalerki do wynajęcia, 
bezczynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we, bezczynszowe, II piętro. 512 
413 563

• Sprzedam mieszkanie, trzypokojo-
we 70m2, parter. 721 909 348

• Sprzedam bezczynszowe 4 pokojo-
we mieszkanie. 508 309 980 

• Sprzedam górę domu 100m2, dwu-
rodzinnego garaż+podwórko. 603 
079 044 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

• Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rol-
nych w miejscowości Siwkowice 
gmina Resko. 668 431 295 

• Sprzedam mieszkanie 54m2, I piętro, 
3 pokoje, Wspólnota Waryńskiego 1. 
Tel 602 291 899 

• Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 
731 956 569 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje cena 
129 tys. do negocjacji. 888 313 884 

• Bardzo pilnie poszukuje garażu. 668 
347 389

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3pokojowe 66m2 z garażem w 
Nowogardzie. 600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. lutyków 1, tel. 
665 057 097

•	 kupię lub wynajmę garaż, okolice 
Żeromskiego. Tel. 604 212 280

• Sprzedam garaż lub wynajmę ul. 
Zamkowa. 664 012 380

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe + kuchnia. Centrum. 605 211 
057 

• Samodzielne biuro do wynajęcia 
20m2, centrum, parking, media, tel. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 697 980 702, 
697 972 751  

mOTOryZacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, 
siedmiopaletowy. cena do uzgod-
nienia. 510 754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

• Sprzedam motocykl Suzuki poj, 250, 
rok 1992. Tel. 503 835 747 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

•	 Opony 16stki z felgami i kołpaka-
mi tanio sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 
787 717 815

• Sprzedam Forda 98 rok. Tel. 795 429 
655

• Sprzedam Volkswagen rok 1991 
poj. 2,4 poj. 2,4 skrzynia dobeet ka-
bina cena 4500 i Volkswagen rok 
1992 poj. 18 skrzynia dobeet kabi-
na cena 4500. Zarejestrowane, prze-
gląd ważny. Tel. 607 690 741 

rOlNIcTWO

• Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 
7 tygodni, pełen program szcze-
pień, sprzedaż od 29.03, Żabowo 
13. 91 39 106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

• Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

• Sprzedam jęczmień i pszenżyto oraz 
tanio owies. 10 zł worek. 691 140 
322 

• Sprzedam prosiaki kolorowe, 2,5 
miesięcznie, 100 zł/sztukę. 517 084 
823 

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-
nym remoncie. 696 807 922 

• Sprzedam łubin biały oczyszczony. 
781 469 377

• Sprzedam kopaczkę dwurzędową, 
sadzarkę dwurzędową, pług trzyski-
bowy do ciągnika, opryskiwiacz, re-
dło trzyrzędowe. 603 363 207, 601 
577 365

• Ziemniaki sadzeniaki jadalne 300 kg 
cena 0,40 zł za kg. 605 967 588

• Sprzedam dwie macki do ciągniak 
C-330 nowy rozrząd do Tica, pasek, 
dwie rolki i klocki hamulcowe. 696 
807 922

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

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

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DyWa-
NÓW, WykŁaDZIN, TaPIcerkI me-
BlOWeJ SamOcHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / POŚcIe-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIe: cZySZcZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych 
/mieszkanie,domek / na uzywane 
vaillant tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow 
gazowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.tlu-
macznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o 
ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 
731 882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

•  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

• Remonty i wykonczenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108 

• Usługi ogólnobudowlane. Budowa 
od podstaw. 501 549 756 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• amBercare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrudni me-
chanika samochodowego z do-
świadczeniem, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

• NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 693 
368 894, 600 931 083 

• Szukam pracownika, gospodarstwo 
rolne Błądkowo, z uprawnieniami, 
bez nałogów. 665 785 726 

•	 Przyjmę do pracy przy elewacji. 
785 500 103

• Zatrunię pracownika do nalewania 
paliw na stacji CPN-u Olchowo. 693 
521 211 

• Zatrudnię do ociepleń. 669 149  383

• Zatrudnię szwaczkę w godzinach 
14-22.00. 691 708 768 

•	 Firma zatrudni   osobę do sprzą-
tania biura z aktualnym orze-
czeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy). Tel. 91 39 
25 275

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 
289

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, 
tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z matera-
cem lub bez), komodę (kolor jasny), 
szafkę nocną- całość od jednego 
kompletu cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywa-
ne z Niemiec dwufunkcyjne cena od 
1.000zl oraz tylko ogrzewanie cena 
900zl gwarancja serwisowa, facho-
wy montaz cena do uzg. tel 691 686 
772

• Podgrzewacze wody 130 -160 stoja-
ce na gaz vaillant 1.000zl piece gazo-

we c.o. stojace zeliwne c.1.200zl tel, 
691 686 772

•	 Oddam szczeniaki labradora, 
trzymiesięczne. 731 262 635

• Sprzedam drewno mieszane, liścia-
ste.880 690 659

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LE-
ŚNA, panele ogrodzeniowe, najniż-
sze ceny w Zachodniopomorskim. 
Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – 
Sthil, Husqvarna. Cena 100 zł. Dojazd 
do klienta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam rower górski dziewczę-
cy białoróżowy koła 26’’. cena 350 
zł. 880 957 402 

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• kupię namiot ogrodowy, metalo-
wy (na pomidory). 601 958 442 

• Sprzedaż drewna kominkowego. 
500 789 687 

• Sprzedam piasek płukany, czarno-
ziem, dowóz 3 tonową wywrotką. 
514 740 538 

• Sprzedam odpady tartaczne na 
opłat pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. Drewno 
– dąb-buk. 514 740 538 

• Kupię sprawną kuchnię gazowo-
-elektryczną, stan techniczny dobry. 
733 794 989

•  Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

• Sprzedam rower góral mało używa-
ny, w bardzo dobrym stanie. 512 012 
823

•  Sprzedam łożko ortopedyczne-re-
habilitacyjne typ TAURUS – całkowi-
cie regulowane elektronicznie wraz 
z dwoma materacami. Tel. 506 038 
923 

• Sprzedam dwa rowery damski i mę-
ski. Tel. 796 965 432 

• Sprzedam cegłe ok. 2000 sztuk. 692 
493 584 

• Sprzedam sietkę ogrodzeniową, 
tapczan dwuosobowy, kaloryfery 
żeliwne. 91 39 21 002 
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Do wygrania BON O WaRTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZyŻÓWka Dziennika KUPon  29
45. rysy na kaflu
46. weksel trasowany
47. brazylijska kawa
48. partner Barbie
49. Andrycz, aktorka
50. imię Chaczaturiana
51. żona Lennona
52. chorwacka wyspa
53. w obrazie, za postacią
54. piłka za boiskiem

Poziomo:
55. miasto w dawnym woj. katowickim
56. potworny olbrzym mityczny
57. miasto w Anglii nad estuarium Humber, wielki port 
rybacki, ośrodek handlowy
58. rezydencja muzułmańska
59. wyścig konny z przeszkodami
60. dźwięk wyższy o pół tonu od "a"
61. krótka peleryna prałata
62. gatunek bydła azjatyckiego
63. dawny zespół Marka Grechuty
64. miasto w Rosji
65. ruiny w Turcji
66. Rolska, piosenkarka
67. członek Izby Lordów
68. włoski Andrzej
69. dzierżawa
70. typ płaskodennego statku
71. bagienny las liściasty
72. ... Trojanowska
73. portowy robotnik
74. miasto włoskie
75. koniec trasy
76. naziemna małpa wąskonosa z Azji
77. ... Macierewicz
78. zbierana przez skarbnika
79. wyprawa panny młodej
80. tekst w TV
81. sierpowy w boksie
82. powstanie w Palestynie
83. czynny wulkan na Honsiu
84. gaz w balonie
85. czynność na krośnie
86. drzewo z Afryki
87. aromat
88. podkowiak
89. metal, l. a. 39
90. założyciel Efezu
91. czerwieni się w zbożu
92. podnośnik z czerpakami
93. Józef z SLD
94. biblijny symbol Boga
95. ciepłe zimowe obuwie
96. odchodzi z lewej komory serca
97. wł. kompozytor filmowy, ... Rota
98. Max, malarz niem. (zm.1976)
99. kamień ałunowy
100. imię Stwosza
101. faraon, władca starożytnego Egiptu, 1323-1319 
p.n.e.
102. piractwo
103. kannnejski bóg suszy

PODPOWIEDŹ: AJ, ANI, BLANK, CEK, EMAN, MANTOLET.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. pomoc we własnym zakresie
2. Aleksandra - zdrobniale
3. właściwość sknery
4. ... "King" Cole
5. świński na zimno w galarecie
6. ssak morski, waleń
7. dramat Ignacego Maciejowskiego 
8. śpiew słowika
9. film Akiry Kurosawy
10. samochód koreański
11. muzułmańska szkoła wyższa
12. wyprawiona skóra bydlęca
13. zapalenie ropne gruczołu łojowego
14. załoga, personel
15. muzułmański bazar
16. zacięcie krasomówcze
17. kosmetyk do twarzy
18. wokół głowy świętego
19. miasto w środk. części Togo (zach. Afryka)
20. ryba dorszowata
21. star. miasto sumeryjskie
22. miasto w Szwajcarii nad rz. Aare, stolica Argowii

23. piwo pite w pubach
24. ulubienica Nerona
25. imię autora "Pożegnania z bronią"
26. strzała do kuszy
27. kanad. prowincja z Toronto
28. kolega igreka
29. córka Abu Bakra, żona Mahometa
30. mniszka: rodzaj ceramicznej dachówki
31. syn Posejdona
32. ojczyzna Odysa
33. srebrzystobiały, lekki metal
34. jedn. stężenia roztworów
35. biblijny syn Abrahama i Sary
36. Georg, niem. narciarz, mistrz olimp. (1960)
37. tymczasowy wypełniacz ubytków w zębach
38. kpina
39. lekko obrobiony kamień - prymitywne narzędzie 
praczłowieka
40. sypialnia z tajemnicami
41. gwiżdżący ptak
42. obstawa, konwój
43. spisek
44. instytucja bankowa

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Czysta wa-
riacja do demokracja

Andrzej Leszczyński, Christiana Syfert, Danu-
ta Skowron, Cecylia Furmańczyk, Patrycja Żóralska, 
Władysława Huget, Pelagia Feliksiak, Renata Wierta-
lak, Anna Kasprzak, Alicja Wypych, Halin Stefańska, 
Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik

Zwycięzcy: Renata Wiertalak, Danuta Skowron, Pa-
trycja Żóralska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Zuzia Cybulska, Wiktoria Przy-

gocka, Franek Świderska, Martynka Wójcik, Emilia Ba-
zyl, Weronika Zaremba, Kamil Feliksiak, Marysia Ję-
drzejewska, Kacper Danicki, Basia Kloch 

Zwycięzca:  Marysia Jędrzejewska
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOckI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃcZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

aUTO ZaBEZPIECZENIa

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% do 40%

A2.2.P.d/o

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOGtel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie
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Pomóżmy sobie

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o czasie oczekiwania na wizytę w gabinecie rehabilitacji, jaki w Nowo-
gardzie prowadzi spółka zarządzająca goleniowskim szpitalem. Przypomnijmy, że aby skorzystać z do-
brodziejstw tego gabinetu, trzeba czekać rok w kolejce. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Nowo-
gardu (poniżej) i Osiny (strona 4), co sądzą na ten temat, i jak w ogóle oceniają funkcjonowanie służ-
by zdrowia w naszym mieście?

Artur Kubiak – Z rehabilitacją jest rzeczywiście problem, jeśli czas 
oczekiwania na wizytę wynosi tyle miesięcy. To powoduje, że dla cho-
rych wymagających pomocy w tym zakresie działanie takiego gabinetu 
staje się bezsensowne. Natomiast, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów to 
tu owszem są terminy, ale można też skorzystać i z wizyty prywatnej, za 
którą normalnie pacjent płaci sam, co zdecydowanie skraca termin, któ-
ry wyznacza NFZ. 

Pan Wojciech – Może to zabrzmi dziwnie, ale jakoś specjalnie nie 
mam powodu, by narzekać na naszą nowogardzką służbę zdrowia i do-
stęp do lekarzy specjalistów czy rehabilitacji. Natomiast mam minimal-
ne zastrzeżenia do lekarza rodzinnego, gdzie jest do niego zawsze dość 
duża kolejka, ale w ogólnym znaczeniu, to i tak w Nowogardzie pod tym 
względem jest dość dobrze. 

Józef Paszkiewicz – Jak na razie nie chodzę specjalnie do lekarzy, 
choć obecnie mam skierowanie do szpitala w Szczecinie na oddział kar-
diologiczny, gdzie zostanę poddany gruntownemu leczeniu serca. Co do 
samego lekarza rodzinnego, to jak dotąd nie mam żadnych zastrzeżeń, 
bo zawsze, gdy go o coś poproszę to bez problemu mi wypisuje, po wcze-
śniejszym oczywiście wypytaniu mnie o dolegliwości i zbadaniu? Co do 
rehabilitacji, to tu nie jestem nic w stanie powiedzieć, bo w zasadzie z 
niej nie muszę korzystać. 

Pani Pelagia – Uważam, że jest to nawet chyba nienormalne, by cze-
kać po kilka miesięcy a nawet lat na rehabilitację, czego przykładem jest 
wyznaczony termin dla mojej znajomej. Dlatego trzeba samemu dbać o 
zdrowie i robić wszystko, by tam nie chodzić i nie korzystać z zabiegów. 
Jeżeli chodzi konkretnie o mnie to staram się nie chodzić do specjalistów, 
bo czuję się zdrowa i dbam o siebie. 

Wojciech Sparażyński – Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, by korzy-
stać z zabiegów rehabilitacyjnych, bo na szczęście jestem zdrowy. Ale 
moja córka miała już taką przyjemność korzystać i zdziwiony byłem, 
że nawet długo nie czekała na termin. Bolączką opieki lekarskiej w No-
wogardzie jest fakt, że nie ma tu w ogóle specjalistów, np. choćby lekarzy 
dziecięcych  chirurgów, do których na wypadek złamania trzeba jechać 
z dzieckiem do Gryfic czy Szczecina. Myślę, że tak nie powinno być. No-
wogard jest miastem dość dużym, dlatego taka opieka specjalistyczna po-
winna tu być, bo jest bardzo potrzebna dla naszych dzieci. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

13.04.2016 r. 
godz. 12:50 
Powiadomienie o kradzieży 

pieniędzy oraz zdrapek z punk-
tu Lotto przy ul. 3 Maja. 

godz. 14:30 
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu marki Samsung 
Glaxy J1 na ul. 700 Lecia. 

godz. 15:15 
Na ul. 700 Lecia dokonano 

kradzieży telefonu marki Sony 
Xperia T3. 

godz. 17:00
Powiadomienie o kradzieży 

dokumentów z mieszkania przy 
ul. Żeromskiego przez znanego 
sprawcę. 

godz. 20:20 
Na ul. 5 Marca doszło do 

uszkodzenia samochodu marki 
Seat Cordoba. 

14.04.2016 r.
godz. 17:10 
Powiadomienie o uszko-

dzeniu drzwi balkonowych w 
mieszkaniu przy ul. 15 Lutego. 

godz. 18:10 
Na ul. T. Kościuszki zatrzy-

mano kierującego samocho-
dem marki Opel Omega, Bła-
żeja D., który znajdował się pod 

wpływem środka psychoaktyw-
nego. 

godz. 19:45 
Na ul. Wojska Polskiego, Bła-

żej B. kierował pojazdem mar-
ki VW Passat znajdując się pod 
działaniem środka psychoak-
tywnego. 

godz. 19:30 
Na Placu Szarych Szeregów 

zatrzymano Sylwestra J. za po-
siadanie  środków odurzających      
w postaci marihuany. 

15.04.2016 r. 
godz. 09:00
Do kradzieży torebki doszło 

na ul. 3 Maja. 
godz. 16:00
Powiadomienie o oszustwie 

przy składaniu wniosku 500+ 
za pośrednictwem Internetu. 

godz. 22:10
W miejscowości Bieniczki 

podczas kontroli drogowej sa-
mochodu marki Peugeot 405 
ujawniono, że kierujący pojaz-
dem Waldemar S. znajduje się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,62 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 
 

st. insp. Klaudia Gieryń 

Komunikat Policji !
Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. w 

pobliżu kościoła przy ul. Jana Pawła II w Nowo-
gardzie, znaleziono telefon marki Nokia 1209. 
Właściciel zguby proszony jest o kontakt pod nr 
telefonu 91-57-92-340 (311)  lub o zgłoszenie 
się do Komisariatu Policji  w Nowogardzie. 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Helena Zalewska: lat 81, zmarła 13.04.2016r., pogrzeb odbył się 
16.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Barbara Dwórzyńska: lat 59, zmarła 15.04.2016r., pogrzeb od-
był się 16.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Grzegorz Nowosielski: lat 48, zmarł 15.04.2016r., pogrzeb od-
będzie się 19.04.2016r., o godz. 15:00 Msza św. w Węgorzach, po-
chówek na cmentarzu w Strzelewie.

Irena Rozkrut: lat 86, zmarła 16.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
19.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Ewald Hancyk: lat 98, zmarł 17.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
20.04.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, 
    segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy 
  do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
- przyjmę lodówkę 782764335 
- Oddam narożnik – 514 322170
- Oddam 20 opakowań mleka specjalnego, które można podawać dziecka już od 1 roku życia firmy Neo-

cate ACTIVE – NUTRICA. Termin ważności kończy się z dniem 01.09.2016  tel. 575-127-712 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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Dramatyczne sceny w Czermnicy 

Stado koni stratowało psa i zniszczyło ogrodzenie 
W piątek (15 kwietnia), około godziny 12:00, przy posesji pani Alicji Majchrzak, znajdującej się na Kolonii Czermnica, rozegrały się dramatyczne sce-
ny. Stado 17 koni staranowało płot ogradzający dom pani Alicji, a także psa, który na skutek poważnych obrażeń został uśpiony przez weterynarza. Na 
miejscu zdarzenia pojawiła się policja, obecnie będzie prowadzone postępowanie wobec właściciela koni pod kątem niezachowania należytych środków 
ostrożności w trzymaniu zwierząt. Jak udało ustalić się redakcji DN, to nie pierwsze takie zdarzenie z udziałem tych koni.

Dom państwa Alicji i Krzyszto-
fa Majchrzaków, znajduje się kil-
ka kilometrów za Czermnicą. Aby 
tam dojechać trzeba pokonać dłu-
gi odcinek polnej drogi, prowa-
dzącej wzdłuż lasu. Po tym jak 
dotarliśmy na miejsce zdarzenia, 
czekała na nas pani Alicja oraz jej 
siostra Iwona Fedak. Pan Krzysz-
tof przebywał w tym czasie w pra-
cy. Kobiety były mocno roztrzę-
sione. Stały nieopodal konające-
go Rexa, wiernego kompana ro-
dziny od 16 lat. Pies został strato-
wany przez stado koni należących 
do innego mieszkańca Czermnicy. 
Zwierzęta oprócz stratowania psa, 
zniszczyły również płot ogradza-
jący posesję kobiety. 

- 17 koni okrążyło mojego psa 
Rexa, zaczęły go podrzucać i ko-
pać. Nie byłam w stanie odgo-
nić tych dzikich zwierząt. Pies nie 
mógł po tym wstać, był cały po-
turbowany. – mówi przerażona 
pani Alicja. - Dostałam telefon, że 
mam szybko przyjechać do siostry, 
bo konie chciały ją stratować – re-
lacjonuje wydarzenie Iwona Fe-
dak, siostra pani Alicji. - Przed 
południem na posesję mojej sio-
stry wtargnęło stado koni, zwie-
rzęta zniszczyły ogrodzenie, a na 
dodatek staranowały psa. Proszę 
spojrzeć kilka metrów dalej, tam 
leży pies, który jest cały poturbo-
wany. Muszę dodać, że  konie te od 
października tamtego roku cho-
dzą po polach bezpańskie, pomi-
mo to że mają właściciela (dane 
do wiadomości redakcji). To zda-
rzenie od razu zgłosiłyśmy na po-
licję. Po jakimś czasie przyjechał 
dzielnicowy, nie zrobił on ani zdję-
cia psa, ani nawet nie sfotografo-
wał ogrodzenia, które również zo-
stało zniszczone przez konie. Na 
własny koszt moja siostra musi 
grodzić się pastuchem, aby zabez-
pieczyć się przed tymi agresywny-
mi zwierzętami. Szkoda nam jest 
psa, który stając w obronie wła-
ścicielki, sam ucierpiał -  doda-
je pani Iwona. Jak wspomnia-
ła drżącym głosem pani Alicja, 
pies Rex pomimo iż miał już 16 
lat, był świetnym stróżem. Pod-
czas dramatycznych wydarzeń 
na miejscu nie był obecny mąż 
pani Alicji, dla którego Rex był 
również bardzo ważnym człon-
kiem rodziny. Relację właścicielki 
psa potwierdzają policyjne notat-
ki sporządzone przez funkcjona-
riuszy. - Zdarzenie miało miejsce 
15 kwietnia, w piątek, o godzinie 
11:40- wówczas policja otrzymała 

zgłoszenie. Policjanci byli na miej-
scu, gdzie ustalili, że konie strato-
wały psa, dokładnie było tych koni 
17. Policjanci rozpytali właściciel-
kę tej posesji, gdzie znajdował się 
pies, a także i właściciela koni – 
informuje rzecznik policji, Julita 
Filipczuk. 

Kobiety jednogłośnie mają 
spory żal do nowogardzkiej poli-
cji, twierdząc, że ta nie wykona-
ła  odpowiednio swojej pracy. Po-
licjanci nie sprawdzili nawet śla-
dów, które pozostawiły konie, 
tak aby udokumentować, że te 
wtargnęły na teren państwa Maj-
chrzak. Funkcjonariusze nie do-
radzili nawet, co powinna zrobić 
pani Alicja z konającym psem... 

Tym razem uśpiony pies,
 a co będzie później?

Dla16-letniego Rexa, który 
około 2-3 godzin konając czekał 
na pomoc, nie było już ratunku... 
Ze względu na jego rozległe ob-
rażenia, zwierzę nie było trans-
portowane do lecznicy, tylko na 
miejsce przybył lekarz wetery-
narii Zdzisław Truszyński, które-
mu nie pozostało nic innego, jak 
skrócić męki wiernego kompana 
państwa Majchrzak. -  Trudno po 
tym stratowaniu powiedzieć, jakie 
obrażenia u tego zwierzęcia wy-
stąpiły... Abym mógł perfekcyjnie 
to ustalić, musiałbym zrobić zdję-
cia rentgenowskie. Pies się nie ru-
szał, nie mógł wstać, zatem podej-
rzewam, że miał uszkodzone tylne 
kończyny. Niestety był w takim sta-
nie, do tego był już bardzo stary- 
kulał już wcześniej, niestety szansa 
na to aby go uratować była już bar-
dzo nikła, także uśmierciłem psa 
skracając jego męki, to była jedyna 
możliwość – mówi lekarz wetery-
narii Zdzisław Truszyński. 

Pani Alicja boi się o swoje bez-
pieczeństwo, gdyż tak jak mówi, te 
konie od jakiegoś czasu zdzicza-
ły i stały się bardzo agresywne. W 
czasie gdy policja prowadziła swo-
je czynności, w kierunku koni wy-
ruszyły osoby, które przegoniły 
zwierzęta w kierunku swojego pa-
stwiska. - Boję się bardzo o moją 
rodzinę, a najbardziej to o dziecko, 
które nawet swobodnie nie może 
wyjść na dwór, by się pobawić. Ko-
nie zagrażają naszemu bezpieczeń-
stwu – dodaje pani Alicja. 

Jak słusznie zauważają kobiety, 
które zaalarmowały redakcję DN, 
dziś przez konie został uśpiony 
pies oraz zniszczony płot, jednak 
innym razem ofiarą może paść ba-
wiące się dziecko, tym bardziej, że 

to nie pierwszy przypadek, w któ-
rym opisywane zwierzęta stwo-
rzyły zagrożenie... 

To nie był pierwszy raz
Jak udało nam się ustalić, to nie 

był pierwszy raz kiedy opisywa-
ne konie stanowiły zagrożenie dla 
mieszkańców Czermnicy. 

-  Jadę przez wioskę samocho-
dem, a tu nagle przed maskę wy-
latuje mi stado koni. Sytuacja ta 
miała miejsce kilka miesięcy temu 
– mówi mieszkanka Czermni-
cy, która chciała zachować ano-
nimowość. -  O mały włos, a mo-
głoby dojść do tragedii, nie dość, 
że samochód byłby zniszczony, 
to jeszcze na dodatek  mi mogło-
by się coś stać. O tym wydarze-
niu od razu poinformowałam po-
licję. Poza tym do podobnej sytu-
acji w Czermnicy doszło dwa ty-
godnie temu. Nagle na ulicę wpa-
dły konie, zmierzały one w kierun-
ku jadącego z naprzeciwka samo-
chodu. Widok był przerażający. Z 
tego co słyszałam, rolnicy również 
się skarżą na te dzikie zwierzęta. 
Podobno pola są bardzo zniszczo-
ne – kończy kobieta...

Innemu mieszkańcowi te same 
konie miały zniszczyć pasiekę. 
Mężczyzna nie widział tego fak-
tu na własne oczy, ale twierdzi, że 
pozostawione na miejscu zdarze-

nia ślady świadczą o tym, że ule 
mogły zniszczyć konie. 

O tym, że w Czermnicy pro-
blem niedopilnowanych koni to 
nie nowy temat świadczy cho-
ciażby to, że na policję zgłasza-
no już w przeszłości zdarzenia z 
udziałem tych zwierząt. 

- Jak mnie poinformowali poli-
cjanci, ten właściciel koni miał już 
na swoim koncie postępowania, 
był karany wcześniej za to samo, 
czyli konie już mu uciekły, naj-
prawdopodobniej zerwały pastu-
cha ogradzającego pastwisko i po 
prostu uciekły – informuje J. Fi-
lipczuk.

 W związku z ponawiającymi 
się incydentami, w których wciąż 
występują te same konie, zapyta-
liśmy w Powiatowym Inspektora-
cie Weterynarii w Goleniowie z 
filią w Nowogardzie, czy policja 
lub też sami mieszkańcy, prosi-
li Inspektorat o interwencje w tej 
sprawie? - Zarówno jeśli chodzi o 
piątkowe zdarzenie i to samo tyczy 
się zgłoszeń z przeszłości powiąza-
nych z tymi końmi, nie otrzymy-
waliśmy takich zgłoszeń, zarówno 
od policji, jak i samych poszkodo-
wanych z miejscowości Czermnica 
- mówi Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii, Zdzisław Czerwiński. 

Jak poinformowała nas poli-

cja, teraz wobec właściciela koni 
prowadzone będzie postępowa-
nie. - Będziemy teraz prowadzić 
postępowanie z art. 77 z kodek-
su wykroczeń, czyli „zachowanie 
należytych środków ostrożności” 
przy trzymaniu zwierząt – mówi 
rzecznik policji, Julita Filipczuk.  

Wierzymy, że policja nie zlek-
ceważy tej sprawy i sprawi, że 
podobne zdarzenia w Czerm-
nicy już nie będą miały miejsca. 
W końcu tak jak wspominamy 
wcześniej, innym razem poszko-
dowanymi mogą zostać ludzie. O 
rozwoju tej sprawy będziemy in-
formować na bieżąco.

KS, KR

Pani Alicja musiała patrzeć na to, jak konie tratują jej psa

KOMUNIKAT
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Sonda z Osiny
Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie poprosiliśmy 
mieszkańców o opinię na temat służby zdrowia i dostępu 
do lekarzy specjalistów oraz rehabilitacji?

Pan Jan - Tutaj powiedziała-
bym, że z lekarzem rodzinnym nie 
ma problemu, ale problem jest już 
z dostaniem się do lekarza specjali-
sty, do którego trzeba czekać od 1 do 
2 miesięcy. Dlatego jest to w jakimś 
sensie dość duże utrudnienie. Co do 
rehabilitacji, to tu też jest sprawa 
dość utrudniona. Dlatego dla tych 
pacjentów, którzy potrzebują reha-
bilitacji, ta sytuacja jest bardzo nie-
pomyślna i jest według mnie sytu-

acją nie do pomyślenia. Znam przypadki wśród moich znajomych, którzy 
muszą długo czekać w kolejce do specjalistów. Ale dajmy na to, by ktoś z 
nich np. zapłacił prywatnie to zabiegi ma szybciej, niemal od ręki.

Pani Teresa – Uważam, że re-
habilitacja dla osób chorych i wy-
magających leczenia powinna być 
szybciej ustalana pod względem 
terminów. Wyznaczany czas do za-
biegu rehabilitacyjnego po operacji 
najczęściej jest za długi, co później 
ma przełożenie w leczeniu rehabili-
tacyjnym. Dlatego wydaje mi się, że 
pacjent powinien być rehabilitowa-
ny jak najprędzej po operacji, gdyż 
to gwarantuje mu uzyskanie sprawności... 

Pani Teresa z wnukiem Macie-
jem – Uważam, że nie ma kłopotów 
z dostępem do zabiegów rehabilita-
cyjnych i pod tym względem nie jest 
źle. A potwierdzeniem tego jest choć-
by sytuacja mojego męża, który nie-
dawno, bo miesiąc temu miał opera-
cję, a już dostał wezwanie na leczenie 
rehabilitacyjne. Co do dostępu do le-
karzy specjalistów, to też muszę wy-
powiedzieć się bardzo pozytywnie.

Pani Aniela - Jestem bardzo nie-
zadowolona, uważam, że z dostę-
pem na rehabilitację w Osinie był, 
odkąd zawsze pamiętam, dość duży 
kłopot, bo np. zaburzona jest ko-
munikacja z pociągami, które jeż-
dżą w bardzo nieregularnych godzi-
nach, które np. nie są dostosowane 
choćby do tych zabiegów w szpita-
lu. Uważam, że tutaj jest bardzo źle 
to rozwiązane. Co do lekarzy, to tu 
w Osinie mamy jedynie lekarza ro-
dzinnego i z dostaniem się do niego nie ma żadnego na szczęście problemu. 
Ale jeżeli chodzi już o lekarzy specjalistów, to tu jest już problem, bo ni jak 
nie można przez te pociągi do nich na czas dojechać na wyznaczoną wizytę. 

Pani Bogumiła – Nie wiem, co 
mogę panu dziś powiedzieć? Bo 
jak pan widzi, mam pewien kłopot 
ze zdrowiem, ale z rehabilitacją, a 
właściwe z jej dostępem, już nie cał-
kiem. Zawsze, gdy byłam kierowa-
na przez lekarza, to nigdy nie mia-
łam kłopotów z zabiegami mimo, 
że było jej do tego momentu bar-
dzo niewiele. Co do lekarzy specjali-
stów, to tu nie mam zdania, bo bar-

dzo rzadko ich odwiedzam. Fajnie, że nasza pani doktor jest tu dostępna 
„od ręki” i zawsze, gdy ja czy jakiś inny pacjent ma problem, może się do 
niej zgłosić i dostać poradę, jak również odpowiednie skierowanie do leka-
rza specjalisty. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

 500+ na półmetku

Wypłacono już 200 tys. złotych 
200 tys. złotych trafiło do nowogardzkich rodzin, które złożyły wnioski o wypłatę pienię-
dzy w ramach rządowego programu 500 +. O przyznanie świadczenia wychowawczego 
zgłosiło się już ponad tysiąc rodziców i opiekunów. 

Nowogardzki Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, który  jak wszyst-
kie OPS  w kraju realizuje w imie-
niu Rządu krajowy program 500 
+ na terenie obsługiwanej gmi-
ny, przyjął już 1150 wniosków (w 
tym 139 drogą elektroniczną) o 
przyznanie pieniędzy w ramach 
tej formy pomocy ze strony  Pań-
stwa. 

- Wnioski przyjmowane są na 
bieżąco. Jesteśmy już na półmetku, 
jeśli chodzi o ilość wniosków jakich 
się spodziewamy. Występują drob-
ne kłopoty z programem kompute-
rowym do obsługi wniosków skła-
danych drogą elektroniczną. Pro-
gram, mówiąc kolokwialnie się po 
prostu „wiesza”, ale radzimy so-
bie i z tym – informuje kierownik 
OPS, Terasa Skibska. 

Po złożeniu, każdy wniosek 
jest weryfikowany pod wzglę-
dem formalnym przez pracow-
ników OPS. Jeśli wszystko jest w 
porządku wydawana jest decy-
zja o przyznaniu pieniędzy. War-
to zaznaczyć że decyzja jest tyl-
ko potwierdzeniem ,że wniosek 
jest poprawny, a wnioskodaw-
ca należy do grupy uprawnionej 
do świadczenia ustawą . Decy-
zja więc nie zawiera żadnego ele-
mentu uznaniowego i musi być 
wydana. Do wczoraj takich de-
cyzji wydano łącznie 227. Rów-
nolegle z tym procesem realizo-
wane są wypłaty świadczenia. Na 
chwilę obecną na konta nowo-
gardzkich rodzin trafiło już ok. 
200 tys. złotych. Według szacun-

ków w naszej gminie budżet rocz-
ny  programu 500+ może wynieść 
nawet 15 mln złotych.. 

Bus 500+ w Nowogardzie 
W dniu 18 kwietnia br., w go-

dzinach porannych, do Nowo-
gardu specjalnie oznakowanym 
busem przyjechali pracowni-
cy Urzędu Wojewódzkiego. Sa-
mochód zaparkował na parkin-
gu za budynkiem OPS. Podczas 
tej krótkiej wizyty szczecińscy 
urzędnicy udzielali porad i odpo-
wiadali na pytania odnośnie pro-
gramu rządowego Rodzina 500 +. 
Najmłodszym mieszkańcom na-
szego miasta wręczone zostały 
balony, zaś broszury informacyj-
ne otrzymali rodzice. 

Komu i kiedy? 
Przypomnijmy, że świadczenie 

wychowawcze „500+” przysługu-

je na drugie dziecko, lub pierw-
sze albo jedyne, jeśli dochód na 
członka rodziny nie przekracza 
800 zł, lub 1200 zł, gdy w rodzi-
nie jest niepełnosprawne dziec-
ko. Pomoc wypłacana jest do mo-
mentu, gdy dziecko ukończy 18 
lat. Pełnoletnie dziecko do ukoń-
czenia 25 lat liczy się do składu 
rodziny przy ustalaniu dochodu, 
jeżeli pozostaje na utrzymaniu 
rodziców.  

Wnioski o przyznanie świad-
czenia można składać w OPS oso-
biście, bądź drogą elektroniczną.   
Odpowiednie druki będzie moż-
na pobrać w formie drukowanej 
w Opiece, NDK i Bibliotece Miej-
skiej lub przez Internet, na stro-
nie internetowej UM, oraz OPS.  

Marcin Simiński

Terasa Skibska i pracownicy urzędu wojewódzkiego w Szczecinie na tle Busa pro-
mującego rządowy program  500 + foto UM

Gmina Nowogard nie dopełniła formalności…
To się mogło skończyć wnioskiem o zwrot dotacji, jaką gmina Nowogard otrzymała z wo-
jewództwa na remont drogi do boiska Orlik przy ul. Bohaterów Warszawy. Okazało się, że 
gmina nie wywiązała się z umownych terminów podpisania porozumienia ze Starostwem 
w Goleniowie, na podstawie których wojewoda zachodniopomorski zwrócił Nowogardo-
wi połowę kosztów inwestycji. 

W zeszłym roku powiat gole-
niowski zawarł z nasza gminą po-
rozumienie w sprawie wspólnej re-
alizacji modernizacji drogi do Orli-
ka. Dzięki temu wniosek o dofinan-
sowanie drogi w ramach „schety-
nówki”, mógł uzyskać większą licz-
bę punktów przy ocenie. To oczy-
wiście finalnie miało wpływ na wy-
sokość udzielonej przez Wojewodę 
dotacji. W tym przypadku mowa 
o kwocie 338 tys. zł, czyli połowie 
kosztów jakie miasto poniosło przy 
modernizacji drogi. Aby jednak 
dofinansowanie zostało wypłaco-
ne, gmina musiała najpierw wyko-
nać remont, a później wysłać kom-

plet niezbędnych dokumentów, na 
podstawie których pieniądze miał-
by być wypłacone. Jednak jak się 
okazało, ze strony gminy nie dopeł-
niono wszystkich formalności i do-
finansowanie od wojewody nie mo-
gło zostać wypłacone. Chodzi do-
kładnie o aneks nr 1 do umowy o 
partnerstwie, jaki podpisać miał, 
poza T. Kuliniczem starostą gole-
niowskim, również burmistrz No-
wogardu. Ten ostatni jednak tego 
nie „dopilnował”. Mogło to skut-
kować wnioskiem o zwrot dotacji 
w razie kontroli urzędu wojewódz-
kiego. Zgodnie bowiem z umową, 
gmina Nowogard miała dopilno-

wać wszelkich formalności na po-
twierdzenie zawartego z powiatem 
porozumienia niezbędnego do uzy-
skania dofinansowania. Sprawa wy-
szła na jaw podczas sesji Rady Po-
wiatu, jaka odbyła się w zeszłym 
tygodniu, w czwartek (14 kwiet-
nia). Podczas obrad, Radni musie-
li po raz drugi przyjmować uchwa-
łę w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla gminy w ramach in-
westycji. Taką samą uchwalili w ze-
szłym roku. Przyjęcie uchwały było 
jednym z warunków sfinalizowa-
nia porozumienia między gminą 
a powiatem w sprawie drogi do 
Orlika.                                        MS
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Kuratorium przyznało dofinansowanie dla szkół

17 tys. zł na zakup nowych książek 
Na oficjalnej stornie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w poniedziałek (11 kwietnia), zamieszczono listę szkół, które zakwalifikowały się do otrzyma-
nia dofinansowania w ramach rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Są wśród nich trzy szkoły z terenu gminy Nowogard. 

Mowa o Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie oraz 
dwóch szkołach podstawowych: 
w Błotnie i Orzechowie. Pierwsza 
szkoła otrzymała od kuratorium 
dotację w wysokości 12 tys. zł, a 
ze swojej kieszeni dołoży 3 tys. 

zł. Łącznie też na zakup książek 
szkoła wyda 15 tys. złotych. Dwie 
wiejskie podstawówki otrzyma-
ją mniej pieniędzy, bo dokładnie 
2480 zł każda. W tym przypadku 
wkład własny wynosi 620 zł, co 
daje razem 3100 zł – tyle szkoły 

te planują wydać na uaktualnie-
nie bibliotecznego księgozbioru. 

Uczniowie czytają chętnie…
Przy okazji informacji o przy-

znanej przez kuratorium dota-
cji na zakup książek, postanowi-
liśmy odwiedzić jedną ze szkol-
nych bibliotek, która skorzysta z 
tych pieniędzy, a mianowicie wy-
pożyczalnię w ZSO w Nowogar-
dzie. W tej bibliotece szkolnej 
pracują dwie panie: Anna Sikor-
ska i Magdalena Banasik. Z ich 
doświadczeń wynika, że ucznio-
wie wypożyczają coraz więcej 
książek, wbrew powszechnie pa-
nującym opiniom. 

Mamy bardzo wielu uczniów, 
którzy wypożyczają i czytają 
książki, nawet wbrew temu co się 

mówi. Sporo pyta też o nowości 
książkowe, dlatego jesteśmy szczę-
śliwe, że szkoła będzie mogła prze-
znaczyć aż 15 000 zł., na zakup 
nowych książek. W tej chwili za-
mierzamy przeprowadzić wśród 
nauczycieli i uczniów ankietę, któ-
ra będzie dotyczyła tematu zapo-
trzebowania na książki w naszej 
szkole. Możliwe, że w niedługim 
czasie zakupimy nowe lektury, po-
nieważ pojawiły się niewielkie 
zmiany w podstawie programo-
wej, postaramy się zakupić rów-
nież te książki, które nie zawsze 
były ujęte w kanonie lektur, mamy 
teraz rok Szekspira, dlatego posta-
ramy się zakupić dzieła tego pisa-
rza. Planujemy również zakup e-
-booków i audiobooków – powie-

działy nam panie bibliotekarki z 
ZSO. 

Na chwilę obecną w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w No-
wogardzie, znajduje się ok 8.000 
tys. książek. Uczniowie każdego 
dnia od 7:30 do 15:15, w biblio-
tece i czytelni mogą skorzystać z 
księgozbioru, który dla wszyst-
kich jest ogólnodostępny. 

 „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” ma za zadanie po-
prawić stan czytelnictwa w Pol-
sce, poprzez wzmocnienie roli bi-
bliotek publicznych, szkolnych i 
pedagogicznych, jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego, sta-
nowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy.  

KS, MS 

Trzydniowy maraton wiedzy 

Gimnazjaliści piszą egzamin…
Wczoraj (18 kwietnia), punktualnie o godzinie 9:00, rozpoczął się pierwszy dzień tegorocz-
nego egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Trzecioklasiści zmierzyli się z pyta-
niami z zakresu wiedzy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Dziś uczniowie 
przystąpią do egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej, a w środę z języka obcego. 

W gminie Nowogard do egza-
minu przystąpiło łącznie ok. 257 
uczniów z trzech gimnazjów. Naj-
więcej, bo 118 osób pisało test w 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Bohate-
rów Warszawy. Najmniejszą gru-
pę stanowili trzecioklasiści z Gim-
nazjum nr 3 na Osiedlu Bema. W 
„Jedynce” przy ul. Wojska Polskie-
go do egzaminu przystąpiło 102 
uczniów klas trzecich gimnazjów. 

W gminie Osina, gdzie jest jedno 
gimnazjum działające w Zespole 
Szkół Publicznych, do sprawdzia-
nu wiedzy przystąpiło 28 uczniów. 

Odwiedziliśmy szkołę na kil-
ka minut przed rozpoczęciem eg-
zaminu. Kilku napotkanych tam 
gimnazjalistów oczekujących na 
rozpoczęcie testu podzieliło się z 
nami swoimi wrażeniami. 

Nikola Jasek – Jak na razie się 
nie stresuję. Myślę, że przez te trzy 
lata zdobyłam wystarczającą wie-
dzę, by dobrze napisać egzamin 
gimnazjalny. Dziś zmierzymy się z 
historią i językiem polskim. Jutro 
czeka nas m.in. matematyka. Liczę 
na dobre wyniki, bo zależy mi na 
tym, by dostać się do jak najlepszej 
szkoły. Poza tym nauczyciele doło-
żyli wszelkich starań, by nas odpo-
wiednio  przygotować do egzaminu. 

Mikołaj Wąsik – Ja jestem opty-
mistycznie nastawiony co do egza-
minów. Już niedługo, bo o godzinie 

9:00, napiszemy pierwszy egzamin 
z zakresu historii i wiedzy o społe-
czeństwie. Wydaje mi się, że egza-
min ten będzie na tym samym po-
ziomie co egzamin próbny. 

Gdyby dziś na polskim pojawi-
ła się rozprawka, to byłbym bar-
dzo zadowolony. Myślę pozytyw-
nie o egzaminach, w końcu przez te 
ostatnie kilka miesięcy powtarzali-
śmy na lekcjach materiały z ostat-
nich trzech lat. 

Joanna Grzeszczyk – Jak na ra-
zie trochę się stresuję. Mam nadzie-
ję, że uzyskany przeze mnie wynik 
na egzaminach pozwoli mi się do-
stać do dobrego liceum. Na chwilę 
obecną wydaje mi się, że najlepiej 
pójdzie mi, z tych wszystkich egza-
minów, polski. Liczę dziś bardzo na 
rozprawkę. Co do reszty przedmio-
tów, to ciężko jest mi cokolwiek po-
wiedzieć. Mam nadzieję, że egza-
miny nie okażą się trudne i każdy 
z nas sobie z nimi świetnie poradzi. 

Nastroje uczniów najwyraźniej 
wpłynęły na spokojny przebieg eg-
zaminu. Jak informuje DN wice-
dyrektor ds. Publicznego Gimna-
zjum w Osinie, Aneta Kulik, pierw-
szy dzień testów przebiegł bez żad-
nych zakłóceń. 

- Pierwszą część egzaminu, gim-
nazjaliści mają już za sobą. Prze-
biegł prawidłowo,bez zakłóceń. Nie 
zaistniała żadna konieczność wdro-

żenia procedur CKE obowiązują-
cych w sytuacjach szczególnych, wy-
jątkowych. Uczniowie naszej szko-
ły byli systematycznie przygotowy-
wani do jak najbardziej efektyw-
nego napisania egzaminu, tak, aby 
usatysfakcjonowani z wyniku byli 
sami uczniowie, ich rodzice, jak i 
my nauczyciele. Głównym wspar-
ciem dla uczniów było zapewnie-
nie możliwości uczęszczania na do-
datkowe zajęcia m.in. z matematy-
ki, języka polskiego, angielskiego i 
niemieckiego. Uczniowie przystą-
pili do próby Egzaminu z wyko-
rzystaniem materiałów egzamina-
cyjnych OKE w Poznaniu, a w kla-
sach młodszych podlegali diagno-
zom wiedzy i umiejętności z po-
szczególnych zakresów przedmio-
towych, zgodnie z konstrukcją wła-

ściwych arkuszy egzaminacyjnych. 
Odbyły się również warsztaty z pie-
lęgniarką szkolną na temat radze-
nia sobie ze stresem oraz zajęcia 
motywujące i wspierające z wycho-
wawcami i pedagogiem szkolnym 
– mówi w rozmowie z DN wice-
dyrektor ds. Publicznego Gimna-
zjum w Osinie. 

Przed gimnazjalistami trzecich 
klas jeszcze dwa ciężkie dni. Dzi-
siaj uczniowie piszą test z mate-
matyki i części przyrodniczej. W 
środę natomiast będą musieli wy-
kazać się znajomością języków 
obcych. Egzaminów nie można 
„nie zdać”. Jeśli jednak uczeń zdo-
będzie zbyt niską ilość punktów 

może mieć kłopot z dostaniem 
się do wymarzonej szkoły śred-
niej. Niektóre z nich, szczególnie 
te wysoko notowane w rankin-
gach, stosują bowiem progi przy 
rekrutacji. 

Nie wykluczone, że podobnie 
jak i w przypadku sprawdzianu 
szóstoklasistów tak i egzamin dla 
gimnazjalistów odbył się ostat-
ni raz. Za kilka tygodni rząd ma 
przedstawić założenia reformy 
oświaty. W kampanii wyborczej 
PiS zapowiadał likwidację gimna-
zjów, a więc i testy na zakończenia 
tego etapu edukacji mogą odejść 
do przysłowiowego lamusa. 

KS

Od lewej Nikola Jasek, Mikołaj Wąsik, Joanna Grzeszczyk

Uczniowie klas trzecich gimnazjum w Osinie 

Pani Anna Sikorska i Magdalena Banasik
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Pomogą drobne zmiany, a gminie marzy się wielka inwestycja...

Co z poprawą ruchu na ul. Cmentarnej?
Na początku kwietnia opublikowaliśmy sygnał mieszkańca Nowogardu, dotyczący utrudnienia w ruchu na ul. Cmentarnej. Co zrobić, aby podczas po-
grzebów jezdnia nie była zablokowana? Nasz Czytelnik proponuje zmianę w organizacji ruchu, na ulicę jednokierunkową. Taką opcję odrzuca gmina, 
która w minionym tygodniu nadesłała do nas swoje stanowisko w tej sprawie. 

 W związku z ciągłymi sygnałami 
mieszkańców Nowogardu, doty-
czącymi zablokowanej ulicy Cmen-
tarnej podczas pogrzebów, zapy-
taliśmy w Urzędzie Miejskim, czy 
gmina planuje w jakiś sposób za-
jąć się tą sprawą i poprawić warun-
ki na tym odcinku jezdni. W odpo-

wiedzi otrzymaliśmy pismo o na-
stępującej treści: - Odpowiadając 
na Pana pytania przesłane na ad-
res sekretariatu Urzędu Miejskie-
go pocztą elektroniczną w sprawie 
ulicy Cmentarnej uprzejmie infor-
muję, że radykalna poprawa ruchu 
pojazdów na tej ulicy jest możli-

wa po jej przebudowie polegającej 
na poszerzeniu jezdni. Natomiast 
zmiana organizacji ruchu polegają-
ca na wprowadzeniu ruchu jedno-
kierunkowego spotkałoby się z kry-
tyką użytkowników drogi, z uwagi 
na pewne utrudnienia z tego wyni-
kające – dłuższy dojazd do posesji. 
Do Urzędu Miejskiego nie wpływa-
ły wnioski mieszkańców w tej spra-
wie. Ulica Cmentarna jest drogą 
powiatową i ewentualnie jej prze-
budowa byłaby możliwa przy zaan-
gażowaniu finansowym Starostwa 
Powiatowego, o co też Gmina bę-
dzie zabiegać. Należy też wziąć pod 
uwagę, że planowana w roku bieżą-
cym przebudowa przejazdu kole-
jowego spowoduje czasową zmia-
nę organizacji ruchu, która będzie 
wprowadzona na czas prowadzenia 
robót. Z wyrazami szacunku, Ta-
deusz Fiejdasz Kierownik Wydzia-
łu GKMiOŚ Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. 

KR

Od redakcji: 
Wychodzi na to, że gmina zamiast spróbować najtańszych rozwiązań, 

woli planować jakąś  kolejną wielką a przy tym nierealną inwestycję, 
tym razem miałaby nią być przebudowa opisywanego odcinka jezdni. 
Głównym „fundatorem” takich prac oczywiście miałoby być Starostwo. 
Jest jednak jeden problem- jak poinformował nas Starosta, T. Kulinicz-  
gmina zasypuje powiat coraz to nowymi wnioskami, na których reali-
zację w starostwie środków nie ma .. Jak dowiedzieliśmy się  ul. Cmen-
tarna jest drogą powiatową, jednak jak niemal wszystkie drogi powia-
towe na terenie gminy Nowogard, jest ona w zarządzaniu gminy Nowo-
gard. Nasz włodarz jeśli tylko nie wydawałby pieniędzy na różne nie-
przemyślane wydatki, już dawno ze środków gminnych mógłby zrobić 
porządek z ul. Cmentarną, a starostwo bez wątpienia zgodziłoby się na 
to. To samo tyczy się również zmiany organizacji ruchu na ulicę jedno-
kierunkową, co proponował nasz Czytelnik. Miejscy urzędnicy sądzą 
jednak,  że jest z nieznanych bliżej powodów  złe rozwiązanie, dlatego 
wolą czekać na wielką „kasę” ze Starostwa, której oczywiście nie będzie 
bo jej tam nie ma. Ale za to jest  na kogo zwalić  winę. Każdy  przyzna 
,że  tłumaczenie urzędnika, że zmiana organizacji ruchu na jednokie-
runkową nie wchodzi w grę, ze względu na wydłużony dojazd do pose-
sji mieszkańców np. ul. Mickiewicza, jest mocno naciągnięta. ... Zatem, 
w czym problem? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, 
a w przypadku Nowogardu o brak okazji do przecięcia kolejnej  wstęgi, 
której nie potrzeba przecinać  gdy  problem  rozwiąże się samą  zmianą 
znaku drogowego . Szkoda tylko, że najbardziej ucierpią na tym miesz-
kańcy gminy uczęszczający ul. Cmentarną.                                           KR

Choć ul. Cmentarna jest drogą powiatową, to jednak zarządza nią gmina Nowogard

Tam gdzie prawda jest i życie, a po propagandzie tylko rdza zostanie 

Komu ta „radosna twórczość”? 
Wielokrotnie demaskujemy w DN kolejne dzieła, będące rezultatem swoistego aktywizmu nowogardzkiego włodarza,  skutkującego niestety systematycz-
nym marnotrawieniem publicznego grosza,  sprzedawanym  jednocześnie publice, jako rzekomo  społecznie korzystne posunięcia.  I mimo,  że w naszej 
gminie w tej sprawie  rozum krzyczy od dawna, to kosztowna „radosna twórczość” trwa w najlepsze.

O zainstalowaniu w miejsco-
wości Sąpolnica tzw. siłowni na 
wolnym powietrzu za 40 tys. zło-
tych, wyposażonej w 6 urządzeń 
typu rowerek, chodzik itp., pi-
saliśmy już wcześniej. Przez kil-
ka miesięcy od oddania do użyt-
ku kompleksu obiektów sporto-
wo- rekreacyjnych w Sąpolnicy 
(także jest tam boisko „do nogi”, 
plac zabaw i wyłożone sic!- po-
lbrukiem boisko do kosza)  nie 
udało się nam, mimo wielokrot-
nych prób, napotkać kogokol-

wiek kto korzysta z zainstalo-
wanych tutaj urządzeń, w tym 
z tych wspomnianych, kosztow-
nych „atlasów”.  Notabene-urzą-
dzenia  rewelacyjnie się pre-
zentują  przy uczęszczanej dro-
dze krajowej (pewnie głównie 
o to chodziło, aby przejeżdżają-
cy mdleli z zachwytu). Nie udało 
się nam nigdy nikogo spotkać, 
mimo że  odwiedzaliśmy Sąpol-
nicę w różnych dniach i o róż-
nych (poza głęboką nocą) po-
rach. Wystarczył jednak tylko 

jeden przejazd, aby w położonej 
od Sąpolnicy w niewielkiej odle-

głości wsi Redle, w gminie Osi-
na, napotkać zupełnie odmien-

ny obrazek. Tutaj też jest bo-
isko „do nogi” i drugie do ko-
sza i plac zabaw, a wszystko po 
prostu zadbane, ale nie na pokaz 
tylko tak zwyczajnie. I co? Ano, 
zamiast martwej wystawy jak w 
Sąpolnicy, jest życie! Przynaj-
mniej kilkoro grających w piłkę 
i bawiących się dzieci mimo, że 
było ledwie po 14-tej, czyli dość 
wcześnie. Tak to po raz kolejny 
okazuje się  co prawdziwe życie 
lubi i gdzie rozkwita w pełni.  Na 
pewno nie tam gdzie próżność 
się rozkorzeniła jak chwast i wy-
chwala samą siebie aż do śmier-
telnego zanudzenia.

Red.

Redło gmina Osina : 05.04.2016, godz. 14.05- mimo braku inwestycyjnych fajerwer-
ków w stylu nowogardzkiego włodarza:  jest zabawa jest życie!

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych 
W dniach 15, 18, 19, 20, 21 i 25 kwietnia 2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wy-
stawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych lokali mieszkalnych (nie będących częścia-
mi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) powinni wystawiać je przed posesję. W pozostałych nieru-
chomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) należy wystawiać przy pojemni-
kach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione przed godziną 7.00 w dniu, w którym 
zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku może 
skutkować nieodebraniem odpadów.

ZBK Nowogard

Sąpolnica gmina Nowogard: tego samego dnia, pół godziny później - wieża Babel 
imienia R. Czapli stoi i rdzewieje – a po za tym: pusto wszędzie, głucho wszędzie
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Rośnie ruch na naszym lotnisku

Pół miliona pasażerów w tym roku?
Położony kilkanaście kilometrów od Nowogardu międzynarodowy port lotniczy Szczecin-Goleniów systematycznie zwiększa swoje obroty zarówno w 
ruchu pasażerskim, jak i Cargo. Już wyniki pierwszego kwartału zapowiadają kolejny rekordowy rok i być może po raz pierwszy uda się odprawić w cią-
gu roku pół miliona pasażerów.  

W pierwszym kwartale 2016 
roku, Port Lotniczy Szczecin-Go-
leniów im NSZZ Solidarność ob-
służył 93 253 pasażerów, co ozna-
cza wzrost w stosunku do pierw-
szego kwartału 2015 roku o 34,73 
%  informuje rzecznik portu p. El-
wira Borecka 

- Wpływ na tak duże wzrosty 
mają nowe kierunki, które nie ope-
rowały w I kwartale 2015 roku – 
Bergen oraz Oslo Rygge. Dodatko-
wo, od 01 marca, Polskie Linie Lot-
nicze LOT zwiększyły częstotliwość 
operacji do Warszawy, z 2 do 3 rej-
sów dziennie.- podaje rzecznik- po-
twierdzeniem tak dobrych wyni-
ków jest również średnie obłoże-
nie samolotów operujących z na-
szego lotniska tzw. Load factor, za 
pierwszy kwartał 2016 roku wyniósł 
88,14 %. - Ilość operacji lotniczych 
wykonanych na szczecińskim lotni-
sku zwiększyła się w stosunku do I 
kwartału 2015 r o 41,5 %, osiąga-
jąc 2 261 startów i lądowań wyko-
nanych w pierwszym kwartale 2016 

roku.- dodaje pani rzecznik- dodat-
kowo dynamicznie rozwija się sek-
tor ruchu towarowego za pośred-
nictwem naszego lotniska, specjal-
nie wyczarterowanymi samolota-
mi cargo zostało wyekspediowane 
w I kwartale ponad 100 ton towa-
rów. Odbiorcy ładunków znajdowa-
li się między innymi w Hiszpanii, 
Kazachstanie czy Nigerii. 

Według rzecznik portu taki dy-
namiczny wzrost jest możliwy 
także dzięki zakończonej w ze-
szłym roku gruntownej moderni-
zacji lotniska, zwiększono wów-
czas między innymi obszar posto-
jowy oraz wykonano nową drogę 
kołowania uzyskując na niej para-
metry umożliwiające korzystanie z 
niej, jako zastępczego pasa starto-
wego. Wyremontowano też  głów-
ny pas startowy oraz zamontowano 
urządzenia nawigacyjne kolejne-
go wyższego stopnia umożliwiają-
ce prowadzenie operacji lotniczych 
przy mniejszej jak dotychczas wi-
doczności i gorszych warunkach 

atmosferycznych. Rzecznik twier-
dzi że zarząd portu spodziewa się 
w tym roku osiągnąć po raz pierw-
szy wynik obsłużenia 500 000 tys. 
pasażerów rocznie. 

- Na pewno będzie to wynik 
na poziomie 480- 500 tys. -mówi 
rzecznik- ta sytuacja wymusza na 
lotnisku konieczność rozpoczęcia w 
najbliższym czasie działań zwią-
zanych z powiększeniem terminalu 
pasażerskiego, rozbudową parkin-
gu wielodobowego czy uruchomie-
niem ILS CAT II (system nawiga-
cyjny umożliwiający lądowanie w 
„automacie”- dop. red.).

Mieszkańcy Nowogardu od mo-
mentu uruchomienia połączenia z 
Oslo i Bergen mają możliwość  ob-
serwowania niekiedy bardzo jesz-
cze nisko lecącego tuż po starcie sa-
molotu, właśnie kierującego się na 
Oslo czy Bergen. Można swobod-
nie rozpoznać rodzaj samolotu, jest 
to Boeing 737 linii Norwegian. W 
związku ze wzrostem ruchu lotni-
czego na samym lotnisku spotyka-

my coraz więcej różnych typów sa-
molotów. Pod koniec ubiegłego ty-
godnia na lotnisku wyładowały się 
dwa  interesujące typy samolotów. 
Jeden to 4-ro silnikowy IŁ-76 TD, 
który zabierał elementy wiatraków 
produkowanych w strefie w Gole-
niowie, i drugi to wojskowy Bo-
eing C-17 przewożący sprzęt dla 
wojsk NATO odbywających ćwi-
czenia na poligonie drawskim. Na 
załączonych zdjęciach prezentuje-
my oba samoloty w trakcie ubie-
głotygodniowego postoju na pły-
cie lotniska w Goleniowie. War-
to tutaj dodać, że IŁ 76 TD jest sa-
molotem  transportowym zapro-
jektowanym przez rosyjskie biu-
ro konstrukcyjne. Seryjna produk-
cja rozpoczęła się w 1974r. Jest jed-

nym z najpopularniejszych samo-
lotów transportowych używanych 
zarówno przez linie cywilne, jak i 
wojsko. Samolot  przenosi  ładunek 
o masie 40 ton na odległość 5000 
km w czasie krótszym niż 6 go-
dzin. Widoczny na zdjęciu samolot 
jest w barwach linii Wołga-Dniepr, 
jednego z czołowych przewoźni-
ków cargo w świecie,(62% udziału 
w rynku) dysponującym m.in. tak-
że słynnymi  samolotami transpor-
towymi  An-124-100 Rusłan... Na-
tomiast Boeing C-17 to amerykań-
ska konstrukcja używana głównie 
przez wojsko. Samolot może prze-
wozić do 134 żołnierzy lub 48 ran-
nych na noszach, lub maks. 77 519 
kg ładunku. 

smWojskowy C-17 podczas rozładunku w Goleniowie w miniony czwartek

  IŁ 76 TD na płycie lotniska w minioną sobotę

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje 

członków koła że dnia 8.05.2016r. Organizuje zawody 
spiningowe z łodzi równocześnie dla pozostałych członków 
zawody spławikowe z brzegu. Zawody odbędą się na jezio-
rze w Nowogardzie. Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul 
Wyszyńskiego 12 do dnia 6.05.2016r. Startowe wynosi 10 zł. 
Zbiórka zawodnikow o godz. 8.00 przy Restauracji Neptun.

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

OGŁOSZENIE
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I Memoriał Marka Zielonki – Gryfino

Zwycięski Handball Nowogard 
W dniu 16.04.2016 r., Handball Nowogard wziął udział w I Memoriale Marka Zielonki w Gryfinie. Organizator zaprosił do rozgrywek szczypiornistów z 
naszego województwa: Pogoń Szczecin, Handball Nowogard oraz dwie drużyny Energetyka Gryfino. Wśród zawodników nie zabrakło znanych nazwisk li-
gowych parkietów – Kokoszka, Podfigórny, Blejsz, Matoszko. Cztery zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym. 

W pierwszym spotkaniu dru-
żyna z Nowogardu zmierzyła się 
z Pogonią Szczecin - swoim od-
wiecznym rywalem. Mecz zaczął 
się dla Nowogardu fatalnie. Wia-
domo było, że będzie ciężko i ry-
wal nie odda meczu bez walki. 
W ataku brak skuteczności, błę-
dy podań, a do tego słaba obrona 
sprawiły, że Pogoń szybko wyszła 
na prowadzenie, stale powiększa-
jąc swoją przewagę, by w 10 mi-
nucie wygrywać aż 8:3. Każdy rzut 
oddany na bramkę nowogardzian 
skutkował celnym trafieniem dla 
Pogoni. Zawodnicy Handballu 
Nowogard niejednokrotnie poka-
zywali już swój waleczny charak-

ter i tak było, na szczęście, rów-
nież tym razem. Zaczęła funkcjo-
nować skuteczna obrona, co po-
zwoliło na wyprowadzanie kontr-
ataków i zmniejszanie strat do ry-
wala. Pierwsza połowa zakończy-
ła się tylko jednobramkową stra-
tą 10:9. W drugiej części spotka-
nia nowogardzianom udało się 
doprowadzić do remisu i od tej 
pory mecz toczył się już bram-
ka za bramkę. Dużo więcej było 
walki i udanych parad bramka-
rzy. Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 15:15 i po-
działem punktów. Na wyróżnie-
nie w tym spotkaniu zasłużył Bar-
tek Lorent, który zdobył dla No-
wogardu 6 bramek. W następnym 
pojedynku Handball zmierzył się 
z Energetykiem I Gryfino. Ten 
mecz Nowogard zaczął bardzo do-
brze. Agresywna i bardzo szczel-
na obrona nie pozwalały rywalo-
wi zdobywać łatwo bramek, nato-
miast w ataku akcje były przygo-
towywane i skuteczne. Pozwoliło 
to na kontrolowane prowadzenie 
przez całą pierwszą połowę, za-
kończoną wynikiem 9:6. Na dru-
gą część spotkania nowogardzia-
nie, świadomi ogromnego do-
świadczenia zawodników z Gryfi-
na na ligowych parkietach, wyszli 
mocno skoncentrowani. Przeciw-
nikom nie udało się jednak zniwe-
lować przewagi Nowogardu. Sku-
teczny na prawym skrzydle Wie-

sław Piotrowicz rzucił dwie bram-
ki pod rząd, a dodatkowo duet 
Przemysław Siuda (rozegranie) i 
Paweł Krawczyk (obrotowy) po-
kazali prawdziwe piękno szczy-
piorniaka, zdobywając kolejne 
trafienia. Do tego kilka fantastycz-
nych parad w bramce Piotra Woj-
ciechowskiego, broniącego ataki 
rywali sam na sam i wyrzucające-
go piłki do skutecznie kontrataku-
jącego Macieja Błażewicza sprawi-
ły, że Nowogard cieszył się ze zwy-
cięstwa 16:11. W ostatnim spotka-
niu Memoriału Handball Nowo-
gard zmierzył się z Energetykiem 
II Gryfino. Wygrana tego meczu 
dawała nowogardzianom I miej-

sce w turnieju. Motywacja była 
więc bardzo duża i chęć zwycię-
stwa uskrzydliła szczypiornistów 
z Nowogardu, którzy szybko wy-
szli na prowadzenie 4:1 i kontro-
lowali wynik przez całe spotkanie. 
Pierwszą połowę prowadzili 9:6. 
W tym pojedynku bardzo dobrą 
skutecznością wykazał się Daniel 
Spór. Na wielki szacunek i uzna-
nie zasłużyła jednak cała drużyna 
Handball Nowogard, rozgrywają-
ca wszystkie swoje spotkania bez 
żadnej zmiany, a każdy z zawod-
ników z pola gry wpisał się w me-
czowy protokół. Walka, pot i ser-
ce zostawione na boisku zaowo-
cowały zwycięstwem tego spotka-

nia 16:12, i ostatecznie I miejscem 
w I Memoriale Marka Zielonki. 
Wśród indywidualnie nagrodzo-
nych znalazł się Paweł „Brylant” 
Krawczyk, uznany Najlepszym 
Zawodnikiem Turnieju. Hand-
ball Nowogard wystąpił w nastę-
pującym składzie: Piotr Wojcie-
chowski, Maciej Błażewicz, Paweł 
Krawczyk, Wiesław Piotrowicz, 
Przemysław Siuda, Bartek Lorent, 
Daniel Spór, Piotr Machut. Klasy-
fikacja końcowa: I miejsce Hand-
ball Nowogard, II miejsce Pogoń 
Szczecin, III miejsce Energetyk II 
Gryfino, IV miejsce Energetyk I 
Gryfino.

Info: własna

Na zdjęciu zespół Handball Nowogard rywalizujący podczas I Memoriału Marka Zielonki organizowanego w Gryfinie

Na zdjęciu ze statuetką- Paweł Kraw-
czyk, który został wybrany najlepszym 
zawodnikiem turnieju

Mistrzostwa Koła PZW „Tęczak” 

Sylwester Ławniczek najlepszy
Na początku kwietnia, członkowie Koła PZW „Tęczak” z Nowogardu rozegrali doroczne zawody o Mistrzostwo Koła w Trzebieszewie. 

Na starcie stanęło 49 zawodników 
(i jedna zawodniczka). Zawody roze-
grano przy dość sprzyjającej pogo-
dzie, wiał lekki wiatr i słońce wyszło 
zza chmur, niestety ryba brała nie-
mrawo. Ale, jak mówi stare porzeka-
dło, mistrzem ten kto w studni rybę 
złapie. 

Takim mistrzem okazał się Sylwe-
ster Ławniczek, który wygrał zawo-
dy o Mistrzostwo Koła „Tęczak” na 
rok 2016, I wicemistrzem Koła zo-
stał Marek Tomaszewski, a II wice-
mistrzem Jerzy Żytko. 

PKS Gryfice dowiozły i odwiozły 
zawodników bezpiecznie na miej-
sce, a kiełbasa zgrilowana przez go-
spodarza Koła Janka Lipskiego sma-
kowała wyśmienicie. Wiceprezes 
Ryszard Patyk z Ryszardem Paletą 
zważyli ryby, Stanisława Leciejew-
ska podliczyła wyniki, a prezes roz-

dał puchary oraz cenne upominki. 
Miłym akcentem zakończyły się 

zmagania dla juniora Sylwestra Fe-
refeńko, który na zawodach nie po-
walczył, ale wyłowił nagrodę ufun-
dowaną przez sklep wędkarski „Tę-
czak” Marzeny Kaźmierczak. Można 
więc powiedzieć, że podczas tych za-
wodów Sylwestry górą! 

Po zawodach był jeszcze czas na 
pogawędkę o wielu straconych szan-
sach na wielką rybę, a ci co wraca-
li do domu o kiju umawiali się jesz-
cze na wędkowanie, choć dzień nie-
szczególny, ponieważ ryba nie brała 
nawet na tzw. „pompach”. 

Kolejne zawody już 8 maja na je-
ziorze w Nowogardzie, gdzie zma-
gać się będą spinningiści, jak i spła-
wikowcy. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland Prezes Koła 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mistrzostw Koła PZW Tęczak, organizowanych w Trzebieszewie
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Błękitni II za mocni dla Pomorzanina

Grają lepiej, ale wciąż przegrywają...
W niedzielę (17 kwietnia), o godzinie 17:30, na stadionie w Stargardzie, tamtejszy drugi 
zespół Błękitnych, podejmował piłkarzy Pomorzanina Nowogard. Obyło się bez niespo-
dzianek i gospodarze po pewnym zwycięstwie zainkasowali 3 punkty. Dla Pomorzanina to 
4 porażka z rzędu oraz już 16 przegrany mecz w sezonie.

Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard  3:1 (2:0)
`85 min. Adam Mańka
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński (c), Maciej Grzejszczak, 

Damian Kosior, Adrian Wasyluk (Michał Fedak) – Dominik Wawrzyniak, 
Adam Mańka, Paweł Królik, Fernando Maia Batista, Dawid Kurek – Rafał 
Listkiewicz. 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
21. kolejka:
Energetyk Gryfino – Arkonia Szczecin  2:2
Iskra Golczewo – Zorza Dobrzany  5:2
Kłos Pełczyce – Sarmata Dobra   1:0
Piast Karsko – Rega Trzebiatów   1:1
Sparta Węgorzyno – Ina Ińsko   2:2
Stal Szczecin – Polonia Płoty   4:0
Morzycko Moryń – Stal Lipiany   3:0
Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard 3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 21 54 62 17 17 3 1
2 Stal Szczecin 21 48 65 13 15 3 3
3 Morzycko Moryń 21 47 60 23 15 2 4
4 Sparta Węgorzyno 21 45 47 28 14 3 4
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 21 36 42 33 10 6 5
6 Błękitni II Stargard 21 35 59 41 11 2 8
7 Iskra Golczewo 21 30 36 31 9 3 9
8 Arkonia Szczecin 21 29 33 28 7 8 6
9 Polonia Płoty 21 26 36 48 8 2 11
10 Ina Ińsko 21 26 29 37 8 2 11
11 Kłos Pełczyce 21 24 26 34 7 3 11
12 Piast Karsko 21 24 37 45 7 3 11
13 Stal Lipiany 21 21 38 61 6 3 12
14 Zorza Dobrzany 21 19 27 44 5 4 12
15 Sarmata Dobra 21 7 13 98 2 1 18
16 Pomorzanin Nowogard 21 7 18 47 1 4 16

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Drużyna gospodarzy wzmoc-
niła swój zespół kilkoma za-
wodnikami z II-ligowej kadry 
Błękitnych. Pomimo tego, to 
ostatni zespół w tabeli już w 8. 
minucie mógł objąć prowadze-
nie. Futbolówka po dośrodko-
waniu Dawida Kurka i strzale 
Fernando wylądowała w siat-
ce bramki gospodarzy, jednak 
sędzia liniowy dopatrzył się u 
Brazylijczyka pozycji spalonej. 
W 17. minucie stratę w środku 
pola popełnił Dominik Waw-
rzyniak, gospodarze przeję-
li piłkę i przeprowadzili szyb-
ką kontrę. Futbolówka trafiła 
do zawodnika Błękitnych znaj-
dującego się w narożniku pola 
karnego, który precyzyjnie ude-

rzył na bramkę Pomorzanina i 
otworzył wynik tego meczu. W 
39. minucie doszło do podob-
nej sytuacji, jednak tym razem 
po kontrze, ładnym strzałem z 
około 23 metrów z lewej stro-
ny boiska popisał się zawodnik 
miejscowych, który pokonał 
Malanowskiego uderzeniem 
w długi róg. Po zmianie stron 
Pomorzanin prezentował się o 
wiele lepiej, stwarzał sobie na-
wet dogodne sytuacje do zdo-
bycia goli, niestety szwankowa-
ła skuteczność. W 76. minucie 
napastnik Błękitnych II otrzy-
mał długie podanie, do które-
go wybiegł Jacek Malanowski. 
Bramkarz Pomorzanina źle ob-
liczył jednak lot piłki, na sku-

tek czego zawodnik gospodarzy 
był pierwszy przy futbolówce, i 
z około 25 metrów przelobował 
daleko wysuniętego Malanow-
skiego. Na otarcie łez, goście 
zdobyli w 85. minucie bramkę 
honorową. Rzut rożny wyko-
nywał Fernando Maia Batista, a 
w zamieszaniu w polu karnym 
najlepiej odnalazł się Adam 
Mańka, który skierował futbo-
lówkę do bramki gospodarzy. 

Dla Pomorzanina oznacza to 
4 porażkę z rzędu oraz 16 prze-
grany mecz w tym sezonie. 

Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę.

KR

Rezerwy Pomorzanina gromią Zjednoczonych

Hattrick Krystiana Kubickiego
Bardzo ładny mecz w niedzielę (17 kwietnia), przed własną publicznością rozegrali piłka-
rze drugiego zespołu Pomorzanina. Do Nowogardu przyjechali sąsiadujący z Pomorzani-
nem w tabeli piłkarze Zjednoczonych Kobylanka. Nowogardzianie rozgromili rywali 5:0, a 
na uwagę w szczególności zasługuje pierwszy hattrick w seniorskiej drużynie w 
wykonaniu Krystiana Kubickiego.

Pomorzanin II Nowogard – Zjednoczeni Kobylanka 5:0 (2:0)
Gole: Krystian Kubicki x3, Karol Osakiewicz, Patryk Marcinkowski
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Andrzej Piotrowicz, Michał Fe-

dak (Grzegorz Skrzecz), Tomasz Wąsik – Michał Jankowski (c) , Arkadiusz Balcer, 
Karol Osakiewicz, Patryk Marcinkowski, Krystian Kubicki – Sebastian Suchy

(Michał Teodorczyk). 

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
17. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Wołczkowo-Bezrzecze 0:3 (walkower)
Aquila Szczecin – OKS Goleniów   2:1
Orzeł Łożnica – Kasta Szczecin – Majowe  2:1
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin  1:5
Pomorzanin II Nowogard – Zjednoczeni Kobylanka 5:0
Rybak Wełtyń – Światowid Łobez   0:8
Znicz Niedźwiedź – Zalew Stepnica   1:7

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 18 46 56 18 15 1 2
2 Światowid 63 Łobez 18 43 77 16 14 1 3
3 Hanza Goleniów 17 42 50 16 14 0 3
4 Aquila Szczecin 18 37 41 26 12 1 5
5 Vielgovia Szczecin 18 34 42 28 11 1 6
6 OKS Center MD Goleniów 18 31 49 42 10 1 7
7 Kasta Szczecin – Majowe 16 25 31 27 8 1 7
8 Wołczkowo – Bezrzecze 17 22 30 36 7 1 9
9 Znicz Niedźwiedź 18 22 35 48 7 1 10
10 Zalew Stepnica 18 19 46 44 6 1 11
11 Pomorzanin II Nowogard 17 16 31 46 5 1 11
12 Pomorzanin Przybiernów 26 16 27 70 5 1 20
13 Zjednoczeni Kobylanka 17 13 34 57 4 1 12
14 Rybak Wełtyń 18 9 20 95 3 0 15

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem Przybiernów

Zjednoczeni Kobylanka do nie-
dzielnego meczu posiadali na 
swoim koncie tyle samo punk-
tów co Pomorzanin. Wobec tego, 
mało kto spodziewał się tak oka-
załego zwycięstwa „rezerwo-
wych” oraz jednostronnego spo-
tkania. Pierwsza bramka padła 
stosunkowo późno, bo w 36. mi-
nucie meczu. Po wysokim pres-
singu nowogardzianie odebra-
li piłkę gościom na ich połowie, 
Arkadiusz Balcer dograł w tempo 
do Krystiana Kubickiego, który w 
dogodnej sytuacji pewnym strza-
łem pokonał bramkarza przyjezd-
nych. W 42. minucie, Sebastian 
Suchy dośrodkował wzdłuż pola 
karnego z prawej strony boiska 
wprost do niepilnowanego Karo-

la Osakiewicza, który wbił futbo-
lówkę do pustej bramki. Po zmia-
nie stron drugi zespół z Nowogar-
du nie zwalniał tempa. W 60. mi-
nucie swoją bramkę zdobył Pa-
tryk Marcinkowski, który skorzy-
stał z idealnego podania w pole 
karne. Na 4:0 podwyższył Kry-
stian Kubicki, po tym jak w sy-
tuacji sam na sam przedryblo-
wał bramkarza gości i skierował 
futbolówkę do pustej bramki. W 
doliczonym czasie gry faulowa-
ny w polu karnym był Arkadiusz 
Balcer i sędzia wskazał na „wap-
no”. Piłkę na jedenastym metrze 
ustawił Krystian Kubicki i po pre-
cyzyjnym strzale skompletował 
swojego pierwszego hattricka w 
seniorskiej drużynie oraz ustalił 

wynik na 5:0 dla Pomorzanina II. 
Zjednoczeni Kobylanka tylko raz 
groźnie zagrozili bramce gospo-
darzy. N początku drugiej poło-
wy goście wykonywali rzut wolny, 
po którym jeden z zawodników 
Zjednoczonych uderzył mocno 
pod porzeczkę, jednak ładną pa-
radą popisał się Michał Piątkow-
ski, który obronił ten strzał. 

Drugi zespół Pomorzanina 
Nowogard po tej wygranej oraz 
przyznanych trzech punkach za 
walkower z Pomorzaninem Przy-
biernów, który wycofał się z roz-
grywek, zanotował awans na 11. 
miejsce w ligowej tabeli. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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REKLAMY 
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Praca na produkcji  
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Wojska Polskiego 81/6 Nowo-

gard poszukuje 
wykonawcę na wyłożenie po-
lbrukiem posesji ok. 400m2. 
Kontakt: 608 436 323

„Pomorzanki” skromnie pokonują Kotwicę

Złoty gol Karoliny Kowalczuk
W sobotę (16 kwietnia), o godzinie 14:00, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się mecz 
pomiędzy kobiecą drużyną Pomorzanina oraz Kotwicą Kołobrzeg. Ponownie piłkarki z 
Nowogardu raziły nieskutecznością, dlatego niżej notowane rywalki ograły tylko dzięki 
bramce z 15. minuty strzelonej przez Karolinę Kowalczuk. Nowogardzianki wciąż zajmują 
3. miejsce w ligowej tabeli ze stratą 6 punktów do liderek z Wałcza. 

Pomorzanin Nowogard – AP Kotwica Kołobrzeg 1:0 (1:0)
`15 min. Karolina Kowalczuk 
Skład: Anita Piotrowska (c) – Anna Nowicka, Karolina Kowalczuk, Weroni-

ka Godziszewska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Monika Krystkiewicz, 
Aleksandra Mościńska (Klaudia Korgiel (Weronika Rzeplińska)), Małgorzata 
Labuda, Natalia Nowacka – Patrycja Kozioł. 

III Liga Kobiet 2015/2016
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Energetyk Gryfino  6:2
Vielgovia Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz  0:3
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 1:0
Fala Międzyzdroje – Hattrick Kołobrzeg  26:0
Błękitni II Stargard – Olimpia III Szczecin  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 13 36 76 6 12 0 1
2 Fala Międzyzdroje 13 33 75 7 11 0 2
3 Pomorzanin Nowogard 12 30 53 5 10 0 2
4 Zalew Stepnica 13 24 63 21 8 0 5
5 Vielgovia Szczecin 13 19 51 22 6 1 6
6 Olimpia III Szczecin 13 18 24 23 5 3 5
7 Błękitni II Stargard 12 13 9 37 4 1 7
8 AP Kotwica Kołobrzeg 13 10 16 17 3 1 9
9 Energetyk Junior Gryfino 13 6 29 78 2 0 11
10 Hattrick Kołobrzeg 13 0 0 180 0 0 13Jak informowaliśmy w zapo-

wiedzi tego meczu, piłkarki Ko-
twicy Kołobrzeg pomimo niskiej 
pozycji w tabeli, mogą pochwa-
lić się świetną defensywą oraz ni-
ską liczbą straconych goli na prze-
strzeni całego sezonu. Zasługą ta-
kiego bilansu bramkowego jest 
przede wszystkim bramkarka wy-
stępująca w reprezentacji Polski. 
Na szczęście podopieczne Pawła 
Błaszczyka przynajmniej raz zna-
leźli sposób na golkiperkę przy-
jezdnych. W 15. minucie meczu 
rzut rożny wykonywała Katarzyna 
Piotrowska. Pomocniczka „Pomo-
rzanek” dośrodkowała na pierw-

szy słupek, przy którym znajdo-
wała się Karolina Kowalczuk. Do-
świadczona defensorka nowo-
gardzkiej drużyny uderzyła gło-
wą precyzyjnie po długim słupku 
bramki Kotwicy i zdobyła dla Po-
morzanina jedynego gola w tym 
meczu. Wynik co prawda mógł 
być zdecydowanie wyższy, jed-
nak podopieczne Pawła Błaszczy-
ka pomimo kilkunastu dogodnych 
okazji, seryjnie marnowały kolej-
ne akcje. Z kolei piłkarki z Koło-
brzegu, kompletnie nie zagrozi-
ły bramce strzeżonej przez Anitę 

Piotrowską.  Dodajmy jeszcze, że 
w drugiej części gry na boisku po-
jawiła się Klaudia Korgiel, której w 
końcówce spotkania odnowiła się 
kontuzja, na skutek czego Klaudia 
Korgiel musiała ponownie wrócić 
na ławkę rezerwowych. 

Pomorzanki wciąż tracą do li-
derek z Wałcza 6 punktów, jed-
nak przypomnijmy, że mają w za-
nadrzu zaległy mecz z Błękitnymi 
II Stargard. Przy artykule publiku-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KRKarolina Kowalczuk po strzale głową zdobyła jedyną bramkę Pomorzanina w me-
czu z Kotwicą Kołobrzeg

Kolejny sukces uczennic z I LO w Nowogardzie

Wywalczyły 3. miejsce
W czwartek (14 kwietnia), ok. godziny 11:00, w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie odbył się Wojewódzki Finał Licealiady w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Uczennice I LO w składzie:  Sylwia Langner,  Anna Czapczyk, Marcela Kurkowska, Malwina Latusz, Weronika Latusz, Natalia Margas oraz 
Natalia Nejman wywalczyły w finale trzecie miejsce.

Do wojewódzkiego Fina-
łu Licealiady w piłce ręcznej 
dziewcząt zakwalifikowały się 
cztery zespoły: z Nowogardu - 
I Liceum Ogólnokształcące, ze 
Szczecina - Centrum Kształ-
cenia Sportowego, z Koszali-
na oraz Dębna. Szczecinianki 
w pierwszym meczu półfina-
łowym zmierzyły się z uczen-
nicami z Nowogardu, pokonu-
jąc je tym samym 25:5. - Pierw-
szy mecz rozegrałyśmy z CKS-
-em Szczecin i przegrałyśmy 
25:5. Od samego początku spo-
dziewałyśmy się porażki, ponie-
waż nasze przeciwniczki trenu-
ją piłkę ręczną w klubie sporto-
wym. Nasza drużyna pomimo 
wyczerpujących treningów, nie-
stety nie podołała. - informuje 
DN, Sylwia Langner.

Pomimo tego, że los w pełni 

nie dopisał nowogardziankom, 
to i tak młode zawodniczki wy-
walczyły 3 miejsce. - O trzecie 
miejsce zawalczyłyśmy  z Dęb-
nem. Musiałyśmy włożyć w ten 
mecz bardzo dużo wysiłku, gdyż 
nasze rywalki były bardzo do-
brze przygotowane. Na szczę-
ście tym razem nasz wysiłek nie 
poszedł  na marne. Spotkanie to 
wygrałyśmy 9:7, i z uśmiechem 
na twarzy wróciłyśmy do do-
mów. - dodaje na zakończanie 
zawodniczka. 

Przypomnijmy, że w ostat-
nim czasie uczennice I LO w 
Nowogardzie wywalczyły tytuł 
mistrzyń w Wojewódzkim Fi-
nale Licealiady w Piłce Koszy-
kowej Dziewcząt w Resku. 

Klaudia Stefańska 

Na zdjęciu uczennice I LO w Nowogardzie, które podczas Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt, wywalczyły 3. miejsce w województwie

Zatrudnię
 do

 sklepu spożywczego
 Kontakt: 

603 94 214

Szukam
 przyjaciółki na żonę 

od lat 58-68 
z terenu Nowogardu. 
Tel. 887 101 936

OGŁOSZENIE
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

II miejsce naszych siatkarek 
15 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się ostatni turniej Międzyszkolnej 
Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnajzalnych LUKS „Siatkarz” Nowogard. 

Po podsumowaniu wyników 
wszystkich turniejów ostateczna kla-
syfikacja przedstawiła się następująco: 

I miejsce – I LO im. ppor. Emi-
lii Gierczak w Nowogardzie (opiekun 
Pan Emil Grygowski)II miejsce – ZSP 
im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie (opiekun Pani Małgorzata Pie-
truszewska)

III miejsce – ZSO w Nowogardzie 
(opiekun Pani Joanna Dzikowska) 

Najlepszą zawodniczką turnieju zo-
stała wybrana Malwina Latusz z I LO 
w Nowogardzie. 

Przesyłamy podziękowania dla:  dy-
rektora ZSP w Nowogardzie Pana Ste-
fana Sitkowskiego,  

dyrektor I LO w Nowogardzie Pani 

Kariny Surmy, dyrektora ZSO w No-
wogardzie Pana Leszka Beceli oraz 
głównego sędziego turnieju Pana 
Grzegorza Tandeckiego. 

Ostatni turniej chłopców odbę-
dzie się 27 kwietnia w ZSP Nowo-
gard. 

Organizator LUKS „Siatkarz” 
Nowogard 

Święto szkoły, czyli dzień 
otwarty w ZSP 
Dnia 13.04.2016 roku w naszej szkole odbył się  dzień otwarty dla uczniów klas III gimna-
zjum.  Miał on na celu prezentację szkoły, jak również przybliżenie potencjalnym  uczniom 
naszej oferty edukacyjnej. 

W programie dnia swoją ofer-
tę zaprezentowali nauczycie-
le i uczniowie. Nasi goście zo-
stali  wprowadzeni w bogatą pa-
letę zawodów: ekonomicznych, 
gastronomicznych, hotelarskich, 
mechanicznych, logistycznych, 
handlowych i informatycznych. 

Dzięki współpracy wielu nauczy-
cieli i uczniów nasza placów-
ka rzetelnie zaprezentowała swo-
je atuty. Dzień otwarty szkoły był 
okazją do spotkania się z nauczy-
cielami uczącymi poszczegól-
nych przedmiotów  i do pokaza-
nia gościom panującego w szko-

le klimatu życzliwości. Mamy na-
dzieję, że główne założenie nasze-
go przedsięwzięcia spełniło ocze-
kiwania przybyłych i z wieloma z 
nich spotkamy się w nowym roku 
szkolnym. 

Monika Rasowska kl. I TE 

Ksiądz rapuje! 
W dniach 11 i 12 kwietnia w Nowogardzkim Domu Kultu-
ry odbyły się koncerty muzyki hip-hop w wykonaniu księ-
dza Jakuba Bartczaka, który wystąpił przed młodzieżą z 
ZSP i I LO w Nowogardzie. 

Ksiądz Jakub Bartczak przyje-
chał do Nowogardu spod Wrocła-
wia na zaproszenie księdza Ro-
berta Dąbrowskiego. Księdzem 
jest od 9 lat a muzyką hip-hop 
pasjonuje się od najmłodszych 
lat. Ksiądz Jabub zgodził się do-
dać kilka słów od siebie: „Chciał-
bym przypomnieć ludziom o 
Bogu, warto wierzyć, ale jest to 
trudne przez rzeczy przyziem-
ne. Bóg jest miłością i światło-
ścią w naszym życiu.” Na koncer-
cie wystąpił również uczeń ZSP 
Kamil Śmigiel: „Gdy robisz coś, 

ważne żeby robić to pozytywnie, 
żeby się bawić.” Koncert był bar-
dzo ciekawym doświadczeniem i 
posiadał głęboki przekaz. Euforię 
wśród młodzieży wywołał wspól-
ny występ na zakończenie kon-
certu, kiedy to razem zaśpiewali 
ks. Jakub, ks. Robert i Kamil Śmi-
giel. Po występie można było zro-
bić sobie zdjęcie z ks. Jakubem 
Bartczakiem, zakupić płyty („Po 
prostu wierzę”, „Powołanie”) 
lub zdobyć autograf. Ksiądz Ro-
bert, który był głównym inicja-
torem konkursu, był bardzo za-
dowolony z koncertu: „Dzięku-
ję młodzieży za tak liczne przy-
bycie na koncert, a nauczycie-
lom za opiekę nad młodzieżą w 
drodze na koncert i podczas jego 
trwania. Ponadto bardzo dzięku-
ję Pani Anecie Drążewskiej Dy-
rektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury za wypożyczenie sali na 
koncert,  Panu Ryszardowi i Pa-
nom Krzysztofom za nagłośnie-
nie i oświetlenie sceny podczas 
koncertu”.

Klaudia Druciarek, kl. I TE 

Drużyna z ZSP i z I LO 

 Drużyna siatkarek z ZSP z opiekunem Panią Małgorzatą Pietruszewską 

Ks. Jakub Bartczak i ks. Robert Dą-
browski

 Ks. Robert z młodzieżą po koncercie 

imnazjaliści w pracowni żywienia 

Zapraszamy do naszej szkoły!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

•	 Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 
267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, staj-
nia) w Boninie gm. Łobez. Atrakcyj-
na cena. Kontakt: agata780220@
gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżowa-
nia dróg Stargard-Maszewo, Szcze-
cin-Chociwel. Działka przylega bez-
pośrednio do drogi 106. Tel. 607 
835 815 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, 
ul. Księcia Racibora. Tel. 693 
128 069 

•	 Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, 
Osiedle Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem 
wynajmę. 602 474 266

•	 Lokal do wynajęcia 32m2 ul. War-
szawska „Pod kasztanami”. Tel. 663 
366 430 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul Asnyka. 884 000 435

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 47m2 dwa pokoje II piętro, Ar-
mii Krajowej. 791 099 559 

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia, 
bezczynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, 
bezczynszowe, II piętro. 512 413 
563

•	 Sprzedam mieszkanie, trzypokojo-
we 70m2, parter. 721 909 348

•	 Sprzedam górę domu 100m2, dwu-
rodzinnego garaż+podwórko. 603 
079 044 

•	 Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rol-
nych w miejscowości Siwkowice 
gmina Resko. 668 431 295 

•	 Sprzedam mieszkanie 54m2, I pię-
tro, 3 pokoje, Wspólnota Waryń-
skiego 1. Tel 602 291 899 

•	 Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 
731 956 569 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je cena 129 tys. do negocjacji. 888 
313 884 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3pokojowe 66m2 z garażem w 
Nowogardzie. 600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 
665 057 097

•	 Sprzedam garaż lub wynajmę ul. 
Zamkowa. 664 012 380

•	 Samodzielne biuro do wynajęcia 
20m2, centrum, parking, media, tel. 
601 410 758

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 697 980 702, 
697 972 751

•	   Sprzedam pół bliźniaka z zabu-
dowaniami gospodarczymi okolice 
Nowogardu. 502 600 146

•	 Wynajmę niedrogo lokal handlo-
wo-użytkowy o powiechni 21m2 + 
pomieszczenie socjalne przy ul. Za-
ciszna 1. 532 595 979 , 728 488 310 

•	 Wynajmę M2. 793 104 230 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 691 664 658

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, 
siedmiopaletowy. Cena do uzgod-
nienia. 510 754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Opony 16stki z felgami i kołpakami 
tanio sprzedam. 605 856 538 

•	 Sprzedam Matiz. 783 886 873 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, 
tel. 787 717 815

•	 Sprzedam Volkswagen rok 1991 
poj. 2,4 poj. 2,4 skrzynia dobeet ka-
bina cena 4500 i Volkswagen rok 
1992 poj. 18 skrzynia dobeet ka-
bina cena 4500. Zarejestrowane, 
przegląd ważny. Tel. 607 690 741 

•	 Sprzedam Mercedesa – 124 zareje-
strowany i opłacony. 725 806  787

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 

086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 Kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 

sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 
39 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

•	 Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-
nym remoncie. 696 807 922 

•	 Ziemniaki sadzeniaki jadalne 300 
kg cena 0,40 zł za kg. 605 967 588

•	 Sprzedam dwie macki do ciągniak 
C-330 nowy rozrząd do Tica, pasek, 
dwie rolki i klocki hamulcowe. 696 
807 922

•	 Prosiaki sprzedam. 791 817 107

•	  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 787

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 307 

•	 Sprzedam krowę. 91 39 18 307 

USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 

doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adapta-
cja poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 
654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na 
uzywane vaillant tel.   691 686 
772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do 
piecow gazowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.
tlumacznowogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody 
o ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. 
Tel. 731 882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 
721 988 735 

•	 REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 
933 

•	  Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

•	 Remonty i wykonczenia miesz-
kań – wykonam. 608 364 330 

•	 Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. Bu-
dowa od podstaw. 501 549 756 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Usługi ogrodnicze, spulchnianie 
ziemi, przycinanie drzewek, ko-
szenie trawy, opryski oraz wiele 
innych prac ogrodniczych. 500 
789 687 

PRACA
•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 533 848 005 lub 
535 340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrudni me-
chanika samochodowego z do-
świadczeniem, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

•	 NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 
693 368 894, 600 931 083 

•	 Szukam pracownika, gospodar-
stwo rolne Błądkowo, z uprawnie-
niami, bez nałogów. 665 785 726 

•	 Przyjmę do pracy przy elewacji. 785 
500 103

•	 Zatrunię pracownika do nalewania 
paliw na stacji CPN-u Olchowo. 693 
521 211 

•	 Zatrudnię szwaczkę w godzinach 
14-22.00. 691 708 768 

•	 Firma zatrudni   osobę do sprząta-
nia biura z aktualnym orzeczeniem 
o niepełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy). Tel. 91 39 25 275

•	 Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 
289

•	 Zatrudnię do sprzątania bloku 
mieszkalnego. 696 016 786 

•	 Zatrudnię panią do pomocy w 
kuchni, praca dorywcza. 791 958 
536

•	 Budowlanka z doświadczeniem od 
zaraz. 606 449 702 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E w trans-
porcie międzynarodowym, Tel. 730 
434 777

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

•	 sprzedam stelaz do łozka (z ma-
teracem lub bez), komodę (ko-
lor jasny), szafkę nocną- całość 
od jednego kompletu cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant uzy-
wane z Niemiec dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl oraz tylko 
ogrzewanie cena 900zl gwaran-
cja serwisowa, fachowy montaz 
cena do uzg. tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130 -160 
stojace na gaz vaillant 1.000zl 
piece gazowe c.o. stojace zeliw-
ne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

•	 SIATKA ogrodzeniowa, siatka 
LEŚNA, panele ogrodzeniowe, 
najniższe ceny w Zachodniopo-
morskim. Tel. 721 668 245 

•	 SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 
100 zł. Dojazd do klienta. Tel. 
721 668 245 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

•	 Sprzedam rower górski dziew-
częcy białoróżowy koła 26’’. 
Cena 350 zł. 880 957 402 

•	 Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

•	 Kupię namiot ogrodowy, me-
talowy (na pomidory). 601 958 
442 

•	  Sprzedam wóz konny. 91 39 18 
006

•	 Sprzedam rower góral mało uży-
wany, w bardzo dobrym stanie. 
512 012 823

•	  Sprzedam łożko ortopedyczne-
-rehabilitacyjne typ TAURUS – cał-

kowicie regulowane elektronicz-
nie wraz z dwoma materacami. Tel. 
506 038 923 

•	 Sprzedam dwa rowery damski i 
męski. Tel. 796 965 432 

•	 Sprzedam sietkę ogrodzeniową, 
tapczan dwuosobowy, kaloryfery 
żeliwne. 91 39 21 002 

•	 Drewno opałowe. 537 144 654

•	 Owczarek niemiecki, 8 miesięcy, 
długowłosy, ładny. Tel. 91 39 21 
828

•	 Wolne miejsce w samo-
chodzie kierunek Szczecin, 
godz. 5.15. Tel. 782 438 841  
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

REKLAMA

PROMOCYJNY SERWIS KLIMATYZACJI:
• Sprawdzenie szczelności • Dezynfekcja układu • Nabicie układu •

Koszt: 200 zł
O szczegóły zapytaj doradcy 516 081 810

Serwis Toyoty w Nowogardzie zaprasza samochody osobowe wszystkich marek

SALON  
FRYZJERSKI

wraz z wyposażeniem

UWAGA
Zainteresowani 

własną
działalnością fryzjerską

Do wynajęcia 
od 1 lipca

tel. 695 42 60 60

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie

Warsztaty edukacyjne 
„Ekologia dla Juniora”
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, odbyła się 
IV edycja cyklicznych warsztatów „Ekologia dla Juniora”. 

Pierwsza edycja była 10 marca, 
druga  31 marca, trzecia 7 kwiet-
nia, czwarta 14 kwietnia, plano-
wane zakończenie projektu to ko-
niec maja 2016 roku. Wyżej wy-
mienioną inicjatywą objęte są 
dzieci w wieku od 5 do 7 lat, z No-
wogardzkich Szkół i Przedszko-
li, a także dzieci z następujących 
miejscowości: Błotno, Strzelewo, 
Długołęka, Wierzbięcin, Wyszo-
mierz, Żabowo oraz Dąbrowa.  
Warsztaty są prowadzone w for-

mie zabawy, podczas zajęć dzieci 
oglądają dwie bajki edukacyjne: 
„Bajka o żabce” oraz „Drugie ży-
cie butelki Petulki”, układają puz-
zle, układanki, grają w gry. Celem 
wyżej wymienionego projektu 
jest przyswajanie podstawowych 
pojęć z zakresu ekologii oraz po-
znawanie zasad właściwej segre-
gacji odpadów. Na zakończenie 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a 
każde dziecko upominek od Ce-
lowego Związku Gmin R-XXI. 

Łącznie dotychczas w akcji edu-
kacyjnej udział wzięło 520 dzie-
ci. Zaplanowane są kolejne edy-
cje w Filiach Biblioteki: 25 kwiet-
nia: godz. 9:30  -  dla uczniów 
SP Wierzbięcin, godz. 11:30 - SP 
Błotno; 6 maja: godz. 9:00 - SP 
nr 4, godz.11:30 - SP Żabowo; 18 
maja: godz. 11:30 - SP Strzelewo; 
19 maja: godz. 11:30 - SP Długo-
łęka, godz. 16:00 – SP Dąbrowa. 

Info: własna

Zaproszenie 

Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców
Zapraszamy na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców rocznik 2005, który odbędzie się na stadionie 
miejskim w Nowogardzie, dnia 23 kwietnia, o godz. 10:00. 

W turnieju wezmą udział druży-
ny z Golczewa i Kamienia Pomor-
skiego wraz z Burmistrzami An-
drzejem Danielukiem i Stanisła-
wem Kuryłło, Baltijska – Rosja wraz 
z Wojewodą Igorem Kowalem i Dy-
rektorem Sportu Andrejem Vedmu-
kiem.

Nowogard będą reprezentować 
współorganizatorzy turnieju: Anto-
ni Bielida, Marcin Skórniewski i An-
drzej Szafran. Planowane wręcze-
nie pucharów odbędzie się o godz. 
14:00, a następnie wszyscy spotka-
ją się na grillu integracyjnym, gdzie 
dołączy do nich grupa 80 osobowa 
z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 

Nowogardu, Goleniowa i Szczecina.  
O godz. 15:00 wystąpi Człowiek- 

Magnez z Norymbergii- Henryk 
Szafran pod warunkiem, że tem-
peratura powietrza będzie wynosić 
minimum 20° Celsjusza, który po-
siada jedną z największych w Euro-
pie energii bioenergoterapeutycz-
nych.

Andrzej Szafran

REKLAMA
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

rok założenia 1992

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

reklama

Czytaj s. 3

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Pielgrzymka do RZYMU
na 9 dni od 30.04-8.05
Bułgaria - Rumunia - Mołdawia

05.07 - 15.07 (objazd w 8 dni + 3 dni hotel 5*)
samolot + autokar

Co robi nasz burmistrz? 

Sąsiedzi zaczynają wydawać,  
Nowogard nie ma z czego...
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W skrócie

W ostatnim czasie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osinie wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia lasu w ramach projektu ENO Pro-
gramme Association pn: „100 milionów drzew do 2017 roku” zorganizowa-
nej przez Nadleśnictwo Nowogard. Uczniowie klasy I a , II b, VI a, VI b pod 
okiem doświadczonych pracowników leśnych  posadzili, w piękny i słonecz-
ny dzień,  około 2000 sadzonek sosny, ponad 200 sadzonek świerku i buku w 
okolicach Wyszomierza. Zanim tak  się stało uczniowie dowiedzieli się, jak 
należy prawidłowo posadzić drzewka oraz zostali poinstruowani o zasadach 
bezpiecznego wykonywania prac sadzeniowych. Praca w terenie okazała się 
bardzo ciekawym doświadczeniem dla wielu uczestników. KS

Na przełomie sierpnia i września 2015r., prowadzone były prace remon-
towe części pomostu drewnianego nad jeziorem. Wydano na to sporo pie-
niędzy, bo aż 74 tysiące złotych. Jak dziś pomost wygląda, wystarczy spoj-
rzeć na zdjęcie powyżej. Pytanie tylko, czy cała inwestycja podlega gwaran-
cji? Bo jeśli nie, to pieniądze poszły w przysłowiowe błoto, a raczej utopi-
ły się w jeziorze… JB 

Użytkownicy drogi biegnącej równolegle do ulicy 5 Marca, za blokami 
przy garażach, skarżą się na zalegającą warstwę żwiru i drobne kamienie, 
jakie pozostawiono tu po budowie sieci deszczowej. Kierowcy podkreśla-
ją, że kamyki te nie tylko powodują dyskomfort jazdy, ale przede wszyst-
kim są niebezpieczne. Drobinki żwiru z łatwością mogą wybić szybę w au-
cie lub odpryśnięte zrobić krzywdę innym uczestnikom ruchu na drodze, 
w tym pieszym, których mijają samochody. Warto, aby zarządca drogi, a 
więc gmina, przystosowała nawierzchnię drogi do odpowiednich standar-
dów jakie powinny panować na drodze, co pozwoli uniknąć niespodziewa-
nych i nieprzyjemnych sytuacji. JB 

Wiceminister Jaki  
odwiedzi ZK w Nowogardzie 
Wiceminister sprawiedliwości odwiedzi ZK Nowogard, dziś tj. piątek, Zakład Karny w No-
wogardzie odwiedzi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki – poinformował Przemysław 
Sońtka, rzecznik prasowy nowogardzkiego więzienia. 

Głównym powodem przyjazdu 
wiceministra do nowogardzkiego 
więzienia jest podsumowanie 
efektów inwestycji w termomo-
dernizację obiektów znajdujących 
się na terenie ZK - największej 
jednostce penitencjarnej okręgu 
szczecińskiego. Minister zosta-
nie zapoznany także z działalno-
ścią Bractwa Modlitwy i Trzeź-
wości „Arka”. W trakcie wizyty 
zaplanowany jest także briefing 
prasowy z wiceministrem Jakim, 
na który zaproszono również na-
szą redakcję. 

Relacja z wizyty polityka w No-
wogardzie we wtorkowym wyda-
niu DN. 

MS

Ekofazowe wołanie... czy  
głos wołającego na puszczy?
Ekofaza - impreza poprzedzająca mający się odbyć w maju tego roku festiwal Ekofilm, naj-
wyraźniej nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

W ramach tej imprezy, w minioną środę, w sali ki-
nowej NDK zorganizowano spotkanie pn. Ekofazo-
we wołanie. Jak widać na zdjęciu wołających niezbyt 
wielu na widowni, a tym co byli, najwyraźniej wołać 
się z tego wszystkiego nie chciało. 

Ale jak się ma takich patronów medialnych, jacy 
już nie istnieją (poza nielicznymi wyjątkami), bądź 
wydawane są daleko stąd, to trudno się dziwić, że 
głucho wszędzie i pusto wszędzie... nic z tego nie 
było i nic z tego nie będzie. 

Red. Czy dramatyczne Ekowołanie usłyszał pan Stasiu? fot. NDK

Szansa dla zdolnych absolwentów gimnazjów

Program „Klasa”
Wielu zdolnych gimnazjalistów ma ograniczone możliwości rozwoju edukacyjnego. Właśnie dlate-
go powstał ogólnopolski program stypendialny „Klasa”, którego celem jest wsparcie nauki młodych 
uczniów w renomowanych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach w Polsce - Warszawie, Wro-
cławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Rekrutacja do XIV edycji „Klasy” trwa tylko do 28 kwietnia br.

Realizowany od 2003 r. program 
stypendialny „Klasa” skierowany 
jest do absolwentów gimnazjów 
pochodzących z miejscowości do 
100 tys. mieszkańców ze śred-
nią ocen co najmniej 4,5. Jego ce-
lem jest wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i wspieranie tych, któ-
rym sytuacja ekonomiczna w ro-
dzinach nie pozwoliłaby na konty-
nuowanie nauki w renomowanych 
szkołach. Czteroletnie stypen-
dium gwarantuje: pełne wspar-
cie finansowe w trakcie nauki w 
liceum – każdy uczestnik ma za-
pewniony pobyt w internacie, peł-
ne wyżywienie, podręczniki, a 

także comiesięczne kieszonkowe 
oraz stypendium na I rok studiów.

 - Stypendyści naszego progra-
mu są uczniami ambitnymi, z po-
nadprzeciętnymi wynikami w na-
uce. Są to osoby, które bardzo cięż-
ko pracują, także na rzecz innych, 
angażując się społecznie i dzie-
ląc się tym co potrafią robić naj-
lepiej - mówi Małgorzata Zdzie-
nicka–Grabarz, prezes Fundacji 
BGŻ BNP Paribas organizatora 
i fundatora stypendium. - Wśród 
650 uczestników programu zna-
leźć można olimpijczyków startu-
jących w międzynarodowych kon-
kursach, piosenkarzy, aktywnych 

działaczy społecznych, poloni-
stów, filologów, ekonomistów, ma-
tematyków, prawników, biochemi-
ków oraz inżynierów różnych spe-
cjalności, a nawet pilotów wojsko-
wych. To właśnie oni są dziś naj-
lepszymi ambasadorami „Klasy” – 
dodaje.

Aby wziąć udział w programie, 
wystarczy odwiedzić stronę inter-
netową www.fundacja.bgzbnp-
paribas.pl, zapoznać się z kryte-
riami naboru oraz wypełni  for-
mularz on-line pod adresem 
http://www.fundacja.bgzbnppa-
ribas.pl/klasa_bgz/Aplikacja_
on_line.html.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklama

reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Przenieśli się do Biblioteki 
Od maja 2016 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskie-
go w Nowogardzie będą się odbywać comiesięczne spotkania człon-
ków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nowogard. 

Do tej pory spotkania Koła 
PSD odbywały się w prywat-
nej szkole przy ul. Zielonej. Ze 
względu na coraz większą fre-
kwencję Zarząd Koła zmuszony 
był szukać nowej, większej prze-
strzeni. Odpowiednim miej-
scem dysponowała Bibliote-
ka Miejska. W ostatnich dniach 
przedstawiciele koła, w oso-
bach prezesa Eugeniusza Twor-
ka i jego zastępcy Stanisława 
Wiśniewskiego spotkali się dy-
rektor biblioteki, Anetą Wyso-
szyńską, by formalnie nawiązać 
współpracę w zakresie korzysta-
nia z pomieszczeń instytucji. 

Spotkania mają się odbywać w 

każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się już 9 maja, w sali nr 8, 
o godz.15:30.   

W imieniu nowogardzkiego 
Koła PSD, a także Biblioteki Miej-
skiej, zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do udziału w ze-
braniach.      

Opr. MS                 

Od lewej St. Wiśniewski, A. Wysoszyńska, E. Tworek.

Co robi nasz burmistrz? 

Sąsiedzi zaczynają wydawać,  
Nowogard nie ma z czego...
Mająca na inwestycje w tym roku prawie 50 mln złotych gmina Goleniów, zaczyna intensywnie wydawać pieniądze. Tylko od początku tego miesiąca ogło-
szono 26 przetargów na inwestycje. W tym czasie nowogardzka gmina ogłosiła zaledwie 3 postępowania. 

Od początku roku, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Goleniowa, w zakładce przetargi, 
opublikowano już 44 postępowań. 
Większość z nich dotyczy poważ-
nych inwestycji, głównie w obsza-
rze drogowym. Prawdziwy wysyp 
ogłoszeń rozpoczął się od mar-
ca. Bywa, że w ciągu jednego dnia 
gmina Goleniów ogłasza nawet 8 

przetargów. A to dopiero druga 
połowa kwietnia. 

Niestety, Nowogard takiego 
przetargowego rozmachu może 
tylko pozazdrościć. Bywa, że na 
naszym BIP-ie tygodniami nie 
dzieje się dosłownie nic. Podlicza-
jąc, gmina Nowogard od począt-
ku roku ogłosiła zaledwie 12 prze-
targów, w tym wiele dotyczących 

dość prostych, o charakterze tech-
nicznym spraw, które trudno na-
zwać inwestycjami, jak np. zakup 
opału do szkoły. 

Trudno jednak, aby było inaczej 
skoro w Nowogardzie na inwesty-
cje w tym roku do dyspozycji jest 
ok. 5 mln złotych, a w sąsiednim 
Goleniowie prawie 10 razy tyle. 
Nic jednak nie dzieje się bez przy-

czyny, zwłaszcza jeśli chodzi o za-
rządzanie finansami, o czym pisa-
liśmy wielokrotnie. W Golenio-
wie, dziś odcinają kupony od pro-
wadzonej w sposób systematycz-
ny i rozsądny polityki wtłaczania 
do budżetu gminy pieniędzy. U 
nas jest zupełnie odwrotnie. Za-
miast inwestycji, mamy popis dre-
nujących budżet zachcianek, jak 
chociażby fontanna na jeziorze, 
pożerająca w kosmicznym tempie 

energię elektryczną, za którą płaci 
każdy z nas. 

Są jednak i tacy, którzy twier-
dzą, że najważniejsze aby po pro-
stych chodnikach spacerować, a 
do pracy to przecież można jeź-
dzić chociażby do... Goleniowa, 
albo i dalej. Pytanie, czy nie lepiej 
zacząć od władzy wymagać, tak 
jak to robią skutecznie od lat wy-
borcy z Goleniowa? 

MS

Ogłoszenia o przetargach w gminie Nowogard - BIP

Ogłoszenia o przetargach w gminie Goleniów - BIP
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Tylko czekać aż dojdzie tu  do tragedii

Dzieci muszą grać w piłkę na ulicy, a obok boisko...
W środę (20 kwietnia), na adres mailowy DN, mieszkaniec ul. Kowalskiej nadesłał list oraz zdjęcia dotyczące dzieci, które grają na ulicy w piłkę pomimo 
tego, że nieopodal jest wielki teren na którym mogłoby powstać boisko. O jego budowę od dawna zabiega u burmistrza radny Marcin Nieradka, jednak 
póki co bezskutecznie...

Mieszkaniec ulicy Kowalskiej 
opisuje sytuację, w której kie-
rowcy wjeżdżający w opisywaną 
uliczkę muszą uważać na biega-
jące po niej za piłką dzieci. Nasz 
Czytelnik udokumentował to na-
wet fotografiami. - Gdzie są ro-
dzice tych dzieci? Obudźmy wy-
obraźnię matek i ojców swoich 
dzieci, zanim dziecko trafi pod 
koła kierowcy pojazdu i będzie 
tragedia. Może publikacja zdję-
cia i artykuł powstrzyma rozgryw-
ki dzieci na ul. Kowalskiej. Kilku-
krotnie już wjeżdżam na tę ulicę 
po godzinie 16-tej i zaraz za za-
krętem wprost przed autem na 
środku ulicy, dzieci grają w piłkę. 
Gdy zwróciłem im uwagę otrzy-
małem odpowiedź: ,,a gdzie mamy 
grać?”, gdy przejechałem dzie-
ci spokojnie wróciły na ulicę, by 
dalej się bawić. Tak jest codzien-
nie, a boisko z dwoma bramka-
mi znajduje się około 100 metrów 
od tego miejsca, położone po le-
wej stronie ulicy Kowalskiej. Blok 
mieszkalny jest położony wzdłuż 

ulicy, dokładnie 3 metry od jezd-
ni, w którym to mieszkają te dzieci 
wraz z rodzicami i Ci rodzice pro-
blemu nie widzą. Zatem może za-
interesuję tym materiałem policję 
i wszystkich rodziców ku przestro-
dze - podpisano Czytelnik Dzien-
nika Nowogardzkiego.

 Na zamieszczonych zdjęciach 
dokładnie widać, jak grupa dzie-
ci gra w piłkę, natomiast po tym 

jak na uliczkę wjeżdża pojazd, 
rozgrywki są przerywane aby 
przepuścić auto. Nasz Czytelnik 
wspomniał o boisku znajdującym 
się nieopodal i słusznie, bo na-
przeciw ulicy Kowalskiej znajdu-
je się świetny teren do zagospo-
darowania pod np. boisko piłkar-
skie. Pojawiały się już nawet ta-
kie pomysły, od dawna w tej spra-
wie składa wnioski radny Marcin 

Nieradka. - To jest problem znany 
od lat w tej okolicy, a nieopodal 
jest masa terenu, który się dosko-
nale nadaje pod budowę boiska, 
czy też miejsc rekreacji. Na po-
czątku minionego roku złożyłem 
nawet wniosek, dotyczący budo-
wy takiego boiska w tym miejscu. 
Ja burmistrza pytam o tę sprawę, 
ale burmistrz najwyraźniej nie ma 
ochoty na budowę takiego boiska, 

chociaż mógłby to zrobić etapo-
wo, czyli zagospodarować ten te-
ren, najpierw wybudować boisko, 
a potem plac zabaw – mówi Mar-
cin Nieradka.

Być może opublikowane przez 
nas zdjęcia, które wykonał miesz-
kaniec ul. Kowalskiej, przemówią 
do burmistrza i opisywany plac 
zostanie zagospodarowany za-
nim dojdzie do wypadku z udzia-
łem bawiących się tam dzieci. A 
swoją drogą – ciekawi nas odpo-
wiedź na pytanie – o czym w ta-
kim razie burmistrz rozmawiał w 
ubiegłym roku  dwukrotnie z tzw. 
przedstawicielami mieszkańców 
ulic położonych wokół niecki o 
której zagospodarowanie zabiega 
radny Nieradka? . Czy chodziło o 
to aby wymyśleć z zaprzyjaźnio-
nymi politycznie  „przedstawicie-
lami mieszkańców” byle co i uza-
sadnić to byle czym aby tylko nie 
podejmować racjonalnych i po-
trzebnych rozwiązań postulowa-
nych przez radnego..     

KR

Czytelnicy pytają o 500+

Czy OPS weryfikuje oświadczenia o dochodach? 
Jeden z naszych stałych czy-

telników przysłał list, w którym 
wyraża wątpliwość na temat 
szczelności programu 500% w 
obszarze weryfikacji dochodów, 
jakie deklarują rodziny ubiega-
jące się o przyznanie świadcze-
nia rodzinnego. Chodzi głów-
nie o osoby, które w świetle pol-
skich przepisów są bezrobotne, 
a nie jest tajemnicą, że pracują 
za granicą i tam pobierają czę-
sto wysokie wynagrodzenia. 

Poniżej fragment listu, jaki 
wczoraj drogą elektroniczną prze-
słał nam czytelnik:

Witam !!! Droga Redakcjo pi-
szę do was w sprawie Rządowe-
go Projektu 500+, bo na łamach 
waszej gazety piszecie o wypła-
tach pieniędzy rodzinom. Jeśli 
ktoś ma dwoje dzieci, to świadcze-
nie na pierwsze dziecko jest przy-
znawane, jeżeli dochód na człon-
ka rodziny nie przekracza 800 zł. 
W tym miejscu mam pytanie: jak 
OPS w Nowogardzie sprawdza 
czy dana rodzina nie przekracza 
tego progu dochodowego? Osobi-
ście znam rodzinę w której oficjal-
nie rodzice nie pracują i nie są 
zarejestrowani w Urzędzie Pra-
cy, czyli są bezrobotni. Nie wyka-
zują żadnych dochodów, czyli nie 

przekraczają wyznaczonego pro-
gu 800 zł, ale tak naprawdę, to oj-
ciec tej rodziny pracuje na czarno 
w Szwecji i miesięcznie do domu 
przywozi około 9000 zł. Zaznaczę, 
że rodzina jest czteroosobowa. 
Przecież, jak ktoś składa oświad-
czenie o dochodach i pisze, że nie 
ma dochodu, to za co opłaca wy-
najem mieszkania na  kwotę 1200 
zł, do tego media, a do tego stać 
go jeszcze na samochód ? Z czego 
taka rodzina żyje, skoro oficjalnie 
nie ma dochodów? Czy to nie jest 
oszustwo? 

Stały Czytelni
 Dane do wiadomości redakcji

Zgodnie z prośbą naszego czy-
telnika, zapytaliśmy kierownika 
OPS, Teresę Skibską, jak wyglą-
da proces weryfikacji zawartych 
we wnioskach o przyznanie rzą-

dowego świadczenia 500+  infor-
macjach o dochodach w danej ro-
dzinie? Poniżej odpowiedź pani 
Kierownik:

Wyjaśniam, iż wszystkie świad-
czenia rodzinne, świadczenia wy-
chowawcze oraz świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego, przy-
znawane są na wniosek strony oraz 
pod warunkiem spełnienia ustawo-
wych kryteriów dochodowych. Do-
chody rodziny weryfikowane są na 
podstawie zaświadczeń oraz nie-
zbędnych oświadczeń, wymienio-
nych w aktach wykonawczych, 
a dotyczących zarówno docho-
dów opodatkowanych, jak również 

tych podlegających opodatkowa-
niu. Dodać należy, iż oświadczenia 
składane są pod odpowiedzialno-
ścią karną. W chwili obecnej wery-
fikacja wiarygodności składanych 

oświadczeń o dochodach opodat-
kowanych, a także innych rejestrów 
publicznych odbywa się drogą elek-
troniczną, za pośrednictwem mini-
stra właściwego do spraw rodziny. 
Osoba składająca wszelkie oświad-
czenia jest pouczona, iż w przy-
padku zmian mających wpływ na 
prawo do w/w świadczeń, obowią-
zana jest do niezwłocznego powia-
domienia o tym Działu świadczeń. 

Ponadto jeśli Ośrodek otrzy-
ma informację, iż w stosunku do 
osoby ubiegającej się o przyzna-
nie świadczenia wychowawczego 
lub osoby pobierającej to świad-
czenie wystąpią wątpliwości do-
tyczące opieki nad dzieckiem, w 
tym również w przypadku wy-
datkowania świadczenia wycho-
wawczego niezgodnie z celem lub 
marnotrawienia tego świadcze-
nia, lub w przypadku gdy po zło-
żeniu wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego 
przez rodzica, opiekuna prawne-
go dziecka lub opiekuna faktycz-
nego dziecka drugi rodzic, opie-
kun prawny dziecka lub opie-
kun faktyczny dziecka złoży wnio-
sek o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego w związ-
ku z opieką nad tym samym dziec-
kiem, organ właściwy może zwró-

cić się do kierownika ośrodka po-
mocy społecznej o przeprowadze-
nie rodzinnego wywiadu środowi-
skowego w celu weryfikacji tych 
wątpliwości. 

Odnosząc się do powyższe-
go, podnieść należy, iż weryfika-
cja dochodów odbywa się ściśle 
na podstawie przepisów ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, fundu-
szu alimentacyjnego oraz świad-
czeń wychowawczych oraz aktów 
wykonawczych do tych ustaw. 

W sytuacji, gdy organ poweźmie 
wątpliwość co do prawa rodzi-
ny do danych świadczeń, wzywa 
stronę do złożenia wyjaśnień na 
postawie obowiązujących prze-
pisów. Poza wymogiem przedsta-
wienia dokumentacji wymienionej 
w ustawach, Ośrodek nie ma moż-
liwości zbadania/ustalenia mająt-
ku rodziny, poprzez przymuszenie 
osoby do złożenia np. oświadcze-
nia majątkowego. Organ nie dzia-
ła w tym zakresie uznaniowo, co 
oznacza, iż nie może kwestiono-
wać składanych pod odpowie-
dzialnością karną oświadczeń lub 
zobowiązać do podjęcia legalne-
go zatrudnienia.

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej

Teresa Skibska

Na zdjęciu dzieci grające w piłkę na jezdni przy ul. Kowalskiej Chwilę później, te same dzieci przerywają grę aby przepuścić 
samochód...
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ZNP nie reaguje, a tymczasem...

Burmistrz nadal próbuje skłócić  
nauczycieli z powiatem
Urząd Miasta nie daje za wygraną i nadal próbuje wywołać konflikt między starostwem a 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W ostatnim  czasie na oficjalnej stronie miasta ukazał 
się kolejny artykuł, w którym zasugerowano, że zarówno starosta jak podległa mu dyrektor 
Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, gdzie ZNP ma siedzibę,  próbują walczyć ze Związkiem. 
Prezesowej ZNP, Stanisławie Jakubczak, wyraźnie taka taktyka pseudo- informacyjna bur-
mistrza Nowogardu odpowiada, bo jak na razie nie zrobiła nic, by się od niej oficjalnie od-
ciąć. Pytanie tylko, czy takie zachowanie przysłuży się nowogardzkiemu ZNP?

O sprawie pisaliśmy w ze-
szłym tygodniu. Przypomnij-
my, że chodzi o pomieszczenia 
jakie od wielu lat ZNP zajmo-
wało na najwyższym piętrze Po-
radni Terapeutycznej dla Dzieci, 
Młodzieży i ich Rodzin przy ul. 
3 Maja 44.  Instytucją tą, podle-
głą Starostwie w Goleniowie, od 
września ubiegłego roku, kieru-
je Irena Juszczyk - wcześniej dy-
rektor gminnego Gimnazjum nr 
3 na osiedlu Bema. Nowa dyrek-
tor Poradni chciała uporządko-
wać kwestię najmu pomieszczeń 
przez ZNP, i dostosować ją w 
sposób formalny do faktycznie 
obowiązującego stanu prawne-
go. Chodziło głównie o uregu-
lowanie  stosowną umową  sta-
wek za metraż użytkowanego lo-
kalu, zgodnie z uchwałą powia-
tu z 2013 roku. Do tej pory ZNP 
nie płaciło bowiem za lokal wca-
le, albo symboliczne...100 zł. Nie 
było też w zasadzie wiadomo na 
jakiej podstawie Związek korzy-
sta z lokali należących do po-
wiatu, gdyż przez 20 lat zdążo-

no podpisać z ZNP cztery umo-
wy o najem, niekiedy wzajem-
nie się wykluczających. Dlatego 
dyrektor Poradni  przygotowa-
ła projekt nowej umowy dzier-
żawy pomieszczeń zajmowa-
nych przez ZNP.  Niestety, jak 
twierdzi I. Juszczyk, mimo kil-
ku próśb prezes oddziału ZNP 
w Nowogardzie, St. Jakubczak, 
nie zgodziła się na podpisanie 
nowej umowy. Ostatecznie w 
imieniu powiatu dyrektor po-
radni musiała wręczyć szefowej 
Związku nakaz opuszczenia lo-
kali w ciągu dwóch tygodni. 

W tym czasie na stronie UM 
ukazał się pierwszy artykuł o 
wymownym tytule „Czy starosta 
idzie na wojnę z nowogardzką 
oświatą”. W tekście zasugerowa-
no, że działanie dyrektor podję-
te w imieniu Starosty goleniow-
skiego, to nie próba uporządko-
wania kwestii dzierżawy od po-
wiatu lokalu przez nowogardzki 
ZNP, ale „podporządkowania 
sobie środowiska nauczycie-
li” przez starostę Tomasza Ku-

linicza. Starosta na łamach DN 
złożył w tej sprawie oświadcze-
nie, kategorycznie dementując 
informacje snute przez burmi-
strza Nowogardu i podległego 
mu urzędnika administrujące-
go w jego imieniu stroną miasta. 

W ślad za tym, na stronie UM 
pojawił się kolejny artykuł, tym 
razem wprost atakujący dyrek-
tor poradni Irenę Juszczyk. Tam 
znów stwierdzono, rzekomo w 
imieniu wszystkich nauczycie-
li zrzeszonych w ZNP (ok. 150 
osób), że czują się oni oszuka-
ni postępowaniem powiatu i dy-
rektor Juszczyk, i za nic nie od-
dadzą siedziby przy ul. 3 Maja. 
W tekście pojawiły się też in-
formacje, że ZNP będzie płaci-
ło według przedłożonej do pod-
pisu umowy ok. 1 tys. zł za wy-
najem, a nie jak wyliczył Powiat 
niecałe 500 zł, w tym sam czynsz 
to zaledwie 150 zł, a więc 50 zł 
więcej niż ZNP płaciło dotych-
czas. Reszta to koszty mediów, 
które jak wiadomo zawsze są po 
stronie wynajmującego lokal, a 

W tym budynku, zarządzanym przez powiat,  na samej górze znajduje się siedziba 
nowogardzkiego ZNP

W Jarchlinie zamiast placu 
zabaw – ruina 
Zapraszam do Jarchlina, by państwo zobaczyli w jakim stanie jest plac zabaw oraz ogrodzenie dla na-
szych dzieci. To miejsce nie powinno być ogólnie dostępne – pisze do nas jeden z mieszkańców wsi. 
Skorzystaliśmy z zaproszenia i to co zobaczyliśmy na centralnym placu miejscowości rzeczywiście 
nie wygląda zachęcająco, a do tego z pewnością nie jest bezpieczne dla dzieci. 

- Drewno, z którego wykona-
ny jest plac zabaw nie było zaim-
pregnowane i spróchniałe się poła-
mało. W końcu dojdzie do jakiegoś 
nieszczęścia – pisze do nas czytel-
nik z Jarchlina, chcący zachować 
anonimowość. 

Udaliśmy się na miejsce, aby 
sprawdzić jak wygląda opisywane 
miejsce. Rzeczywiście, plac na któ-
rym pozostały jedynie fragmenty 
drewnianych konstrukcji do zaba-
wy dla dzieci, trudno nazwać pla-
cem zabaw. Niektóre z nich, poła-
mane walają się po całym terenie. 
Wieżyczka z ruchomym mostem, 

wykonanym z niewielkich drew-
nianych belek, praktycznie nie na-
daje się do użytku i grozi zawale-
niem. Do tego ogrodzenie wokół 
placu wygląda, jakby staranowało 
je stado dzików. Nie mówiąc już o 
porozrzucanych śmieciach. 

- Na zebraniu z burmistrzem, 
sołtys wraz z burmistrzem i pra-
cownikami urzędu miasta byli 
i oglądali plac. Zapowiadali, że 
miało to zostać wyremontowane– 
informuje nas autor listu, który 
zainteresował redakcję tematem i 
dodaje: jak państwo przyjedziecie 
na miejsce to sami ocenicie, że plac 

zabaw nie powinien być dopusz-
czany i udostępniony dzieciom.

Pozostaje mieć nadzieję, że na-
sza interwencja zwróci uwa-
gę włodarzowi miasta na warun-
ki w jakich mają się bawić dzieci 
z Jarchlina. Bo chyba burmistrzo-
wi tak jak nam  również  o dzie-
ci chodzi a nie oto czy nowiut-
ki plac zabaw można  podziwiać 
z uczęszczanej drogi a dzieci tam 
nie ma (np. Sapolnica) czy też o to 
aby napędzać elektorat tym sołty-
som będącym zarazem partyjnym 
kumplami  (np. Długołęka).  

MS

@    Ludzie listy piszą  @ 

nie jego właściciela. W związku 
z tymi informacjami, tym razem 
dyrektor Irena Juszczyk publi-
kuje na naszych łamach oświad-
czenie w sprawie tekstu opubli-
kowanego na stronie miasta w 
tej sprawie, wyjaśniając całą sy-
tuację (czytaj strona 12), pro-
stując jednocześnie informacje 
dotyczące rzekomych kwot, ja-
kich powiat żąda od ZNP za wy-

najem pomieszczeń w budynku 
Poradni. 

Nadal otwarte pozostają pyta-
nia: dlaczego burmistrz Nowogar-
du  próbuje wywołać konflikt mię-
dzy ZNP i Starostwem, i czy aby na 
pewno wszyscy zrzeszeni w Związ-
ku nauczyciele, jak można prze-
czytać na stornie UM, wyrazili peł-
ne poparcie takim działaniom? 

Marcin Simiński 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Po wyjściu Judasza z wieczerni-
ka Jezus powiedział: Syn Człowie-
czy został teraz otoczony chwałą, a 
w Nim Bóg został chwałą otoczony. 
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwa-
łą w sobie samym, i to zaraz Go 
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krót-
ko jestem z wami. Będziecie Mnie 
szukać, ale - jak to Żydom powie-
działem, tak i teraz wam mówię - 
dokąd Ja idę, wy pójść nie może-
cie. Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem; żeby-
ście i wy tak się miłowali wzajem-
nie. Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali. (J 13,31-35)

Dzisiejszy fragment przeno-
si nas do Wieczernika. Chry-
stus po spożyciu kolacji wraz z 
uczniami rozpoczyna swoją po-
żegnalną mowę, swoisty ducho-
wy testament. Warto się zapytać: 
po co Kościół w Okresie Wielka-
nocnym daje nam do rozważenia 
tekst zapowiadający Mękę Chry-
stusa, przecież trwamy w rado-
ści z Jego zmartwychwstania? Ko-
ściół święty pragnie byśmy na 
nowo odkryli sens męki nasze-
go Pana, byśmy go zrozumieli. 
Jego męka jest największym do-
wodem na miłość Boga do każde-
go z nas. To najpierw przez swo-
ją śmierć, a następnie przez swe 
zmartwychwstanie, Chrystus ob-
jawia swoją chwałę, o której czy-
tamy w dzisiejszym tekście Ewan-
gelii. Jak już wspomniałem, sło-
wa Jezusa są swoistym duchowym 
testamentem. Czuć w nich pod-
niosłość, pewne napięcie. Chry-

stus ma świadomość tego, że kres 
Jego ziemskiego życia jest już bli-
ski. Wie, że odchodzi i mówi o 
tym wprost swoim uczniom. Pra-
gnie być wobec nich szczery. Chce 
na koniec przekazać im najistot-
niejsze rzeczy. Dać im ostatnie 
wskazówki jak mają dalej popro-
wadzić wspólnotę Kościoła, którą 
On sam zapoczątkował. Jezus na 
szczęście nie podaje jakiegoś zbio-
ru praw, nakazów i zakazów. Nie 
tworzy żadnego kodeksu ale po-
daje jedno kluczowe dla chrześci-
jan przykazanie odnoszące się do 
wzajemnej miłości. Jak rozróżnia-
no chrześcijan od innych miesz-
kańców miast w pierwszych wie-
kach po Chrystusie? Pomocą jest 
dla nas chociażby list do Diogne-
ta z II wieku. Pragnie on poznać 
chrześcijaństwo. W liście napisa-
ne jest tak: 

Chrześcijanie nie różnią się od 
innych ludzi ani miejscem za-
mieszkania, ani językiem, ani 
strojem. Nie mają bowiem wła-
snych miast, nie posługują się ja-
kimś niezwykłym dialektem, ich 
sposób życia nie odznacza się ni-
czym szczególnym. Mieszkają w 
miastach helleńskich i barbarzyń-
skich, jak komu wypadło, stosu-
jąc się do miejscowych zwyczajów 
w ubraniu, jedzeniu, sposobie ży-
cia, a przecież samym swoim po-
stępowaniem uzewnętrzniają owe 
przedziwne i wręcz paradoksalne 
prawa, jakimi się rządzą. Mieszka-
ją każdy we własnej ojczyźnie, lecz 
niby obcy przybysze. Podejmują 
wszystkie obowiązki jak obywa-
tele i znoszą wszystkie ciężary jak 
cudzoziemcy. Każda ziemia obca 
jest im ojczyzną i każda ojczyzna 
ziemią obcą. Żenią się jak wszy-
scy i mają dzieci, lecz nie porzu-
cają nowo narodzonych. Wszyscy 
dzielą jeden stół, lecz nie jedno 
łoże. Są w ciele, lecz żyją nie we-
dług ciała. Przebywają na ziemi, 
lecz są obywatelami nieba. Kocha-
ją wszystkich ludzi, a wszyscy ich 
prześladują. Są ubodzy, a wzboga-
cają wielu. Pogardzają nimi, a oni 
w pogardzie tej znajdują chwa-

łę. Ubliżają im, a oni błogosła-
wią. Obrażają ich, a oni okazują 
wszystkim szacunek. Jednym sło-
wem: czym jest dusza w ciele, tym 
są w świecie chrześcijanie. 

Myślę, że chrześcijanie pierw-
szych wieków bardzo pięknie ra-
dzili sobie z wcielaniem w życie 
testamentu duchowego Jezusa. 
Oni rzeczywiście się miłowali. Po-
ganie pokazywali na chrześcijan i 
mówili: popatrzcie jak oni się mi-
łują! Ta miłość chrześcijańska po-
ciągała, powodowała zachwyt. Ta 
miłość chrześcijańska budziła w 
sercu największe tęsknoty. Wszy-
scy chcieli żyć jak oni. Dlatego tak 
nasza religia rosła w siłę. Rosła siłą 
miłości. A my? Co my, chrześcija-
nie XXI wieku, robimy dziś z testa-
mentem duchowym Jezusa? Dla-
czego tak wielu odeszło od chrze-
ścijaństwa? Dlaczego porzucili 
praktykowanie swojej wiary? Ode-
szło, bo dostrzegli wszechobecną 
hipokryzję. W wielu przypadkach 
doszli do wniosku, że sami są hi-
pokrytami i nie chcieli żyć w za-
kłamaniu. Ich sumienie wyrzucało 
im, że w niedzielę w świątyni sta-
ją przed Chrystusem, a poza nią 
przez cały tydzień stają w swoim 
postępowaniu do Niego plecami. 
Innych zniszczyła hipokryzja dru-
giego człowieka. Można usłyszeć 
zarzut, że a ta to siedzi w pierwszej 
ławce w kościele i pierwsza do ob-
mawiania. A ten ksiądz takie rze-
czy na kazaniu mówi, a robi zupeł-
nie odwrotnie. Takie sytuacje na-
prawdę bolą. Jezus bardzo mocno 
sprzeciwiał się hipokryzji. W in-
nym miejscu ewangelii mówił, że 
nasza mowa ma być: tak, tak, nie, 
nie. Mamy być ludźmi konkretny-
mi, ludźmi radykalnymi. Sposo-
bem na wyleczenie Kościoła z hi-
pokryzji jest to przykazanie, któ-
re daje nam dziś Jezus: byśmy się 
wzajemnie miłowali. Mówi nam 
o ofiarnej miłości, miłości, która 
nie jest czymś łatwym. Nasz Pan 
mówi: miłujcie się wzajemnie, jak 
ja was umiłowałem. Tymi słowami 
daje nam do zrozumienia, że czło-
wiek jest w stanie kochać na miarę 
samego Boga. Miłość płynąca od 
samego Zmartwychwstałego ma 
moc oczyszczać nas, nasze myśle-
nie, postępowanie. Kochani zrób-
my wszystko by miłość zwyciężała 
w naszym życiu! By w naszym ży-
ciu zwyciężał Bóg!

Ks. Krystian Dylewski 

Zbigniew Pawelec: lat 86, zmarł 18.04.2016r., pogrzeb odbył się 
21.04.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stanisława Łokaj: lat 81, zmarła 20.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
23.04.2016r., o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uroczyste wprowadzenie 8 maja 

Figura MB z Fatimy 
już w Nowogardzie 
Figura MB Fatimskiej, jaka 8 maja ma zostać uroczyście wpro-
wadzona do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, została w minio-
ny poniedziałek (18.04), przywieziona do Nowogardu z Portuga-
lii przez grupę pielgrzymów na czele z ks. Grzegorzem Legutko. 

Jak poinformował nas ks. pro-
boszcz G. Legutko, figura znajduje 
się obecnie w Domu Parafialnym. 
8 maja o godz. 18:00, w dniu roz-
poczęcia mających trwać przez ty-
dzień misji fatimskich, zostanie 
wprowadzona do kościoła. Uroczy-
stości tej ma przewodniczyć biskup 
Henryk Wejman z Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej.  

Figura jest wykonana z drewna i 
ma 1 m 10 cm wysokości, czyli tyle 
co oryginalna znajdująca się w Fati-
mie. Figura na stałe zostanie posta-
wiona w kościelnej kaplicy św. Jana 
Pawła II za ozdobną kratą, która już 
jest wykonywana przez lokalnego 
rzemieślnika. Przynajmniej kilka 
razy w roku, figura MB Fatimskiej 
będzie opuszczać kaplicę podczas 
procesji upamiętniających objawie-
nia w Portugalii. Koszt zakupu figu-
ry i przygotowania miejsca jej spo-
czynku w kaplicy św. JP II pokryli 
parafianie i sponsorzy. 

Warto dodać, że pielgrzymi, któ-
rzy udali się po figurę MB Fatim-
skiej, oprócz Portugalii odwiedzili 
po drodze kilka sanktuariów w Eu-
ropie. Podczas podróży złożyli tak-

że wizytę mieszkającej w podpary-
skim Chartres siostrze zmarłego 
śp. proboszcza Grzegorza Zakliki, 
Elżbiecie. Tam goście z Nowogar-
du, zostali przyjęci uroczystą kola-
cją i noclegiem. Siostra śp. Probosz-
cza za pośrednictwem pielgrzymów 
przekazała pozdrowienia dla miesz-
kańców Nowogardu, szczegól-
nie związanych z kościołem, gdzie 
przez blisko 20 lat proboszczem był 
jej zmarły brat. 

W pamięci pątników z Nowogar-
du zapisze się też w szczególny spo-
sób inne, tym razem zupełnie nie za-
planowane  wydarzenie, do jakie-
go doszło już w samej Fatimie. Otóż 
pielgrzymi z Nowogardu spotkali w 
świętym miejscu objawień maryj-
nych dwoje młodych ludzi ze Szcze-
cina, którzy w zeszłym roku w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP prowadzi-
li rekolekcje. Niespodziewane spo-
tkanie uwieczniono na zdjęciu, któ-
re publikujemy przy tekście. Foto-
grafię wykonano chwilę po poświę-
ceniu  figury MB Fatimskiej, jaka zo-
stała przywieziona do Nowogardu, 
dokładnie w dniu 12 kwietnia. 

Marcin Simiński

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Bastera.

Gdy Baster trafił do Schroni-
ska, rozpoczęła się lepsza część 
jego krótkiego życia. Baster wcze-
śniej był psem przestraszonym, 
zagubionym, obawiał się czło-
wieka, nie chciał kontaktu. Ale 
czas i rozmowa w postaci pysz-
ności z kieszeni z domieszką gła-
skania zrobiły swoje, chociaż tro-
chę to trwało. Baster ma 3-4 lata, 
jest zdrowy, wesoły, zaszczepiony 
i wykastrowany. Kontakt w spra-
wie adopcji Bastera: p. Marta  
504 249 530. Red.

Adoptuj, nie kupuj 
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kulinarne zmagania w SP 2 

Walczyli o tytuł Małego Mistrza Kuchni 
W środę, 20 kwietnia, o godzinie 9:30, w SP nr 2 w Nowogardzie odbyła się IV edycja kulinarnego konkursu  pt. „Mały Mistrz Kuchni”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 dru-
żyn z terenu Gminy Nowogard i Osina. Zwyciężczyniami tegorocznych potyczek kulinarnych zostały uczennice SP nr 2: Daria Durma, Klaudia Polakowska oraz Karolina Mnich.

Do udziału w konkursie przystą-
piło łącznie 27 uczniów z: Nowo-
gardu - SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP 
nr 4, Orzechowa, Długołęki, Wierz-
bięcina, Żabowa oraz Osiny. Mali 
kucharze w trzyosobowych zespo-
łach  mieli za zadanie przygotować 
w określonym czasie trzy potrawy, 
które swoim smakiem i wyglądem 
miały zachwycić srogie jury. Or-
ganizatorzy kulinarnych potyczek 
dopilnowali, aby kucharzom pod-
czas zmagań niczego nie zabra-
kło. Wszystkie potrzebne produkty 
do wykonania dań konkursowych 
uczniowie wybierali w bogato za-
opatrzonej spiżarni.

W pierwszej konkurencji ucznio-
wie przygotowywali pożywne i peł-
nowartościowe śniadanie. 

-Na śniadanie przygotowaliśmy 
kanapki z szynką, serem, papryką, 
koperkiem i pomidorkiem. Dodatko-
wo na talerzu pojawił się twarożek. 
Tak pożywne śniadanie powinno 
dostarczyć jury mocy na cały dzień 
– mówi Bartosz z SP w Długołę-
ce. Inna zaś drużyna wykazała się 
ogromną pomysłowością w tworze-
niu dla jury smacznego śniadania. 
- Dla jury przygotowaliśmy kanap-
ki w dwóch odsłonach. Jedna kanap-
ka przypomina wyglądem króliczka, 
druga zaś została tak udekorowana, 
aby przypominała wyglądem motyl-
ka. Dodatkowo talerz przystroiłyśmy 
rzodkiewkami, z których zrobiłyśmy 
kwiatki. – opowiada w trakcie przy-
gotowywania posiłku Wiktoria z SP 
w Wierzbięcinie. 

Wszystkie drużyny na wykona-
nie tego zadania miały 6 minut. Po 

każdej konkurencji komisja ocenia-
ła przygotowane przez uczniów da-
nia pod względem smakowym i es-
tetycznym. 

W drugiej konkurencji uczniowie 
mieli za zadanie przygotować sałat-
kę. Na stołach kucharzy pojawiły się 
różnorodne owoce, warzywa, sosy, 
przyprawy. Każdy z uczestników 
konkursu starał się przygotować dla 
jury coś oryginalnego i wyjątkowe-
go w smaku. 

Uczniowie z ZSP w Osinie posta-
nowili przygotować sałatkę ze świe-
żych warzyw z dodatkiem jogurtu 
naturalnego. 

- Nasza sałatka będzie bardzo 
kolorowa. Dodamy do niej pomi-
dory, paprykę, szczypiorek, rzod-
kiewkę oraz sałatę. Po zmieszaniu 
wszystkich składników polejemy na-
sze dzieło jogurtem naturalnym. Do-
datkowo stworzyłyśmy z chleba i po-
midorów flagę, która będzie do tej 
sałatki takim dodatkiem. Mamy 
ogromną nadzieję, że jury nasza sa-
łatka będzie smakować, to taki nasz 
sprawdzony sposób – relacjonuje Ju-
styna z ZSP w Osinie. 

Nieco inną koncepcję na sałatkę 
miały uczennice SP nr 2.  - Nasza 
sałatka będzie wyjątkowa. Zamie-
rzamy stworzyć ją z produktów ta-
kich jak: sałata, pomidor, rzodkiew-
ka, melon, szczypiorek. Sos zrobi-
my z majonezu i jogurtu naturalne-
go, użyjemy również ziół prowansal-
skich i słonecznika. 

Tak nietypowe połączenie smaków 
powinno przypaść do gustu jury – 
mówi Klaudia z SP nr 2 w Nowogar-
dzie. Na przygotowanie tej potrawy 

uczniowie mieli jedynie 8 minut. 
Jury w trakcie konkursu bacznie 

przyglądało się pracy małych ku-
charzy. Niektórzy z nich nawet słu-
żyli dobrą radą i pomocą w przygo-
towaniu posiłków. Po dwóch kon-
kurencjach zapytaliśmy jednego 
z jurorów, o to czy wytypował już 
swojego faworyta. - Trudno powie-
dzieć, ponieważ nie rozmawialiśmy 
jeszcze między sobą. Myślę, że każdy 
z nas ma już swojego faworyta. Te-
raz pozostało nam się tylko dogadać 
w kwestii werdyktu – informuje DN, 
Aneta Drążewska, dyrektor NDK, 
która zasiadała w jury.  

W ostatniej konkurencji mali ku-
charze mieli za zadanie przygoto-
wać deser. Na wykonanie tego zada-
nia uczniowie mieli również 8 mi-
nut. Desery były smaczne, koloro-
we  i zawierały mnóstwo witamin. 
Uczniowie w tej kategorii wykaza-
li się ogromną pomysłowością. Sze-
fowie kuchni serwowali swoje dese-

ry nawet w „naczyniach” z owoców. 
- Przygotowałyśmy deser z owoców 
egzotycznych, owoce te zaserwujemy 
jury w misce z ananasa. Na zakoń-
czenie posypiemy owoce czekoladą i 
udekorujemy bitą śmietaną.- opo-
wiada uczennice z SP nr 4. Swój po-
mysł na deser mieli również ucznio-
wie SP nr 1 -  Przygotujemy koktajl 
ala Shrek ze szpinaku, kiwi mango 
i jogurtu naturalnego. Nasz koktajl 
będzie zawierał mnóstwo witamin, 
dlatego warto go spożywać codzien-
nie – dodaje Nikodem. 

Gdy zawodów czas dobiegł koń-
ca, jury wyłoniło zwycięzców kuli-
narnego konkursu pt. „Mały Mistrz 
Kuchni”. I miejsce zajęły uczenni-
ce ze Szkoły Podstawowej nr 2, II 
miejsce zajęli uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Długołęce, III 
miejsce zajęły uczennice ze Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie. 
Jednak o ostatnie miejsce w fina-
le uczennice z Wierzbięcina musia-

ły powalczyć w dogrywce z uczen-
nicami z SP nr 3. Uczennice w do-
datkowej konkurencji miały za za-
danie rozpoznać trzy rodzaje ziół. 
Oceny i wyboru zwycięzców doko-
nało jury w składzie: Michał Kra-
ta, Robert Czapla, Urszula Czura, 
Aneta Drążewska, Barbara Jendra-
siak oraz Aneta Wysoszyńska. Or-
ganizatorami IV edycji kulinarne-
go konkursu „Mały Mistrz Kuchn” 
były: Anna Kowalczyk- Krzywania, 
Anna Buczyńska, Danuta Marcin-
kiewicz, Grażyna Jackowska-Woj-
tala, Ewa Kuczyńska. Sponsorzy: 
Urząd Miasta i Gminy Nowogard, 
Hotel i Restauracja Kamena, Przed-
siębiorstwo Usług Wodnych i Sani-
tarnych w Nowogardzie, Biurex Sta-
nisław Rynkiewicz, DSM Kompu-
ter, Wojciech Wojtala, J. Furmań-
czyk, Marta Kinasz, UKK-Metal 
Andrzej Miedźwiecki.

KS

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z terenu gminy Nowogard i Osina

Zawody Wędkarskie w kamieniu Pomorskim

Wystartowało 67 wędkarzy
W niedzielę (17 kwietnia), Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie zorganizowało Towarzyskie  Za-
wody Wędkarskie spławikowe o Mistrzostwo Koła, na wodach rzeki Świniec w Kamieniu Pomorskim. 
Bezkonkurencyjny okazał się Bogdan Rekowski, który z liczbą 4750 punktów, zmiażdżył pozostałych 
wędkarzy.  

Pomimo niezbyt optymistycz-
nych prognoz meteorologicznych 
(od rana zanosiło się na deszcz), 
pogoda w dalszej części dnia była 
słoneczna i sprzyjała wędkarzom. 
Do rywalizacji przystąpiło w su-
mie 67 zawodników, w tym trzech 
juniorów. Przybyłych zawodni-
ków powitał sędzia główny zawo-
dów Jan Leśniewski, który przed-
stawił również podstawowe zasa-
dy regulaminu zawodów.

Po rozlosowaniu numerów star-
towych i zajęciu stanowisk, rozpo-
częła się trzygodzinna walka o Mi-
strzostwo Koła. Trzeba przyznać, 
że brania ryb okazały się niezbyt 
dobre... Zdecydowanie lepsze bra-
nie mieli wędkarze, którzy wylo-

sowali numery startowe w pobli-
żu mostu. 

W kategorii Juniorów 1. miejsce 
kolejny raz zdobył Miłosz Kowal-
czyk, który uzyskał 1130 punk-
tów. Na 2. miejscu z liczbą 150 
punktów na koncie- uplasował 
się Wadim Szproch. Na 3. pozycji 
sklasyfikowany został zdobywca 
10 punktów- Jakub Załuski. 

W kategorii Seniorów bezkon-
kurencyjny był Bogusław Rekow-
ski, który uzyskał 4750 punktów i 
wywalczył tym samym Mistrzo-
stwo Koła. Zaraz za nim, na 2. po-
zycji sklasyfikowany został Da-
riusz Kaczmarek, który zdobył 
2750 punktów. Najniższy stopień 
podium przypadł Piotrowi Bier-

nackiemu, który rywalizację za-
kończył z liczbą 2270 punktów. 
W pierwszej dziesiątce   uplaso-
wali się następujący wędkarze: 4. 
Przemysław Leśniewski, 5. Mar-
cin Kolasa, 6. Jacek Bartnik, 7. Eu-
geniusz Ryter, 8. Zygmunt Zama-
ra, 9. Stanisław Wróbel, 10. Maciej 
Kowalski.

W kategorii Juniorów pamiąt-
kowy puchar otrzymał Miłosz 
Kowalczyk, a w kategorii Senio-
rów puchary otrzymali wędka-
rze zajmujący pozycję na po-
dium. Nagrody rzeczowe w posta-
ci upominków w kategorii Junio-
rów trafiły do wszystkich zawod-
ników, natomiast w kategorii Se-
niorów trafiły do wędkarzy z naj-

większą liczbą punktów do 18. 
miejsca włącznie. Wręczenia pu-
charów i upominków dokonał Jan 
Leśniewski - sędzia główny zawo-
dów. 

Na zakończenie rywalizacji 
wszyscy uczestnicy imprezy zo-
stali poczęstowani pieczoną kieł-
baską przygotowaną przez Zyg-
munta Stępniewskiego. Obsługę 

zawodów pełnili: Jan Leśniewski 
(sędzia główny), Tadeusz Siem-
bida (sędzia sekretarz), Zygmunt 
Lisowski, Jan Stępień, Krzysz-
tof Pędziszczak, Janusz Zamara, 
Zbigniew Kolasa i Zygmunt Stęp-
niewski. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami  
Tadeusz Siembida

członek Zarządu Koła MG PZW

Od lewej- Piotr Biernacki, Bogusław Rekowski, Dariusz Kaczmarek i Miłosz Kowal-
czyk



Nr 31 (2461)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494       

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Z okazji 35 rocznicy ślubu,
szczęśliwej wspólnej drogi 
do kolejnych Jubileuszy.

Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Najukochańszym rodzicom

Małgorzacie i Marcelemu
Kosakiewicz

życzenia  
składają

Grzegorz, Marcela i Ilona z Tomkiem
reklama

Finały OlPS przełożone na sobotę (23 kwietnia)

Kto będzie Mistrzem?
Jak poinformował organizator Osińskiej Ligi Piłki siatkowej, spotkania finałowe, które miały zostać 
rozegrane w terminie 16 kwietnia 2016 r., nie mogły się odbyć z powodu testów gimnazjalnych w 
ZSP w Osinie. Spotkania finałowe rozegrane będą w najbliższą sobotę (23 kwietnia). 

Przypomnijmy, że o mistrzostwo 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej w 2016 
roku powalczą reprezentanci Wojcie-
szyna oraz Węgorza. Z kolei w me-
czu o 3. miejsce naprzeciw siebie sta-
ną siatkarze z Żabowa oraz Dąbro-
wy. Jak poinformował uczestników 
zmagań oraz kibiców organizator 
Ligi, sala w najbliższych dniach zo-
stała wyłączona z użytku, ze względu 
na testy gimnazjalne. - Finały z przy-
czyn od nas niezależnych nie mogły się 
odbyć w dniu 16.04.2016 r. O powyż-
szym zostałem poinformowany przez 
dyrekcję ZSP w Osinie. Powodem jest 

inny niż co roku termin testów gim-
nazjalnych, które odbędą się w dniach 
18-20.04.2016 r. Sala wyłączona jest z 
użytkowania w okresie 15-20.04.2016 
r. - informują organizatorzy Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej.   

Nowy termin spotkań finałowych 
został już wyznaczony, na sobotę (23 
kwietnia). Rywalizację rozpocznie 
mecz o 3. miejsce, o godzinie 16:00. 
Natomiast w finale Wojcieszyn i Wę-
gorza zagrają o godzinie 17:00 (go-
dzina może się przesunąć, w zależno-
ści od przebiegu pierwszego pojedyn-
ku). Po finale odbędzie się oficjalne 

zakończenie tegorocznej edycji Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Na wszyst-
kich czekają nagrody. - Gmina Osina 
pod kierownictwem Wójta p. Krzysz-
tofa Szwedo, doceniła również druży-
ny, które uplasowały się na miejscach 
4-10. Jednymi słowy, każdy z siatkarzy 
zostanie nagrodzony. Zapraszam więc 
wszystkich zawodników na mecze fina-
łowe i oficjalne zakończenie VII edy-
cji OLPS. Bądźcie z Nami w sobotę 23 
kwietnia 2016 r., od godz. 16:00 do... 
białego rana – zachęcają do wspólnej 
zabawy organizatorzy Ligi.  

KR



22-25.04.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Do profesjonalnej obsługi mobilizują nas sami klienci…
Przedsiębiorstwo „AGROMA Koszalin” jest jedną z największych firm działających na rynku rolniczym na terenie trzech województw. Czym dokładnie zajmuje się 
spółka i jaki towar sprzedają sklepy w poszczególnych oddziałach oraz do kogo skierowana jest oferta?  Tego dowiemy się w kolejnej odsłonie z cyklu „ Nasi przedsię-
biorcy”, gdzie naszym rozmówcą jest kierownik nowogardzkiego Oddziału „AGROMA”, pan Robert Bień 

Czy w sklepie, którym pan kieruje 
czuć już wiosnę?

Zdecydowanie. Sezon już się rozpo-
czął prowadzimy sprzedaży artykułów 
ogrodniczych, oraz części maszyn, cią-
gników rolniczych i ogrodniczych. Dla-
tego, jako jeden z oddziałów firmy Agro-
ma Koszalin jesteśmy zmobilizowani do 
współpracy ze wszystkimi użytkownika-
mi pól, ogródków działkowych, rolni-
ków oraz przedsiębiorców, którzy wyko-
nują usługi na rzecz rolnictwa, ale nie 
tylko, bo np. firm, które dbają o estetykę 
miasta czy zajmują się zielenią.

Zawód rolnika awansował społecz-
nie. Badania statystyczne pokazują, 
że zalicza się on do zawodów zasługu-
jących na duży szacunek. To też bar-
dzo świadoma grupa zawodowa pod 
względem nakładów inwestycyjnych, 
w tym również w zakupie maszyn 
dziś niezwykle nowoczesnych. Rolnik 
dokładnie wie, na co i kiedy ma wy-
dać swoje pieniądze i oczekuje precy-
zyjnej oferty dostosowanej do profilu 
swojego gospodarstwa. Czy Państwo 
musicie nadążać za tymi potrzebami?

Tutaj ma pan rację i rzeczywiście mu-
szę się zgodzić z tym, że rolnik chce być 
szanowany i wiedzieć, na co wydaje czy 
inwestuje swoje pieniądze. Zawód rolni-
ka znacznie zyskał na prestiżu, bo tak 
niewątpliwe możemy powiedzieć, śledzę 
to już od bardzo dawana, wymaga co-
raz większych kwalifikacji i wiedzy z za-
kresu wielu nowoczesnych dziedzin na-
uki. Dlatego jego kwalifikacje, stan świa-
domości i wiedzy, którą powinien posia-
dać rolnik naprawdę wzrosła, bo zmieni-
ła się technologia, efektem, czego są bar-
dzo nowoczesne maszyny czy też ciągni-
ki rolnicze, których technologia produk-
cji jest na bardzo wysokim poziomie. Na 
przykład ciągnik rolniczy firmy: John 
Deere, Claas, New Holland, Fendt czy 
Case są dostosowane do wymagań klien-
ta, a zbudowany jest tak, by wytrzymać 
w najcięższym i niesprzyjającym środo-
wisku pracy. Dlatego nie przez przypa-
dek użytkowników współczesnych cią-
gników rolniczych można dziś nazywać” 
inżynierami pokładowymi”. To poję-
cie, które należnie zastępuje dotychcza-
sowych „traktorzystów” czy „kombajni-
stów”, jako że podkreśla biegłość obsłu-
gi tych właśnie nowoczesnych ciągni-
ków, które naszpikowane są elektroni-

ką i skomplikowanymi systemami hy-
draulicznymi, których mogą pozazdro-
ścić najlepsze marki samochodów oso-
bowych i ciężarowych. Dziś klimatyza-
cja, bezstopniowa skrzynia biegów GPS i 
układów sterowania pokładowego, kom-
fort kabin to już nie rzadkość a wręcz 
niemal standard. W końcu na naszych 
polach pracują największe światowe 
marki maszyn i ciągników rolniczych. 
Dlatego ja jak i zarówno moi współpra-
cownicy staramy się nadążać za tą tech-
nologią i poznawać jej tajniki dla dobra 
naszych klientów-rolników, ale nie tyl-
ko. Proszę mi wierzyć, że nasi klienci na-
prawdę się dziś już bardzo dobrze orien-
tują w zastosowaniu tych maszyn i chcą 
je wykorzystywać bardzo efektywnie, by 
zebrać z pola jak najlepsze plony rolne.

Od jak dawna spółka w Nowogar-
dzie zajmuje się dystrybucją sprzętu 
ogrodniczego, rolniczego i jakie były 
jej początki?

By powiedzieć o specyfice tego od-
działu najpierw muszę powiedzieć, że 
takich oddziałów jak ten w Nowogar-
dzie jest 14. Położone są one na tere-
nie trzech województw: zachodniopo-
morskim, wielkopolskim i ostatnim po-
morskim. Jeżeli chodzi o oddział nowo-
gardzki to został on utworzony 1993 
roku, i jest tym najstarszym w dawnym 
województwie szczecińskim. Chciał-
bym jeszcze dodać, że Przedsiębiorstwo 
AGROMA w Koszalinie istnieje na pol-
skim rynku maszyn rolniczych od 1946 
roku. W1992 roku nastąpiło przekształ-
cenie firmy w całkowicie prywatną 
Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialno-
ścią. Decyzja o przekształceniu pozwo-
liła dać spółce nową, jakość działalno-
ści, jak również otworzyła nowe per-
spektywy rozwoju w zakresie działal-
ności. Dlatego patrząc w pryzmacie in-
nych firm o podobnym profilu jesteśmy 
na bardzo dobrej i czołowej pozycji. 

A jak się zaczęła pana współpraca z 
Agromą w Nowogardzie?

Była ona i jest zupełnie normalna. 
A mianowicie, będąc dawnym pracow-
nikiem Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Nowogardzie nawią-
załem kontakt z Prezesem „Agromy”, 
który szukał w tutejszym GS możliwości 
otwarcia nowego oddziału. Padła pro-
pozycja, by tu w Nowogardzie otworzyć 
jeden z punktów firmy i zasugerował, 

abym zaczął szukać odpowiedniej lo-
kalizacji oraz stworzył zespół do pracy, 
czego efektem jest ten oto budynek oraz 
zespół, z którym pracuję, na co dzień. 
Były to czasy przemian społecznych, ale 
i w rolnictwie, gdzie Państwowe Gospo-
darstwa Rolne zaczęły się rozpadać na 
rzecz spółek prywatnych, które potrze-
bowały nowych maszyn i sprzętów rol-
niczych. Wyszliśmy w najbardziej od-
powiednim czasie z ofertą do rolników i 
przedsiębiorców rolnych. Zatrudniliśmy 
w naszej firmie Agroma osoby, które 
znały się na tym fachu i świetnie działa-
ły na rzecz realizacji oczekiwań ówcze-
snego rynku rolnego. Później organizo-
waliśmy kolejne oddziały naszej firmy 
na sąsiednim terenie m.in. w Golenio-
wie, Gryficach, Stargardzie czy Łobzie.

Oferta Firmy jest bardzo rozległa. 
Proszę ją przybliżyć. 

Spółka zajmuje się dystrybucją ma-
szyn i urządzeń do pielęgnacji ogrodu, 
elektronarzędzi oraz części zamiennych 
do maszyn rolniczych. Specjalizujemy 
się w sprzedaży konkretnych części do 
ciągników oraz maszyn rolniczych i bu-
dowlanych produkcji krajowej i zagra-
nicznej. Prócz tego realizujemy zamó-
wienia na części zamienne do wszyst-
kich dostępnych marek na rynku, ale 
tutaj nie mogę pominąć pozycji, która 
jest bardzo ważna. Otóż w dziale ma-
szyn i ciągników rolniczych a także aku-
mulatorów, opon do traktorów czy olei 
niemieckiej firmy FUCHS. Należy też 
wspomnieć o ofercie sprzedaży narzę-
dzi technicznych i wszelkich systemów 
filtracji do maszyn przemysłowych. Na-
szymi klientami są także przedsiębior-
cy, którzy prowadzą tartaki czy prze-
twórnie, firmy transportowe, fermy 
zwierzęce oraz rzemieślnicy i zwyczaj-
ni mieszkańcy naszego miasta i okolicz-
nych gmin. Oferta naszej firmy również 
jest bardzo szeroka i elastyczna, bowiem 
naszymi klientami są firmy i osoby zaj-
mujące się zielenią w mieście czy też na 
działce ogrodowej. Dlatego jak pan wi-
dzi, jesteśmy otwarci, i korzystając z 
tak dogodnej okazji, jaką daje gazeta 
Dziennik Nowogardzki, bardzo serdecz-
nie wszystkim naszym klientom w imie-
niu własnym i załogi pragnę podzię-
kować, że pamiętają o nas, odwiedza-
ją nas i kupują potrzebne im produk-
ty. Naszą dewizą jest stare powiedze-
nie, „Masz problem? Agroma Ci dora-
dzi, sprzęt i części sprzeda, sprowadzi”. 

A jakby pan scharakteryzował ry-
nek sprzedaży maszyn i narzędzi dla 
rolnictwa i ogrodnictwa w naszej 
gminie? 

Panie redaktorze, polski rolnik to już 
nie ten sam człowiek, co jeszcze paręna-
ście lat wstecz. Śmiem twierdzić, że to 
już przedsiębiorca, który oprócz tego, że 
zna się na uprawie to jeszcze potrafi ko-
rzystać z programów, które mu przysłu-
gują i jest zdecydowanie bardziej świa-
domy wszystkich możliwości, jakie dziś 
ma do dyspozycji. Co rusz zmienia się 
nasza rzeczywistość, i tak zmienia się 
też światowe czy polskie rolnictwo. 
Obecny rolnik pracuje już nie tylko na 
polu czy w budynku gospodarczym, ale 
również przed komputerem i nad sto-
sem przeróżnych dokumentów.

To z pewnością również duża mo-
tywacja dla handlowców, którzy mu-
szą dysponować niekiedy bardzo 
szczegółową wiedzą. Dlatego zespół, 
którym pan dowodzi musi być bar-
dzo kompetentny? Kto go tworzy i 
jak jest liczny?

Zgadza się. Dlatego tutaj wiedza pra-
cownika jest priorytetem, ponieważ ofe-
rowany sprzęt jest bardzo dobrej, jako-
ści, ale też jest wymagający w obsłu-
dze. Dlatego szkolenia, jakie pracow-
nik przechodzi, są wysoce specjalistycz-
ne. W Nowogardzie pracują na stałe 
umowy o pracę obecnie trzy osoby, któ-
re naprawdę się znają na swoim fachu 
i służą doradztwem dla przychodzącego 
do sklepu klienta. W imieniu własnym 
i Zarządu firmy Agroma, tym osobom 
również należą się serdecznie podzię-
kowania, bowiem potencjałem tej fir-
my nie są te wszystkie tu zgromadzo-
ne produkty i urządzenia, lecz kompe-
tentni pracownicy i ich potencjał zawo-
dowy, który ja, jako kierownik oceniam 
na bardzo dobrym poziomie. Warto do-
dać, że obecni klienci są bardzo świa-
domi swojego zakupu, a tym samym 
stawiają bardzo wysokie wymagania, 
więc od nas, jako pracowników, oczeku-
ją profesjonalnej obsługi, przyswajania 
wiedzy oraz chęci poznawania tego, cze-
go jeszcze nie poznaliśmy... Jest to pra-
ca dla ludzi niebojących się nowych wy-
zwań i ciekawych nowości technicznych 
w tej branży.

Branża producentów maszyn rol-
niczych dynamicznie się rozwija, o 
czym już pan wspomniał. Czy kie-
dyś ten trend się zatrzyma? W końcu 
maszyny rolnicze muszą być przede 
wszystkim wytrzymałe i wydajne, a to 
ma chyba swoją granicę?

Rzeczywiście jest to swoisty „wy-
ścig zbrojeń” producentów maszyn rol-
niczych. Można to porównać do ryn-
ku samochodów osobowych. Współ-
czesne ciągniki rolnicze są wręcz nafa-
szerowane nowoczesnymi technologia-
mi. Mają one napęd na wszystkie osie, 
przedni i tylne układy zawieszenia na-
rzędzi oraz punkty odbioru napędu, a 
ich moc często sięga kilkuset koni me-
chanicznych. Rynek związany z rolnic-
twem w Polsce wciąż jeszcze się doposa-
ża, co skrzętnie wykorzystują firmy pro-
dukujące sprzęt rolniczy, a to niewątpli-
wie napędza koniunkturę. Nie mniej je-
stem przekonany, że kiedyś ten segment 
zostanie nasycony i wyhamuje. Jedynie 
coraz nowsze technologie upraw mogą 
w nieskończoność niemal kreować roz-
wój nowych maszyn i ciągników, np., 
kto słyszał jeszcze kilka lat temu o za-
stosowaniu technologii upraw przy sys-
temach nawigacji satelitarnej? A teraz 
oto na „naszym choćby podwórku kil-
kanaście firm i rolników stosuje te tech-
nologie u siebie, na co dzień. W tej ma-
terii działalności wszystko jest powiąza-
ne ze sobą i oczywiście z odpowiednią 
cenę, która pozwala na zakup bardziej 
lub mniej zaawansowanej technicznie 
i technologicznie maszyny czy ciągni-
ka. Dlatego Agroma bardzo stara się, 
by mieć udział w tym procesie, którego 
wartością jest lepsza efektywność pracy 
polskiego rolnika.

Wsparciem dla polskich rolników 
są dziś dotacje z Unii Europejskiej. 
Jak to pana zdaniem wpłynęło na 
rozwój naszego rolnictwa?

W Polsce rolnictwo jest mało-obsza-
rowe. Dlatego rolnik swoich produktów 
nie jest w stanie sprzedać w dobrej cenie, 
bowiem te dobre i korzystne ceny można 
jedynie zaproponować rolnikom, którzy 
posiadają większe obszary ziemi, któ-
rzy mogą zaoferować jednorodność ja-
kościową i odmianową produktów. Dla-
tego ci rolnicy z mniejszym areałem są 
w moim odczuciu trochę pokrzywdze-
ni i muszą szukać niszy w bezpośred-
niej sprzedaży, która gdy się w niej od-
najdzie swoje miejsce potrafi dać szan-
se na rozwój. 

A czy pana zdaniem dopłaty unijne 
są dobrze wykorzystywane przez pol-
skich rolników? Może polityka UE 
nie jest dla nas wbrew pozorom taka 
korzystna, jak jest to przedstawiane?

Wydaje mi się, że w dużej mierze tak. 
Nie mniej przepisy Unii tutaj są nieco 
chyba zbyt liberalne. Dlatego pozwala-
ją np. na wypłacanie owych dopłat oso-
bom, które zupełnie nie mają nic wspól-
nego z rolnictwem. A takim koronnym 
przykładem są choćby ugory zasiane 
trawą, po to tylko, aby zainkasować pie-
niądze z dopłat. To jest obraz bardzo ra-
bunkowej gospodarki rolnej i zubożenia 
kultury żyzności gleby (swoistego warsz-
tatu pracy rolnika). Ziemia powinna ro-
dzić plony, a poprzez tę działalność być 
rekultywowana, czyli odnawiana stale 
jej żyzność. To jest patologia i takich sy-
tuacji nie może być. Dlatego tutaj Unia 
bezwzględnie powinna pomyśleć o tym 
i zmienić to jak najprędzej. Bo inaczej 
grozi nam załamanie rynku, co spowo-
duje import żywności z innych krajów. 
Już się słyszy o chińskim czosnku czy 
pomidorach, amerykańskim zbożu czy 
kukurydzy. Dlatego tutaj Unia powin-
na również zrobić ukłon dla niewielkich 
gospodarstw i rolników, którzy mają 
mały areał. By jeszcze bardziej podkre-
ślić, o co mi chodzi, dałbym za konkret-
ny przykład niektórych rolników, któ-
rzy m.in. parali się produkcją mleka. 
Dziś już w zasadzie tego nie robią, bo 
muszą się nastawić na tzw. produkcję 
specjalną i najlepiej wielkoobszarową, 
na którą czasami rolnik nie ma możli-
wości by ją stworzyć, a i odpowiednich 
kwalifikacji, które teraz musi systema-
tycznie podnosić, też nie posiada. Cza-
sy, gdzie jego rola ograniczała się tylko 
do wyprodukowania żywności czy sko-
szenia zboża już bezpowrotnie minęły. 
Dziś rolnik musi się czuć przedsiębior-
cą, by funkcjonować na naszym zglo-
balizowanym rynku. A mamy przykła-
dy m.in. z innych dziedzin, że aktywni 
nawet mali przedsiębiorcy potrafią do-
brze sobie radzić na rynku, a nawet wie-
lu wielkich kiedyś zaczynało, jako mali. 
Do tego trzeba tylko chęci, solidnej pra-
cy i ciągłego kształcenia się i wyczuwa-
nia potrzeb rynkowych konsumentów. 
Myślę i wierzę w to, że kto, jak kto, ale 
polski rolnik to potrafi, tylko nie trze-
ba mu przeszkadzać przepisami i ogra-
niczeniami, lecz mądrze wspierać, czyli 
podając„wędkę a nie rybę”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy – nowogardzki Oddział Agroma 

Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, mówią jednogłośnie pracownicy 
AGROMY w Nowogardzie
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Inauguracja Supermaratonów kolarskich – Oborniki Wielkopolskie

Podium kolarzy z Nowogardu
W sobotę (16 kwietnia), w Obornikach Wielkopolskich został rozegrany pierwszy Supermaraton kolarski w 2016 roku. Na 
starcie pojawiło się siedmiu kolarzy reprezentujących Nowogard. Nasi zawodnicy zaprezentowali się z dobrej strony, roz-
poczynając sezon od wysokich pozycji.

W Obornikach Wielkopolskich 
wystartowali: Małgorzata Kubic-
ka, Iwona Pietruszewska, Janusz 
Pietruszewski, Arkadiusz Pietru-
szewski, Grzegorz Przybyłek, Ma-
rek Szymański oraz Jan Baran. 
Tego dnia pogoda nie rozpiesz-
czała kolarzy, którzy pomimo sło-
necznej aury, musieli się zmagać z 
silnym wiatrem. Na najdłuższym 
dystansie Mega (180 km) wy-
startowało trzech nowogardzian. 
Zdecydowanie najlepiej spisała się 
Małgorzata Kubicka jadąca w ka-
tegorii Mega K4s, która uzyskała 
czas 06:26:48.378, uzyskując śred-
nią prędkość 27,92 km/h, wywal-
czyła 2. miejsce w swojej katego-
rii oraz 4. pozycję w Open Kobiet. 
Arkadiusz Pietruszewski 180 km 
pokonał z czasem 05:03:36:333 
przy średniej prędkości 35,57 
km/h, wynik ten pozwolił mu za-
jąć 7. miejsce w kategorii Mega 
M4s oraz 17. pozycję w Open 
Mężczyzn. Podczas wyścigów nie 
brakowało kraks, miała miejsce 
jeszcze jedna bardzo niebezpiecz-

na sytuacja. Szczeciński kolarz 
doznał na trasie zatrzymania akcji 
serca. Jednym z zawodników, któ-
rzy widzieli tą sytuację był Grze-
gorz Przybyłek, który startował 
w kategorii Mega M3s. Związa-
ny z Nowogardem kolarz, prze-
rwał swój wyścig aby pomóc po-
szkodowanemu. - To było przera-
żające, na szczęście tak się złożyło, 
że w wyścigu brał udział zawod-
nik, który zawodowo jest ratow-
nikiem medycznym i przejeżdżał 
akurat obok tego zdarzenia. Ten 
mężczyzna zaczął od razu reani-
mować kolarza, trwało to kilkana-
ście minut. Na szczęście udało się 
przywrócić akcję serca i następnie 
przetransportować tego zawodni-
ka do szpitala. Ja wróciłem na ro-
wer i kontynuowałem wyścig, ale 
przyznam szczerze, że wciąż my-
ślałem o tej dramatycznej akcji 
ratunkowej – relacjonuje prze-
bieg zdarzenia Grzegorz Przyby-
łek. Urodzony w Nowogardzie ko-
larz, który na co dzień mieszka w 
Gryficach i podczas Supermarato-

nów reprezentuje Hobby Bike Re-
acing Team Gryfice/Służba Wię-
zienna, ukończył wyścig z czasem 
05:26:32.113, który pozwolił mu 
wywalczyć 11. miejsce w swojej 

kategorii oraz 48. pozycję w Open 
Mężczyzn. 

Pozostali kolarze z Nowogar-
du startowali na dystansie Mini. 
Iwona Pietruszewska w katego-
rii Mini K6i wywalczyła 1. miej-
sce w swoim przedziale wieko-
wym oraz 34. pozycję w Open Ko-
biet, uzyskując czas 04:10:07:843. 
Również na najwyższym stopniu 
podium w swojej kategorii Mini 
M6i stanął Janusz Pietruszew-
ski, który pokonał dystans w cza-
sie 02:55:41.293. Nowogardzianin 
w Open Mężczyzn został sklasyfi-
kowany na 255. pozycji. W tej sa-
mej kategorii startowali jeszcze 
Marek Szymański oraz Jan Baran. 
Pierwszy z wymienionych zawod-
ników LKK Nowogard uzyskał 
czas 02:39:11.313, który pozwo-
lił mu zająć 7. miejsce w swojej 
kategorii wiekowej oraz 144. po-
zycję w Open Mężczyzn. Z kolei 
Jan Baran trasę pokonał z czasem 
03:24:10.608, zajmując w katego-
rii 8. miejsce, natomiast w Open 
Mężczyzn 375. lokatę. 

W sumie w Obornikach Wiel-
kopolskich wystartowało 550 za-
wodników z całej Polski. Następ-
ny wyścig z serii Supermarato-
nów odbędzie się w Trzebnicy, 
dnia 30 kwietnia, gdzie do zawo-
dów zapisało się już 996 kolarzy, 
co świadczy o tym, że coraz wię-
cej osób uprawia sport jakim jest 
kolarstwo. 

KR

Na drugim stopniu podium kategorii 
Mega K4s - Małgorzata Kubicka

Na zdjęciu Grzegorz Przybyłek, który 
w Obornikach Wielkopolskich pomimo 
przerwania wyścigu, wywalczył w swo-
jej kategorii wysokie 11. miejsce

rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

„Rezerwowi” znów zaskoczą?
W najbliższy weekend, pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegra swoje kolejne spotkania ligowe. 
Do Nowogardu przyjedzie w sobotę Piast Karsko, aby rywalizować z podopiecznymi Fernando Maia 
Batisty, z kolei w niedzielę rezerwy zagrają w Wołczkowie.  III Liga Kobiet pauzować będzie do 7 maja.  

Piast Karsko wciąż jest zagrożo-
ny spadkiem do regionalnej kla-
sy rozgrywkowej, dlatego mecz 
z Pomorzaninem, dla gości bę-
dzie świetną okazją do wywalcze-
nia cennych 3 punktów. Piast zaj-
muje 12. miejsce w ligowej tabe-
li z liczbą 24 punktów. Połowę z 
tego dorobku, piłkarze Piasta wy-
walczyli na boiskach rywali, no-
tując 4 zwycięstwa oraz 6 pora-
żek. Piast lubi strzelać bramki, ma 
ich na swoim koncie, aż o 19 wię-
cej niż nowogardzianie. Sobot-
ni rywale Pomorzanina nie mogą 
za to pochwalić się silną defen-
sywą, gdyż dotychczas stracili 45 
goli, czyli średnio nieco ponad 2 
gole w meczu. Decydująca jed-
nak w tym spotkaniu będzie wola 
zwycięstwa, Pomorzanin stracił 
już szansę na utrzymanie, i jedy-
ne o co gra, to o zachowanie twa-
rzy i ucieczkę z ostatniego miej-
sca. Piast musi wygrać aby zano-
tować skok w ligowej tabeli do 
pierwszej dziesiątki, która gwa-
rantuje utrzymanie. Przypomnij-
my, że w pierwszym meczu Piast 
Karsko ograł Pomorzanin 3:1. Po-

czątek sobotniego meczu o godzi-
nie 15:00. 

Pomorzanin II Nowogard po 
efektownej wygranej sprzed tygo-
dnia (5:0 ze Zjednoczonymi Ko-
bylanka), wybierze się tym razem 
do Wołczkowa. Rywale plasują się 
w środku tabeli z 22 punktami na 
koncie. Drużyna Wołczkowa-Bez-
rzecze w tym sezonie lepiej pre-
zentuje się na wyjazdach. Na wła-
snym boisku rywale „rezerwo-

wych” w ośmiu spotkaniach wy-
grali tylko 3 spotkania oraz prze-
grali 5 meczów, a wszystko to przy 
16 strzelonych i 18 straconych go-
lach. W rundzie jesiennej nowo-
gardzianie zremisowali u siebie z 
Wołczkowem 1:1. Mecz zaplano-
wano na niedzielę (24 kwietnia), o 
godzinie 14:00. Przy artykule pu-
blikujemy komplet weekendowych 
gier w poszczególnych ligach. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
22. kolejka:
Rega Trzebiatów – Stal Szczecin  (23.04; 12:00)
Zorza Dobrzany – Błękitni II Stargard (23.04; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Piast Karsko (23.04; 15:00)
Polonia Płoty – Sparta Węgorzyno (23.04; 15:00)
Arkonia Szczecin – Kłos Pełczyce  (23.04; 15:00)
Ina Ińsko – Energetyk Gryfino  (23.04; 16:00)
Sarmata Dobra – Morzycko Moryń (23.04; 16:00)
Stal Lipiany – Iskra Golczewo  (24.04; 15:00)
A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
18. kolejka:
Światowid Łobez – Znicz Niedźwiedź (23.04; 16:00)
OKS Goleniów – Rybak Wełtyń  (23.04; 16:00)
Zjednoczeni Kobylanka – Orzeł Łożnica (23.04; 17:00)
Kasta Majowe – Hanza Goleniów  (23.04; 17:30)
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II (24.04; 14:00)
Vielgovia Szczecin – Aquila Szczecin (24.04; 16:00)
Zalew Stepnica – Pomorzanin Przyb. 3:0 (walkower)

mistrzostwa Polski w Fitness 

Pomorzanin na podium
W dniach 16-17 kwietnia, w Białymstoku odbywały się Mistrzostwa 
Polski w Fitness oraz Grand Prix Polski w Fit Model. Barwy Pomo-
rzanina reprezentowały Joanna Wodecka oraz Natalia Goc. Srebr-
ny medal wywalczyła mieszkanka Brodnicy (koło Torunia) Joanna 
Wodecka, którą do występów przygotowuje Krzysztof Skryplonek. 

Joanna Wodecka od dwóch lat 
broni barw Pomorzanina Nowo-
gard, pomimo tego, że na co dzień 
mieszka w Brodnicy (koło Toru-
nia). Do zawodów przygotowuje 
się z najbardziej utytułowanym no-
wogardzkim kulturystą- Krzyszto-
fem Skryplonkiem. Podczas roz-
grywanych w minionym weeken-
dzie w Białymstoku Mistrzostwach 
Polski w Fitness, Joanna Wodecka 
na scenie zaprezentowała się w ka-
tegorii fitness sylwetkowe kobiet 
do 158 cm. Zawodniczka Pomo-
rzanina została wysoko ocenio-
na przez sędziów, co zaowocowa-
ło srebrnym medalem. Wyżej skla-
syfikowana została jedynie zawod-
niczka KS Olimp Zabrze- Sylwia 
Taczała. Podium w tej kategorii 
uzupełniła Katarzyna Bieniek z KS 
Body Line Group Łódź. 

Druga z naszych reprezentan-
tek – Natalia Goc, wystartowała 
w kategorii fitness sylwetkowe ko-
biet do 163 cm. Zawodniczka Po-
morzanina uplasowała się na wy-
sokim 5. miejscu. 

Udane starty Joanny Wodeckiej 
oraz Natalii Goc sprawiły, że Po-
morzanin Nowogard został skla-
syfikowany w środku ogólnopol-
skiej stawki klasyfikacji drużynowej 
Mistrzostw Polski w Fitness oraz 
Grand Prix Polski w Fit Model. Po-
morzanin z 18 punktami w „gene-
ralce” zajął 11. miejsce, spośród 22 
sklasyfikowanych zespołów, a 28 w 
ogóle startujących. Pomorzanin po-
zostawił w tyle m.in. takie drużyny 
jak: UKS Spartanie Sanok, TKKF 
Azory Kraków, TKKF Winogrady 
Poznań, Aesthetic Lublin.          KR 

Na zdjęciu srebrna medalistka Mistrzostw 
Polski w fitness, zawodniczka Pomorzani-
na Nowogard - Joanna Wodecka
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Obchody Dnia Godności Osób  
Niepełnosprawnych w Nowogardzie
Z okazji obchodzonego corocznie w całej Europie 5 maja, Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych - 
święta  zapoczątkowanego we Francji na początku lat 90 XX wieku, obchodzonego jako Dzień Walki z 
Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce obchodzony jako Dzień Godności Osób  z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” po raz trzeci 
właśnie z tej okazji organizuje Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.  

To podwójne święto stanowi 
niewątpliwą okazję do tego, by 
zwrócić uwagę na problemy osób 
z niepełnosprawnością i podkre-
ślić konieczność działań na rzecz 
ich integracji ze społeczeństwem.

W związku z powyższym ser-
decznie zapraszamy rodziców i 
opiekunów osób niepełnospraw-
nych oraz  przedstawicieli insty-
tucji i placówek działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych  28 
kwietnia 2016r., o godz. 10:00, 
do Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry na spotkanie,  które jest wpro-
wadzeniem i zapowiedzią Dnia 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych. Spotkanie ma na celu wpro-
wadzenie w świat niepełnospraw-
ności, mówiące i uczące toleran-
cji, akceptacji, otwartości na spo-
tkanie z osobami niepełnospraw-
nymi. 

Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc prosimy osoby zain-
teresowane o potwierdzenie przy-
bycia do 25 kwietnia 2016 r. pod 
nr tel. 503734075

Natomiast 13 maja, o godz. 

10:00,  zapraszamy do udziału  w 
Marszu Godności Osób Niepeł-
nosprawnych. Uczestnicy Ob-
chodów przejdą barwnym koro-
wodem głównymi ulicami miasta 
przy dźwiękach orkiestry do Placu 
Szarych Szeregów, gdzie odbędzie 
się główna część uroczystości. 

Obchody mają na celu zmianę 
postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych, którym na-
leży się godne miejsce w społe-
czeństwie poprzez pokazanie po-
zytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych, stworzenie im 
możliwości zaznaczenia swojej 
obecności w życiu społecznym, 
integracje osób niepełnospraw-
nych z osobami pełnosprawny-
mi, co wpłynie na oswojenie stra-
chu przed innością i umożliwi do-
tknięcie siebie nawzajem.

Poprzez organizację wyżej wy-
mienionych wydarzeń chcemy 
dotrzeć do jak najszerszej grupy 
osób niepełnosprawnych w celu 
rozeznania skali problemu. Do-
ciera do nas bowiem coraz wię-
cej sygnałów, które świadczą o po-

trzebie stworzenia dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych miejsca 
zapewniającego dzienną opiekę 
nad osobą niepełnosprawną (nasi 
podopieczni też będą za kilka lat 
osobami dorosłymi, ten problem 
dotyczy również naszego Stowa-
rzyszenia). 

Zapewnienie opieki odciąży ro-
dziców i opiekunów oraz umoż-
liwi aktywizację społeczną i za-
wodową zarówno osób niepełno-
sprawnych, jak i ich opiekunów. 
Ponadto stwarzamy okazję do za-
prezentowania i przedstawiania 
działalności placówek i podmio-
tów działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych uczestniczą-
cych w Obchodach oraz możli-
wość zawiązania współpracy mię-
dzy ośrodkami, podmiotami dzia-
łającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych. 

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w Obchodach Dnia 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych

Dorota Banach
Dariusz Wacławek

Urząd Miejski i Zarząd Koła PZW Nowogard, 
zaprasza w dniu 03.05.2016 r., na „Otwarte Zawody 

Wędkarskie Spławikowe o Puchar Burmistrza”. 
Spotkanie zawodników koło restauracji „Neptun”, o godz. 08:00. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 29.04.2016 r.
Startowe – 5 zł

     Zarząd

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie, 
zaprasza w dniu 01.05.2016 r., 

na zawody wędkarskie spinningowe z łodzi. 
Spotkanie zawodników koło restauracji „Neptun”, o godz. 06:30. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz”, do dnia 28.04.2016 r.
Startowe – 10 zł

     Zarząd

Giełda 
Kolekcjonerska

Koło Numizmatyczne i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie, za-
praszają na kolejną Giełdę Kolek-
cjonerską - „Rozmaitości i osobli-
wości . Giełda odbędzie się w holu 
nowogardzkiego Domu Kultury, 
w niedzielę (24 kwietnia), o go-
dzinie 15:30. W programie Gieł-
dy: skup, sprzedaż, wymiana - 
monety, banknoty, znaczki, karty, 
literatura oraz inne eksponaty. Po-

nadto informujemy, że zachęcamy 
wszystkich chętnych do wstąpie-
nia w szeregi naszego Koła Numi-
zmatycznego oraz Klubu Kolek-
cjonera. Nowe deklaracje człon-
ka można pobrać w czasie giełdy, 
będą również przyjmowane zapi-
sy oraz opłaty. 

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera Nowogard 

Chrabąszcze wystartowali w niemieckim kryterium

Srebrny Hubert Grygowski
W niedzielę (17 kwietnia), podopieczni Ryszarda Posackiego z nowogardzkiego klubu ko-
larskiego „Chrabąszcze”, wystartowali w Kryterium Scan Haus Cup Marlow, organizowane 
przez naszych zachodnich sąsiadów. Bardzo ładnie zaprezentował się Hubert Grygowski, 
który z Niemiec przywiózł srebrny medal. 

Chrabąszcze w Kryterium wy-
startowali dzięki zaproszeniu 
otrzymanemu z niemieckiej fe-
deracji kolarskiej. Trener Ry-
szard Posacki do rywalizacji zgło-
sił trzech swoich podopiecznych: 
Hubert Grygowski startował w 
kategorii Żak, Nikola Wielowska 

rywalizowała w kategorii Mło-
dzik, z kolei Damian Teodorczyk 
wystartował z Juniorami Młod-
szymi. 

Zdecydowanie najlepiej wypadł 
Hubert Grygowski, który uplaso-
wał się na 2. miejscu. Blisko me-
dalu była również Nikola Wielow-
ska, która przez długi czas jechała 

na 3. pozycji, jednak przytrafiła jej 
się kraksa na trasie wyścigu i zo-
stała wycofana z rywalizacji. 

Ostatni z nowogardzkich kola-
rzy- Damian Teodorczyk, w swo-
im przedziale wiekowym uplaso-
wał się na 10. pozycji. 

KR    

Nikola Wielowska na trasie wyścigu. Jadąc na 3. pozycji uczestniczyła w kraksie i 
nie ukończyła wyścigu

Hubert Grygowski z trofeum wywal-
czonym w Niemczech
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Giełda Samochodowa Dziennika
Alians 2 Auto Komis "Miedwie" tel 600-892-699 

73-108 Zieleniewo, ul Szczecińska 32 

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika 
skontaktuj się z nami 516-636-486 lub dziennik@dziennikstargardzki.pl

 

Ford Focus 2008 lift poj.1.4 benzyna  
.Rok:2008,Przebieg:193000,Moc:80km,ABS,, Cen-
tralny zamek, Elektryczne szyby i lusterka, ESP, 
Halogeny, Klimatyzacja, Air Back x6. Siedzenia 
nie noszą śladów nadmiernego użytkowania. 
Opony w bardzo dobrym stanie. Radio Sony 
z MP3 i bluetooth. Zawieszenie i hamulce w 
bardzo dobrym stanie                   Cena 15  500 zł

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Prze-
gląd i Ubezpieczenie Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,Elektryczne lusterka i szyby, Kli-
matyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4, 
Wspomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r.  
Posiada książkę serwisową.       Cena 17 790 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizu-
alnym . Auto serwisowane na bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys.          Cena 12 900

Mercedes-Benz,KlasaC,W203,2.7CDI
Rok 2002,Przeb:253700 , moc 170 km,Garażowa-

ny, Kupiony w polskim salonie, ASR,Blokada skrzy-
ni biegów,ESP, Wielofunkcyjna,ESP, Ksenony,Nawi-
gacja,Nagłośnienie BOSE,Relingi. Pojazd po dużym 
serwisie-nowe tarcze i klocki na wszystkich kołach, 
nowy wydech, tuleje i sworznie w zawieszeniu. Opo-
ny 225/45/17 z 7mm bieżnikiem..      Cena:16 000 zł

Skoda Fabia I 1.9 TDI Komfort
Rok:2000 Przeb.:254000 Moc:100 km, Bez-

wypadkowy, Garażowany, Serwisowany w 
ASO, ABS, Autoalarm,ESP , Elektryczne luster-
ka, Elektryczne szyby,  Hak Pod.otele, Air Back 
x6Radio z CD, Wspom. Kierownicy. Fabia w do-
skonałym stanie Technicznym i WIZUALNYM. 
CZYSTA zadbana. Klimatyzowany schowek. 
Nowe opony              Cena 7 390 zł

Volkswagen Golf V 1.9 TDI
Rok:2004,Przeb:165800,Moc105km,Serwiso-

wany w ASO,ABS,Centralny zamek, Dodatkowy 
komplet opon, Elektryczne szyby, Klimatyzacja, 
ESP, Ksenony, Nawigacja, Webasto, Pod fotele,Air 
Back x10,Radio z DVD,Tempomat, Wspom.Kie-
rownic. Auto bardzo dobrym wyposażeniu. Auto 
technicznie i optycznie utrzymane perfekcyjnie. 
Po wymianie rozrządu, oleju.       Cena 17 000 zł

Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D, 7 OSOBOWY
Rok:2006,Przeb:200900,Funkcjonalny osobowy. 

Auto posiada rewelacyjny i bardzo oszczędny jak i 
wytrzymały silnik 2.0 DI-D. Pierwsza właścicielka 
utrzymała wnętrze w idealnym stanie wizualnym. 
W aucie nie palono..Aktualny TUV do maja 2017 
roku. Wszystkie szyby oryginalne 

           Cena 15 790 zł

Renault Laguna III 2.0 16V Coupe aut Euro5
Rok:2011,Przeb:59940,Moc:170Bagażnik 

na dach, Biksenony,Czujnik deszczu,Start-Stop 
ESP,Nawigacja GPS, Pod.fotele,Air Back x8.LAGU-
NA COUPE 2.0 TURBO. Auto w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym z minimalnym przebie-
giem, użytkowane przez jedynego właściciela z peł-
ną dokumentacją serwisową z Polskiego salonu  
                                 Cena 43 790 zł  

Ford Transit 115 T 350 TREND
Rok 2009 , Przeb:256700 .Auto dostawcze w naj-

bogatszej wersji wyposażenia. Pojazd w idealnej kon-
dycji Technicznej i wizualnej. Oryginalny przebieg 
POTWIERDZONY serwisem i TUV gwarantuje dal-
sze bezawaryjne użytkowanie.Hak, pod.elektrycznie 
przednia szyba, Faktura VAT-23%.       23 500 zł

Renault Twingo II 1.2 16V Authentique
Rok 2007,Przeb:65400.ABS, Elektryczne szyby, 

Elektryczny starter, ESP, Immobiliser, Klimatyzacja, 
Air Back x6,Tapicerka welurowa, Wspom. Kierownicy. 
Bardzo zadbane od pierwszego właściciela. Nienaganny 
stan techniczny oraz przebieg potwierdzony dokumen-
tami. Auto wyposażone dodatkowo w zestaw głośnomó-
wiący do telefonu oraz ogrzewanie stacjonarne.  
         Cena 11 900 zł

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika skontaktuj się z nami 91 392 21 65 lub dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Kaja córka Marty i Toma-
sza Kochanowicz ur. 15-
04-2016 z Nowogardu

Hania córka Patrycji Zie-
lińskiej ur. 20-04-2016 z 
Worowa

Antosia córka Patrycji i 
Bartosza ur. 16-04-2016 
z Gryfic

Nadia Adela córka Marta 
i Paweł Piwko ur. 16-04-
2016 z Jenikowa

Mikołaj syn Agaty Jawor-
skiej ur. 19-04-2016 z Mo-
drzewia

Zaginęła !!!
Sunia wabi się Kora, nie ma 

jeszcze roku. Uciekła z miejsco-
wości Wyszomierz we wtorek       
12 kwietnia 2016 r. Widziana była 
w Długołęce, Krasnołęce oraz Re-
dle. Na zdjęciach wygląda na nie-
co niższą i młodszą niż jest w rze-
czywistości. Proszę o kontakt 
pod nr telefonu 511 053 424 lub 
510 680 139. 

Wyjaśnienie Dyrektora Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej 
dla Dzieci młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie

W nawiązaniu do artykułu Jakie będą dalsze losy 
nowogardzkiego oddziału ZNP zamieszczonym na  ofi-
cjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie  zmuszona jestem do pewnych wyjaśnień ze 
względu na subiektywne, mijające  się z prawdą fakty. 
Mam wrażenie, że przedstawione kwestie są  wygodne dla  
Pani Prezes, tylko zastanawiam się jaki jest ich cel – oso-
bisty czy polityczny. 

Może od początku:  poprosiłam Panią Stanisławę Ja-
kubczak Prezes ZNP oddziału  w Nowogardzie o spo-
tkanie, dokładnie 16 grudnia 2015roku. Należało  bo-
wiem wyjaśnić umowy najmu pomieszczeń, które zajmu-
je  ZNP.  Sama  Pani Prezes stwierdziła, że faktycznie żad-
na z umów już nie obowiązuje (a było ich 4). Po konsulta-
cji z prawnikiem, odbyło się kolejne spotkanie w dniu 26 
stycznia 2016 roku, po którym wręczone zostało pismo 
dotyczące dwumiesięcznego wypowiedzenie umów. Wy-
powiadając umowy  nie miałam na myśli usunięcia ZNP 
z budynku SPT, a jedynie prawne ustalenie  stanu faktycz-
nego. Taka jest procedura prawna. Do dnia  21 marca br. 
Pani Prezes nawet  nie próbowała spotkać się ze mną w 
celu omówienia sytuacji, więc kolejny raz zaproponowa-
łam  spotkanie ostatecznie wyznaczone na 21 marca 2016 
roku. Na spotkaniu  przedstawiłam projekt umowy, opra-
cowany i skonsultowany z prawnikiem w celu uniknię-
cia nieporozumień. Na spotkaniu nie było mowy o po-
rozumieniu, pani Prezes stwierdziła, że nie będzie płaci-
ła  484,50 zł . 

Wyjaśniam, że na  kwotę  484,50 zł, składają się:
Wynajęcie lokalu                                                150,00 zł 
Zużycie energii elektrycznej                                29,00 zł 
Zużycie wody i odprowadzanie ścieków           18,00 zł 
Wywóz nieczystości                                               17,00 zł 
Centralne ogrzewanie                                          270,50 zł 
-------------------------------------------------------------
                   RAZEM:                                              484,50 zł 
A więc nie ma mowy o 1000% podwyżki jaką sugeru-

je pan Piotr Suchy na oficjalne stronie miasta. Pani Prezes 
stwierdza, że do tej pory płaciła 100 zł, co potwierdzam. 
Stwierdzam również, że jest to  kwota niezgodna z pra-
wem, należy  to wyprostować a  nie  powielać. Uchwała 
Zarządu Powiatu  z 27 lutego 2013, ustala stawki czynszu 
za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mie-
nie powiatu goleniowskiego i do przytoczonej uchwały 
jestem zobowiązana się zastosować. Uchwała ma zasto-

sowanie do wszystkich podmiotów  współpracujących z 
jednostkami samorządu  w zakresie dzierżawy lub najmu 
na tych samych zasadach, zaś niestosowanie się do tych 
przepisów byłoby działaniem na szkodę Powiatu. Dlatego 
też  dyrektor zarządzając budynkiem SPT  działa w imie-
niu powiatu  dla dobra Poradni.  W tej kwestii nie może-
my kierować się sympatią czy też przynależnością poli-
tyczną, musimy jedynie dbać o interes firmy, którą kie-
rujemy. 

W artykule zapisano, że „Związek nadal będzie próbo-
wał porozumieć się z Powiatem  w sprawie stawek czyn-
szu za biuro”, w jaki sposób ma dojść do porozumienia 
skoro Pani Prezes mnie unika a to właśnie ja jestem wy-
najmującym. Nadmieniam, że od  spotkania 21 marca 
2016 roku do dnia dzisiejszego nie rozmawiałam z Panią 
Prezes Stanisławą Jakubczak, a o jej działaniach dowiadu-
je się z portalu Nowogard.pl.    zapewniam, że jestem go-
towa na rozmowy z ZNP i ustalenie jasnych reguł wynaj-
mu lokalu.

Kolejny cytat z artykułu:   „Dopiero za obecnego staro-
sty, który urodził się i wychował w Nowogardzie, a póź-
niej wyprowadził się do Goleniowa, Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego w Nowogardzie ma problemy z dal-
szym korzystaniem z dotychczas zajmowanych pomiesz-
czeń”  jest to stwierdzenie niezgodne z prawdą ponieważ, 
już w  2007 roku wskazano uregulować kwestię wynajmu 
lokalu zajmowanego przez ZNP w oparciu o uchwałę Nr 
55/184/82 z  2002 roku.       

W artykule  napisane jest również, że „Nauczyciele 
zrzeszeni w ZNP nie zgadzają się na oddanie pomiesz-
czeń, które zostały zaadaptowane przez nich kilka lat 
temu na pomieszczenia związkowe, i to z własnych fun-
duszy oraz na tak wysoki czynsz. Czują się wręcz oszu-
kani” . Czy aby na pewno. Stwierdzenie chyba na wyrost. 
Nie zamierzam występować przeciw nauczycielom  prze-
cież sama  jestem nauczycielem. Z całą odpowiedzialno-
ścią stwierdzam, że Poradnia nie zamierza również zara-
biać na ZNP. Uważam jedynie,  że nie możemy ponosić 
kosztów utrzymania związków w naszym budynku. Przy-
pominam, że w Poradni w Goleniowie również ZN wy-
najmuje lokal na tych samych warunkach i tam jest to za-
akceptowane. Więc nie rozumiem o co i dlaczego posądza 
mnie Pani Prezes ZNP. 

Z  poważaniem 
Irena Juszczyk, Dyrektor   SPT 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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



22-25.04.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Pracuj w                                jako
opiekun/ka osób starszych w Niemczech 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości współpracy i wysokich zarobkach? 
Już 25 kwietnia zapraszamy na Dzień Niemiecki 

do Promedica24 w Szczecinie al. Niepodległości 31 
tel. 666 096 774

Operator maszyn
 (miejsce pracy Nowogard)

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i 

standardy jakościowe produkowanych wyrobów
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

pracy w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym 

stanowisku.
Oferujemy:

•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka 

medyczna, basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  
klauzulę  zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych 
w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład 
Nowogard, ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard,  
tel. 91 39 27 500.                                                                                         

Serdeczne podziękowania 
za bezinteresowną pomoc 

naszej babci w dniu 15.04.2016 
w godzinach rannych 

Panu Bartłomiejowi Żyła 
składa rodzina

Uczciwemu znalazcy 
za oddanie rzeczy 

serdecznie 
dziękują Broniewscy

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie:  zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” 
w Nowogardzie.

Działając na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” Zarząd Spółdzielni 
uchwala co następuje:

§ 1.
Zwołuje się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie w trybie określo-

nym w § 29/30 statutu Spółdzielni i ustala się terminy poszczególnych części:

 NR Ulica Data Godz. Ilość Miejsce odbycia części
    Członków Walnego Zgromadze-

nia
  Część I 
 15-go Lutego 15, 17
 Bankowa 6, 8, 3e, 3d
 Boh. Warszawy 105, 106, 68, 70 17.05.2016 17.00 817 F. U. Zielona
 Gryfitów 2, 3, 4, 5,    Jan Kopyciński
 Światowida 1,    ul. Zielona 11
 Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24   72-200 Nowogard
 Leśna 6 a, 6 b
 Zaciszna 3
 Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
 Armii Krajowej 62 a, b – Dobra
 Traugutta 3 a, 5 -  Dobra
 Członkowie oczekujący 
 Członkowie bez prawa do lokalu
 Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części 
 
 Część II 
 Armii Krajowej 51
 Warszawska 13, 14, 9
 Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
 Kowalska 2
 Osiedlowa 4   18.05.2016  1700  585 F. U. Zielona
 Zielona 7, 8, 9, 10      Jan Kopyciński
 Czarnieckiego 1,     ul. Zielona 11
 Luboszan 12, 13,    72-200 Nowogard
 Plac Wolności 6, 
 Wyszyńskiego 4, 5,
  Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do II części
 
Zebranie Kolegium 19.05.2016 1600 6 Siedziba 
     Spółdzielni 
     ul. Osiedlowa 6 
     72-200 Nowogard

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie uprzejmie informuje, 

iż w dniu 17 (pierwsza) i 18 (druga) maja 2016 r. o godz. 17.00 w F.U. Zielona Jan Kopyciński 
(była siedziba Spółdzielni) przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie organizuje pierwszą i drugą część 

Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Wybór Komisji: 
•	 mandatowo – skrutacyjnej,
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
•	 przewodniczący,
•	 zastępca przewodniczącego,
•	 sekretarz.
5.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności zwołania pierwszej, drugiej 

części Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015 i sprawozdanie finansowe za rok 2015.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
•	 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
•	 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2015,
•	 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,
•	 zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
•	 udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015.
10. Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z  działalności Spółdzielni za lata 

2012-2014 i podjęcie uchwały
12. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiących pomieszczenia kotłowni 

przy ul. Bankowa 3d w Nowogardzie
14. Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe 

oraz projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie od dnia 01 
maja 2016r.

Odbiór mandatów uprawniających do głosowania i podpisywanie list obecności od godziny 1630 do 1700 
przed salą, w której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość członka.
Wstęp na salę za okazaniem mandatów

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG

ZATRUDNIĘ
na 1/3 panią do sprzątania biura

tel. 509 528 688
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu, do od-
dania w najem pomieszczenia nr 216 o pow. 63,14 m², po-
łożonego na II piętrze w budynku przy placu Wolności 9 w 
Nowogardzie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, na czas nieoznaczony, w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje dotyczące 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 203) lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znaj-
duje się na stronie internetowej BIP spow.goleniow.ibip.pl

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym
Szczegółowe informacje 

tel.: +48 512 264 545

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512

Firma transportowa ze 
Szczecina zatrudni:

tokarz - ślusarz
mechanik

Tel. 691-481-923 (Jacek)

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła że dnia 8.05.2016r. 

Organizuje zawody spiningowe z łodzi
 równocześnie dla pozostałych członków 
zawody spławikowe z brzegu. 

Zawody odbędą się na jeziorze w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego 12 do dnia 6.05.2016r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zbiórka zawodników o godz. 8.00 przy Restauracji Neptun.
Zapraszamy

Zarząd Koła PZW Tęczak

Zatrudnię do pracy 
do kuchni lub na staż, 

Pizzeria Fantazja 
ul. 15 Lutego. 

Tel. 509 411 799

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

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 maja 2016r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) 
tel. 91-3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

Sprzedam działkę 
pod inwestycję przy 

stacji paliw w Olchowie. 

601 410 758

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar – 
uzbrojone, Kościuszki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejscowości 
Łęczyca w rejonie skrzyżowania dróg 
Stargard-maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezpośrednio 
do drogi 106. Tel. 607 835 815 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. księcia 
racibora. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
własnościowe, bezczysznowe. Tel. 692 
120 127 

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem wy-
najmę. 602 474 266

• Lokal do wynajęcia 32m2 ul. Warszawska 
„Pod kasztanami”. Tel. 663 366 430 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul 
asnyka. 884 000 435

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 72 
04 06 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
47m2 dwa pokoje II piętro, Armii Krajo-
wej. 791 099 559 

• Poszukuje kawalerki do wynajęcia, bez-
czynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, 
bezczynszowe, II piętro. 512 413 563

• Sprzedam mieszkanie, trzypokojowe 
70m2, parter. 721 909 348

• Sprzedam górę domu 100m2, dwurodzin-
nego garaż+podwórko. 603 079 044 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. 
Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

• Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rolnych w 
miejscowości Siwkowice gmina Resko. 
668 431 295 

• Sprzedam mieszkanie 54m2, I piętro, 3 
pokoje, Wspólnota Waryńskiego 1. Tel 
602 291 899 

• Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 731 
956 569 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje cena 129 
tys. do negocjacji. 888 313 884 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
3pokojowe 66m2 z garażem w Nowogar-
dzie. 600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. lutyków 1, tel. 665 057 
097

• Sprzedam garaż lub wynajmę ul. Zamko-
wa. 664 012 380

• Samodzielne biuro do wynajęcia 20m2, 
centrum, parking, media, tel. 601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702, 697 972 751

•   Sprzedam pół bliźniaka z zabudowania-
mi gospodarczymi okolice Nowogardu. 
502 600 146

•	 Wynajmę niedrogo lokal handlowo-
-użytkowy o powiechni 21m2 + po-
mieszczenie socjalne przy ul. Zaciszna 
1. 532 595 979 , 728 488 310 

• Wynajmę M2. 793 104 230 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku. 691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z moż-
liwością dokupienia garażu, ul. armii 
krajowej. 697 720 406

• Sprzedam dom w stanie surowym nad je-
ziorem. 605 548 164 

• Do wynajęcia pomieszczenie po byłym 
sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Zatrudnię panią do sprzątania mieszka-
nia na Osiedlu Bema. 665 541 960 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
osiedle Gryfitów. 668 151 516, 608 626 
696 

• Szukam mieszkania dwupokojowego lub 
kawalerki do wynajęcia. 501 604 531 po 
16stej. 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
bezczynszowe Bema. 692 120 127

•  Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, sied-
miopaletowy. Cena do uzgodnienia. 
510 754 558

• Sprzedam felgi aluminiowe na 4 szpilki – 
4 sztuki. 886 264 896 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

•	 Opony 16stki z felgami i kołpakami ta-
nio sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 3 
drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 815

• Sprzedam Volkswagen rok 1991 poj. 2,4 
poj. 2,4 skrzynia dobeet kabina cena 
4500 i Volkswagen rok 1992 poj. 18 skrzy-
nia dobeet kabina cena 4500. Zarejestro-
wane, przegląd ważny. Tel. 607 690 741 

•	 Sprzedam mercedesa – 124 zarejestro-
wany i opłacony. 725 806  787

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach. 782 036 086

• Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 
sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 515 
406 298

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

• Orka, siew agregatem, talerzówka itp. 
508 404 704

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapitalnym 
remoncie. 696 807 922 

• Ziemniaki sadzeniaki jadalne 300 kg cena 
0,40 zł za kg. 605 967 588

• Sprzedam dwie macki do ciągniak C-330 
nowy rozrząd do Tica, pasek, dwie rolki i 
klocki hamulcowe. 696 807 922

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 
95 

•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 787

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 18 
307 

• Sprzedam kury nioski, siewnik Poznaniak 
i prasę belującą. 781 744 340 

• Sprzedam dwie kozy mleczne, dwie owce 
młoda i stara, oraz barana który waży 120 
kg. Cena 200 zł za sztukę. 517 084 823

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377

• Sprzedam presę kostukującą. 782 827 
867

USŁUGI
•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ 
SamOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / la-
NOlINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dacho-
we, docieplenia,stropodocieplenia, ada-
ptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

• Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vaillant 
tel.  691 686 772

• VAILLANT sprzedaz czesci do piecow ga-
zowych 691 686 772

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka angiel-
skiego. 502 376 932, www.tlumaczno-
wogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o ła-
downości 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 
882 257

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

•  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

• Remonty i wykonczenia mieszkań – wy-
konam. 608 364 330 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

• Usługi ogólnobudowlane. Budowa od 
podstaw. 501 549 756 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Usługi ogrodnicze, spulchnianie ziemi, 
przycinanie drzewek, koszenie trawy, 
opryski oraz wiele innych prac ogrodni-
czych. 500 789 687 

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” 
zatrudni pracowników do dociepleń, prac  
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

Zatrudnię 
pilarza. 

Tel. 509 930 161
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 533 848 005 lub 535 
340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrudni mecha-
nika samochodowego z doświadcze-
niem, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 
607 585 561

• NZOZ Leks zatrudni położną. Tel. 693 368 
894, 600 931 083 

• Szukam pracownika, gospodarstwo rol-
ne Błądkowo, z uprawnieniami, bez nało-
gów. 665 785 726 

•	 Przyjmę do pracy przy elewacji. 785 
500 103

• Zatrunię pracownika do nalewania pa-
liw na stacji CPN-u Olchowo. 693 521 211 

• Zatrudnię szwaczkę w godzinach 14-
22.00. 691 708 768 

•	 Firma zatrudni   osobę do sprzątania 
biura z aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty rynek pra-
cy). Tel. 91 39 25 275

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 289

• Zatrudnię do sprzątania bloku mieszkal-
nego. 696 016 786 

• Zatrudnię panią do pomocy w kuchni, 
praca dorywcza. 791 958 536

• Budowlanka z doświadczeniem od zaraz. 
606 449 702 

• Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie 
międzynarodowym, Tel. 730 434 777

• Poszukuję korepetytora języka niemiec-
kiego. 665 541 960

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 
948 214 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 
605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szaf-
kę nocną- całość od jednego komple-
tu cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z 
Niemiec dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
oraz tylko ogrzewanie cena 900zl gwa-
rancja serwisowa, fachowy montaz cena 
do uzg. tel 691 686 772

• Podgrzewacze wody 130 -160 stojace 
na gaz vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. 
stojace zeliwne c.1.200zl tel, 691 686 772

• Sprzedam drewno mieszane, liścia-
ste.880 690 659

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, pa-
nele ogrodzeniowe, najniższe ceny w Za-
chodniopomorskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – Sthil, 
Husqvarna. Cena 100 zł. Dojazd do klien-
ta. Tel. 721 668 245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam rower górski dziewczęcy 
białoróżowy koła 26’’. Cena 350 zł. 880 
957 402 

• Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

• kupię namiot ogrodowy, metalowy 
(na pomidory). 601 958 442 

•  Sprzedam wóz konny. 91 39 18 006

• Sprzedam rower góral mało używany, w 
bardzo dobrym stanie. 512 012 823

•  Sprzedam łożko ortopedyczne-rehabili-
tacyjne typ TAURUS – całkowicie regulo-
wane elektronicznie wraz z dwoma ma-
teracami. Tel. 506 038 923 

• Sprzedam dwa rowery damski i męski. 
Tel. 796 965 432 

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Owczarek niemiecki, 8 miesięcy, długo-
włosy, ładny. Tel. 91 39 21 828

• Wolne miejsce w samochodzie kierunek 
Szczecin, godz. 5.15. Tel. 782 438 841 

• Wdowa lat 65 lat poszukuje pana w wie-
ku 65-70 lat okolice Nowogardu. 661 249 
335 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew owocowych i ozdobnych. 
Promocja: Tuja szmaragd od 60-70 cm 
cena 10 zł, tuja szmaragd =4m 50 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•  Sprzedam zamrażarkę trzyszufladową. 
724 639 127
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka Dziennika kuPon  31
44. w siną odszedł kochaś
45. miasto portowe w Izraelu
46. sir Dawid, angielski karykaturzysta
47. kryty wóz dwukołowy używany przez koczownicze 
ludu Turcji i krajów sąsiednich
48. szwajcarski dopływ Renu
49. tam idziemy, gdzie nas niosą
50. artretyzm, choroba
51. Jan, pisarz i satyryk
52. tamte kobiety
53. ... dwa, trzy

Poziomo:
54. berliński runął
55. piractwo
56. solenizantka z 18.IX
57. elastyczna gałązka bez liści
58. w parze z hasłem
59. niemowlę przy piersi
60. pręt walcowy z gwintem zewnętrznym
61. cichy, tłumiony płacz
62. pochodna amoniaku
63. wzniesienie skalistej grani
64. widz
65. dozownik
66. partia wiolinowa na cztery ręce
67. tancerka i solistka polska
68. był taki fotoaparat
69. największa z wysp kanaryjskich
70. styl kapiący ozdobami
71. sztuczka
72. Wojskowa Akademia Techniczna
73. włoski król tenorów
74. mieszka w Reykjaviku
75. keton o zapachu fiołków
76. urządzenie optyczne
77. Rene (1882-1962), polityk fr., prezydent 1953-59
78. oznacza niewiadomą
79. lek na ból gardła
80. zbiór płyt muzycznych
81. tętno
82. środek miasta
83. bokserski zwód
84. jasnobrunatny koń
85. imię męskie z 21.VI
86. suma poszczególnych części
87. James, szkocki konstruktor
88. część taśmy filmowej
89. rodzaj powozu
90. ósmak, ośmina
91. zwijana potrawa
92. wywiadowca
93. ścieralny materiał
94. imię Reagana
95. maszyna do wytyczania tras narciarskich
96. papuga-mieszkanka Polinezji
97. głos świni lub dzika
98. morski ślimak; szkodnik ostryg
99. od Turcji po Japonię
100. matador
101. trzecia po prekambrze i paleozoiku era w dziejach 
Ziemi

PODPOWIEDŹ: AKKA, ARBA, CAB, LIDAR, OLTEN, RAPA-
NA.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. graniczy z Rumunią
2. kawałek tuszki kurczaka
3. szczelina w drewnie po piłowaniu
4. można z nim odejść
5. kilka gemów
6. wskazuje kierunek
7. arabska kraina historyczna
8. stan w Indii
9. akcent metryczny w wierszu iloczasowym
10. ... Brando
11. występ w murze
12. port lotniczy Osaki
13. krewny w linii żeńskiej
14. miasto w USA w stanie Oklahoma
15. piękny w górach
16. wąż R. Kiplinga
17. największa jednostka geochronologiczna
18. cios w boksie
19. broń w kartach
20. miasto w Brazylii
21. poręczyciel

22. nowela H. Sienkiewicza
23. Rn, niemetal
24. niebywałe powodzenie i sukces
25. miasto w Szwajcarii
26. brat mleczny króla Artura
27. gród na Rugii
28. droga lotu pocisku
29. miasto w Peru
30. wprowadza coś nowego
31. kolega i opiekun Nel
32. metal z rodziny lantanowców
33. silne uczucie
34. pióra miękkie jak śnieg
35. przód, wierzch
36. rzeka w Belgii
37. głos świerszcza
38. ze stolicą w Konakry
39. Y dla chemika
40. inaczej bursztyn
41. łobuz, drań
42. japoński pas
43. antylopa z Sahary

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Strach 
dodaje nogom skrzydeł

Christiana Syfert, Anna Kasprzak, Pelagia Felik-
siak, Milena Gławęda, Iwona Przygocka, Róża Świ-
derska, Władysława Huget, Andrzej Leszczyński, 
Marek Kozioł, Stanisława Pokorska, Kalina Stefań-
ska, Henryk Rosa, Alicja Wypych, Wiesław Borowik, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik,

Zwycięzcy: Henryk Rosa, Róża Świderska, Mile-
na Gławęda

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Przygocka, Franek Świderski, Mateusz Wiertalak, 
Kamil Feliksiak, Marcel Budzich, Weronika Zarem-
ba

Zwycięzca:  Marcel Budzich
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do



Nr 31 (2461)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PROMOCYJNY SERWIS KLIMATYZACJI:
• Sprawdzenie szczelności • Dezynfekcja układu • Nabicie układu •

Koszt: 200 zł
O szczegóły zapytaj doradcy 516 081 810

Serwis Toyoty w Nowogardzie zaprasza samochody osobowe wszystkich marek

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

REKLAMA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.4

s. 9

s. 4

s.  5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

Program 
majówki 2016

s. 11

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Czytaj s. 3

Wyjaśniają czy zastraszają? 

Tajemnicze przesłuchanie  
w nowogardzkiej komendzie 
Policji

Czy to było 
morderstwo

Pójdą za naszym 
przykładem

Nie czytam nie 
rozumiem… 

Nasz felieton:

Nie chcą 
Niemca! i czy 
„Głos …” to 
nasz głos?

Pracowici 
strażacy 
z Osiny

Sport: 

LUKS Top 
Wierzbięcin 
na kursie  
do I Ligi 
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Pomóżmy sobie

18.04.2016 r. 
godz. 12:10
Powiadomienie o kradzieży tablic 

rejestracyjnych z samochodu marki 
Mitsubishi, zaparkowanego przy ul. 
Dąbrowszczaków. 

godz. 13:10 
Na ul. 3 Maja dokonano kradzie-

ży tablic rejestracyjnych z samocho-
du marki Skoda. 

godz. 14:45 
Powiadomienie o oszustwie przy 

zakupie wózka dziecięcego za pośred-
nictwem portalu internetowego OLX.

godz. 15:15 
Kierownik sklepu Polo Market po-

wiadomił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

godz. 18:10 
Powiadomienie o kradzieży tablic 

rejestracyjnych z samochodu marki 
Honda Jazz, zaparkowanego przy ul. 
Nadtorowej.

19.04.2016 r. 
godz. 07:50
Do kolizji drogowej doszło na ul. 

Poniatowskiego pomiędzy pojazdami 
marki Daf i VW Golf. 

godz. 14:00
Powiadomienie o kradzieży pie-

ca C.O. oraz grzejnika na ul. Wojska 
Polskiego. 

godz. 16:15 
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego podczas kontroli dro-
gowej samochodu marki Opel Cor-
sa ujawnili, że kierujący Arkadiusz 
O. znajduje się pod wpływem środ-
ka psychotropowego w postaci amfe-
taminy. 

godz. 23:10 
W Zakładzie Karnym w Nowogar-

dzie u osadzonego Dariusza P. ujaw-
niono środki psychoaktywne. 

20.04.2016 r. 
godz. 14:10
Do kolizji drogowej doszło w miej-

scowości Ogorzele, pomiędzy pojaz-
dami Peugeot Boxer oraz Ford Mon-
deo. 

godz. 16:30 
Kradzież drzewa z działki rolnej w 

miejscowości Redostowo. 
21.04.2016 r. 
godz. 10:20 
Kradzież kosiarki z niezabezpie-

czonego pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Szczytniki. 

godz. 19:00
Do wypadku drogowego doszło w 

miejscowości Węgorza, gdzie kieru-
jący samochodem marki Opel Astra 
potrącił małoletnie dziecko. Tomasz 
M. znajdował się w stanie po użyciu 
alkoholu z wynikiem 0,06 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

22.04.2016 r. 
godz. 11:20 
W miejscowości Krzywice doszło 

do wybicia szyby w samochodzie 
marki Peugeot 306. 

godz. 17:30 
Kradzież cielęcia rasy mięsnej z pa-

stwiska w miejscowości Ostrzyca. 
23.04.2016 r. 
Na ul. Armii Krajowej, Paweł Ż. 

Kierował samochodem marki Fiat Ci-
nquecento znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,62 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

godz. 23:15 
Na ul. 3 Maja, Piotr B. znajdując się 

pod wpływem alkoholu dokonał licz-
nych wgnieceń i zarysowań karoserii 
samochodu marki Opel Insygnia. 

godz. 02:50 
Uszkodzenie samochodu marki 

Audi A4 poprzez wybicie szyb oraz 
uszkodzenia lusterka, zdarzenie mia-
ło miejsce  na ul. Zielonej. 

godz. 03:00 
Na ul. Zielonej doszło do uszko-

dzenia samochodu marki VW Jetta.
 st. insp. Klaudia Gieryń

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, który jest świetną okazją do relaksu, 
odpoczynku, wyjazdów i grillowania. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych responden-
tów z gminy Nowogard, jakie mają plany na tegoroczną majówkę?

Pani Weronika – Niestety w tych dniach będę pracowała. Dlatego od 1- 
do 3 maja jestem zapracowana, toteż niewiele pozostanie mi czasu na odpo-
czynek. Ale może uda mi się wyjechać do Szczecina, gdzie wspólnie ze znajo-
mymi skorzystamy z propozycji programowych i jeżeli będzie tylko ładna po-
goda to wybierzemy się do miasta. 

Pani Alicja -  Okres majówki spędzę poza Nowogardem, a konkretnie na 
wsi u córki. Z pewnością usiądziemy sobie na świeżym powietrzu przy, mam 
nadzieję, słonecznej pogodzie i przygotujemy sobie grilla, toteż do pełni zado-
wolenia będzie potrzeba ciepła i słonecznej pogody. Na pewno nie skorzystam 
z propozycji, jakie zaproponuje NDK, czy też włodarze miasta, bo zwyczajnie 
nie lubię głośnych imprez. Tego typu hałas mnie denerwuje. Dlatego najlepiej 
się czuję wśród swojej rodziny. Kończąc życzę wszystkim mieszkańcom dobrej 
atmosfery na majówce, wszystkiego najlepszego i ma się rozumieć, słonecznej, 
ciepłej pogody i z pewnością zdrowia. 

Pan Ryszard – Oczywiście zamierzam dobrze odpocząć. Dlatego nie 
omieszkam odpalić grilla na działce, cieszyć się dobrą atmosferą i mam na-
dzieję na słoneczną pogodą. Co do koncertów, które są organizowane rok 
rocznie w Nowogardzie, to tu raczej nie przewiduję, by w nich uczestniczyć, 
chcę odpocząć najlepiej w towarzystwie moich sąsiadów?  

Pan Ryszard – Czekam wraz ze swoją rodziną na tę majówkę, bo wtedy 
można odpocząć i uczestniczyć m.in. w koncertach majówkowych, w których 
raczej staramy się brać udział każdego roku. Co do grilla to z pewnością bę-
dzie, jeżeli tylko pozwoli na to pogoda. Taka majówka to bardzo dobra spra-
wa, bo człowiek może zwyczajnie odpocząć od pracy i zrelaksować się. Tylko 
żeby była jeszcze słoneczna pogoda, a wtedy wszystko będzie dobrze.

Pan Edward – Nie mam żadnych planów na tegoroczną majówkę. Przej-
dę się na pewno na swoją działeczkę ogrodową i tam, jeżeli pogoda pozwoli, 
zrobię sobie grilla. Co do występów zespołów, to może też się przejdę na plac 
i posłucham zespołów, które mam nadzieję, że będą w tym roku atrakcyjne. 
Obecna Majówka zastąpiła poprzednie pochody pierwszomajowe, które na 
pewno jeszcze niektórzy pamiętają z przeszłości.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Bałagan przy ul. Kowalskiej 
Gruz, porozrzucane śmieci i butelki plastikowe, jednym 
słowem bałagan i niechlujstwo - taki widok przedstawia te-
ren na osiedlu przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie.

Czytelnik poinformował gazetę 
DN, że na osiedlu przy ul. Kowal-
skiej w Nowogardzie, wokół ko-
szy, teren na całej jego powierzch-
ni jest bardzo zaniedbany i to już 
od dłuższego czasu. -  „Proszę tam 
przyjechać i sfotografować, bo jest 
tu pełno śmieci, rozbitych bute-

lek, rozrzuconych plastików i od-
padów wielkogabarytowych. I nikt 
nie kwapi się do posprzątania tego 
bałaganu. Czytelnik za pośrednic-
twem gazety prosi, aby odpowie-
dzialne służby  porządkowe „ła-
skawie” posprzątały ten rejon przy 
ulicy Kowalskiej”.        Jarek Bzowy 

Różnego rodzaju śmieci leżą i szpecą cały ten teren

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, segmentu kuchennego
   i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy 
  do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731262635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
- przyjmę lodówkę 782764335 
- Oddam narożnik – 514 322170
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wyjaśniają czy zastraszają? 

Tajemnicze przesłuchanie w nowogardzkiej 
komendzie Policji 
To sprawa bez precedensu. Jeden z mieszkańców Nowogardu, który podpisał się pod uchwałą obywatelską w sprawie „przetargu na wodę”, zo-
stał wezwany przez policję na przesłuchanie. W czasie rozmowy pytano mężczyznę m.in. o to, w jaki sposób zbierał podpisy i kto mu napisał 
projekt uchwały. Rozpytywano też, gdzie dziś pracuje. Komu zależy na tej wiedzy i do czego ma ona posłużyć? 

Gimnazjum - tak, czy nie?

VII Sejmik Samorządów Uczniowskich 
W środę (13 kwietnia), o godzinie 10:00 w sali sesyjnej urzędu gminy i miasta w Goleniowie odbył się VII Sejmik Samorządów 
Uczniowskich. Udział w obradach wzięli m.in. uczniowie z Osiny, Nowogardu, Goleniowa, Maszewa, Stepnicy oraz Przybiernowa. 

Obrady tegorocznego sejmi-
ku odbyły się pod hasłem „Gim-
nazja – tak czy nie?”. O godzinie 
10:00 w sali sesyjnej urzędu gmi-
ny i miasta w Goleniowie zebra-
li się przedstawicie różnych grup 
społecznych związanych z oświa-
tą, by móc uczestniczyć w VII 
Sejmiku Samorządów Uczniow-
skich. W trakcie spotkania or-
ganizatorzy sejmiku przedsta-
wili przybyłym gościom rys hi-
storyczny przemian w polskiej 
oświacie w latach 1918-2016. Jed-
nak najważniejszym elementem 
tego spotkania okazała się debata, 

podczas której poruszono wiele 
ciekawych tematów. Dyskusję po-
prowadził Piotr Śnieguła - Na VII 
Sejmiku Samorządów Uczniow-
skich naszą szkołę reprezentowali: 
Adrian Banasiewicz, Nikola Jasek, 
Mikołaj Wąsik, Damian Zimec-
ki. Nasi uczniowie bardzo aktyw-
nie uczestniczyli w debacie, która 
trwała blisko dwie godziny. Pod-
czas debaty dyskutowano na temat 
wyników, jakie osiągają uczniowie 
w gimnazjum, poruszono również 
problem agresji i przemocy w szko-
łach, przeanalizowano m.in. fi-
nansowe koszty reformy związane 

z likwidacją szkół gimnazjalnych. 
Debatę podsumowało referendum, 
w którym głosowało 96 osób. 86 
osób opowiedziało się za utrzyma-
niem gimnazjów, tylko 10 głosują-

cych było za likwidacją. Ucznio-
wie z ZSP zgodnie opowiedzieli się 
przeciwko likwidacji gimnazjum.-  
informuje DN pani Renata Lan-
gner, jedna z opiekunów uczniów. 

KS

Przypomnijmy, że w marcu ubie-
głego roku, Rada Miasta przyjęła 
podpisaną przez ponad 700 osób 
uchwałę obywatelską, po tym jak 
wyszły na jaw pierwsze podejrze-
nia o nieprawidłowościach przy 
próbie oddania nowogardzkich 
wodociągów w ręce obcej niemiec-
kiej spółki. W ten sposób, podpi-
sujący projekt uchwały obywatel-
skiej mieszkańcy zaniepokojeni 
powstałym kryzysem w obszarze 
gospodarki wodociągowej wywoła-
nym ogłoszeniem przez R. Czaplę 
„przetargu na wodę”, zażądali wy-
jaśnienia niejasności w tym tema-
cie oraz poinformowania o spra-
wie instytucje nadzorcze. Uchwała 
wprost zobowiązała także burmi-
strza do zaprzestania prowadzenia 
dalszych czynności w ramach po-
stępowania, a więc nie podpisywa-
nia żadnych dokumentów, przynaj-
mniej bez wiedzy Rady. 

Uchwała z pewnością nie była 
wygodna dla burmistrza. Jej przy-
jęcie oznaczało, że przeprowadzo-
ny przetarg na wyłonienie nowego 
operatora wod.-kan. budzi wątpli-
wości nie tylko wśród prawników, 
radnych i mediów, ale też samych 
mieszkańców miasta. Ponadto była 
pierwszym, tak sformalizowanym 
sygnałem dla organów państwa 
o tym, że sprawie przetargu trze-
ba się dokładnie przyjrzeć. Mimo 
działań Ratusza zmierzających do 
uchylenia uchwały, Wojewoda nie 
wniósł żadnych uwag i uchwała 

stała się obowiązująca.    
Nagle w rok po przyjęciu uchwa-

ły, na Komisariat Policji w Nowo-
gardzie wezwano jednego z inicja-
torów zbierania podpisów pod ini-
cjatywą uchwałodawczą. Redakcja 
DN, dotarła do mężczyzny. Nasz 
rozmówca chcąc pozostać anoni-
mowym przyznał, że zgodnie z we-
zwaniem stawił się na policji ty-
dzień temu, w poniedziałek (18 
kwietnia), o godz. 16:00. 

-W trakcie przesłuchania poin-
formowano mnie, że jestem wezwa-
ny w charakterze świadka, na pole-
cenie policji ze Szczecina. Zadano mi 
ok. pięciu pytań, w tym głównie do-
tyczących samego procesu zbierania 
podpisów pod inicjatywą uchwało-
dawczą w sprawie „przetargu na 
wodę”. To co mnie zaskoczyło total-
nie to, to że policjant zapytał mnie… 
dlaczego już nie pracuję w PUWiS. 
Odpowiedziałem, że odszedłem za 
porozumieniem stron, ale nie mam 
pojęcia, w jakim celu to pytanie zo-
stało zadane i co to ma wspólnego z 
uchwałą. Pytano mnie też, kto mi 
napisał projekt uchwały. Odpowie-
działem, że sam  – mówi nam męż-
czyzna, którego przesłuchiwano na 
komisariacie. 

Mężczyzna twierdzi, że nie poin-
formowano go również, w ramach 
jakiego postępowania pytano go o 
kulisy zbiórki podpisów pod inicja-
tywą i całym procesem jej przygo-
towania.  

-Być może komuś zależy, żeby te-

raz postraszyć wszystkich, którzy 
podpisali się, czy też zamierzają się 
podpisać pod jakąkolwiek uchwałą 
obywatelską będącą nie na rękę lo-
kalnej władzy – zastanawia się oby-
watel. 

Aby wyjaśnić sprawę skontakto-
waliśmy się najpierw z  rzecznikiem 
policji w Goleniowie 

-Nasza policja nie prowadzi żad-
nego postępowania w sprawie 
uchwały obywatelskiej – odpowie-
działa ku naszemu zaskoczeniu asp. 
Julita Filipczuk, zważywszy na rela-
cje o przesłuchaniu do jakiego do-
szło na terenie komisariatu w No-
wogardzie. 

Kolejny telefon wykonaliśmy do 
Prokuratury Okręgowej w Szczeci-
nie. To w jej imieniu Wydział Do-
chodzeniowo Śledczy w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie, od zeszłego roku prowa-
dzi postępowanie przygotowaw-
cze w sprawie dotyczącej „przetar-
gu na wodę”. Chodzi o podejrzenie 
nadużycia i przekroczenia upraw-
nień przez Burmistrza Nowogar-
du, poprzez wszczęcie i przeprowa-
dzenie postępowania o wyłonienie 
nowego administratora sieci wod-.
kan. w Nowogardzie. Owe przekro-
czenie kompetencji miałoby pole-
gać na tym, jak zresztą stwierdził 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie, iż burmistrz Robert 
Czapla ogłosił przetarg bez zgody 
Rady Miejskiej wyrażonej stosow-
ną uchwałą. 

Czy przesłuchanie jednego z 
obywateli zaangażowanych w 
zbiórkę podpisów pod inicjatywą 
uchwałodawczą, miało związek z 
tym prowadzonym  przez szczeciń-
skich śledczych postępowaniem? 
Czy też chodzi o zupełnie odręb-
ne postępowania? Dlaczego prze-
słuchiwanego mężczyznę pytano o 
jego stosunek pracy z PUWiS-em? 
Czy oprócz przesłuchanego męż-
czyzny, na komisariat będą wzywa-
ni inni obywatele, którzy podpisali 
się pod projektem? 

Na te postawione przez nas py-
tania rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Szczecinie, nie odpowie-
dział telefonicznie. Zwrócił się z 
prośbą, abyśmy ze względu na za-
wiłość sprawy, skierowali je dro-
gą pisemną. Tak też zrobiliśmy w 
dniu wczorajszym. Pozostaje cze-
kać na odpowiedzi i liczyć, że po-
mogą one rozwikłać zagadkę ta-
jemniczego przesłuchania oby-
watela w nowogardzkiej komen-
dzie policji i nie pozostawią wąt-
pliwości w zakresie celu i dopusz-
czalności postawionych obywate-
lowi przez policjantów  pytań. Po-
zostaje także mieć nadzieję, że bę-
dzie  również poważne uzasadnie-
nie dla samego faktu przesłuchi-
wania obywatela, który korzysta-
jąc z zapisanego w ustawie upraw-
nienia złożył swój podpis pod 
projektem uchwały obywatelskiej.  

Marcin Simiński

Uczniowie z ZSP wraz z opiekunami  Marcinem Różalskim i Agnieszką Makosz

KOMUNIKAT
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Sonda z Osiny Co wydarzyło się przy ul. Zamkowej

Uważają, że to było 
morderstwo
Wśród mieszkańców ul. Zamkowej krąży pogłoska o morderstwie, do jakiego miało dojść 
w ubiegły czwartek, w jednym z mieszkań na osiedlu. Policja dementuje te pogłoski, ale też 
potwierdza, że znaleziono zwłoki starszej kobiety. 

Do redakcji DN napływały już 
od rana w piątek, tj. 22 kwiet-
nia, informacje na temat tego, co 
miało się wydarzyć przy Zam-
kowej. Według najbardziej dra-
matycznej wersji, w jednym z 
mieszkań, w bloku przy ul Zam-
kowej miało dojść do morder-
stwa na starszej kobiecie. Nie-
którzy twierdzili, że mogła ona 
zostać uduszona. Policja jednak 
zaprzecza tym pogłoskom. Po-
twierdza jedynie fakt znalezienia 
zwłok kobiety. 

- W dniu 21 kwietna, w jednym 
z mieszkań przy ul. Zamkowej 
ujawniono zwłoki  67 letniej ko-
biety. Przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon bez udziału osób 
trzecich, z polecenia prokuratora 

zwłoki wydano rodzinie - infor-
muje asp. Julita Filipczuk. 

Drzwi do mieszkania, gdzie 
mieszkała kobieta były zamknię-
te od środka. Dlatego na miejsce 
wezwano straż pożarną. 

- Strażacy weszli do mieszkania 
przez sąsiedni balkon. Otworzy-
li drzwi i wpuścili do środka eki-
pę ratowników medycznych wraz 
z lekarzem – relacjonuje przebieg 
akcji bryg. Arkadiusz Skrzyp-
czak, rzecznik prasowy straży 
pożarnej. 

Nieoficjalnie wiadomo, że 
służby ratunkowe na miejsce we-
zwała rodzina kobiety, zanie-
pokojona brakiem kontaktu ze 
swoją krewną. 

MS

Wyremontowali remizę z własnych środków

Pracowici strażacy z Osiny
W dniach 4 -23 kwietnia br., przeprowadzono remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osinie. Strażacy za własne pieniądze dokonali modernizacji obiektu z zewnątrz. 

Pomysłodawcami i wykonaw-
cami tego przedsięwzięcia byli 
druhowie OSP z Osiny. 

Strażacy odmalowali ściany, 
odrestaurowali wejście do budyn-

ku i położyli przed nim kostkę 
brukową.  - Już od jakiegoś czasu 
myśleliśmy o tym, by odrestauro-
wać z zewnątrz budynek OSP w 
Osinie. W końcu, jakby nie pa-

trzeć, obiekt ten jest naszą wizy-
tówką. Pieniądze na to przedsię-
wzięcie pozyskaliśmy m.in. ze 
składek, które co jakiś czas wpła-
camy na konto OSP. Na co dzień 
blady budynek nabrał kolorytu. 
Ściany zostały pomalowane na 
kolor szary z dodatkiem czerwie-
ni. -informuje DN, Patryk Ziem-
kowski, strażak z OSP Osina. Re-
miza strażacka w Osinie swo-
im nowym wyglądem przycią-
ga wzrok nie jednego mieszkań-
ca wsi. Już wkrótce strażacy będą 
mogli pochwalić się nowo wyre-
montowaną jednostką wszystkim 
gościom, którzy 7 maja przybędą 
do Osiny na Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka( program obcho-
dów poniżej).  

KS

Tak wygląda nowo odrestaurowana remiza strażacka w Osinie. Druhowie wyko-
nali kawał dobrej pracy

Powiatowy Dzień Strażaka w Osinie ( 7 maja 2016 roku)
W programie :
10:00 Msza Święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie
11:00 Przemarsz ulicami miejscowości
11:30 Uroczysty Apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz nadanie sztandaru Zarządowi 

Gminnemu ZOSP RP w Osinie ( Boisko Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)
13:00 Stadion w Osinie:
-pokaz sprzętu pożarniczego i działań ratowniczych 
-konkursy i zabawy dla dzieci 
-inne atrakcje (zamki dmuchane, namioty tematyczne, gastronomia)
18:00 Zabawa do białego rana, gra DJ „Gregory”- Grzegorz Piepke Rezydent Klubu Pinokio w Szczecinie .

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, któ-
ry jest świetną okazją do relaksu, odpoczynku, wyjazdów i 
grillowania. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych Czytel-
ników z gminy  Osina, jakie mają plany na tegoroczną ma-
jówkę?

Pan Władysław – A tu pana tym 
razem zaskoczę, bo majówkę spędzę 
sobie w domu, na działeczce, i nie 
mam zamiaru nigdzie się ruszać. 
Ma się rozumieć, że będę na pew-
no troszeczkę grillował na działecz-
ce wspólnie z córką i wnuczką. Kie-
dyś to najpierw trzeba było jechać 
na pochód z okazji 1 maja, co było 
obowiązkowym zwyczajem. W tej 

chwili, to już przeszłość i można spędzać ten czas jak się chce. Życzę wszyst-
kim udanej majówki i ma się rozumieć, że bezpiecznej pod każdym wzglę-
dem i na wesoło w gronie rodziny. 

Pani Aniela – Nic nie będę robić. 
A jedynie odpoczywać i relaksować 
się, najlepiej przy słonecznej pogo-
dzie. W poprzednich latach robiłam 
to samo, bo zwyczajnie nie jestem 
w pełni zdrowa. Dlatego muszę się 
oszczędzać i dbać o swojej zdrowie. 

Agnieszka Pakulska – Zacznę 
od tego, że w tym roku w gminie 
Osina nie będzie żadnych imprez 
majówkowych, bo wszyscy łącznie 
ze mną, jako sołtysem, mamy już 
zaplanowane swoje wyjazdy i np. 
uczestnictwo w I Komunii Świętej, 
która przypada  właśnie 1 maja. Sy-
tuacja nietypowa, bo w poprzednim 
roku, jak pan pamięta, ten czas ma-
jówki tu w gminie Osina był bardzo 

wypełniony wydarzeniami. Dlatego szkoda, że ten rok będzie spokojniejszy, 
ale wierzę w to, że mieszkańcy mimo braku oficjalnych obchodów, na pew-
no tak zorganizują sobie ten czas, by minął on w radości i dobrej atmosfe-
rze. Cóż maj to okres, gdzie dzieci przystępują do I Komunii  Świętej, dlate-
go moja nieobecność przez tę ważną uroczystość jest jak najbardziej uspra-
wiedliwiona. 

Pan Piotr – Panie redaktorze, 
czas majówki będę spędzał wraz z 
rodziną u moich teściów. Z pewno-
ścią, jeżeli będzie tylko słoneczna 
pogoda, to rozpalimy sobie grilla i 
będziemy piec różnego rodzaju po-
trawy. Ponadto, jeżeli dopisze pogo-
da i zechcą nas nasze  dzieci, to rów-
nież  wybierzmy się do Nowogardu 
na Plac Szarych Szeregów, by popa-
trzeć na występy wokalno-artystyczne na dobrym poziome, mam nadzieję. 
Ale tutaj muszę wspomnieć jeszcze o pogodzie, która myślę, że będzie sło-
neczna, czego sobie i wszystkim uczestnikom majówki serdecznie życzę. 

Pani Maria –Majówkę będę spę-
dzała nie w Osinie, lecz w Świnouj-
ściu u koleżanki. Z pewnością pój-
dziemy sobie trochę zwiedzić port. 
A gdy pozowali czas, to również 
„odpalimy” sobie grilla, by zjeść pie-
czone mięsko. Ja bardzo się z tego 
cieszę, bo poprzednie majówki spę-
dzałam w domu, dlatego ten wy-
jazd będzie dla mnie naprawdę bar-
dzo fajną atrakcją. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Wiceminister Jaki z wizytą u osadzonych w ZK Nowogard

Pójdą za naszym przykładem
Zgodnie z zapowiedzią, w miniony piątek (22.04), nowogardzki Zakład Karny odwiedził 
wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wiceminister przyjechał do naszego więzienia, 
by podpatrzeć jak w praktyce wygląda realizacja autorskiego programu resocjalizacyj-
nego, realizowanego przez Bractwo Modlitwy i Trzeźwości „Arka”, prowadzonego przez 
Leszka Podoleckiego, prezesa Instytutu Św. Brata Alberta w Świnoujściu. Minister spotkał 
się z więźniami korzystającymi z tej formy pomocy. Zwiedził też zmodernizowane pawi-
lony mieszkalne dla skazanych. 

Okazuje się, że w nowogardz-
kim więzieniu, program reali-
zowany przez BMiT „Arka” 
przynosi najlepsze w Polsce wy-
niki, jeśli chodzi o zmniejszanie 
recydywy. 8 na 10 skazanych 
uczestniczących w terapii nie 
wraca już „za kraty”. To oczy-
wiście ma wpływ na spadek 
przestępczości. Dlatego Mini-
sterstwo chce skorzystać z me-
tod pomocy psychologiczno-
-duchowej, jaką oferuje skaza-
nym Bractwo, by wdrożyć je do 
krajowego systemu penitencjar-
nego, który ma zostać wkrót-
ce zreformowany. Minister nie 
ukrywał, że zamierza wyjechać 
z Nowogardu z wiedzą, która 
pozwoli w całym kraju obniżyć 
statystyki dotyczące recydywy. 

- W tej chwili w naszym kra-
ju co druga osoba, która wycho-
dzi z więzienia do niego wraca. 
Dlatego pracujemy w Minister-
stwie nad reformą systemu post-
penitencjarnego w Polsce, któ-
ry ma dalej wiele wad. Chcemy 
aby „powrotność” do więzienia 
była jak najmniejsza. Stąd moja 
wizyta właśnie w Nowogardzie, 
bo tutaj funkcjonuje wyjątkowy 
program, który przynosi fanta-
styczne wyniki. Chciałbym sam 
się przekonać, jak to wygląda w 
praktyce i przenieść te wzorce na 
cały kraj - powiedział wicemi-
nister, rozpoczynając wizytę w 
nowogardzkim Zakładzie Kar-
nym. 

Dlatego też Minister spotkał 
się ze skazanymi, uczestniczą-
cymi w autorskim programie 
resocjalizacyjnym, realizowa-
nym od 22 lat na terenie nowo-
gardzkiej jednostki przez BMiT 

„Arka”. P. Jaki wysłuchał wypo-
wiedzi uczestników programu 
oraz spotkał się z dwoma by-
łymi więźniami, którzy obec-
nie dają świadectwo efektów 
uczestnictwa w „Arce”, będąc 
od wielu lat na wolności. Spo-
tkanie było zamknięte dla me-
diów. 

Udział w programie realizo-
wanym przez Bractwo „Arka” 
jest dowolny. W nowogardz-
kim więzieniu korzysta z niego 
obecnie kilkunastu więźniów. 
W ramach tego osadzeni mają 
dostęp do różnych form tera-
pii, opartych w dużym stopniu 
na sferze duchowej. To klucz do 
sukcesu, zdaniem Leszka Podo-
leckiego, autora programu. 

-Fundamentem tego progra-
mu jest docieranie do przyczyn 
podejmowania decyzji skutku-
jących pobytem w zakładzie 
karnym, a następnie praca nad 
przemianą moralno- duchową, 
oparta na przebaczeniu – po-
wiedział podczas spotkania z 
dziennikarzami L. Podolecki. 

Dyrektor Okręgowego In-
spektoratu Służby Więziennej w 
Szczecinie ppłk. Ryszard Chru-
ściel podkreślał, że często o po-
wodzeniu terapii decyduje to, iż 
prowadzi ją osoba z zewnątrz. 

-Czasami my nie możemy 
do kogoś dotrzeć, bo jesteśmy 
przez więźniów w jakiś sposób 
stygmatyzowani. Inaczej jest w 
przypadku wolontariusza z ze-
wnątrz, który mówi to samo co 
my, ale jest dla osadzonego jakby 
bardziej wiarygodne – przyznał 
szef SW w okręgu szczecińskim. 

Reforma więziennictwa jest 
na etapie prac międzyresorto-
wych, poinformował wicemi-
nister P. Jaki. Zdradził, że poza 
głównym celem zmian, jakim 
jest zmniejszenie statystyk w 
obszarze powracania do prze-
stępczości, ministerstwo chce 
stworzyć coś na kształt „biur 
karier”. Miałyby one śledzić losy 
więźniów, po opuszczeniu za-
kładu karnego, poprzez stwo-
rzenie nowego programu po-
mocowego dla takich osób. 

Na zakończenie wizyty P. 
Jaki zwiedził wyremontowane 
4 pawilony mieszkalne na tere-
nie jednostki w Nowogardzie. 
Dzięki tym działaniom doko-
nano również poprawy warun-
ków odbywania kary pozbawie-
nia wolności w celach mieszkal-
nych poprzez: wymianę okien, 
montaż automatów spłukują-
cych, montaż baterii umywal-
kowych, remont instalacji zim-
nej wody, zabudowę kącików 
sanitarnych oraz remont insta-
lacji elektrycznej. Modernizacja 
realizowana była w latach 2014 
-2015. Łączna kwota inwesty-
cji wyniosła ponad 3,5 mln zło-
tych, z czego ponad 2,8 mln sta-
nowiła dotacja z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska. 

W Zakładzie Karnym w No-
wogardzie przebywa obecnie 
ok. 800 osadzonych. 

Marcin Simiński 

Od lewej P. Jaki, L. Podolecki,  R. Chruściel oraz naczelny kapłan więziennictwa ks. 
Paweł Wojtas

Zmodernizowane pawilony na terenie ZK w Nowogardzie

Nie chcą Niemca!  
i czy „Głos …” to nasz głos?

Jak się okazuje pradawny pro-
blem Wandy, która Niemca nie 
chciała towarzyszy naszej histo-
rii od wieków stale – zmienia się 
tylko forma germańsko-niemiec-
kiej zaborczości lokowanej w nad-
wiślańskim kraju. Odmiennie do 
metod stosowanych w przeszło-
ści, charakterystycznym sposo-
bem agresji praktykowanym w 
czasach dzisiejszych jest, przynaj-
mniej w Europie, nie podbój mi-
litarny, ale ekspansja  o charakte-
rze gospodarczo- kulturowym. W 
tym przejęcie kontroli na terenie 
upatrzonym nad środkami maso-
wego komunikowania się. Prze-
jęcie przez koncerny niemieckie 
ponad 80 procent polskiego ryn-
ku prasowego to fakt zupełnie 
bez precedensu- nikt, żaden kraj 
sobie na taką samowolkę ob-
cych nie pozwolił. Niestety tak-
że od lat obserwujemy zatrważa-
jącą bierność w tej sprawie zarów-
no polityków, jak i różnego ro-
dzaju elit stanowiących o kształ-
cie prawa i   tematyce wprowadza-
nej do agendy publicznej. Wszy-
scy milczą - politycy nie mówią 
nic mediom, media też o to po-
lityków nie pytają. Ale jak mają 
pytać skoro pracodawca dzien-
nikarzy siedzi w Berlinie, Pasa-
wie czy innym miejscu siedzibie 
niemieckiego przecież wydaw-
nictwa? Jak mają mówić politycy, 
skoro się mediów obawiają i wolą 
z nimi nie zadzierać? I oto wła-
śnie chodzi – aby mieć kontrolę 
nad tym co Polacy czytają i oglą-
dają, co wiedzą, a czego wiedzieć 
nie powinni. Żeby mieć kontro-
lę zwłaszcza na tym, co robią i 
mogą robić  politycy (w tym, ja-
kie będą stanowić prawo).  Skoro 
więc nie podejmują, wydawane w 
Polsce media, tematu niedozwo-
lonej ekspansji obcego  (głównie 
niemieckiego) kapitału na ryn-
ku prasowym  i medialnym dla-
tego, że obcy wydawca im na to 
nie pozwoli, to jedynym sposo-
bem aby wzniecić alarm w spra-
wie i pobudzić, jeśli nie polity-
ków to choćby opinię publicz-
ną (nawet teraz gdy już grubo po 
czasie) jest działanie tych dzien-
nikarzy, którzy   mogą sobie po-
zwolić na niezależność, ponieważ 
nie zatrudniają ich obce koncer-
ny medialne. Takim dziennika-
rzem jest Mariusz Max Kolonko, 

który w przeszłości był m.in. ame-
rykańskim korespondentem Tele-
wizji Polskiej, przygotowywał też 
cykl zza Oceanu dla „Dzień do-
bry TVN” i program „Odkrywa-
nie Ameryki” dla TV4. Obecnie 
prowadzi własny kanał MaxTV w 
serwisie YouTube z seryjną audy-
cją  „Mówię Jak Jest”. Od stycznia 
tego roku Max Kolonko za pomo-
cą serwisu petycyjnego Citizen 
Go, zbiera podpisy pod petycją 
skierowaną do Sejmu RP, z ape-
lem o wprowadzenie prawnych 
ograniczeń dla funkcjonowania 
obcego kapitału na polskim ryn-
ku medialnym. Do tej pory uda-
ło się zebrać już ponad 140 tys. 
podpisów (celem jest 200 tys). W 
komentarzu do petycji czytamy 
m.in. -  My, którzy Mówimy Jak 
Jest, jesteśmy zaniepokojeni wi-
doczną ingerencją niemieckich 
organizacji medialnych w życie 
polityczne w Polsce. Jest to dzia-
łalność szkodliwa dla polskiej 
racji stanu i dla obywateli pra-
gnących żyć w kraju wolnym od 
medialnej propagandy. Dlatego 
zwracamy się do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o ograniczenie 
udziału kapitału niemieckiego w 
mediach na terytorium Polski.  -  
Zdaniem Kolonko, polskie media 
są zdominowane przez firmy z ka-
pitałem niemieckim, co jest szko-
dliwe dla naszego rynku medial-
nego i zaburza rzetelność dzienni-
karskiego przekazu kierowanego 
do Polaków. Przed kamerą Kolon-
ko dowodził, że w niektórych kra-
jach na świecie skutecznie ograni-
czono obecność obcych wydaw-
ców. Jako przykład podał Rosję, 
która wprowadziła nowe regula-
cje dotyczące prasy, radia i telewi-
zji. Według nich w lokalnych fir-
mach medialnych udział zagra-
nicznych podmiotów w kapitale 
zakładowym nie może być wyższy 
niż 20 proc. Nowe prawo okazało 
się na tyle skuteczne, że kilka za-
chodnich koncernów medialnych 
już ogłosiło wycofanie się z Rosji.

Warto wiedzieć,  że koncer-
ny niemieckie kontrolują nie tyl-
ko  zdecydowaną większość tytu-
łów  krajowych zarówno dzienni-
ków jak i tygodników  oraz  pra-
sę kolorową i branżową, ale także 
prasę regionalną i część lokalnej. 
W rękach niemieckiego koncer-
nu o nazwie nomen omen „Pol-
ska Presse” znajduje się ponad 90 
procent polskich dzienników re-
gionalnych (wojewódzkich), w  
tym  „Głos Szczeciński”. Dlate-
go Czytelniku pomyśl: co czytasz? 
i kogo czytasz?, gdy bierzesz do 
ręki choćby  takie pisma jak: Fakt, 
Newsweek czy Głos Szczeciński?

 Marek Słomski 

Nasz felieton
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Szkoła Podstawowa nr 1

„W krainie baśni Andersena”
Baśnie Andersena to klasyka literatury dla dzieci, a jemu samemu na pewno możemy przy-
dzielić miano „króla bajek”. Każde pokolenie zaczytuje się w urzekającej prozie baśniopisa-
rza w ich ponadczasowej mądrości.

Większość utworów została wy-
myślona przez H.C. Andersena i 
nie ma podobnych bajek na świe-
cie. Bajki odzwierciedlają świat 
człowieka, ten dobry i ten zły. Pod 
postaciami zwierząt, roślin, pta-
ków, przedmiotów domowych, 
kryją się charaktery ludzi.

Swoją fascynację oraz znajo-
mość prozy Andersena zaprezen-
towali właśnie uczestnicy „Gmin-
nego Konkursu Czytelniczego Klas 
Trzecich”, który odbył się w pią-
tek-22 kwietnia w SP nr 1 w Nowo-
gardzie. Organizatorzy postanowi-
li, że wśród wielu tytułów utwo-
rów Andersena, tym razem uczest-

nicy zmagań konkursowych mie-
li wykazać się znajomością treści 
czterech baśniowych opowiadań: 
„Pasterka i kominiarczyk”, „Dziel-
ny ołowiany żołnierz’’, „Słowik”, 
„Nowe szaty cesarza”, oraz znajo-
mością najważniejszych faktów 
z życia autora. Z zaproszenia do 
konkursu skorzystały: Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 
z Wierzbięcina, Szkoła Podstawo-
wa ze Strzelewa oraz oczywiście 
Szkoła Podstawowa nr 1. Wszy-
scy uczniowie wykazali się dokład-
ną i szczegółową znajomością tre-
ści konkursowych baśni. 

Ostatecznie wyniki konkursu 
przedstawią się następująco: 

I miejsce –Kornelia Kowalczyk z 
klasy 3A SP nr 1, 

II miejsce-Maciej Wojtacki - SP 
Wierzbięcin, 

III miejsce-Kamil Gabrysiak- SP 
Strzelewo.

Wręczając dyplomy i drobne 
upominki zwycięzcom i wszystkim 
laureatom dyrektor SP nr 1 pan Se-
bastian Szymański serdecznie po-
gratulował i podziękował za udział 
uczniom i ich opiekunom, przyta-
czając kilka faktów z życia Ander-
sena, który, jak piszą wszyscy bio-
grafowie tego pisarza, może nie był 
najgorliwszym uczniem, ale miał 
marzenia i niewyobrażalną fanta-
zję, która pozwoliła mu na stwo-
rzenie tak wspaniałych bajek. Jest 
to dobra wskazówka dla każde-
go dziecka, iż zawsze warto w sie-
bie wierzyć, bo nie ocena świadczy 
o naszych możliwościach, ale naj-
ważniejsze jest spełnianie marzeń. 
Niech poniższy cytat Anderse-
na będzie dla nich, a może dla nas 
wszystkich dobrą wskazówką. 

„Jestem wierny zasadzie, że kie-
dy jesteśmy o czymś przekonani, 
naszym obowiązkiem jest dążyć do 
tego nawet wbrew instynktowne-
mu strachowi". (Baśń mojego życia)

Org. B.Biniecka, 
W.Michalak, A.Tracz

Firma DERSŁAW. z. o.o. 
zatrudni Salowe, do pracy w Szpitalu  w Goleniowie 

na podstawie umowy zlecenia. Stawka 8,63 zł. brutto / godz.  
Wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Kontakt 662044961

Nie czytam nie rozumiem… 

Gorzej już być nie może i oby nie było
23 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. Dzień taki to okazja do szczególnej promocji czytelnictwa, jako najprostszej i powszechnie dostęp-
nej formy uczestnictwa w kulturze. Tymczasem, jak wynika z badań, Polacy czytają dramatycznie niewiele i z roku na rok wyniki w tym zakresie są co-
raz gorsze. Pytamy dzisiaj także - czy nasze lokalne instytucje odpowiedzialne za czytelnictwo, próbują coś w sprawie zaradzić i co zorganizowano u nas 
z okazji Dnia Książki. 

 Na temat pożytków z czytania 
książek napisano tomy i znane są 
powszechnie nieocenione skut-
ki czytania, zwłaszcza dla forma-
cji osobowościowej młodych lu-
dzi. Badania pokazują, że wyso-
kie kompetencje czytelnicze wpły-
wają na sukces uczniów, zarówno 
w szkole, jak i w dorosłym życiu, 
a także pozwalają im przekraczać 
ograniczenia i trudności związa-
ne z mniej sprzyjającym środowi-
skiem społecznym. Na temat po-
żytków z czytania sformułowa-
no także wiele krótkich celnych 
powiedzeń, np. zmarły niedawno 
(19.02.2016) włoski pisarz  świa-
towej sławy Eco jest autorem ta-
kiej sentencji: „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”,   natomiast 
pewne chińskie przysłowie pięknie 

określa czym jest książką: „Książ-
ka jest niczym ogród, który moż-
na włożyć do kieszeni”. Ale nie-
stety już większość Polaków nie 
ma okazji „powąchać” tego ogro-
du, ponieważ książek nie czyta. I 
z roku na rok jest coraz gorzej, 63 
proc. w ciągu roku nie przeczytało 
żadnej książki, a 19 proc. Polaków 
nie ma w domu ani jednej książ-
ki, z kolei 14 proc. badanych Po-
laków nie czyta książek, gazet ani 
wiadomości w internecie, stano-
wiąc grupę znajdującą się całkowi-
cie poza kulturą pisma – to wyniki 
za 2015 r. z corocznych badań czy-
telnictwa zlecanych przez Biblio-
tekę Narodową.   Jak wynika z ba-
dania, 18 proc. Polaków deklaru-
je, że nigdy nie czytało książek, a 
57 proc. Polaków przestało czytać 

książki po zakończeniu nauki, 34 
proc. badanych Polaków najczę-
ściej czyta książki pożyczone od 
znajomych; 33 proc. – kupuje. 17 
proc. ma w domu tylko podręczni-
ki i książki dla dzieci. Księgozbiór 
liczący od 1 do 10 książek ma 20 
proc. Polaków; tylko 1 proc. bada-
nych ma więcej niż 1000 książek. 
Od 2002 roku regularnie spada też 
liczba badanych, którzy deklarują 
czytanie 7 i więcej książek rocznie. 
W 2002 roku było ich 22,2 proc., w 
2014 - 11,3 proc. a w zeszłym roku 
- 8,4 proc. Od kilku lat Minister-
stwo KiDN przeznacza spore środ-
ki na promocję czytelnictwa, jest to 
też jedno z zadań Instytutu Książ-
ki-publicznej instytucji finansowa-
nej przez państwo. Jak widać, nie 
przynosi to żadnych efektów, i po-

wiedzenie św. Tomasza: „Wystrze-
gaj się ludzi jednej książki” jest 
chyba rozumiane przez Polaków 
w ten sposób, że stają się ludźmi 
„ani jednej książki”.

Co się działo w naszym mie-
ście z okazji Dnia Książki?

Nowogardzka biblioteka od lat 
czyni co może aby zaszczepić bak-
cyl czytania już najmłodszym, a 
tym starszym wielbicielom książ-
ki dostarczać kolejne pozycje do 
„pochłonięcia” nocą. W związku 
z Dniem Książki, w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. S. Żerom-
skiego w Nowogardzie, w Czytelni 
dla Dorosłych zorganizowana jest 
wystawka tematyczna zbiorów bi-
bliotecznych pt. „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie” (Umberto 
Eco) oraz proponowane są nowo-
ści czytelnicze. Natomiast w Dzia-
le Dziecięcym, pani Wiesława Pa-
rzybut przygotowała cykl lekcji bi-
bliotecznych promujących książkę 
Zofii Fabjanowskiej-Micyk „Ban-
zai. Japonia dla dociekliwych”. W 
poniedziałek, 25 kwietnia, z lek-
cji skorzystała klasa V b ze Szko-
ły Podstawowej nr 1, z opiekunem 
panią M. Nowak. Zaplanowanych 
jest jeszcze siedem takich spotkań z 
klasami IV-VI z SP nr 1 i SP nr 2...

Podsumowanie 
Sytuacja w zakresie czytelnic-

twa obserwowana w Polsce jest 
tym bardziej niepokojąca, że inne 
cywilizowane narody europejskie 
bynajmniej nie zarzuciły książ-
ki tak jak my. Gorzej jak  w Polsce 
pod względem poziomu czytel-
nictwa w Europie jest tylko w Ru-
munii, Chorwacji, Cyprze i Por-

tugalii. Bardzo dużo czytają nato-
miast Skandynawowie. Aby zobra-
zować dystans, który nas dzieli od 
najlepszych w Europie tylko kilka 
danych z badań za 2013 rok:  90% 
mieszkańców Szwecji czy 86%  
Holandii czyta przynajmniej jed-
ną książkę w ciągu roku, co więcej, 
w krajach Europy Północnej więk-
szość deklarowała, że czyta 5 lub 
więcej książek rocznie: w Szwe-
cji (65%), Holandii (52%), Danii 
(51%), Wielkiej Brytanii (52%). 
Również w Niemczech obowiązu-
jąca tam specjalna ustawa o książ-
ce powoduje podtrzymywanie 
wysokiego poziomu czytelnictwa 
i konsekwentne realizowanie wy-
chowania do czytania w szkolnic-
twie powszechnym. No cóż u nas 
jednak sprawdza się bardziej po-
wiedzenie Alojzego Żółkiewskie-
go: „Łatwiej niektórym książkę 
napisać, niż drugim ją przeczytać”. 
Obyśmy tylko zreflektowali się w 
tej spawie i to nawet nie w czas.

I na koniec anegdota (prawdziwa). 
Pewien znajomy ksiądz opowia-

da o rozmowie ze swoim uczniem.   
- Proszę księdza odniosłem dzisiaj 
wielki sukces zdałem maturę - za-
czyna uczeń.  

-Gratuluję – odpowiada ksiądz 
- ale w dzisiejszych czasach to nic 
takiego, gdzie tu taki wielki suk-
ces? 

 -Tak zgadza się - kontynuuje 
uczeń – ale ja zdałem maturę nie 
przeczytawszy w trakcie szkoły 
ani jednej książki…

No cóż komentarz zbyteczny.
sm  

Światowe Dni Książki w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie

OGŁOSZENIE
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Operator maszyn
 (miejsce pracy Nowogard)

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i 

standardy jakościowe produkowanych wyrobów
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

pracy w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym 

stanowisku.
Oferujemy:

•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka 

medyczna, basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  
klauzulę  zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych 
w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład 
Nowogard, ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard,  
tel. 91 39 27 500.                                                                                         

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła że dnia 8.05.2016r. 

Organizuje zawody spiningowe z łodzi
 równocześnie dla pozostałych członków 
zawody spławikowe z brzegu. 

Zawody odbędą się na jeziorze w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego 12 do dnia 6.05.2016r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zbiórka zawodników o godz. 8.00 przy Restauracji Neptun.
Zapraszamy

Zarząd Koła PZW Tęczak

Nowogard, 25 kwietnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 17 (pierwsza) i 18 (dru-
ga) maja 2016 r. o godz. 17.00 w F.U. Zielona Jan Kopyciński (była siedziba Spółdzielni) przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie 
organizuje pierwszą i drugą część Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Zapoznanie z porządkiem obrad.

Wybór Komisji: 
mandatowo – skrutacyjnej,

wyborcza
 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 

przewodniczący,
zastępca przewodniczącego,

sekretarz.
 Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności zwołania pierwszej, drugiej części Walne-

go Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015 i sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Dyskusja nad sprawozdaniami

 Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2015,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,

zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
udzielenie absolutorium członkom Zarządu

Spółdzielni za rok 2015.
Wybór delegatów Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości.

Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały.
Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2012-2014 i podję-

cie uchwały
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiących pomieszczenia kotłowni przy ul. Bankowa 3d w 
Nowogardzie

Ogłoszenie wyników głosowania wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
Zamknięcie obrad.

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz 
projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie od dnia 01 maja 2016r.

 Kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości należy zgłaszać do dnia 01 maja 2016 r., tj. do 15 dni 
przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (§ 29 ust. 12 i § 31 ust. 3  statutu Spółdzielni). Uchwała o 
podziale Walnego Zgromadzenia na części oraz formularz zgłoszenia kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczo-
ści dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

Odbiór mandatów uprawniających do głosowania i podpisywanie list obecności od godziny 1630 do 1700 przed salą, w 
której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość członka.
Wstęp na salę za okazaniem mandatów

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie.

Działając na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” Zarząd Spółdzielni uchwala co 
następuje:

§ 1.
Zwołuje się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie w trybie określonym w § 29/30 

statutu Spółdzielni i ustala się terminy poszczególnych części:

 NR Ulica    Data  Godz. Ilość Miejsce odbycia części Członków 
         Walnego Zgromadzenia

  Część I 
 15-go Lutego 15, 17
 Bankowa 6, 8, 3e, 3d
 Boh. Warszawy 105, 106, 68,  70 17.05.2016 17.00 817 F. U. Zielona
 Gryfitów 2, 3, 4, 5,       Jan Kopeciński
 Światowida 1,       ul. Zielona 11
 Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24     72-200 Nowogard
 Leśna 6 a, 6 b
 Zaciszna 3
 Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
 Armii Krajowej 62 a, b – Dobra
 Traugutta 3 a, 5 -  Dobra
 Członkowie oczekujący 
 Członkowie bez prawa do lokalu
 Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części 
 
 Część II 
 Armii Krajowej 51
 Warszawska 13, 14, 9
 Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
 Kowalska 2
 Osiedlowa 4     18.05.2016  1700  585 F. U. Zielona
 Zielona 7, 8, 9, 10         Jan Kopeciński
 Czarnieckiego 1,        ul. Zielona 11
 Luboszan 12, 13,       72-200 Nowogard
 Plac Wolności 6, 
 Wyszyńskiego 4, 5,
  Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do II części
 
 Zebranie Kolegium   19.05.2016 1600 6 Siedziba Spółdzielni
         ul. Osiedlowa 6 
         72-200 Nowogard

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG
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LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

ZSP w Osinie

„Jemy zdrowo i kolorowo”
W piątek (15 kwietnia), w Zespole Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie obchodzono Dzień 
Służby Zdrowia. Z tej okazji uczniowie z ZSP przygotowa-
li dla swoich wyjątkowych gości – pracowników pobliskie-
go NZOZ wiele niespodzianek.

- 15 kwietnia br., gośćmi hono-
rowymi w naszej szkole byli pra-
cownicy tutejszej służby zdrowia, 
którzy od lat troszczą się o nasze 
zdrowie. Dzieci złożyły gościom 
życzenia z okazji ich święta oraz 
wręczyły im laurki i kwiaty – in-
formuje DN, Renata Jarema, wy-
chowawczyni klasy I b. Wycho-
wankowie pani Renaty, oprócz 
życzeń i laurek przygotowali tak-
że dla swoich gości przedstawie-
nie pt. „Witaminki” oraz insceni-
zacje wiersza Jana Brzechwy „Na 
straganie”. - Temat występu nie 

był przypadkowy, gdyż w szkole 
promowany jest zdrowy styl życia. 
- dodaje wychowawczyni pierw-
szaków. W trakcie uroczystości 
ogłoszono również wyniki kon-
kursu plastycznego, który od-
był się pod hasłem „Jemy zdro-
wo i kolorowo”. Udział w konkur-
sie wzięli uczniowie z oddziału 
przedszkolnego i klas I - II szko-
ły podstawowej. Każda z prac zo-
stała nagrodzona. Na zakończe-
nie, uczniowie zaprosili wszyst-
kich  gości do  degustacji jabłek.

KS

Uczniowie klasy I b wraz z wychowawczynią Renatą Jaremą

 

 

 

 

 

                                             DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

W NOWOGARDZIE 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ RODZICÓW- 5, 6 i 7 LATKÓW  
WRAZ Z DZIEĆMI NA 

 

                         
 
                       W PROGRAMIE: 

 
                               1. SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY 
                               2. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  
                               3. ZWIEDZANIE SZKOŁY, KLAS 
                               4. ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI 

     5. ZAJĘCIA W KĄCIKACH – sala gimnastyczna 
 PLASTYCZNYM 
 JĘZYKOWYM 
 MATEMATYCZNYM 
 PRZYRODNICZYM 
 LOGOPEDYCZNYM 
 POLONISTYCZNYM 

 
                             6. GRY I ZABAWY RUCHOWO- SPORTOWE 
                             7. SŁODKI POCZĘSTUNEK 

 
 

Przyjdź i poznaj nas lepiej! 
 
 
 

             Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 
ul. Wojska Polskiego 6 

tel. 91 3926270 
www.sp1.nowogard.pl 
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Piast zdobywa w Nowogardzie cenne punkty

Ładny gol Listkiewicza to za mało...
W sobotę (23 kwietnia), o godzinie 15:00, Pomorzanin Nowogard na własnym stadio-
nie podejmował walczący o utrzymanie Piast Karsko. Kibice obejrzeli ciekawe pierwsze 
45 minut, niestety nowogardzki zespół ponownie nie zdołał wywalczyć punktów. Goście 
dzięki zwycięstwu uciekli przynajmniej na chwilę ze strefy spadkowej. 

Pomorzanin Nowogard – Piast Karsko 1:2 (1:2)
`17 min. Rafał Listkiewicz
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński (c), Damian Kosior, Paweł Kró-

lik, Adrian Wasyluk (Krystian Krzak) – Fernando Maia Batista, Adam Mańka, Do-
minik Wawrzyniak (Błażej Bajerski), Karol Osakiewicz (Patryk Marcinkowski), 
Dawid Kurek – Rafał Listkiewicz. 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
22. kolejka:
Rega Trzebiatów – Stal Szczecin  1:1
Zorza Dobrzany – Błękitni II Stargard 4:0
Pomorzanin Nowogard – Piast Karsko 1:2
Polonia Płoty – Sparta Węgorzyno 0:2
Arkonia Szczecin – Kłos Pełczyce  2:0
Ina Ińsko – Energetyk Gryfino  0:0
Sarmata Dobra – Morzycko Moryń 1:5
Stal Lipiany – Iskra Golczewo  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 22 55 62 17 17 4 1
2 Morzycko Moryń 22 50 65 24 16 2 4
3 Stal Szczecin 22 49 66 14 15 4 3
4 Sparta Węgorzyno 22 48 49 28 15 3 4
5 Intermerche – Rega Trzebiatów 22 37 43 34 10 7 5
6 Błękitni II Stargard 22 35 59 45 11 2 9
7 Arkonia Szczecin 22 32 35 28 8 8 6
8 Iskra Golczewo 22 31 37 32 9 4 9
9 Ina Ińsko 22 27 29 37 8 3 11
10 Piast Karsko 22 27 39 46 8 3 11
11 Polonia Płoty 22 26 36 50 8 2 12
12 Kłos Pełczyce 22 24 26 36 7 3 12
13 Stal Lipiany 22 22 39 62 6 4 12
14 Zorza Dobrzany 22 22 31 44 6 4 12
15 Sarmata Dobra 22 7 14 103 2 1 19
16 Pomorzanin Nowogard 22 7 19 49 1 4 17

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Sobotni mecz bardzo dobrze 
rozpoczął się dla gości. Już w 6. 
minucie przyjezdni objęli pro-
wadzenie. Pomorzanin starał się 
grać wysoko pressingiem, stosu-
jąc taką taktykę należy wystrze-
gać się strat piłki w środkowej 
strefie boiska, niestety taka strata 
przytrafiła się nowogardzianom... 
Piast Karsko przeprowadził szyb-
ką kontrę, po której napastnik 
tej drużyny znalazł się w sytuacji 
sam na sam z Jackiem Malanow-
skim i pokonał golkipera Pomo-
rzanina. Gospodarze odpowie-
dzieli po 11 minutach. W 17. mi-
nucie meczu sędzia odgwizdał 
faul przed polem karnym Piasta, 

piłkę na około 20 metrze usta-
wił sobie Rafał Listkiewicz, który 
popisał się pięknym strzałem w 
samo „okienko” bramki Piasta i w 
ten sposób dał nowogardzianom 
remis. Ostatecznie to jednak go-
ście jeszcze przed przerwą ustalili 
wynik tego meczu. W 45. minucie 
obrońca Piasta wybił futbolówkę 
daleko pod bramkę Pomorzani-
na, tam Jacek Malanowski popeł-
nił błąd i nie zdołał złapać piłki, 
przez co napastnik gości nie miał 
problemów z tym, aby skierować 
futbolówkę do pustej bramki...   

Po zmianie stron nowogardzia-
nie nie stworzyli już sobie dogod-
nej okazji do dobycia gola. Choć 

co prawda bramka wyrównująca 
padła w 85. minucie meczu. Po-
morzanin wykonywał rzut roż-
ny, futbolówka trafiła do Damia-
na Kosiora, który odegrał ją do 
Gracjana Wnuczyńskiego, a ka-
pitan miejscowych skierował fut-
bolówkę do siatki. Sędzia uznał 
jednak, że Kosior pomagał sobie 
ręką i nie uznał tego gola. Dzięki 
zwycięstwu Piast Karsko zanoto-
wał skok w ligowej tabeli na bez-
pieczne 10. miejsce. Pomorzanin 
z kolei utknął na dnie... Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

III Powiatowy Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Piłkę Nożną w Osinie

Osina o włos od zwycięstwa 
W sobotę 16 kwietnia, o godzinie 9:00, w Osinie odbył się III Powiatowy Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Piłkę Nożną. Swój udział w turnieju 
zgłosili członkowie OSP z Gmin: Nowogard, Goleniów, Osina, Maszewo oraz Stepnica. 

O godzinie 9:00, na Boisku Ze-
społu Szkół Publicznych im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osinie,  
5 drużyn z powiatu goleniowskie-
go rozegrało mecz systemem ko-
łowym. Zanim jednak tak się sta-
ło kapitanowie drużyn wyloso-
wali numery startowe oraz zapo-
znali się z regulaminem turnie-
ju. III Powiatowy Turniej OSP 
w piłkę nożną poprowadził sę-
dzia pan Hubert Rolka. Zawodni-
cy podczas spotkania dostarczyli 
publiczności całą masę pozytyw-
nych emocji i pokazali drzemią-
cego w nich ducha walki. -  W tur-

nieju wzięło udział pięć ekip z po-
szczególnych gmin: Maszewo, No-
wogard, Goleniów, Stepnica i Osi-
na. Mecz rozegraliśmy systemem 
„każdy z każdym”.

Wszystkim drużynom biorą-
cym udział w zawodach zależało 
na tym, aby pokazać się z jak naj-
lepszej strony. Nam udało się zająć 
II miejsce, z którego wszyscy bar-
dzo się cieszymy. Tak niewiele bra-
kowało tego dnia do zwycięstwa. 
Mam ogromną nadzieję, że na-
stępnym razem nam się uda. Wiele 
pozytywnej energii dostarczyła pu-
bliczność, która kibicowała nam z 
całych sił i za to im bardzo dzię-
kujemy. Po całym tym wydarze-
niu wszyscy udaliśmy się do ZSP 
w Osinie, by na szkolnej stołówce  
zjeść ciepły posiłek  - relacjonuje 
spotkanie Adrian Antczak, repre-
zentant Osiny. 

Tryumfatorem tegorocznych 
rozgrywek zostali  reprezentan-
ci OSP Gminy Maszewo, któ-
rzy zdobyli tego dnia  łącznie 10 
punktów. Wysokie, bo II miejsce 
zajęli reprezentanci Gminy Osina, 
którzy do ostatnich chwil walczyli 
o zwycięstwo. Osinianie w klasy-

fikacji końcowej zdobyli  9 punk-
tów. III  miejsce wywalczyli repre-
zentanci OSP  Gminy Nowogard 
(5 punktów), IV miejsce zajęli re-
prezentanci Gminy Stepnica (3 
punkty), zaś V miejsce reprezen-
tanci Gminy Goleniów (1 punkt).  

W trakcie rozgrywek wyłonio-
no również najlepszego strzelca 
oraz bramkarza turnieju. Spośród 
wszystkich grających miano naj-
lepszego strzelca zdobył Adrian 
Antczak, reprezentant OSP Gmi-
ny Osina. Młody zawodnik pod-

czas spotkania strzelił 5 niesamo-
witych bramek. -Jestem naprawdę 
zadowolony, że zostałem królem 
strzelców, lecz to nie tylko moja 
zasługa, ponieważ cały zespół wal-
czył o zwycięstwo i gdyby nie do-
bre podania kolegów to nie zdobył-
bym tej statuetki- mówi na zakoń-
czenie Adrian. 

Na pochwę zasługuje również 
Sylwester Szafran reprezentant 
Maszewa, który dzięki świetnej 
obranie uzyskał tytuł najlepszego 
bramkarza.

Na zakończanie, zespoły z rąk 
wójta Gminy Osina Krzysztofa 
Szwedo, prezesa Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego OSP dh Krzysz-
tofa Wasiluka i zastępcy Komen-
danta Powiatowego PSP w Gole-
niowie bryg. Arkadiusza Skrzyp-
czaka otrzymały dyplomy oraz 
puchary. Organizatorem III Po-
wiatowego Turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Piłkę Nożną 
był Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w Goleniowie. 

KS 
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Pomorzanin II przegrywa w Wołczkowie

Kolejny debiutant w drużynie
W niedzielę (24 kwietnia), o godzinie 14:00, drugi zespół Pomorzanina udał się na jeden 
ze swoich najdłuższych wyjazdów w tym sezonie, aby rywalizować z drużyną Wołczkowa-
-Bezrzecze. Nie był to najciekawszy mecz obfitujący w liczne okazje strzeleckie. Nowogar-
dzianie przegrali tracąc gola do szatni.

Wołczkowo–Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard  1:0 (1:0)
Skład: Jacek Malanowski – Marcin Skórniewski, Andrzej Piotrowicz, Michał Fedak, 

Grzegorz Skrzecz – Michał Jankowski (c) , Arkadiusz Balcer, Karol Osakiewicz, Michał 
Teodorczyk (Bartłomiej Bielski), Krystian Kubicki – Sebastian Suchy. 

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
18. kolejka:
Światowid Łobez – Znicz Niedźwiedź 2:1
Zjednoczeni Kobylanka – Orzeł Łożnica 0:1
Kasta Majowe – Hanza Goleniów  0:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II 1:0
Vielgovia Szczecin – Aquila Szczecin 0:3
 OKS Goleniów – Rybak Wełtyń  3:0 (walkower) 
Zalew Stepnica – Pomorzanin Przyb. 3:0 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 19 49 57 18 16 1 2
2 Światowid 63 Łobez 19 46 79 17 15 1 3
3 Hanza Goleniów 18 45 51 16 15 0 3
4 Aquila Szczecin 19 40 44 26 13 1 5
5 OKS Center MD Goleniów 19 34 52 42 11 1 7
6 Vielgovia Szczecin 19 34 42 31 11 1 7
7 Kasta Szczecin – Majowe 17 25 31 28 8 1 8
8 Wołczkowo – Bezrzecze 18 25 31 36 8 1 9
9 Znicz Niedźwiedź 19 22 36 50 7 1 11
10 Zalew Stepnica 18 19 46 44 6 1 11
11 Pomorzanin II Nowogard 18 16 31 47 5 1 12
12 Pomorzanin Przybiernów 26 16 27 70 5 1 20
13 Zjednoczeni Kobylanka 18 13 34 58 4 1 13
14 Rybak Wełtyń 19 9 20 98 3 0 16

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem Przybiernów

   Po tym jak Pomorzanin Przy-
biernów wycofał się z rozgrywek 
oraz biorąc pod uwagę słabą grę 
Rybaka Wełtyń, rywalizacja w 
dolnej części ligowej tabeli stała 
się już dość nudna, gdyż niemal 
wszystkie karty zostały rozdane i 
wiemy, kto najprawdopodobniej 
spadnie. Niedzielny mecz Pomo-
rzanina II był tego najlepszym 
przykładem. Kibice nie oglądali 
zbyt wielu stuprocentowych oka-
zji strzeleckich i musieli się zado-
wolić jedną bramką. W 44. minu-
cie goście rozegrali prostą akcję, 
opartą na długim podaniu pod 

pole karne, w okolicach 11 me-
tra przy piłce znalazł się napast-
nik Wołczkowa i nie dał szans na 
skuteczną interwencję Jackowi 
Malanowskiemu, który był zmu-
szony do gry w „rezerwach”, gdyż 
Michał Piątkowski nie mógł tego 
dnia stanąć między słupkami Po-
morzanina. Gol zdobyty do szatni 
okazał się bramką na wagę trzech 
punktów. Jedyne co jeszcze moż-
na powiedzieć o tym meczu pod 
kątem Pomorzanina to, to że ko-
lejny młody zdolny piłkarz zade-
biutował na seniorskich boiskach. 
Mowa tu o Bartłomieju Bielskim, 

który w drugiej połowie zmienił 
Michała Teodorczyka. 

Pomorzanin pozostaje na bez-
piecznym 11. miejscu, a rumień-
ców nabiera walka o 1. miejsce 
premiujące awansem. Na tę chwi-
lę Orzeł Łożnica ma 3 punkty 
przewagi nad Światowidem Ło-
bez oraz 4 punkty przewagi nad 
Hanzą Goleniów. Najprawdopo-
dobniej te drużyny rozstrzygną 
pomiędzy sobą, kto awansuje do 
regionalnej okręgówki. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR 

Tenisiści stołowi na kursie do I Ligi 

Finał baraży jednak 
w Wierzbięcinie
W sobotę (23 kwietnia), tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbię-
cin, postawili kropkę nad „i” pewnie pokonując we własnej hali 
LKS Tajfun Ostrów, w meczu rewanżowym I Rundy Baraży o 
I Ligę Mężczyzn. Tym samym podopieczni Józefa Korkosza 
awansowali do finałowej czwórki, która o I Ligę powalczy w so-
botę (30 kwietnia), w hali Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. 

Po pewnym wyjazdowym zwy-
cięstwie 3:7, odniesionym w 
Ostrowie, zawodnicy z Wierzbię-
cina do awansu potrzebowali je-
dynie 4 wygranych pojedynków. 
Podopieczni Józefa Korkosza nie 
meli jednak zamiaru kalkulować 
i po raz drugi pokonali druży-
nę LKS Tajfun 7:3. Tym samym 
LUKS Top Wierzbięcin awan-
sował do najlepszej czwórki ze-
społów z województwa zachod-
niopomorskiego oraz wielko-
polski występujących w II Lidze 
Mężczyzn. Tak jak informowali-
śmy wcześniej, według regulami-
nu rozgrywkę finałową organizu-
je zespół, który miał najlepszy bi-
lans po rundzie zasadniczej, a w 
tym przypadku jest nim drużyna 
z Wierzbięcina. Choć do końca 
nikt nie był pewny, czy LUKS Top 
spełni podstawowe wymogi po-

zwalające na organizację turnieju 
finałowego, jak zakomunikował 
Polski Związek Tenisa Stołowego, 
w dniu 30 kwietnia br., finały od-
będą się w Wierzbięcinie. Będzie 
to ogromny atut podopiecznych 
Józefa Korkosza, którzy od wie-
lu lat bezskutecznie rywalizują w 
barażach i nie mogą awansować 
do upragnionej I Ligi. Oprócz 
drużyny z naszej gminy, w finale 
wystąpią jeszcze: TTS Trzemesz-
no (półfinałowy rywal zespołu 
LUKS Top), Darz Bór Karniesze-
wice, RLKTS Ochman Raszków. 

Już dziś gorąco zachęcamy 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny Nowogard do wzięcia udzia-
łu w tym wydarzeniu oraz do do-
pingowania podopiecznych Jó-
zefa Korkosza, w walce o I Ligę. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet wyników baraży.                KR

Baraże o awans do I Ligi Mężczyzn
mecze rewanżowe (w nawiasie wynik pierwszego meczu):
RLKTS Ochman Raszków – ATS Stargard   9:1 (9:1)
TTS Trzemeszno – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7:3 (6:4)
Darz Bór Karnieszewice – KS Polonia Śmigiel 10:0 (9:1)
LUKS Top Wierzbięcin – LKS Tajfun Ostrów 7:3 (7:3)

Baraże o utrzymanie się w II Lidze Mężczyzn
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS Stella Gniezno 5:5 (4:6)
UKS Champion Police – KS Wamet Dąbcze 8:2 (4:6)
W II Lidze pozostały zespoły UKS Champion Police oraz KS Stella Gniezno

Kącik Kolekcjonera

Nowe monety nowogardzkiego Koła
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard wzbogaciło swoje zbiory o dwie nowe 
monety okolicznościowe. Pierwsza o nominale 10 zł przedstawia Wrocław, jako Europej-
ską Stolicę Kultury. Druga z monet, również posiada nominał 10 zł i przedstawia Centrum 
Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka. 

Od 16 stycznia 2016 r. Wro-
cław, obok hiszpańskiego San Se-
bastian, jest oficjalnie Europejską 
Stolicą Kultury. Przez dwanaście 
miesięcy stolica Dolnego Śląska 
będzie zapraszać na różnorodne 
imprezy oraz wydarzenia kultural-
ne, nawiązujące do historycznego 
dziedzictwa miasta. W związku z 
tym, Narodowy Bank Polski wy-
emitował złotą monetę o nomina-
le 100 zł oraz srebrną o nominale 
10 zł, mające na celu upamiętnie-
nie tego wydarzenia. Koło Numi-
zmatyczne w Nowogardzie weszło 
w posiadanie srebrnej monety. Zo-
stała ona wykonana z metalu Ag 
925/1000, przy użyciu stempla lu-
strzanego. Jej nakład to jedynie 20 
tys. sztuk. Na awersie srebrnej mo-
nety został wykorzystany architek-

toniczny motyw schodów Narodo-
wego Forum Muzyki we Wrocła-
wiu, któremu na rewersie towa-
rzyszy postać artysty – performe-
ra lub tancerza. Postać tanecznym 
gestem wskazuje na budowlę, za-
chęcając do wejścia. Projektantem 
monety jest Robert Kotowicz. 

Z kolei moneta „Centrum Pie-
niądza Narodowego Banku Pol-
skiego im. Sławomira S. Skrzypka”, 
jest poświęcona jedynej w swoim 
rodzaju placówce edukacyjno-wy-
stawienniczej, działającej od 2016 
roku w centrali NBP w Warszawie. 
Patronem Centrum jest pomysło-
dawca projektu Sławomir S. Skrzy-
pek, tragicznie zmarły w katastro-
fie smoleńskiej prezes NBP. Mone-
ta została wykonana z metalu Ag 
925/1000, przy użyciu stempla lu-
strzanego oraz selektywnego zło-
cenia. Jej nakład przewidziano w 
ilości 40 tys. sztuk. Głównym ele-
mentem rewersu jest „drzewo wie-
dzy”- jeden z najbardziej charak-
terystycznych punktów ekspozycji 
Centrum, tak ze względu na swo-
ją atrakcyjność scenograficzną, jak 
też liczne warstwy znaczeniowe. 
Pozostałe elementy,takie jak okrą-
żająca drzewo tarcza zegara histo-
rii i umieszczona w tle wstęga ga-

blot, również należą do scenogra-
fii ekspozycji stałej, którą wiąże 
motyw banknotowego gilosza wi-
doczny w kolejnych modułach. 
O ile rewers jest nośnikiem treści 
stricte symbolicznych, o tyle awers 
dopełnia narrację, wprowadzając 
pojęcia kluczowe dla opowieści 
o świecie pieniądza. Zapisane na 
monecie słowa- bezpieczeństwo, 
przyszłość, stabilność, wartość, hi-
storia, państwo, kultura, wiedza, 
pieniądz, rozwój, rynek i bank – są 
wpisane w kręgi, rozchodzące się 
koncentrycznie od umiejscowio-
nego centralnie godła, stanowią-
cego plastyczną i znaczeniową oś 
kompozycji. Projektantem tej mo-
nety jest Dobrochna Surajewska. 

KR 

Wrocław - Europejska Stolica Kultury - 
Rewers

Centrum Pieniądza Narodowego Ban-
ku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka 
- Rewers
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Uczniowie ZSP na Konkursie 
Papieskim w Szczecinie
W dniu 8 kwietnia (piątek) odbył się VIII Archidiecezjalny Konkurs Papieski dla szkół po-
nadgimnazjalnych pt. „Poznajemy dokumenty papieży – Jan Paweł II, Dives i Misericor-
dia” w Auli Wydziału Teologicznego US w Szczecinie pod patronatem Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana”. 

Był to etap finałowy. Po etapie 
szkolnym, który odbył się 25 lute-
go w ZSP w Nowogardzie zakwa-
lifikowały się 4 osoby do etapu fi-
nałowego w Szczecinie. Byli to: 
Karolina Sławecka kl.II TL, Kon-
rad Małek kl. III TE, Rafał Grzy-
bowski kl. I TL i Emilia Miłek 
kl. II TL. W etapie finałowym w 
Szczecinie wzięło 55 uczniów ze 
szkół średnich z całej Archidiece-
zji Szczecińsko-Kamieńskiej.

O godz. 10.00 w auli US rozpo-
częła się inauguracja i wystąpie-
nie zaproszonych gości.

Od godz. 10.20 do 11.10 odbyła 
się część pisemna (test) i równole-
gle dla katechetów i księży odby-
ło się spotkanie z organizatorem. 
W czasie gdy komisja  sprawdzała 
testy,  młodzież mogła w auli US 
obejrzeć film ze spotkania z Oj-
cem Świętym Janem Pawłem II na  
Światowych Dniach Młodzieży w 

Częstochowie w 1991 roku. Po fil-
mie był poczęstunek, można było 
zjeść kawałek pizzy, coś słodkiego 
i czegoś się napić. Przed ogłosze-
niem wyników z części pisemnej 
głos zabrał metropolita szczeciń-
sko- kamieński ks. abp Andrzej 
Dzięga. Około godz. 13.00 w auli 
US nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków części pisemnej – wyróżnio-
no  7 najlepszych uczniów. Byli 
to uczniowie z LO w Szczecinie, 
ZSP w Policach i  ZSP w Stargar-
dzie. Około godz.14.00 ogłoszono 
wyniki konkursu. I miejsce zajął 
uczeń z Polic. Nagrodą była piel-
grzymka do Rzymu. Dla pozosta-
łych  uczestników były pamiątko-
we dyplomy i książki.

Wszyscy wróciliśmy do Nowo-
gardu zadowoleni z tego, że mo-
gliśmy wziąć udział w konkursie 
o  Świętym Janie Pawle II w Roku 
Miłosierdzia jaki obecnie prze-
żywamy. Zachęcam młodzież do 
brania udziału w różnego rodza-
ju konkursach szkolnych.

 Ks. Robert Dąbrowski-nauczyciel 
religii w ZSP Nowogard 

Uczniowie ZSP  
na targach pracy 
w Szczecinie 
20 kwietnia uczniowie I klasy informatycznej wzięli udział 
w targach pracy, które miały miejsce na Wydziale Informa-
tyki ZUT w Szczecinie. 

Tegoroczne targi odbywały się 
pod hasłem:  „Inspiration. Innova-
tion.Impact” i miały na celu wska-
zanie młodym ludziom kierunków 
rozwoju zawodowego w branży 
IT. Uczniowie klasy I TI zwiedza-
li poszczególne stanowiska rekru-
tacyjne ponad 30 wiodących firm 
IT oraz wzięli udział w dwóch pre-
zentacjach multimedialnych, które 

przybliżyły uczniom profil uczel-
ni.  Największe wrażenie zrobiła 
na uczniach wizyta w serwerowni, 
gdzie mogli poznać pracę całej sie-
ci komputerowej. Podczas wizyty 
na ZUT spotkaliśmy absolwentów 
ZSP co najlepiej świadczy o tym, że 
nasza szkoła dobrze przygotowuje 
uczniów do studiów wyższych. 

Ks. Robert Dąbrowski, Karolina Sławecka, Rafał Grzybowski, Emilia Miłek i Konrad Małek

Prawdziwe aniołki)

Wystawa prac pt.: 
„Chrońmy środowisko” 
Dnia 22 kwietnia odbyła się w szkole wystawa prac pla-
stycznych pt. „Chrońmy środowisko”. Wystawa odbyła się 
w ramach obchodów Festiwalu EKOFILM organizowanego 
przez Nowogardzki Dom Kultury. 

Prace konkursowe wykona-
ne zostały w dowolnej technice, a 
hasła na nich zamieszczone były 
w języku angielskim i niemiec-
kim. 

Pomoc merytoryczna: Ewelina 
Fedak, Karolina Jaklińska-Czy-
żak, Marta Portas, Magdalena 
Wojciechowska i Mirosława Szy-
maniak.– 

Wystawa prac w holu szkoły  

Lubimy sobie pograć:)

Wizyta w serwerowni 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 11 III 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:46 
~ 1-5 / 28 III, 3 V, 26 V;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 3 V, 26 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:02 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:18, Płoty 8:27, Baszewice 8:34, Gryfice 8:40, Gąbin 8:50, Trzebiatów 8:56, Bieczyno 
Pomorskie 9:02, Karcino 9:05, Głowaczewo 9:10, Stary Borek 9:14, Kołobrzeg Stadion 9:20

Kołobrzeg 9:24 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:45 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:04, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:33 
~ 1-7 / 30 IV-3 V, 26-29 V;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 3 V;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

A13.4.śczb.do

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

Zatrudnię 
pilarza. 

Tel. 509 930 161

Sprzedam działkę 
pod inwestycję przy 

stacji paliw w Olchowie. 

601 410 758

NIERUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 267 
382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, staj-
nia) w Boninie gm. Łobez. Atrakcyj-
na cena. Kontakt: agata780220@
gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejsco-
wości Łęczyca w rejonie skrzyżo-
wania dróg Stargard-Maszewo, 
Szczecin-Chociwel. Działka przy-
lega bezpośrednio do drogi 106. 
Tel. 607 835 815 

•	 Sprzedam mieSzkanie 
właSnościowe na wSi 
koło reSka (pow. ło-
beSki), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., 
tel. 609 881 060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. 
Księcia Racibora. Tel. 693 128 
069 

•	 Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie własnościowe, bezczyszno-
we. Tel. 692 120 127 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, 
Osiedle Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem 
wynajmę. 602 474 266

•	 Lokal do wynajęcia 32m2 ul. War-
szawska „Pod kasztanami”. Tel. 663 
366 430 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul Asnyka. 884 000 435

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
697 72 04 06 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 47m2 dwa pokoje II piętro, Ar-
mii Krajowej. 791 099 559 

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia, 
bezczynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we, bezczynszowe, II piętro. 512 
413 563

• Sprzedam mieszkanie, trzypokojowe 
70m2, parter. 721 909 348

•	 Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rol-
nych w miejscowości Siwkowice 
gmina Resko. 668 431 295 

•	 Sprzedam mieszkanie 54m2, I pię-
tro, 3 pokoje, Wspólnota Waryńskie-
go 1. Tel 602 291 899 

•	 Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 
731 956 569 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
cena 129 tys. do negocjacji. 888 313 
884 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3pokojowe 66m2 z garażem w 
Nowogardzie. 600 177 163 

• Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. Lutyków 1, tel. 
665 057 097

• Samodzielne biuro do wynajęcia 
20m2, centrum, parking, media, tel. 
601 410 758

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702, 697 
972 751

•   Sprzedam pół bliźniaka z zabudo-
waniami gospodarczymi okolice No-
wogardu. 502 600 146

• Wynajmę niedrogo lokal handlo-
wo-użytkowy o powiechni 21m2 

+ pomieszczenie socjalne przy ul. 
Zaciszna 1. 532 595 979 , 728 488 
310 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 691 664 658

• Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z 
możliwością dokupienia garażu, 
ul. Armii Krajowej. 697 720 406

• Sprzedam dom w stanie surowym 
nad jeziorem. 605 548 164 

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Zatrudnię panią do sprzątania miesz-
kania na Osiedlu Bema. 665 541 960 

• Szukam mieszkania dwupokojowe-
go lub kawalerki do wynajęcia. 501 
604 531 po 16stej. 

• Sprzedam czteropokojowe mieszka-
nie bezczynszowe Bema. 692 120 
127

•	  Kawalerka do wynajęcia. 667 621 
070

•	 Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 317 357 653

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe ul. Bohaterów Warszawy – 
Osiedle Radosław kaucja 1000 zł. 
660 424 991

•	 Działkę siedliskową o powierzch-
nii 0,1448 ha z dwoma budynkami 
gospodarczymi, energia elektrycz-
na, woda – oraz przyległą do niej 
działkę rolną o powierzchni 0,13 ha 

w miejscowości Wierzbięcin, gmina 
Nowogard. Tanio sprzedam. Tel. 511 
634 439 

•	 Sprzedam garaż z działeczką – 
Bema. 668 141 343 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Transit konte-
ner, siedmiopaletowy. Cena do 
uzgodnienia. 510 754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 
szpilki – 4 sztuki. 886 264 896 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd 
do końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

• Opony 16stki z felgami i kołpa-
kami tanio sprzedam. 605 856 
538 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, 
tel. 787 717 815

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 
693 235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Kurki nioski odhowane, powyżej 7 
tygodni, pełen program szczepień, 
sprzedaż od 29.03, Żabowo 13. 91 
39 106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•	 Orka, siew agregatem, talerzówka 
itp. 508 404 704

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-
nym remoncie. 696 807 922 

• Ziemniaki sadzeniaki jadalne 300 kg 
cena 0,40 zł za kg. 605 967 588

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 
18 307 

• Sprzedam kury nioski, siewnik Po-
znaniak i prasę belującą. 781 744 
340 

• Sprzedam dwie kozy mleczne, dwie 
owce młoda i stara, oraz barana któ-
ry waży 120 kg. Cena 200 zł za sztu-
kę. 517 084 823

• Sprzedam łubin. 781 469 377

• Sprzedam presę kostukującą. 782 
827 867

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Rozrzutnik obornika sprzedam, No-
waczyk Korytowo 38. 

• Sprzedam tuczniki. 725 806 787 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

USŁUGI

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

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

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pra-
cy	 rodZinne,	 urlopo-
we:	 niemcy,	 Holandia,	
austria,	anglia,	Belgia,	
norwegia.	tel.	71	385	20	
18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 
692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazo-
wych /mieszkanie,domek / na uzy-
wane vaillant tel.  691 686 772

•	VAILLANT	sprzedaz	czesci	do	
piecow	 gazowych	 691	 686	
772

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka an-
gielskiego. 502 376 932, www.tlu-
macznowogard.pl

• Usługi tansportowe samochody o 
ładowności 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 
731 882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

• REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 
933 

•	  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

•	 Remonty i wykonczenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

• Usługi ogólnobudowlane. Budowa 
od podstaw. 501 549 756 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Usługi ogrodnicze, spulchnianie zie-
mi, przycinanie drzewek, kosze-
nie trawy, opryski oraz wiele innych 
prac ogrodniczych. 500 789 687 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Tartak Korytowo. 782 741 664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrud-
ni mechanika samochodowe-
go z doświadczeniem, atrak-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 
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cyjne wynagrodzenie, tel. 607 
585 561

• Szukam pracownika, gospodar-
stwo rolne Błądkowo, z uprawnie-
niami, bez nałogów. 665 785 726 

•	 Przyjmę do pracy przy elewa-
cji. 785 500 103

• Zatrudnię szwaczkę w godzinach 
14-22.00. 691 708 768 

• Budowlanka z doświadczeniem 
od zaraz. 606 449 702 

• Zatrudnię kierowcę C+E w trans-
porcie międzynarodowym, Tel. 
730 434 777

• Poszukuję korepetytora języka 
niemieckiego. 665 541 960

• Zatrudnię na fermę drobiu pra-
cownika lub małżeństwo. Zapew-
nione dobre warunki płacowe i 
mieszkaniowe. 511 731 352 Da-
riusz Gubowicz. 

• Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

• Firma zatrudni pracownika ze 
znajomością spraw  kadrowych  
tel. 91 39 25 275

• Przyjmę do pracy przy ogrodze-
niu. Tel. 607 654 692 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Pra-
ca na miejscu. 783 678 674 

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

• Sprzedam pralkę BOSCH, uży-
waną, tel. 605 522 340

• sprzedam stelaz do łozka (z mate-
racem lub bez), komodę (kolor ja-
sny), szafkę nocną- całość od jed-
nego kompletu cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	PIECE	gazowe	c.o.	Vaillant	
uzywane	 z	 Niemiec	 dwu-
funkcyjne	cena	od	1.000zl	
oraz	tylko	ogrzewanie	cena	
900zl	 gwarancja	 serwisowa,	
fachowy	montaz	cena	do	uzg.	
tel	691	686	772

•	Podgrzewacze	 wody	 130	
-160	 stojace	 na	 gaz	 vail-
lant	 1.000zl	 piece	 gazo-
we	 c.o.	 stojace	 zeliwne	
c.1.200zl	tel,	691	686	772

• Sprzedam drewno mieszane, li-
ściaste.880 690 659

• SIATKA ogrodzeniowa, siatka 
LEŚNA, panele ogrodzeniowe, 
najniższe ceny w Zachodniopo-
morskim. Tel. 721 668 245 

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych – Sthil, Husqvarna. Cena 100 
zł. Dojazd do klienta. Tel. 721 668 
245 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam rower górski dziew-
częcy białoróżowy koła 26’’. 
Cena 350 zł. 880 957 402 

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

•	 Kupię namiot ogrodowy, me-
talowy (na pomidory). 601 958 
442 

•  Sprzedam wóz konny. 91 39 18 
006

• Sprzedam rower góral mało uży-
wany, w bardzo dobrym stanie. 
512 012 823

•  Sprzedam łożko ortopedyczne-
-rehabilitacyjne typ TAURUS – 
całkowicie regulowane elektro-

nicznie wraz z dwoma materaca-
mi. Tel. 506 038 923 

• Sprzedam dwa rowery damski i 
męski. Tel. 796 965 432 

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Owczarek niemiecki, 8 miesięcy, 
długowłosy, ładny. Tel. 91 39 21 
828

• Wdowa lat 65 lat poszukuje 
pana w wieku 65-70 lat okolice 
Nowogardu. 661 249 335 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. Promocja: Tuja szma-
ragd od 60-70 cm cena 10 zł, tuja 

szmaragd =4m 50 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•  Sprzedam zamrażarkę trzyszufla-
dową. 724 639 127

• Sprzedam telewizor plazmę Pa-
nosonic 46cali z dekoderem. 91 
39 22 106 

• Sprzedam atlas do ćwiczeń fir-
my Kettler cena do uzgodnienia. 
9 139 22 106 

• Sprzedam tuje Braband. 607 580 
172 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 
580 172 

•	
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Pasowanie  
na czytelnika 
Szkoła Podstawowa nr 2
„Książki to najlepsi Twoi przyjaciele.  Nie wyśmieją, nie 
zdradzą, a nauczą wiele.”Jan Rak. 15 kwietnia, w sali gim-
nastycznej odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych 
na czytelników biblioteki szkolnej. 

Podczas pierwszej części uroczy-
stości dzieci obejrzały insceniza-
cję „Zaczarowanym pociągiem w 
świat bajek”, przygotowaną przez p. 
Izabelę Płaczek i Jolantę Modrze-
jewską. Aktorami w przestawieniu 
byli uczniowie z klasy IIIa i grupka 
uczennic z klasy IIIb. Wesoły po-
ciąg zatrzymywał się na stacjach: 
Kapturkowo, Łąkowo, Pantofelek, 
Piernikowo, Smerfowo, Urwisowo, 
gdzie uczniowie klas I mogli po-
znać bohaterów bajkowych. Akto-
rzy zachwycili widzów grą aktorską, 
pięknymi strojami i barwną scene-
rią. Najważniejszym momentem 
uroczystości było złożenie przyrze-
czenia oraz pasowanie na czytelni-
ka biblioteki szkolnej. Po złożeniu 
przyrzeczenia wszyscy najmłodsi 
czytelnicy otrzymali dyplomy pa-

sowania, które wręczała pani dy-
rektor Lidia Wiznerowicz-Gliwna. 
Druga część spotkania odbyła się w 
bibliotece szkolnej. Najmłodsi czy-
telnicy zapoznali się z regulami-
nem, zasadami udostępniania księ-
gozbioru oraz samodzielnie mogli 
wypożyczyć pierwszą książkę. Na 
pamiątkę tego doniosłego wyda-
rzenia, każdy nowy czytelnik otrzy-
mał zakładkę do książki. Włączenie 
pierwszoklasistów w poczet czy-
telników to bardzo ważne dla nich 
wydarzenie. Dzieci mają możliwość 
doskonalenia techniki czytania, 
rozwijania wyobraźni oraz posze-
rzania swej wiedzy, którą mogą na-
być poprzez korzystnie ze zbiorów 
bibliotecznych.

Inf. własna

ZSP w Osinie
W ostatnim czasie, w Zespole Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie odbyło się uroczyste pasowa-
nie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Na 
tak podniosłą uroczystość  przybyli wychowawcy uczniów, 
dyrekcja oraz pracownik biblioteki pani Wiesława Staszak. 

Specjalnie na tę okazję ucznio-
wie klas drugich i trzecich szkoły 
podstawowej  w Osinie przenieśli 
pierwszoklasistów swojej szkoły w 
zaczarowany świat bajek. Ucznio-
wie byli przebrani w przepiękne 
stroje i wcielali się w role: ,, Kró-
lowej Książek’, ,,Sierotki Marysi’’, 
,,Czerwonego Kapturka’’,  ,,Cali-
neczki’ czy ,,Kota w butach”.  Pod-
czas tej uroczystości pierwszokla-
siści musieli udzielić także odpo-
wiedzi na zagadki, które tego dnia 
przygotowali dla nich uczniowie 
z klas drugich i trzecich. Tuż po 
tym nastąpiło wyczekiwane  przez 

wszystkich ślubowanie. Następnie 
uczniowie z rąk dyrekcji otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz za-
kładki do książek. Kolejnym prze-
łomowym momentem podczas tej 
uroczystości było przecięcie wstę-
gi i otwarcie drzwi do bibliote-
ki szkolnej przez dyrektor szkoły, 
panią Tatianę Olbert oraz dwóch 
uczniów klas pierwszych. Od tego 
momentu najmłodsi uczniowie 
szkoły podstawowej w Osinie zo-
stali pełnoprawnymi czytelnikami 
szkolnej biblioteki. Z pewnością 
wydarzenie to na długo pozostanie 
w pamięci pierwszoklasistów.    KS

REKLAMA

Szkoła Podstawowa nr 2

„Śniadanie daje moc”
W roku szkolnym 2015/2016  uczniowie klasy I b z wychowawczynią Ewą Żylak i II b z wy-
chowawczynią Urszulą Zajda ze Szkoły Podstawowej nr 2, przystąpili do V edycji programu 
„Śniadanie Daje Moc”. Program honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodo-
wej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Organizatorem programu jest Partner-
stwo dla Zdrowia - wyjątkowa koalicja: 
Danone, Libella, marki Biedronka oraz In-
stytutu Matki i Dziecka – wiodącej w kraju 
instytucji naukowej i medycznej.

Zawiązano ją w 2006 roku w celu sku-
tecznego przeciwdziałania niedożywieniu 
dzieci w Polsce oraz propagowania wśród 

najmłodszych zdrowych nawyków żywie-
niowych. Aby realizować swój cel Partne-
rzy prowadzą działania edukacyjne oraz 
opracowali pierwszy w Polsce produkt z 
misją społeczną – Mleczny Start.

Program „Śniadanie Daje Moc” jest 
kolejnym działaniem w ramach strategii 
Partnerstwa dla Zdrowia, które do dotych-

czasowych działań nakierowanych na wal-
kę z niedożywieniem dzieci w Polsce do-
daje szeroko zakrojoną edukację najmłod-
szych oraz angażuje rodziców i nauczycie-
li w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

Najważniejsze cele programu to:
- zwiększanie świadomości nt. zdrowe-

go odżywiania i roli śniadania w diecie 
dziecka,

- przyczynianie się do obniżania pozio-
mu niedożywienia dzieci w Polsce – po-
przez edukację oraz promocję prawidło-
wego żywienia.

Program ten zachęcił Nauczycieli i Ro-
dziców uczniów klas 1-3 szkół podstawo-
wych,  do utworzenia w klasach dzieci Klu-
bów Śniadanie Daje Moc. W klubach tych, 
w czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciele 
przekazali najmłodszym cenne informacje, 
w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywia-
nia, o roli prawidłowego żywienia, w bie-
żącym roku szkolnym 2015/2016 śniada-
niowe święto było obchodzone w piątek - 
06.11.2015r. Nie mniej jednak nie poprze-
staliśmy na tej jednorazowej akcji. Ucznio-
wie bardziej świadomie podchodzą do 
przygotowywania zdrowych śniadań. Co-
raz częściej pamiętają o konieczności spo-
żywania tego pierwszego ważnego posiłku.

Realizacja programu zakończyła się 
przesłaniem do koordynatora sprawozda-
nia  z realizacji podjętych działań. 

Za przeprowadzenie działań w ramach 
edukacji zdrowotnej nasza szkoła otrzy-
mała certyfikat udziału w programie, a 
uczniowie klas I b i II b oraz nauczyciele 
dyplomy.                              Inf. własna
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

NASTĘPNE WYDANIE DN -  6 maja

POLSKI WYDAWCA

rEklAmArEklAmA

PROGRAM 

MAJÓWKI str. 5

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

rok założenia 1992

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

50%

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• rehabilitacja
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

• LASER IPL SHR
   bezbolesne usuwanie
   zbędnego owłosienia

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 10 zł
w maju

PROMOCJA          50%

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

Jeżdżą na zabiegi lecznicze za granicę  

Przeżyła szok  
już po wejściu…

Czytaj s. 3
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W skrócie

masz problem, nie czekaj,  
nie szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 

14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji 

samorządu gminnego 
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Przypomnijmy

 Nasze Święta Majowe
1, 2 i 3 Maja to ciąg kolejnych 

dni podczas których obchodzimy 
ważne dla społeczności narodo-
wej i religijnej święta. I tak:

1 maja, dzień wolny – to Święto 
Pracy w okazałej, ale nadmiernie 
zideologizowanej formie obcho-
dzone zwłaszcza za PRL-u, dzisiaj 
jednak pozostaje okazja do reflek-
sji czym jest praca ludzka, warto 
tutaj sięgnąć do ponadczasowych 
nauk Jana Pawła drugiego, który 
w swoich społecznych encyklikach 
poświęcił wiele miejsca zagadnieniu 
godności pracy oraz tej szczególnej 
wartości jaką stanowi praca w życiu 
każdego z nas. 1 Maja to także litur-
giczne święto Józefa Robotnika. 

2 maja dzień powszechni – 
Święto Flagi, święto ustanowione 
na mocy ustawy z 20.02.2004 roku. 
Wybór dnia  2 maja  nie był przy-
padkowy – chodziło, jak wynika z 
uzasadnienia do ustawy ,o dzień 
w którym Polakom towarzyszą 
refleksje o szczytnych kartach 
historii Polski, wypełnienie wol-
nego dnia pomiędzy świętami 
narodowymi, oraz podkreślenie 

obchodów  Światowego Dnia 
Polonii. 

3 maja, dzień wolny od pracy 
– Państwowe Święto konstytu-
cji 3 maja i kościelna uroczystość 
Najświętszej maryi Panny królo-
wej Polski 

3 maja 1791 roku w Polsce 
uchwalono pierwszą w Europie, 
drugą w świecie (pierwszą uchwa-
lono w Stanach Zjednoczonych w 
1787 r.) ustawę zasadniczą. Konsty-
tucja znosiła podział klasowy mię-
dzy szlachtą i mieszczaństwem, a 
także znosiła liberum veto. Obcho-
dy święta 3 Maja były zakazane w 
latach zaborów aż do 3 maja 1919 
roku, gdy Polacy po raz pierwszy 
mogli, od lat, cieszyć się ponownie 
tym świętem. Święto było dele-
galizowane jeszcze dwukrotnie 
przez Niemców i Rosjan w czasie II 
wojny światowej oraz w 1951 roku, 
tej ostatniej dokonał komunistycz-
ny rząd polski. W 1990 roku dzień 
3 maja ponownie jest oficjalnym 
świętem narodowym. 

 Maryję na Królową Polski koro-
nował król Jan Kazimierz 1 kwiet-

nia 1656 roku przed obliczem 
Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. 
Koronacja Matki Bożej na Królo-
wą Polski odbyła się w trudnym 
okresie dla naszego narodu. Kraj 
był skłócony wewnętrznie, jak 
również został napadnięty przez 
Rosję, Turcję oraz Szwecję. Nie-
spełna pół roku wcześniej Szwedzi 
bezskutecznie próbowali zdobyć 
Jasną Górę. Stąd też, mimo że akt 
oddania został wypowiedziany 
we Lwowie, zdecydowano, że naj-
lepszym obrazem Królowej Polski 
będzie wizerunek Pani Często-
chowskiej. Koronacji papieskimi 
koronami dokonano dnia 8 wrze-
śnia 1717 roku. Oficjalnie Matka 
Boża Królową Polski jest dopiero 
od 1656 roku, czyli od zwycięstwa 
odniesionego nad Szwedami, jed-
nak tytuł ten znany był już wiele 
lat przed panowaniem Jana Kazi-
mierza. Informacje mówiące o tym 
pochodzą z drugiej połowy XIV 
wieku. Jako pierwszy Matkę Bożą 
Królową Polski i Polaków nazywał 
Grzegorz z Sambora. 

red.

W dniu 22 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Z tej oka-
zji Gminna Biblioteka Publiczna w Osinie przygotowała w wiejskiej 
świetlicy dwa spotkania, podczas których uczniowie ZSP zaprezento-
wali się w przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka i Ekoludki”. Ucznio-
wie specjalnie na tę okazję przygotowali również własnoręcznie wyko-
nane ekozabawki. Program obchodów przewidywał także ekokonkursy 
oraz poczęstunek ze zdrowych produktów. KS

Mieszkaniec Nowogardu nadesłał nam zdjęcie elewacji bloku przy ul. 
Żeromskiego 19, a w zasadzie Żeromskigo, gdyż jak widać na zdjęciu w na-
zwie ulicy brakuje jednej literki. Niestety nie udało nam się skontaktować z 
prezesem SM Gardno- Janem Smolirą, gdyż przebywa obecnie na urlopie. 
Wierzymy, że do powrotu prezesa błąd zostanie poprawiony... 

W czwartek, 28 kwietnia, o godzinie 8:00, w Zespole Szkół Publicznych 
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbył się finał kulinarnego kon-
kursu pt. „Master Chef ”. Relacje z wczorajszego spotkania przedstawimy 
państwu w piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, tj. (6 maja 
br.). KS

W Nowogardzie 2 maja pracują,  
w Osinie odrobią w sobotę

Długi weekend nie dla 
(wszystkich)urzędników 
Urzędnicy nowogardzkiego magistratu, w tym roku, nie mogą liczyć na długi majowy week-
end. Zarówno ratusz, jak i podległe Urzędowi Miejskiemu jednostki będą w dniu 2 maja 
normalnie pracować. Tak samo będzie w przypadku Starostwa Powiatowego w Goleniowie.  
Na długi weekend mogą za to wybrać się pracownicy gminy w Osinie. 

W tym roku, jak wiadomo, 2 
maja przypada w poniedziałek. 
Wielu z nas w tym dniu bierze 
dzień wolny w pracy, aby przedłu-
żyć sobie pierwszy majowy week-
end, aż do środy 3 maja, kiedy ob-
chodzone jest Święto Konstytucji. 
Z tej możliwości nie skorzysta-
ją jednak pracownicy UM w No-
wogardzie. Zarówno urząd, jak i 
podległe mu jednostki budżetowe 
(ZBK, OPS) będą normalnie pra-
cowały. Podobnie jest w przypad-
ku gminnych przedszkoli, które 2 
maja normalnie będą otwarte na 
przyjęcie dzieci. Zamknięte będą 
za to wszystkie gminne szkoły. 

Na długi weekend mogą na-
tomiast wybrać się pracownicy 
Urzędu Gminy w Osinie. Zgod-
nie z opublikowanym komunika-
tem, tamtejszy urząd jest 2 maja 
zamknięty. Dotyczy to też podle-
głych jednostek organizacyjnych, 
w tym miejscowej szkoły. Osińscy 
urzędnicy będą musieli jednak 
odrobić 2 maja, w sobotę, 7 maja. 

W Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie, wszystkie urzę-
dy i instytucje (np. filia Wydzia-
łu Komunikacji znajdująca się 
w byłym hotelu przy Pl. Wolno-
ści w Nowogardzie), będą w po-
niedziałek otwarte tak jak zwy-

kle. Tam, podobnie jak w Nowo-
gardzie, urzędnicy 2 maja spędzą 
przy biurku. I wszystko wskazuje 
na to, że mogą się w pracy nieco 
nudzić... ruch obywateli będzie z 
pewnością dużo mniejszy.   

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

rEklAmArEklAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

rEklAmA

rEklAmA

Jeżdżą na zabiegi lecznicze za granicę  

Przeżyła szok już po wejściu…
Wykonywanie w zagranicznych placówkach medycznych niektórych zabiegów refundowanych przez NFZ, stało się już normą. W naszym regionie dotyczy 
to głównie tych zabiegów na które w Polsce trzeba bardzo długo czekać, a tuż za granicą można je wykonać  w zasadzie „od ręki”. Do redakcji DN wpłynął 
list jednej z nowogardzkich pacjentek , która skorzystała z zabiegu usunięcia zaćmy w szpitalu w Pasewalku.      

- W dniu 25.06. 2016 roku, poje-
chałam na zabieg usunięcia zaćmy 
do Szpitala w Pasewalku. Skiero-
wanie miałam od lekarza okulisty 
z Nowogardu. Ze Szczecina zabrał 
nas (kilku pacjentów) niemiec-
ki busik do Pasewalku. Pierwszy 
szok. Po przyjeździe zostaliśmy za-
proszeni na śniadanie z kawą i her-
batą. Następnie personel mówiący 
po polsku zaprosił nas na sale ope-
racyjne. Operowana byłam przez 

bardzo sympatycznego i miłego le-
karza dr Lukasa Nitsche mówiące-
go bardzo dobrze po polsku. Wyja-
śniono mi na czym polega opera-
cja i jak mam się zachować po ope-
racji. Polecono mi następnego dnia 
zgłosić się do okulisty rejonowego. 
Po operacji zostaliśmy z powrotem 
przewiezieni do Szczecina. Byłam 
w kilku szpitalach lecz to co prze-
żyłam tam, to była po prostu baj-
ka.  W dniu po operacji, zostałam 

przyjęta bez problemów przez dr 
Kosińskiego w Nowogardzie.  Przy 
badaniu stwierdził, że operacja zo-
stała wykonana perfekcyjnie. 

Pieniądze za zabieg zwróci mi 
NFZ w ramach umów transgra-
nicznych. Dziękuję to za mało. 
Taka jestem wdzięczna, że nie mu-
siałam czekać na operację zaćmy 
dwa lata, a czekałam tylko 2 tygo-
dnie.

Z poważaniem Posuniak Krystyna

Skontaktowaliśmy się z dr 
Krzysztofem Kosińskim, który 
jest również organizatorem wy-
jazdów na zabiegi usunięcia za-
ćmy do szpitala w Pasewalku.  - 
Skierowaliśmy już tam na różne 
zabiegi około 180 osób – mówi 
dr Kosiński - Pacjenci są  zado-
woleni z kilku powodów, jest nie-
porównywalnie szybciej, jest pro-
fesjonalnie i na dodatek personel 
mówi po polsku, co istotnie po-

lepsza poczucie   komfortu psy-
chicznego pacjentów w trakcie i 
przygotowania i samego zabie-
gu. Warto dodać, że wbrew po-
zorom zadowolony jest również 
polski NFZ – właśnie te  zabie-
gi w Niemczech są tańsze, fun-
dusz refunduje więc jednostkowo 
mniej aniżeli za analogiczny wy-
konany w Polsce. 

Sztandary wyprowadzić - Fundacja TPP musiała oddać nieruchomość 

RCP „wrócił” do gminy 
Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp (TPP), nie jest już gospodarzem budynku RCP przy ul. Wojska Polskiego. 
Olbrzymia posesja wróciła pod zarząd swojego właściciela, czyli  gminy. Takie rozwiązanie postulowani już w styczniu rad-
ni miejscy dyskutując co należy zrobić po wygaśnięciu 10-letniej umowy z TPP. 

W połowie kwietnia, dobie-
gła końca 10-letnia umowa z Fun-
dacją (TPP) na bezpłatne użycze-
nie budynku. Burmistrz za wszel-
ką cenę chciał jednak, aby Funda-
cja nadal czerpała korzyści z użyt-
kowania posesji, mimo iż sprzeci-
wiali się temu radni, chcąc aby bu-
dynek zaczął w końcu przynosić 
zyski dla gminy. Była nawet propo-
zycja, by właśnie do murów RCP 
przenieść gminne Przedszkole przy 
ul. Kościuszki, które jak wiadomo 
znajduje się w starych, zbudowa-
nych z pilśniowych płyt, barakach, 
a grunt po przedszkolu sprzedać. 
Radni zaproponowali też technicz-
ny sposób zarzadzania obiektem, 
według nich powinien tym się za-
jąć miejski ZBK.  R. Czapla był jed-
nak zamknięty na te pomysły i ko-
rzystając z uprawnienia do zawie-
rania krótkoterminowych dzier-
żaw przedłużył umowę z Funda-
cją na kolejny rok, wbrew oświad-
czeniu rady miejskiej kategorycz-
nie sprzeciwiającej się takiemu roz-
wiązaniu. Czapla dał w ten spo-
sób czas, by Fundacja zrealizowa-
ła swój kolejny plan na dalsze użyt-

kowanie budynku przy ul. Wojska 
Polskiego. Nowy pomysł polegał 
na otwarciu przedszkola dla dzieci 
niepełnosprawnych, mających stać 
się konkurencją dla istniejących już 
w naszej gminie podobnych placó-
wek.  Okazało się jednak, że kon-
cepcja nie wypaliła. Pomysł  mają-
cego powstać przedszkola specjali-
stycznego nie spotkał się z dużym 
odzewem wśród rodziców dzie-
ci. Ostatecznie więc TPP postano-
wiła zrezygnować z nowej dzierża-
wy i oddać posesję gminie, wypo-
wiadając także jako zarządzający 
umowy przedsiębiorcom, mającym 
swoje biura w RCP, od których to 
Fundacja pobierała należne czyn-
sze przez ostatnie 10 lat. Termin 
wypowiedzenia minie za kilka ty-
godni. Nowe umowy przedsiębior-
cy podpiszą już z gminą, a konkret-
nie z ZBK. Jak bowiem poinformo-
wano radnych na ostatniej sesji, to 
właśnie ZBK, o co już w styczniu 
Rada postulowała, będzie od teraz 
zarządzać nieruchomością w imie-
niu miasta. Zarząd Budynków bę-
dzie się zajmował dzierżawieniem 
lokali w RCP, a to oznacza, że po-

brane z tego tytułu od prywatnych 
firm pieniądze trafią do miejskiej 
kasy, a nie jak było dotychczas na 
konto szczecińskiej Fundacji. 

Wczoraj redakcja DN odwiedzi-
ła RCP, chcąc przeprowadzić „po-
żegnalną” rozmowę z Jerzym Ja-
błońskim, działaczem SLD, któ-
ry przez lata, pracował dla Funda-
cji TPP w Nowogardzkie. W sekre-
tariacie poinformowano nas jed-
nak, że „RCP dyrektora już nie ma”. 
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, 

rozstał się ze swoim dotychczaso-
wym miejscem pracy dokładnie 15 
kwietnia.

 Oto na naszych oczach two-
rzy się historia... Nie będzie jed-
nak łatwo. Na dzień dobry budy-
nek będzie trzeba wyremontować, 
aby móc przyciągnąć do niego po-
tencjalnych, nowych dzierżawców. 
Niestety, Fundacja przez lata moc-
no wyeksploatowała posesję. 

Marcin Simiński 

Budynek RCP, widok od strony skrzyżowania ulic Kard. St. Wyszyńskiego i Wojska 
Polskiego

Nasz komentarz
Przejęcie przez gminę budyn-

ku RCP z pewnością zapisze się 
dużymi literami w historii Gmi-
ny Nowogard. W końcu budynek 
zacznie przynosić zyski miastu, a 
nie będzie przytułkiem dla par-
tyjnych przyjaciół. Pytanie tylko, 
jak długo taki stan by trwał, gdy-
by nie to, że pod naciskami więk-
szości w radzie obecnej kadencji, 
w końcu uporządkowano sprawę 
użytkowania budynku RCP. Me-
dialnie tematu nie odpuszczał tyl-
ko Dziennik Nowogardzki. 

 Nie ma co jednak „chwa-
lić dnia przed zachodem słońca”. 
Trzeba się przyglądać, czy gmi-
na rozsądnie podejdzie do sprawy 
administrowania majątkiem, jaki 
niewątpliwie ma ogromny poten-
cjał ekonomiczny. Będzie to swo-
isty sprawdzian dla burmistrza 
Nowogardu, który jak przecież 
powszechnie wiadomo „pomysła-
mi strzela, na prawo i lewo”... z na-
ciskiem na ten drugi kierunek, co 
nie zawsze gminie na dobre wy-
chodzi. Oby tym razem było już 
normalnie. 

MS
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ZDDW wyłoniło wykonawcę

Rondo wybuduje PRD Nowogard 
Rozstrzygnięto przetarg na budowę ronda, jakie ma powstać w miejscu skrzyżowania ulic Poniatowskiego i Boh. Warszawy w Nowogardzie. Tę najwięk-
szą w ostatnich latach inwestycję drogową w naszym mieście, wykona nowogardzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Dokładna data rozpoczęcia bu-
dowy ronda jeszcze nie jest znana. Nieoficjalnie wiadomo, że prace budowlane mogą ruszyć za kilkanaście tygodni. 

Organizatorem przetargu na bu-
dowę ronda, był stargardzki re-
jon Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Kosza-
linie, właściciel drogi. PRD Nowo-
gard zaproponowało, że wykona in-
westycję za 1 mln 236 tys. zł. Drugi 
oferent, tj. Strabag, dał cenę wyższą 
o 93 tys. zł. 

Wartość kosztorysowa robót wy-
nosiła 1 mln 930 tys. zł, a więc to 
oznacza, że powstały spore oszczęd-
ności. Jak poinformował UM w No-
wogardzie, pozostała po przetargu 
kwota ma zostać spożytkowana na 
poprawę stanu i bezpieczeństwa ul. 
Boh. Warszawy.  

-Wstępnie ustalono z dyrekcją 
ZDDW Koszalin remont odcinka 

ul. Boh. Warszawy, licząc od prze-
jazdu kolejowego do mającego po-
wstać ronda przy skrzyżowaniu z 
ul. Poniatowskiego, oraz wybudo-
wanie elementów spowalniania ru-
chu (wysepki) na wysokości SP3 i II 
LO. Dodatkowo przy ul. Boh. War-
szawy, między dyskontem Biedronka 

a osiedlem Czereśniowy Sad, ma po-
wstać przejście dla pieszych – infor-
muje UM Nowogard. 

Inwestycja zostanie sfinansowana 
w połowie ze środków Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Resz-
tę wyłoży gmina Nowogard. Budo-
wa ronda ma ruszyć za kilkanaście 

tygodni (o dokładnej dacie poinfor-
mujemy). Kiedy rozpoczną się robo-
ty drogowe, kierowcy muszą się spo-
dziewać znacznych utrudnień w ru-
chu. Jak wiadomo skrzyżowanie ulic 
Poniatowskiego z Boh. Warszawy, to 
jedno z trzech o największym natę-
żeniu ruchu w Nowogardzie. Stąd 
bowiem kieruje się ruch od stro-
ny Stargardu Szczecińskiego, w tym 
także często ten tranzytowy. To efekt 
braku południowej obwodnicy mia-
sta, która rozładowałaby ruch samo-
chodów jadących z południa.  

Przy okazji UM zdementował 
krążące informacje, jakoby przy 
okazji budowy ronda planowano 
rozbiórkę stojącego na rogu domu, 
tuż za krzyżem. 

-Położenie posesji nie koliduje 
z planowaną budową ronda. Pro-
jekt budowy skrzyżowania o ruchu 
okrężnym nie przywiduje żadnych 
wyburzeń znajdujących się w są-
siedztwie posesji – poinformował na 
jednej z ostatnich sesji RM, Tadeusz 
Fiejdasz z UM w Nowogardzie.

Poza wyłonieniem głównego wy-
konawcy inwestycji, w osobnym 
przetargu wybrano także firmę, któ-
ra będzie sprawować nadzór inwe-
storski nad budową nowego skrzy-
żowania. To zadanie będzie spoczy-
wało na Zakładzie Usługowo-Han-
dlowym „Kabet” z Czarnej Łąki koło 
Lubczyny (gm. Goleniów). Wartość 
zlecenia opiewa na 17 tys. 200 zł. 

SiMin 

„Nie ma obecnie zagrożenia związanego z tamtymi wydarzeniami”

O Czarnobylu z nowogardzkim inżynierem od pomiarów 
Przed 30 laty, 26 kwietnia 1986 r., w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło do największej katastrofy w dziejach energetyki jądrowej. Podczas testu 
zachowania się reaktora doszło do awarii, w wyniku której do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych. Czy ta katastrofa musiała 
się wydarzyć i czy dziś Świat, i Polska są bezpieczne? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania spotkaliśmy się z nowogardzkim inżynierem Mar-
kiem Kudła, który wykonuje wraz z zespołem  Laboratorium Badawczego „EMILAB” pomiary na obiektach radiodyfuzyjnych telefonii komórkowej, oraz 
dla operatorów łączności ruchomej, transmisji danych, a także urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i medycynie. 

Dziennik Nowogardzki: Panie 
inżynierze, pana zdaniem co wła-
ściwie wydarzyło się krytycznej 
nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 r. w 
Czarnobylu?

Marek Kudła: Panie redakto-
rze, katastrofę znam tylko z mediów, 
jak wiadomo złożyło się na nią wie-
le czynników. Ogólnie mówi się o 
wybuchu reaktora oraz wydostaniu 
się substancji radioaktywnych, bę-
dących paliwem w tym reaktorze. 
Wiem z mass mediów, że wypadek 
był jednym z największych w historii 
energetyki jądrowej. Z danych, któ-
re sobie przyswoiłem i dowiedziałem 
się, to wtedy zginęło 31 osób, a tysią-
ce zmagały się z chorobami popro-
miennymi. Skażeniu promieniotwór-
czemu uległo ok. 146 tys. kilometrów 
kwadratowych,  gdzie ewakuowa-
no ponad 350 tys. osób. Więc pro-
szę zobaczyć, jaki był to ogrom trage-
dii. Katastrofa elektrowni jądrowej w 
Czarnobylu, wtedy w ZSRR dziś na 
Ukrainie, była dramatem setek tysię-
cy ludzi w Europie, o której formal-
nie świat się dowiedział z oficjalnych 
przekazów dwa dni później. 

Sądzi pan, że wciąż jesteśmy na-
rażeni na skutki wybuchu elek-
trowni atomowej w Czarnobylu?

Moim zdaniem w Polsce nie 
ma obecnie zagrożenia związane-
go z tamtymi wydarzeniami, nato-
miast w obrębie samej elektrowni, 
tam gdzie nastąpił opad radioak-
tywny, w dalszym ciągu notowany 
jest wyższy poziom promieniowania. 

Po katastrofie w Czarnobylu 
zniszczony reaktor niezwłocznie 
zalano betonowym sarkofagiem, 
a pozostałe sukcesywnie wyłącza-
no - ostatni w 2000 roku. Czy uwa-
ża pan, że to  jest skuteczna meto-
da, która da poczucie bezpieczeń-
stwa? 

Tutaj muszę powiedzieć, że sam 
sarkofag przykrył wprawdzie reak-
tor, ale niestety okoliczne tereny elek-
trowni, które zostały skażone opa-
dem radioaktywnym, muszą być na-
dal objęte kwarantanną, która po-
trwa jeszcze bardzo wiele lat. Dlate-
go te tereny jeszcze przez długie lata 
będą wyludnione, bo niebezpieczeń-
stwo jest wciąż  bardzo duże. A za-
chorowanie  na chorobę popromien-
ną pewne.

Minęło 30 lat od katastrofy w 

Czarnobylu. Od tamtej pory pro-
gramy energetyki jądrowej stale są 
rozwijane, a na świecie funkcjonu-
je już blisko 440 reaktorów. Wciąż 
wraca jednak pytanie, czy są one 
bezpieczne?

Tutaj muszę powiedzieć, że każ-
dy rodzaj działalności wiąże się z 
ryzykiem, pytanie brzmi tylko, jaki 
stopień ryzyka w stosunku do ko-
rzyści jesteśmy w stanie zaakcepto-
wać? Wskutek wypadków samocho-
dowych ginie mnóstwo ludzi, ale czy 
zatem z nich zrezygnujemy? Gra-
nica akceptacji ryzyka jest różna u 
różnych ludzi, jedni boją się wyjść z 
domu, inni lubią sporty ekstremalne. 
Nasi przodkowie też podjęli kiedyś 
ryzyko rozpalenia ognia… Jeśli cho-
dzi o technologię jądrową to uwa-
żam, że jest rozwinięta w wystarcza-

jącym stopniu do tego, aby z niej ko-
rzystać. Na pewno jest też wiele ko-
rzyści „przy okazji”- np. w medycy-
nie (m.in. przy leczeniu raka), prze-
myśle, rozwoju nauki. Niestety obok 
niewątpliwych zalet występują też 
zagrożenia choćby możliwość ataku 
terrorystycznego, konieczność skła-
dowania odpadów.

Kończąc, od lat mówi się o bu-
dowie polskiej elektrowni atomo-
wej, a najbliższy realny termin po-
wstania to 2030 rok? Czy polska 
energetyka potrzebuje tego rodza-
ju energii, gdy ma ogromne zaso-
by węgla brunatnego?

Polska od lat 70-tych posiada wła-
sny reaktor „Maria” w Świerku – ko-
rzysta z jego działalności wiele pla-
cówek medycznych, przemysłowych 
i naukowych. Energia z paliw kopal-
nych (węgiel), jak wiadomo niesie za 
sobą też wiele niekorzystnych skut-
ków (emisja CO2 i opłaty za tę emi-
sję, które raczej nie będą maleć, od-
pady które trzeba gdzieś składować - 
każdy kto widział hałdy z tych elek-
trowni i skutki jakie wywołują w śro-
dowisku wie o czym mówię). Wia-
domo też, że paliwa kopalne nie są 
„wieczne” i za kilkadziesiąt lat za-
cznie ich brakować. Z drugiej stro-
ny budowa elektrowni jądrowych to 
nie jest szybki proces i nie buduje się 
ich w ciągu roku… Można wpraw-
dzie myśleć o „czystej” energii i bu-
dować np. wiatraki – ale czy chcemy 
aby np. 1/3 kraju pokryta była far-
mami wiatrowymi, które przecież też 

są zagrożeniem dla środowiska, np. 
infradźwięki nie wspominając o wa-
lorach estetycznych krajobrazu. Fo-
towoltaika z kolei jest bardzo drogim 
i mało wydajnym przedsięwzięciem. 
Elektrownie wodne też nie są w sta-
nie zaspokoić potrzeb kraju. Moim 
zdaniem, Polski nie stać na rezygna-
cję z budowy elektrowni atomowych, 
pomimo wielu zagrożeń z nimi zwią-
zanych. Rezygnacja z ich budowy za-
grożenia i tak nie wyeliminuje, gdyż 
takie elektrownie będą budować nasi 
sąsiedzi. Trzeba też pamiętać, że czas 
pracy elektrowni węglowych, które 
posiadamy, wkrótce dobiegnie koń-
ca (zwykle pracują kilkadziesiąt lat).

Pana Laboratorium także bada 
skutki promieniowania, ale chy-
ba nie te związane z działalnością 
elektrowni atomowych?

Zajmujemy się badaniem pola 
elektromagnetycznego, ale raczej od 
strony dotrzymania norm obowią-
zujących w kraju. Skutkami jakie 
wywołuje to promieniowanie w or-
ganizmach żywych zajmują się wy-
specjalizowane instytuty medyczne, 
do których spływają m.in. dane sta-
tystyczne z badań medycznych lud-
ności oraz ludzi zawodowo wykonu-
jących pracę w polach. Są to placów-
ki naukowe, w których zatrudnio-
nych jest wiele osób różnych specjal-
ności: lekarzy, inżynierów i posiada-
jących niezbędny budżet na wielolet-
nie badania. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Inż. Marek Kudła
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komunikat Policji !!!
Informujemy, że w dniu 23  kwietnia br. na ul. 15 Lutego w rejo-

nie ogrodów działkowych znaleziono klucz do samochodu wraz z 
pilotem. Właściciele zguby proszony jest   o zgłoszenie się do  Ko-
misariatu Policji    w Nowogardzie lub o kontakt pod nr te. 91-57-
92-311. 

NZOZ „mardent” poszerzył 
zakres usług medycznych

U stomatologa 
wyleczysz też serce 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mardent, miesz-
czący się przy ul. 15 lutego 17, był do niedawna znany  jako  
zakład medyczny świadczący usługi jedynie z zakresu sto-
matologii. Od marca tego roku, pacjenci mogą skorzystać w 
zakładzie również z usług z zakresu poradnictwa kardiolo-
gicznego i ginekologicznego.

 NZOZ „Mardent”, od 2005 
roku funkcjonuje na nowogardz-
kim rynku usług medycznych. 
Właścicielami zakładu są państwo 
Marcin i Aneta Syfert. Do tej pory 
„Mardent” był jedynie znany ze 
świadczenia usług medycznych z 
zakresu stomatologii. W tym roku 
NZOZ stał się również placówką 
medyczną świadczącą usługi spe-
cjalistycznej opieki medycznej w 
zakresie  kardiologii i ginekolo-
gii. - Pomysł na stworzenie porad-
ni kardiologicznej i ginekologicznej 
w NZOZ zrodził się u nas w listo-
padzie ubiegłego roku. Chcieliśmy 
się po prostu rozwijać i poszerzać 
zakres swoich usług. W tym roku  
podjęliśmy współpracę z dr Pio-
trem Waliszewskim,  specjalistą in-
ternistą-kardiologiem oraz dr Ka-
milą Orzechowską specjalistą gine-
kologiem. Oferujemy naszym pa-
cjentom  pełen zakres usług z za-
kresu poradnictwa kardiologicz-
nego i ginekologicznego. Dodatko-
wo indywidualnie dopasowujemy 
terminy wizyt do potrzeb klienta 
- mówi w rozmowie z DN, lekarz 
stomatolog Marcin Syfert.  

Na chwilę obecną badania z za-
kresu diagnostyki kardiologicz-
nej i ginekologicznej w NZOZ 
„Mardent” można wykonać jedy-
nie odpłatnie. Cena badania zale-
ży od zakresu wykonania usługi. 

NZOZ jest prężnie rozwijającą się 
firmą, która stawia na wykwalifi-
kowaną kadrę medyczną oraz na 
wysokiej klasy sprzęt. -W związ-
ku z poszerzeniem działalności za-
kupiliśmy nowy sprzęt USG przy-
stosowany do badań ginekologicz-
nych, kardiologicznych i interni-
stycznych. Sprzęt przedstawia bar-
dzo dokładny obraz badanego na-
rządu. Jest to bardzo ważne w pro-
cesie diagnostyki. Planujemy pod-
łączyć nowo zakupiony sprzęt z 
monitorem na ścianie, aby pacjent 
również mógł widzieć obraz, który 
wyświetla aparatura. Jesteśmy na 
etapie zakupu Holtera, gdyż ludzie 
często pytają o możliwość wykona-
nia tego typu badania – dodaje na 
zakończanie Marcin Syfert.  

W trakcie rozmowy właściciel 
przychodni „Mardent” poinfor-
mował DN o tym, że w najbliż-
szej przyszłości zamierza podjąć 
kolejne działania mające na celu 
poszerzyć zakres świadczonych 
usług medycznych. 

KS

Marcin Syfert w swoim gabinecie

Nowoczesny gabinet ginekologiczny

komunikat 

Nie posiadamy zdjęć  
z tej uroczystości

W związku z licznymi pytania-
mi, skierowanymi do DN, doty-
czącymi udostępnienia zdjęć z  
uroczystego rozdania na Placu 
Wolności, jabłek z Agencji Ryn-
ku Rolnego (ściągniętych za po-
średnictwem dyrektora ZSO nr 
2) informujemy, że nie jesteśmy w 
posiadaniu takiej dokumentacji.  
Jednocześnie wszystkich zainte-
resowanych, posiadaniem oko-
licznościowej fotki do rodzinne-
go albumu, kierujemy na stronę 
gminy Nowogard – tam znajduje 
się wiele fotografii uwieczniającej 
ów moment, w którym konkret-
na osoba otrzymuje za darmo z 
rąk burmistrza Roberta Cza-
pli, bądź jego zastępcy Krzysztofa 
Kolibskiego, reklamówkę pełną 
dorodnych jabłek. Tam też znaj-

dziemy plakat utworzony spe-
cjalnie na okoliczność zapowie-
dzi tego doniosłego wydarzenia 
z wizerunkiem uśmiechniętego 
(od ucha do ucha) burmistrza, a 
otoczonego wianuszkiem koszów 
pełnych  smacznych jabłuszek. 

Niżej publikujemy natomiast 
zdjęcie ze zwykłego wydawania 
za darmo jabłek pochodzących z 
tego samego źródła, które odbyło 
się dwie godziny wcześniej przed 
ZSO nr 2. 

Red.

Pod ZSO nr 2 w trakcie zwykłego wydawania jabłek, bez obecności burmistrza, roz-
dysponowano 19 ton tych owoców
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

PrOGrAm mISJI 
FATImSkICH  

7 -14 mAJA 2016 r.  
w parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej maryi Panny
SOBOTA – 7 maja 2016
18:00 Rozpoczęcie Misji Mszą świętą z nauką ogólną

NIEDZIELA – 8 maja 2016
Porządek Mszy św. 7:00, 9:30, 11:00, 12:30 (dla dzieci), 

18:00
17:45 Wyprowadzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej z 

Domu Parafialnego i wniesienie do Kościoła
18:00 Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp Henryka 

Wejmana. Słowo Boże wygłosi Kaznodzieja misyjny.
W czasie Mszy swiętej nastąpi odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych i błogosławieństwo matek w stanie błogosła-
wionym.

PONIEDZIAŁEK – 9 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
11:00 – 12:30 Msza święta z nauką dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 1  klasy 0 -VI
13:00 – 14:30 Msza święta z nauką dla młodzieży z I LO 

nr 1 i Gimnazjum nr 1
17:30 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną
MSZE ŚWIĘTE NA FILIACH
16:30 Karsk - Msza święta z nauką ogólną
16:30 Dąbrowa - Msza święta z nauką ogólną
17:30 Olchowo - Msza święta z nauką ogólną
18:30 Wojcieszyn - Msza święta z nauką ogólną

WTOREK- 10 maja i ŚRODA 11 maja – program taki 
sam jak w poniedziałek

CZWARTEK – 12 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną. 
Po Mszy świętej misjonarze odwiedzą chorych
Od 16:30 Spowiedź święta
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną

PIĄTEK – 13 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
Od 16:30 Spowiedź święta
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną

SOBOTA -14 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
17:00 Procesja Fatimska ulicami miasta. Po procesjii 

Msza święta w Kościele i zakończenie misji przy krzyżu mi-
syjnym

Misje Fatimskie prowadzą Ojcowie Pallotyni: 
O. Ireneusz i O. Piotr

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go, i przyj-
dziemy do niego, i będziemy u 
niego przebywać. Kto Mnie nie 
miłuje, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszy-
cie, nie jest moja, ale Tego, któ-
ry Mnie posłał, Ojca. To wam po-
wiedziałem przebywając wśród 
was. A Pocieszyciel, Duch Świę-
ty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego na-
uczy i przypomni wam wszyst-
ko, co Ja wam powiedziałem. Po-
kój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się nie trwo-
ży serce wasze ani się lęka. Sły-
szeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozra-
dowalibyście się, że idę do Ojca, 
bo Ojciec większy jest ode Mnie. 
A teraz powiedziałem wam o 
tym, zanim to nastąpi, aby-
ście uwierzyli, gdy się to stanie.  
(J 14,23-29)

W dzisiejszym Słowie Jezus 
przygotowuje uczniów na mo-
ment swojego odejścia do Ojca. 
Jezus już kolejny raz odwołu-
je się do miłości. Prawda, z któ-
rą każdy z nas musi się skon-
frontować to prawda o niepoję-
tej miłości Boga do człowieka, 
a zarazem człowieka do Boga. 
Dziś słyszymy Chrystusa, który 
mówi o naturalnej konsekwen-
cji miłości. Ten kto miłuje za-
chowuje chrystusową naukę. 
Odpowiedzią na miłość Boga 

jest życie nauką Jezusa. Miłość 
to nie deklaracje, obietnice, sło-
wa. Miłość to działanie, miłość 
to codzienna nasza postawa, a 
nie jednorazowe zachowanie. 
Tylko ten, kto doświadczy, zro-
zumie miłość Boga może żyć 
duchem chrześcijańskim. Czy 
doświadczyłem miłości od sa-
mego Boga? Jeśli tak to kie-
dy? Jakie wydarzenie, okolicz-
ności są z tym związane? Kie-
dy poczułem przychodzącego 
do mnie z miłością Boga? A jaka 
była moja odpowiedź na Jego 
miłość? Czy coś zmieniłem w 
moim życiu? Nad czymś praco-
wałem? To ważne pytania, któ-
re powinniśmy sobie zadać przy 
lekturze tego tekstu. Pierwszą i 
najważniejszą zasadą mojego 
postępowania jest zasada miło-
ści. To z miłości mam zachowy-
wać Boże przykazania. To z mi-
łością mam podchodzić do dru-
giego człowieka. Papież Fran-
ciszek w Adhortacji Apostol-
skiej „Amoris Laetitia”, o miło-
ści w rodzinie przypomina nam 
podstawową prawdę, że KAŻ-
DY CZŁOWIEK JEST BRA-
TEM. Czy rzeczywiście tak w 
moim życiu jest? Czy na każ-
dego patrzę braterskim spojrze-
niem? Patrzę jak na brata i sio-
strę czy jak na wroga, rywala? 
Każdy ma być w moich oczach i 
w moim traktowaniu bratem. To 
wypływa z nauki Chrystusa. Im 
bardziej, częściej będziemy po-
ruszać się w rzeczywistości mi-
łości tym prędzej możemy do-
świadczyć stanięcia w obecno-
ści Boga. Jezus mówi o przeby-
waniu Ojca i Syna w każdym z 
nas. Serce wierzącego czyli serce 
każdego z nas ma stać się miesz-
kaniem dla Boga. W jakim sta-
nie to mieszkanie jest dzisiaj? 
Czy jest ono uporządkowane? 
Czy jest w nim miejsce i ile tego 
miejsca jest dla obecności Boga? 
Może jest we mnie dziś wiele 
nieuporządkowanych kwestii, 
relacji, nieuporządkowanych 

przywiązań do osób bądź rze-
czy, które nie pozwalają w moim 
sercu zamieszkać Bogu? Każ-
dy z nas przeżywa różne nie-
pokoje. Chrystus pragnie w na-
sze serca wlać pokój. Pokój, któ-
ry jest owocem Jego zmartwych-
wstania. Jezus podkreśla, że po-
kój od Niego płynący jest inny 
niż ten światowy. Jak świat daje 
pokój? Poprzez wojnę i walkę. 
Pokój w świecie zaprowadzany 
jest siłą. Chrystus pokój zapro-
wadza poprzez miłość. Pomo-
cą w zaprowadzeniu tego poko-
ju jest Duch Święty, Boży Duch, 
który zostanie posłany wyznaw-
com Jezusa po Jego zmartwych-
wstaniu. Obecnie żyjemy w cza-
sach Ducha Świętego. On jest 
nam dany jako Wspomożyciel. 
Ma za zadanie pomagać nam, 
przypominać o miłości Boga do 
nas. Ma nam przypominać o na-
uce Jezusa. Prośmy zatem o Nie-
go. Mówmy często te jakże łatwe 
słowa: przybądź Duchu Świę-
ty! Przyjdź i naucz mnie kochać 
Boga. Przyjdź i naucz mnie ko-
chać moich bliskich jak również 
tych, których nie potrafię na-
zwać moimi braćmi. 

Proszę Cię, Duchu Świę-
ty, przemień moje wewnętrzne 
napięcie w święte odprężenie; 
przemień mój niepokój w koją-
cą ciszę; przemień moje zatro-
skanie w spokojną ufność; prze-
mień mój lęk w nieugiętą wia-
rę; przemień moją gorycz w sło-
dycz Twej łaski; przemień mrok 
mojego serca w delikatne świa-
tło; przemień moją obojętność w 
serdeczną życzliwość; przemień 
moją noc w Twoje światło; prze-
mień zimę mojej duszy w Two-
ją wiosnę; wyprostuj moje krzy-
we drogi, wypełnij moją pust-
kę; oczyść mnie z pychy, pogłę-
bij moją pokorę; rozpal we mnie 
miłość, zgaś we mnie zmysło-
wość.

Przyjdź, Duchu Święty, doko-
naj cudu przemiany mego serca, 
abym się stał podobny do Chry-
stusa, naszego Pana i Zbawicie-
la. Który z Ojcem i  z  Tobą żyje 
i króluje przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Ks. Krystian Dylewski
Stanisława Mazur: lat 89, zmarła 25.04.2016r., pogrzeb odbył się 

27.04.2016r., na cmentarzu w Stepnicy.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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Statut zmieniony - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza wprowadzona, ważne 
zmiany dla przyszłości powiatu stały się faktem!!

Samorząd powiatowy to wspólnota mieszkańców!

Podczas ostatniej sesji rady po-
wiatu na wniosek Partnerstwa i 
Rozwoju (PiR), pod którym pod-
pisało się blisko 1000 mieszkańców 
powiatu goleniowskiego, wpisano 
do statutu  tzw. obywatelską inicja-
tywę uchwałodawczą. Inicjatywa ta 
umożliwia mieszkańcom przedkła-
danie własnych projektów uchwał 
pod głosowania w radzie powia-
tu, jeśli uprzednio podpisze się pod 
nimi 1 % mieszkańców gmin wcho-
dzących w skład powiatu (stano-
wi to około 800 podpisów). Do-
tąd możliwość składania projektów 
uchwał na tym szczeblu posiadał je-
dynie starosta, zarząd, przewodni-
czący rady, klub radnych oraz grupa 
co najmniej pięciu członków rady.

Projekty uchwał przygotowywa-
ne przez mieszkańców będą oczy-
wiście musiały mieścić się w ra-

mach zadań tej jednostki. Jak spoj-
rzymy w uprawnienia starostwa to 
okazuje się, że pola dla obywatel-
skich inicjatyw nie powinno za-
braknąć. A co za tym idzie, na pew-
no nie uczyni martwym nowego za-
pisu w statucie. Jest to także forma, 
przy skorzystaniu z której rada obli-
gatoryjnie musi głosować, czyli za-
jąć stanowisko, czego przy zwykłej 
petycji robić nie musi.

Z całą pewnością będzie to rów-
nież dodatkowe narzędzie do ak-
tywności dla wszystkich tych, któ-
rzy traktują samorząd powiatowy 
jako wspólnotę mieszkańców po-
szczególnych gmin, a nie tylko jako 
miejsca realizacji partyjnych intere-
sów.

Wprowadzenie tego zapisu w sta-
tucie nie było zadaniem łatwym, po-
nieważ dzielenie się władzą, i to na 
dodatek z obywatelami, nie należy 
do ulubionych zwyczajów naszych 
polityków. Monopol decyzyjny, jaki 
realnie należy do wybranych- przy-
najmniej w okresie między kolej-
nymi wyborami- w istocie nie po-
zwalał obywatelom wpływać w spo-
sób skuteczny na bieg ważnych spo-
łecznie spraw – decydującym czyn-
nikiem jest bowiem aktywność lub 
bierność radnych. A dotychczaso-
we doświadczenia, przynajmniej z 
punktu widzenia zabezpieczenie w 

powiecie goleniowskim uprawnio-
nego interesu społeczności nowo-
gardzkiej, nie są niestety najlepsze. 
Dowodem braku skuteczności no-
wogardzkich radnych powiatowych 
w przeszłości była między inny-
mi słynna już sprawa nie przyzna-
nia kontraktu punktowi rehabilita-
cyjnemu w Nowogardzie, jednocze-
śnie skierowanie dwóch kontraktów 
do gabinetów rehabilitacyjnych w 
Goleniowie, co powoduje do dzisiaj 
ogromne opóźnienia z możliwo-
ści korzystania z zabiegów na miej-
scu w Nowogardzie. Obserwujemy 
również faworyzowanie siedziby 
powiatu, czyli gminy Goleniów w 
obszarze sposobu gospodarowania 
majątkiem powiatu, przywołajmy 
tutaj chociażby przykład sprzeda-
ży harcówki w Nowogardzie(i wy-
korzystanie pozyskanej kwoty m.in. 
na goleniowski szpital), podczas 
gdy podobną nieruchomość nale-
żącą do powiatu, ale mieszczącą się 
na terenie gminy Goleniów, przeka-
zano w formie darowizny tej i tak 
najbogatszej przecież w naszym re-
jonie gminie. Z przeszłości należy 
także przypomnieć wielomiliono-
we nakłady inwestycyjne powiatu, 
usytuowane w Goleniowie, czyli np. 
na budowę basenu, szpitala czy cen-
trum szkolnictwa specjalnego. 

Taka polityka, która jest bar-

dziej aktem wygodnego przetrwa-
nia wielu radnych aniżeli jakim-
kolwiek racjonalnym wieloletnim 
planem działania, spowodowała w 
istocie zatrzymanie bez pozytywne-
go, jak na razie rezultatu rozpoczę-
tego przez PiR obywatelskiego pro-
jektu zmiany nazwy powiatu. Pro-
jektu  bez wątpienia mogącego po-
zytywnie wpłynąć na harmonijny 
rozwój całego powiatu i budowanie 
silniejszego niż dotąd utożsamiania 
się mieszkańców ze wspólnotą po-
wiatową. Efektem takiego osiem-
nastoletniego już stanu rzeczy, są 
ostatecznie narastające dyspropor-
cje rozwojowe pomiędzy gminami 
wchodzącymi w skład powiatu. Od-
powiedzialność za to ponoszą cał-
kowicie dotychczasowi członko-
wie władz powiatowych zarówno 
uchwałodawczych, jak i wykonaw-
czych. 

W tej sytuacji można uznać wręcz 
za sukces, że na rozpatrzenie nasze-
go wniosku o wprowadzenie do sta-
tutu inicjatywy czekaliśmy tylko 
prawie rok (podpisy złożyliśmy w 
czerwcu 2015). Jeszcze samo  gło-
sowanie w tej sprawie było także 
kilkukrotnie przekładane na kolej-
ne posiedzenia. Przełamanie nastą-
piło podczas ostatniej sesji, zmia-
ny udało się przeprowadzić, ale i to 
nie obyło się bez sprzeciwu radnych 

SLD.
Przyjęta już jako uprawnienie sta-

tutowe uchwałodawcza inicjatywa 
obywatelska wpisuje się niewątpli-
wie w realizację polityki budującej 
samorząd powiatowy, jako wspól-
notę chcącą świadomie kształto-
wać swoją przyszłość. Taką wizję 
Partnerstwo i Rozwój przedstawia-
ło także przed dwoma laty podczas 
wyborów samorządowych, wów-
czas poparło nas 8 % mieszkańców 
powiatu. Jednym z konkretów tego 
programu wyborczego była właśnie 
obywatelska inicjatywa uchwało-
dawcza, którą mimo, że nie ma na-
szych przedstawicieli w radzie po-
wiatu, udało się ostatecznie wpro-
wadzić.

Na koniec chciałbym podzięko-
wać przewodniczącemu rady Ka-
zimierzowi Ziembie za zrozumie-
nie dla konieczności zmian w sta-
tucie oraz za to, że wytrzymał pre-
sję grupy lobbującej za utrzyma-
niem dotychczasowego status quo. 
Dziękuję również wszystkim zbie-
rającym podpisy, bez nich także 
nie byłaby możliwa realizacja tego 
przedsięwzięcia oraz Państwu, któ-
rzy wsparliście tą inicjatywę składa-
jąc podpis pod projektem. 

Paweł Słomski 
Partnerstwo i Rozwój

Gimnazjum nr 2

Potrafi oczarować 
słowem…
Recytacja jest jedynym chyba rodzajem interpretacji arty-
stycznej, w której słowo stanowi element podstawowy. Wy-
stąpienie na scenie bez kostiumu, rekwizytów, bez wsparcia 
gestykulacji jest trudnym zadaniem.

Jakub Kazuba – uczeń Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie -  po-
radził sobie z tym zadaniem do-
skonale. Został laureatem Małego 
Konkursu Recytatorskiego w ka-
tegorii klas gimnazjalnych. Zna-
lazł się w wąskim gronie najlep-
szych w naszym województwie.

Jakub ma perfekcyjnie wypra-
cowany warsztat, dzięki czemu 
odnajduje się na scenie bez pro-

blemu. Od lat oczarowuje widow-
nię Nowogardzkiego Domu Kul-
tury i jurorów licznych konkur-
sów. W tym roku zachwycił swo-
ją recytacją również komisję Ru-
chu Artystycznego zgromadzo-
ną w Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. Świetnie zaprezen-
tował swoje umiejętności, recytu-
jąc fragment prozy i wiersz, któ-
re idealnie pasowały do jego oso-
bowości.

Przygoda z recytacją w Małym 
Konkursie Recytatorskim dobiega 
końca, bo Jakub niebawem koń-
czy gimnazjum, ale otwiera się 
przed nim nowy rozdział rywali-
zacji w Ogólnopolskim Konkursie 
Recytatorskim. Można przypusz-
czać, że tu również sukcesów nie 
zabraknie.

Informacja własna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Mamo, tato - baw się ze mną!
Dnia 19.04.2016 r, odbyły się w naszej szkole kolejne zawody sportowe pod hasłem „Mamo, tato – 
baw się ze mną”. W zmaganiach sportowych brały udział dzieci z klasy II b i ich rodzice. 

Celem przeprowadzenia zawo-
dów było zintegrowanie zespołu kla-
sowego, poznanie się rodziców, inte-
growanie rodziców, pogłębianie wię-
zi emocjonalnych między dziećmi i 
ich rodzicami, kształtowanie właści-
wych postaw społecznych, kształto-
wanie umiejętności „zdrowej” ry-
walizacji. Wszystkie konkurencje 
wzbudzały wielkie emocje i doping 
kibiców. Do najzabawniejszych kon-
kurencji zaliczyć można slalom mię-
dzy nogami rodzica, bieg z piłką mię-
dzy rodzicem a dzieckiem, slalom z 
piłką prowadzoną kijem do hokeja, 
podawanie piłki lekarskiej górą. Inne 
konkurencje, z którymi przyszło się 
zmierzyć zawodnikom to: rodzinne 
bieganie, zanoszenie i przynoszenie 
klocków, rzuty woreczkami do obrę-
czy, przeprawa na krążkach. Na za-
kończenie zawodnicy pogratulowa-
li sobie udanej zabawy, dzieci wrę-
czyły rodzicom własnoręcznie przy-
gotowane medale i zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcia. Zawody zorganizowa-
ła U. Zajda.

Inf. własna

Adoptuj, nie kupuj 
Dora ma około 9-10 miesięcy, 

aktualnie przebywa w licznym sta-
dzie, 4 inne psy i 4 koty. Akceptu-
je bez problemu inne zwierzęta, za-
czepia je do zabawy, nie jest agre-
sywna, lubi zabawy i harce. Ma 
wielkie zasoby energii, zdarza jej się 
coś zbroić, jak to ze szczeniakami 
bywa, np. buty uprowadzić. Jak zna 
teren załatwia się bez problemu, sy-
gnalizuje potrzebę, oczywiście jak 
się już zadomowi. Dora potrzebuje 
mądrego odpowiedzialnego właści-

ciela, życie w sforze na pewno wie-
le ją też uczy, zwierzaki świetnie się 
dogadują. Jest młodą i lekko zwa-
riowaną dziewczynką. Dora poleca 
się do adopcji. Kontakt: Karina 730 
812 660 lub fundacjapsiakosc@
wp.plfundacjapsiakosc@wp.pl  
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W Alior BAnku solidni płAcą mniej!
dobrzy kierowcy za bezszkodową jazdę otrzymują duże zniżki na ubezpieczenie. czy nie można zatem nagrodzić solidnych klientów banków regularnie spłacających 
kredyty? otóż można! Alior Bank obniża aż o 30% oprocentowanie pożyczki gotówkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobrą historią kredytową. 
o szczegółach tej przełomowej oferty mówi Agnieszka Luty, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 1.

Skąd pomysł na taką ofertę?
– Chcieliśmy docenić osoby, które regularnie 
spłacają raty i nie mają żadnych zaległości 
z tytułu posiadanych kredytów. Skoro w innych 
branżach solidni klienci są nagradzani, 
dlaczego nie wyróżnić osób z  dobrą 
historią kredytową? Jesteśmy pierwszym 
bankiem, który wpadł na ten pomysł.
Co konkretnie oznacza „dobra historia 
kredytowa”, jakie warunki należy 
spełnić, by skorzystać z oferty?
– Dobrą historię kredytową klient tworzy 
dzięki spłacaniu rat swoich pożyczek 

w kwotach i terminach zgodnych z harmo-
nogramem spłat. Jeśli klient przez co 
najmniej 12 miesięcy regularnie spłaca 
swoje pożyczki w innych bankach, 
to przenosząc je do Alior Banku otrzyma 
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem 
niższym o 30%. 
Zapewne trzeba dostarczyć wiele 
dokumentów?
– Otóż nie. Aby otrzymać kredyt 
konsolidacyjny z oprocentowaniem niższym 
o 30%, wystarczy przedstawić dokumenty 
potwierdzające aktualne oprocentowanie 
pożyczki w innym banku. Może to być np. 
umowa kredytowa lub - z datą nie starszą 
niż 30 dni od daty dostarczenia do Banku 
-  aktualny harmonogram spłat czy 
zaświadczenie z banku. 

A czy z promocyjnej oferty mogą 
skorzystać osoby, które już spłaciły 
pożyczki?
– Oczywiście, oferta dotyczy również osób, 
które obecnie nie mają żadnej pożyczki, 
ale  ostatnią spłacili do 6 miesięcy wstecz 
od daty złożenia wniosku o pożyczkę 
w Alior Banku i przez ostatnie 12 miesięcy 
od jej spłacenia nie zalegali z ratami. 
Wówczas oprocentowanie tej nowej 
pożyczki zostanie obniżone o 30% od 
stawki bazowej, wynoszącej 10%. 
Oczywiście Bank sprawdza też, czy klient 
nie miał żadnych opóźnień w spłacie 
innych zobowiązań wobec banków w ciągu 
roku przed złożeniem wniosku w Alior 
Banku. Zgodnie z ideą oferty, doceniamy 
naprawdę solidnych klientów. 

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt 
i pożyczkę? 
– W przypadku nowej pożyczki klient może 
wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł, 
a  gdy przenosi minimum jeden kredyt 
z innego banku – nawet o 200 tys. zł. 
Na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu i pożyczki?
– Okres kredytowania może wynieść od 
3 miesięcy do nawet 10 lat. Pozwala to na 
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie 
wysokości rat do indywidualnych możliwości 
finansowych klientów. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki 

     

Z doBrą HisTorią kredYToWą 
prZYjdŹ po niŻsZe oprocenToWAnie

poŻYcZkA i konsolidAcjA

rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów):  50  000   zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91  zł, oprocentowanie nominalne: 7%, 
całkowity koszt kredytu:  9907,91  zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, 
miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. oferta dotyczy zobowiązań spoza 
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz 
nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od 
złożenia wniosku. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.  
szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 
Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na stanowisko: 

BRYGADZISTA 
   Wymagania: 

 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziany kierunek technologia drewna,  
specjalność meblarstwo, 

 Doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu produkcją i zespołem ludzi,  
 Mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu przemysłu drzewnego,   
 Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników,  
 Otwartość na nowe rozwiązania,  
 Dobra organizacja pracy, operatywność, odpowiedzialność i dynamizm w działaniu,  
 Umiejętność podejmowania decyzji, 

   Oferujemy: 

 Interesujące wyzwania przy realizacji zadań, 
 Możliwość rozwoju zawodowego,  
 Udział w szkoleniach,  
 Zatrudnienie na umowę o pracę, 
 Narzędzia potrzebne do pracy na wykonywanym stanowisku, 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@drewpol.pl  lub 

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221 
Tel. 91 57 90 111  

Oferty prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą  z  dn.  29.08.97  roku  o  Ochronie  Danych 
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”. 

Bułgaria - Rumunia - Mołdawia
05.07 - 15.07 (objazd w 8 dni + 3 dni hotel 5*)

samolot + autokar        Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

PIASEk, PIASEk 
PrZESIEWANY, 

ŻWIr, CZArNOZIEm, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIrOWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEm 
DO klIENTA

A/0
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Nie idźmy tą drogą..., czy nie warto wziąć przykładu z Baltony
Tylko młodsze pokolenia mieszkańców Nowogardu może nie wiedzieć, gdzie kiedyś znajdowała się popularna „Baltona” przy ul. Kościuszki. To właśnie 
w tym sklepie, przez wiele lat można było kupić swego rodzaju dobra, zwane wówczas „luksusowymi”. Dziś to niewyobrażalne, ale za takie właśnie uważa-
no m.in. telewizory i chociażby dobrej jakości odzież, słodycze, kawę czy…klocki Lego. W „Baltonie” swoją przygodę z handlem rozpoczął pan Lech  Wy-
rembski, prowadzący dziś w tym miejscu równie znany sklep Audio-Wideo, oferujący przede wszystkim akcesoria elektroniczne. W rozmowie z DN, pan 
Lech opowiada o swojej drodze zawodowej, a także o tym, jaka jest dzisiaj, jego zdaniem, kondycja lokalnego handlu. 

Dziennik Nowogardzki: „Bal-
tona” nie istnieje już od wielu lat, 
jednak do dziś tkwi w pamięci 
wielu mieszkańców Nowogardu. 

Lech Wyrembski: Zapewne tak, 
bo jeszcze do niedawna klienci  mó-
wili na mój sklep „Baltona”.  Zacznę 
jednak od tego, że Baltona oraz Pe-
wex to swoiste symbole poprzednie-
go systemu. Można było w nich ku-
pić towary z tzw. zachodu, dziś do-
stępne w każdym sklepie. Ciekawost-
ką jest fakt, że sklepy o nazwie Balto-
na funkcjonują do dziś. Pewex nato-
miast już nie istnieje.  

A, jaka była historia otwarcia 
punktu Baltona w Nowogardzie? 

Minęło już niespełna 20 lat od 
chwili, gdy zdecydowałem się za-
mknąć ten rodzaj handlu. Co do hi-
storii, to powstanie jego zawdzię-
czam moim znajomym z Golenio-
wa, którzy zasugerowali otworze-
nie właśnie oddziału Baltony w No-
wogardzie. Powiem panu, że to był 
czas prosperity dla tego miejsca. 
Sklep Baltona w Nowogardzie cieszył 
się ogromnym powodzeniem wśród 
mieszkańców. Towar był najlepszej 
jakości, dlatego może zabrzmi to nie-
wiarygodnie, ale wtedy potrafiłem 
w ciągu jednego dnia sprzedać na-
wet od 10 d0 15 telewizorów słyn-
nych już marek takich jak:Otake czy 
Grundig. Czy też wież stereo, któ-
re z tego co wiem, w niektórych do-
mach grają do dziś. By jeszcze bar-
dziej podkreślić, że był to wyjątko-

wy czas dla tej branży powiem, że 
na tej niewielkiej powierzchni około 
30 m² sprzęt, czy aparatura muzycz-
na, gdyż tak jeszcze wtedy się mó-
wiło na ten rodzaj sprzętu, schodził 
jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. 
Były to piękne czasy, które wspomi-
nam z sentymentem. Takie marki 
jak: Orion, Fischer, Otake, czy Hita-
chi  były markami tamtych czasów, 
poniekąd niektóre jeszcze do dziś z 
powodzeniem bardzo dobrze funk-
cjonują na rynku. 

Kończąc ten wątek przypomnia-
ła mi się jeszcze słynna reklama 
wilka morskiego z fajką? Symbo-
lizował on główną grupę zawo-
dową, która kupowała w Baltonie, 
czyli marynarzy. 

No tak. Taki właśnie był ten sym-
patyczny marynarz. W rzeczywisto-
ści był to bardzo dobrze przemyśla-
ny symbol reklamowy. W czasach, 
gdy w Polsce sklepy były słabo za-
opatrzone lub nie było w nich nic po 
za octem czy musztardą, w Baltonie 
można było dostać towary, o których 
pan Nowak czy Kowalski mógł jedy-
nie pomarzyć. Kartą wstępu do tego 
miejsca były dewizy, lub charakte-
rystyczne bony, na których właśnie 
umieszczano ten charakterystyczny 
wizerunek marynarza. Natomiast 
w nowogardzkiej placówce Baltony 
klient mógł płacić już złotówkami. 

Panie Leszku, dziś natomiast 
zakupy można robić nie tylko w 
sklepach wypełnionych przeróż-

nym towarem, ale również w In-
ternecie. Jak to wpływa na pańską 
kondycję jako handlowca?

Internet jest ogromnym zagroże-
niem dla handlu detalicznego. Dla-
tego tutaj pozostaje mi jedynie zasu-
gerować, by kierować się rozsądkiem 
i patrzeć na oryginalność, pochodze-
nie a także funkcjonalność sprzętu. 

Proszę powiedzieć, co można 
kupić w pańskim sklepie?

Sklep jest niewielki, ale jego asor-
tyment pozwala klientowi przebierać 
w dużej ofercie akcesoriów elektro-
nicznych. Począwszy od baterii, aku-
mulatorków, które mogą zastąpić już 
te stare nie działające, a skończyw-
szy na przewodach antenowych, an-
tenach domowych i szerokopasmo-
wych, złączach HDMI, które znacz-
nie zwiększają jakość obrazu w tele-
wizorze.  Nie mogę jeszcze pominąć 
dekoderów DVBT, pilotów do tele-
wizorów uniwersalnych, które rów-
nież są w sprzedaży i są bardzo chęt-
nie wciąż poszukiwane, bo ten ory-
ginalny czasem się zużyje czy też zo-
stanie zalany. 

W sklepie istnieje również 
punkt dorabiania kluczy? 

Zgadza się jest to usługa bardzo 
popularna i potrzebna. Rzeczywiście 
jest bardzo duży wachlarz tej usłu-

gi, bo klucze mogę dorobić w zasa-
dzie do większości zamków w bar-
dzo krótkim czasie. Ta czynność jest 
realizowana niemal ekspresowo, co 
w dzisiejszych czasach jest bardzo 
istotne. 

Poza tym prowadzi Pan jak wi-
dzę, również sprzedaż instrumen-
tów muzycznych? 

Tak, w sklepie można kupić gita-
ry klasyczne, akustyczne, elektrycz-
ne  oraz struny, jak również stoja-
ki muzyczne i tym podobne akceso-
ria wykorzystywane przez muzyków. 

Ten towar, chociaż jest już w niewiel-
kiej liczbie, to nadal cieszy się zain-
teresowaniem, zwłaszcza wśród mło-
dzieży. Muzyka była obecna w moim 
życiu od lat młodości, a gitara to in-
strument na którym potrafię grać, 
toteż nie wyobrażam sobie, by go nie 
mieć w swoim sklepie. 

Panie Leszku, przez pewien czas 
część powierzchni pana sklepu 
zajmował też salon telefonii ko-
mórkowej Era. Po 15 latach, ten 
operator zniknął z naszego ryn-
ku lokalnego. Słynne hasło sie-
ci „Chwile, które łączą” przesta-
ło mieć znaczenie na rzecz sieci 
T-Mobile, która w 2011 zastąpiła 
polską Erę. 

Niestety taka była prawda. Era zo-
stała przemianowana w 2011 roku 
na T-Mobile. Nowy operator doko-
nał bardzo dynamicznych zmian, 
które zdecydowanie miały być na-
stawione na zysk i niewielkie punkty, 
takie jak ten w Nowogardzie poszły 
pod przysłowiowy „młotek”. Efek-
tem tego była konieczna i przymu-
sowa likwidacja salonu. Zmiana z 
Era na T-Mobile nie była bezpośred-
nio odczuwalna dla klientów starej 
sieci Era, bo zmiany zostały wpro-
wadzone bardzo płynnie i sprawnie. 
Sam osobiście przeżyłem tę zmianę, 

bo przecież została zamknięta albo 
bardziej dosadnie powiem wykupio-
na polska sieć przez giganta niemiec-
kiego, jaką jest sieć T- Mobile. Nie-
miecka sieć zamknęła oprócz punktu 
nowogardzkiego jeszcze 200 innych 
punktów w całej Polsce. Powód, jaki 
przychodzi mi do głowy, to bez wąt-
pienia wyrachowana ekonomia, w 
której niemiecki operator bardzo do-
kładnie przeanalizował nasz rynek i 
stwierdził, że ograniczy się do wła-
snych salonów, a bezpośredni kon-
takt z klientem zastąpi Internet i te-

lemarketing. Czy to była słuszna za-
miana? Uważam, że mieliśmy polską 
dobrą firmę z perspektywami, której 
nie rozwaliła ekonomia lecz polity-
ka, wtedy rządzących władz.  Dziwi 
to tym bardziej, że Era miała dobre 
wyniki finansowe, wyrobioną markę 
i mnóstwo klientów. Dlatego żal da-
lej rozwijać ten wątek naszej rozmo-
wy, bo utraciliśmy dobrą, polską fir-
mę, która była wizytówką nowych 
technologii i łączności w świecie tele-
fonii komórkowej. W praktyce ozna-
czało to, że z polskiego rynku znik-
nęła jedna z najsłynniejszych i naj-
bardziej wartościowych polskich ma-
rek, która towarzyszyła nam od wej-
ścia telefonii komórkowej w Polsce i 
miała naprawdę bardzo dobre noto-
wania.

Słucha się z zaciekawieniem, jak 
pan mówi z troską o naszą naro-
dową tożsamość i gospodarkę. A 
jak pan postrzega pod tym wzglę-
dem naszą małą ojczyznę, czy-
li Nowogard? Czy to przyjazne 
przedsiębiorcom miejsce? 

Jeżeli dalej będzie w tym mieście 
taka zapaść ekonomiczna to prze-
widuję, że biznes tej małej przed-
siębiorczości w ciągu najbliższej de-
kady całkowicie zaniknie. To nie są 
słowa pana Leszka, lecz niewielkie-
go przedsiębiorcy, który mówi to, 
co w większości w tym mieście my-
śli. Dlatego proszę mi wybaczyć, ale 
tutaj nic się więcej już nie da po-
wiedzieć... Żyjemy w bardzo nie-
zrozumiałej dla mnie rzeczywi-
stości i dotyczy to zarówno nasze-
go miasta, jak i całego kraju. Po-
cieszającym faktem jest to, że mam 
swój lokal handlowy, który pozwala 
mi przetrwać te ciężkie czasy. Nie-
mniej jestem nastawiony do życia 
wciąż bardzo optymistycznie, bo na 
przełomie minionych lat miałem to 
szczęście współpracować ze wspa-
niałymi ludźmi. Dlatego korzysta-
jąc z uprzejmości gazety Dziennik 
Nowogardzki, chciałbym wszystkim 
i z osobna bardzo serdecznie podzię-
kować za te minione lata.  

Rozumiem zatem, że widzi pan 
przyszłość lokalnego handlu ra-
czej w czarnych barwach? 

Jest ciężko i niestety ja osobiście 
widzę to w szarym kolorze. Dlatego 
metoda „po niemiecku” wolno, ale 
skutecznie unicestwia nasz narodo-
wy potencjał wytwórczy, czego efek-
tem jest, np. wykup wspomnianej 
wcześniej polskiej sieci telefonii ko-
mórkowej ERA, ale i niektórych skle-
pów, które zastąpiły super markety 
rodem z Niemiec, czy innych krajów 
zachodnich. Dlatego może zakończę 
naszą rozmowę nieco metaforycznie 
„Nie idźmy tą drogą”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy - Sklep AUDIO-VIDEO – Lech Wyrembski 

ekspresowe dorabianie kluczy to jedna z usług, które wykonuje pan Leszek 

Sklep AUDIO-VIDEO mieści się w Nowogardzie na ul. Kościuszki 1
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Osińska liga Piłki Siatkowej – Finał

Mistrzostwo dla Wojcieszyna!
Dobiegły już końca zmagania w osińskiej Lidze Piki Siatkowej. W sobotę (23 kwietnia), zostały rozegrane dwa pojedynki. W pierwszym z nich Dąbrowa 
pokonała Żabowo w meczu o 3. miejsce. Natomiast w finale Wojcieszyn wygrał z Węgorzami i sięgnął po tytuł Mistrzowski. 

Siatkarze z gminy Nowogard re-
prezentujący Dąbrowę oraz Żabo-
wo, debiutowali w Osińskiej Lidze 
Piłki Siatkowej i od razu walczy-
li o medal. W meczu o 3. miejsce 
zdecydowanie lepiej od początku 
prezentowała się Dąbrowa, która 
pokonała Żabowo 25:11. W dru-
gim secie gra była bardziej zacięta, 
jednak to Dąbrowa zdobyła jako 
pierwsza 25 punktów i prowadzi-
ła już w meczu 2:0. Siatkarze z Ża-
bowa nie mieli jednak zamiaru się 
poddać. Po koncertowej grze Ża-
bowo wygrało 3 seta do 21, nato-
miast w czwartej partii tryumfo-
wało do 15 punktów i tym samym 
kibice byli świadkami tie-breaka. 
W decydującym secie Dąbrowa 
ponownie wróciła na odpowied-
nie tory i po zwycięstwie 15:12, 
świętowała wywalczenie brązo-
wych medali. 

Finał był najlepszym podsumo-
waniem poziomu ligi. Był to naj-
ładniejszy mecz spośród wszyst-
kich spotkań, w sumie mecz fina-
łowy był 51 meczem w tym sezo-
nie Ligi i został rozegrany pomię-
dzy dwoma najlepszymi druży-
nami. Spotkanie to oglądała gru-
pa ponad 140 kibiców. Przed me-
czem minutą ciszy zawodnicy i ki-
bice uczcili pamięć zmarłego ko-
legi Grzegorza Nowosielskiego. 
Tyle osób od dawna nie zasiada-
ło na skromnych trybunach ZSP 
w Osinie. Dla kibiców było to na-
prawdę piękne i emocjonujące wi-
dowisko. Kibice obu drużyn do-
pingowali swoje zespoły, oczywi-
ście sportowo i fair play. Były bęb-
ny, wuwuzele itp. Kibice z niedo-
wierzaniem oglądali pojedynek 
obu drużyn. Wiele akcji było na-
gradzanych gromkimi brawami. 
Ostatecznie po tie-breaku ze spo-
tkania zwycięsko wyszedł LZS 
Wojcieszyn wygrywając po cięż-

kiej walce 3:2. Finał godny finału 
- tak ten mecz podsumowali ki-
bice. Po finale odbyło się uroczy-
ste podsumowanie i zakończenie 
ligi. Puchary, medale i dyplomy 
ufundowane przez Urząd Gmi-
ny w Osinie wręczali: Wójt Gminy  
Krzysztof Szwedo, Przewodniczą-
cy Rady Gminnej Andrzej Łuczak 
oraz przewodniczący LZS Gminy 
Osina Tomasz Gajda. Wszystkie 
zespoły otrzymały puchary, me-
dale i dyplomy. Trzy pierwsze ze-
społy otrzymały dodatkowo piłki 
Molten V5M5000. Spośród pozo-
stałych drużyn wylosowano jesz-
cze jedną piłkę, która pozostała w 
Osinie. Wręczono również nagro-
dy indywidualne. Najlepszy roz-
grywający: Marcin Barycza (Wę-
gorza), Najlepszy środkowy: Bar-
tosz Machol (Węgorza) i MVP 
Ligi: Łukasz Czarny (Wojcieszyn). 

Na koniec Wójt Gminy podzię-
kował wszystkim drużynom za 
udział w VII Edycji OLPS oraz za-
prosił na VIII edycję. Podziękował 
również, wraz ze wszystkimi dru-
żynami, organizatorowi Ligi a za-
razem sędziemu wszystkich spo-
tkań, panu Tomaszowi Gajdzie, 
za sprawną organizację i promo-
cję tej pięknej dyscypliny na tere-
nie Gminy Osina. Podziękowania 
składali także zawodnicy, ich zna-
jomi oraz zaproszeni goście. Była 
to największa i najlepiej zorgani-
zowana liga w powiecie goleniow-
skim – słowa te padały z ust za-
wodników i kibiców. Padły rów-
nież słowa: „Szkoda, że takiej or-
ganizacji nie ma u nas w Nowo-
gardzie… Oni powinni się od was 
uczyć” (pozostawmy to bez ko-
mentarza...).

Podziękowanie za Ligę organi-
zatorowi złożył również Starosta 
Powiatu Goleniowskiego Tomasz 
Kulinicz, który żałował, że nie 

mógł osobiście uczestniczyć w za-
kończeniu w Osinie. Dodajmy, że 
T. Kulinicz jest też przewodniczą-
cym Powiatowych LZS.

- Jako organizator i sędzia rów-
nież dziękuję wszystkim druży-
nom za udział w Lidze i napraw-
dę sportową rywalizację. Dziękuję 
kibicom, którzy dzielnie dopingo-
wali swoje zespoły. Dziękuję rów-
nież za pomoc w organizacji Ligi 
panu Wójtowi Gminy,  pani dy-
rektor ZSP w Osinie Tatianie Ol-
bert,  nauczycielom w-f z Osiny 
Michałowi Janikowi i Sebastiano-
wi Kowalikowi oraz sekretariato-
wi zawodów: Gracjanowi i Fili-
powi. Mam nadzieję, że VIII edy-
cja będzie równie emocjonująca i 
udana pod każdym względem jak 
ta już zakończona VII – powie-
dział Tomasz Gajda. 

Gratulujemy drużynie z Wojcie-
szyna mistrzowskiego tytułu oraz 
życzymy powodzenia wszystkim 
zespołom w kolejnej edycji OLPS. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Mecz o 3. miejsce:
Żabowo – Dąbrowa 2:3 
(11:25, 23:25, 25:21, 25:15, 

12:15)
Finał:
Wojcieszyn – Węgorza 3:2
(24:26, 25:22, 26:24, 21:25, 

15:13)

Klasyfikacja końcowa:
1. Wojcieszyn
2. Węgorza
3. Dąbrowa
4. Żabowo
5. Krzywice
6. Gwiazda osina
7. Wyszomierz
8. Kikorze
9. Osina
10. Bodzęcin

Siatkarze z Wojcieszyna nie mieli sobie równych i w pełni zasłużenie zdobyli mi-
strzostwo Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej

Na zdjęciu brązowi medaliści- siatkarze LZS Dąbrowa

Węgorza w tym sezonie muszą zadowolić się srebrnymi medalami
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mistrzostwa Polski mężczyzn i Par w kulturystyce, Grand Prix Fitness

Pomorzanin z medalami
Świetne wieści napłynęły z Kielc, gdzie w dniach 23-24 kwietnia, odbywały się Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce oraz Grand Prix Fitness. 
Reprezentanci Pomorzanina wywalczyli srebrny i brązowy krążek, zajmując w klasyfikacji drużynowej wysokie 10. miejsce. 

Kulturyści z sekcji Pomorza-
nina Nowogard odnieśli kolejne 
ogólnopolskie sukcesy. Tym ra-
zem podczas Mistrzostw Polski 
wywalczyli dwa medale. Joanna 
Wodecka startująca w kategorii 
Fitness sylwetkowe do 163 cm 
zajęła 2. miejsce, ustępując na 
podium jedynie reprezentantce 
KSSSiKW Wiking Starachowi-
ce. W tej samej kategorii zapre-
zentowała się również Natalia 
Goc, która zakwalifikowała się 
do finału, ale ostatecznie zaję-
ła 6. pozycję. Pośród mężczyzn 
Pomorzanina reprezentowało 4 
zawodników. W kategorii Kul-
turystyka do 95 kg w finale wy-
stąpił Marcin Wesołowski, któ-

ry w tym roku wywalczył jedy-
nie 6. miejsce. O finał „otarł” się 
Kamil Strzeszewski, który skla-
syfikowany został na 7. miej-
scu. Do rozgrywki finałowej nie 
awansowali również Adam So-
bótka (9. miejsce) w kategorii 
Kulturystyka do 90 kg oraz Mi-
chał Śniegowski (niesklasyfiko-
wany) w kategorii Kulturystyka 
klasyczna pow. 180 cm. Drugi 
medal przez Pomorzanin został 
wywalczony w kategorii pary 
mieszane. Na scenie reprezen-
tując Nowogard wspólnie zapre-
zentowali się Natalia Goc i Ka-
mil Strzeszewski. Nowogardzki 
duet został wysoko oceniony 
przez sędziów, dzięki czemu Na-

talia i Kamil mogli cieszyć się z 
brązowego medalu. W tej kate-
gorii wygrała para z UKS Black 
& White Ostrowiec Świętokrzy-
ski, a na drugim miejscu uplaso-
wali się para z KS Fitness Klub 
Aplauz Warszawa.

W sumie wszystkie starty za-
wodników Pomorzanina upla-
sowały nowogardzki klub w 
klasyfikacji drużynowej na wy-
sokim 10. miejscu, na 31 dru-
żyn z całej Polski. Kulturyści 
Pomorzanina wywalczyli wię-
cej punktów niż rywale z takich 
miast jak:  Kielce, Warszawa, 
Poznań, Tarnobrzeg, Sopot, czy 
też Chorzów. 

KR 

Wiktoria Gruda ze Strzelewa odniosła kolejne zwycięstwo 

IV Puchar Krajny i Pałuk w Karate WKF
W niedzielę (24 kwietnia), na hali widowisko-sportowej w Paterku k/Nakła nad Notecią, ok. 
300-tu zawodników z całej Polski walczyło o IV Puchar Krajny i Pałuk w Karate WKF.  W 
konkurencji kumite indywidualne dziewcząt 14 - 15 lat (+54), Wiktoria Gruda wywalczyła 
I miejsce. 

O godzinie 11:00, na hali w Pa-
terku odbyły się pierwsze elimina-
cje w Kate i Kumite. Mieszkanka 
Strzelewa reprezentująca klub ka-
rate Gichin Goleniów w trakcie 
zawodów stoczyła dwie wali.

Podopieczna Witolda Traczyka 
wywalczyła złoto w konkurencji 
kumite indywidualne dziewcząt. 

 -Podczas turnieju stoczyłam 
dwie walki. Na moje nieszczęście 

musiałam walczyć z moją koleżan-
ką z innego klubu. W tej walce od-
niosłam sukces wygrywając 7:2. To 
była naprawdę trudna walka, czę-
sto obrywałam w nos, ale nie pod-
dałam się i dzięki temu doszłam do 
finału. Następna walka poszła mi 
jeszcze lepiej. Wygrałam w niej 6:0. 
Na początku byłam przerażona, bo 
moja rywalka była ode mnie o wie-
le większa. Myślałam, że ciężko bę-

dzie mi ją pokonać, lecz jak to się 
mówi „pozory mylą”-   opowiada 
Wiktoria Gruda.

Organizatorem spotkania było 
stowarzyszenie sportowe YAMA-
BUSHI oraz Urząd Miasta i Gmi-
ny Nakło nad Notecią, Zakład 
Obsługi i Oświaty i Rekreacji w 
Nakle nad Notecią. 

KS

Na zdjęciu para Kamil Strzeszewski i Natalia Goc, która podczas Mistrzostw Polski 
w Kielcach wywalczyła brązowy medal

15-letnia Wiktoria Grud zwyciężczynią niedzielnego spotkania

W sobotę Wierzbięcin walczy o I ligę!

Zapraszamy na baraże
Już w najbliższą sobotę (30 kwietnia), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięci-
nie, zostaną rozegrane baraże o awans do I Ligi Mężczyzn. Mecze półfinałowe rozpoczną 
się o godzinie 12:30, natomiast finały o godzinie 15:00. Zapraszamy wszystkich kibiców z 
gminy Nowogard o wsparcie podopiecznych Józefa Korkosza. 

Organizatorami finału baraży 
jest LUKS Top Wierzbięcin (jako 
najlepszy zespół II Ligi w woj. za-
chodniopomorskim oraz wielko-
polskim), Zachodniopomorski 
Związek Tenisa Stołowego oraz 
Wielkopolski Związek Tenisa Sto-
łowego. O awans do I Ligi Męż-
czyzn powalczą cztery najlepsze 
drużyny z naszego regionu oraz 
z wielkopolski. O godzinie 12:30, 
w półfinałach równoległe podczas 
spotkań rozgrywanych na czte-
rech stołach, powalczą drużyny 
Darz Bór Karnieszewice z RLKTS 

Ochman Raszków oraz LUKS Top 
Wierzbięcin z TTS Trzemeszno. 
O godzinie 15:00 zwycięzcy pół-
finałów powalczą o awans do I 
Ligi, natomiast przegrani zagra-
ją o 3. miejsce. Jakie mają szan-
se podopieczni Józefa Korkosza 
w swoim półfinałowym pojedyn-
ku? Przypomnijmy, że LUKS Top 
przed rokiem (25 kwietnia 2015 
roku) rywalizował z TTS Trze-
meszno w pierwszej rundzie ba-
raży. Wówczas rywale z wielko-
polski wygrali u siebie 7:3 oraz w 
Wierzbięcinie 4:6, awansując do 

finałowej czwórki. W najbliższą 
sobotę reprezentanci Wierzbięci-
na będą mieli świetną okazję do 
rewanżu, zważywszy na to, że w 
tym sezonie spisują się rewelacyj-
nie. Wierzymy, że podopieczni Jó-
zefa Korkosza, w sobotę pokona-
ją TTS, a następnie zrobią wszyst-
ko, aby uzyskać upragniony awans 
do I Ligi. Zapraszamy wszystkich 
kibiców z gminy Nowogard do ki-
bicowania tenisistom stołowym z 
Wierzbięcina, początek zmagań o 
godzinie 12:30. 

KR Przed rokiem LUKS Top przegrał w barażach z TTS Trzemeszno. Wierzymy, że pod-
opieczni Józefa Korkosza zrewanżują się rywalom w sobotnim półfinale
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kolejny etap turnieju „Coca-Cola Cup”

Zwycięskie piłkarki  
z Gimnazjum nr 1 
W piątek (22 kwietnia), w Stepnicy odbył się kolejny etap turnieju „Coca-Cola Cup”. Rywa-
lizowały cztery zespoły, a pośród nich piłkarki  z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, które tak 
jak pod koniec roku, wciąż imponują formą pokonując kolejne rywalki. 

W Stepnicy zagrały gimna-
zjalistki z Kołobrzegu, Szczeci-
na, Nowogardu oraz gospody-
nie. Uczennice Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie, na początek upora-
ły się z rywalkami z Kołobrzegu, 
wygrywając 2:1. Następnie pod-
opieczne Janusza Raczyńskiego 
pewnie rozprawiły się z piłkarka-
mi ze Stepnicy, pokonując je 2:0. 
Zwycięstwo w turnieju nowogar-

dzianki przypieczętowały wygra-
ną 2:0 ze szczeciniankami. Dodaj-
my, że w poprzednim etapie tur-
nieju gimnazjalistki z Nowogardu 
również zajęły 1. miejsce. Gimna-
zjum nr 1 reprezentowały nastę-
pujące zawodniczki: Oliwia Cze-
rewacz, Weronika Godziszewska, 
Daria Furmańczyk, Julia Górniac-
ka, Karolina Kobus, Jagoda Ber-
nach, Kornelia Augustyniak, a 

także genialna bramkarka Jago-
da Tomczyk. Trenerem drużyny 
odnoszącej częste sukcesy jest Ja-
nusz Raczyński. Zapraszamy tak-
że wszystkich kibiców piłki noż-
nej na Stadion Miejski w Nowo-
gardzie dnia 28.04.2016r., gdzie 
odbędzie się wojewódzki etap 
„Gimnazjady”.

Info: własna

„Grosikiem  
i dobrym słowem, 

wspieramy dla 
przyjaciela

Mirka - „Miodzio”

wszyscy  
GraMy

Konto: 
Bank Pocztowy
40 1320 1537 1034 1836 3000 0001

koncert charytatywny  
zespołu „kryzys”

W poniedziałek (2 maja), na placu Szarych Szeregów o godzinie 
13:00, odbędzie się koncert charytatywny zespołu „Kryzys”. Występ 
pod tytułem „Wszyscy Gramy” został zorganizowany przez muzyków 
w celu wsparcia swojego kolegi, który koncertował wraz z „Kryzysem”. 
Muzycy zachęcają wszystkich mieszkańców gminy do tego, aby w po-
niedziałek grosikiem i dobrym słowem wesprzeć ich przyjaciela Mir-
ka („Miodzio”).

rozgrywki ligowe

Juniorzy to priorytet, 
a kto zagra ze Stalą?
W najbliższy weekend pierwszy i drugi zespół Pomorzanina ro-
zegra kolejne mecze ligowe. Podopieczni Fernando Maia Batisty 
pojadą do Szczecina, na mecz z walczącą o awans Stalą. „Rezer-
wowi” zagrają u siebie ze słabo spisującym się Zalewem Stepni-
ca. W kadrze pierwszego zespołu może zabraknąć kilku młodych 
piłkarzy, którzy najprawdopodobniej zagrają w zespole juniorów, 
w ważnym meczu z Wybrzeżem Rewalskim. 

Stal Szczecin w porównaniu 
do Pomorzanina, ma o co grać. 
Szczecinianie zajmują 3. miejsce 
w ligowej tabeli i tracą 6 punk-
tów do lidera oraz 1 punkt do 2. 
miejsca, które premiuje awansem 
do IV Ligi. Rywale Pomorzanina 
są murowanym faworytem tym 
bardziej, że nowogardzianie do 
Szczecina przyjadą mocno osła-
bieni. Wszystko za sprawą ter-
minu meczu. Spotkanie począt-
kowo było zaplanowane na go-
dzinę11:00 (większość spotkań 
u siebie Stal rozgrywa o tej po-
rze). Ostatecznie pierwszy gwiz-
dek rozbrzmi o godzinie 14:00. W 
tym czasie w sobotę w Nowogar-
dzie, podopieczni Dawida Kurka 
występujący w grupie 1 szczeciń-
skiej II Klasy Juniorów, będąc li-
derem, zagrają mecz na szczycie 
z Wybrzeżem rewalskim Rewal, 
które zajmuje 2. miejsce w ligowej 
tabeli. W związku z tym, Dawid 
Kurek pozostanie w Nowogardzie 
z juniorami, których zasilą najle-
piej spisujący się młodzi piłkarze 
seniorskich drużyn Pomorzanina. 
Pierwszy zespół zatem swój mecz 
ze Stalą Szczecin potraktuje deli-
katnie mówiąc treningowo, miej-
my nadzieję, że prezes Pomorza-

nina wraz z trenerem zbierze w 
sobotę meczową „jedenastkę”...

Z kolei w niedzielę, o godzinie 
15:00, na własnym boisku drugi 
zespół Pomorzanina podejmować 
będzie Zalew Stepnica. Goście tak 
jak i nowogardzianie spisują się 
słabo w tym sezonie. Zalew zaj-
muje 10. miejsce z 3 punktami 
przewagi nad jedenastym Pomo-
rzaninem II. W pierwszym meczu 
piłkarze ze Stepnicy ograli nowo-
gardzian 3:2, zatem niedzielny 
mecz będzie świetną okazją do re-
wanżu. W przypadku zwycięstwa, 
„rezerwowi” mogą przeskoczyć 
Zalew w ligowej tabeli (przy lep-
szym bilansie dwumeczu).

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 
2015/2016

23. kolejka:
Stal Szczecin – Pomorzanin 

Nowogard (30.04; 14:30)

A Klasa Szczecin gr.3 
2015/2016

19. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – 

Zalew Stepnica(01.05; 15:00)

Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2005

Nowogardzianie poza podium
Dnia 23 kwietnia br., odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 na stadionie 
miejskim w Nowogardzie. Turniej odbywał się na dwóch boiskach, w którym brało udział 5 
zespołów. Najlepsi okazali się piłkarze z Kamienia Pomorskiego. 

Turniej był rozgrywany w sys-
temie każdy z każdym. Najlepsza 
była drużyna Gryfa Kamień Po-
morski, drugie miejsce zajął ze-
spół Iskry Golczewo, a na najniż-
szym stopniu podium uplasowali 
się goście zza wschodniej granicy, 
rosyjska Iskra Baltijsk. Natomiast 
nowogardzkie zespoły Pomorza-
nina zajęły czwarte i piąte miejsce.

Królem strzelców turnieju z 
ośmioma bramkami został Adam 
Stodolnik z Golczewa.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Adam Sokołowski z 
Nowogardu, a najlepszym bram-
karzem został Aleksander Bruger 
z Kamienia Pomorskiego.

Wszystkie zespoły biorące 
udział w turnieju otrzymały pu-

chary, a puchar fair-play trafił w 
ręce Rosjan.

Chciałbym podziękować panu 
Antoniemu Bielidzie i Celowemu 
Związkowi Gmin R-XXI oraz Po-
morzaninowi Nowogard i Mar-
cinowi Skórniewskiemu jako 
współorganizatorom turnieju. Po-
nadto składam podziękowania 
panu Ryszardowi Sobieralskiemu 
– Prezesowi PUWIS-u Nowogard 
za ufundowanie pucharów oraz 
Wydziałowi Rozwoju Lokalnego 
Funduszy Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie za 
gadżety promocyjne.

Po turnieju odbyło się spotka-
nie przy grillu, podczas którego 
odbywały się różne zabawy i kon-
kursy integracyjne. Rosjanie za-
prosili naszą drużynę  na rewanż 
w sierpniu do Kaliningradu. 

Andrzej Szafran
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

 
Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie  

poszukuje mężczyzn na stanowisko: 

PRACOWNIK MAGAZYNOWY 
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa 

 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
- załadunek/rozładunek towarów 
- obsługa skanera, komputera 
- wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa 
Od kandydatów oczekujemy:                                            
- umiejętności pracy w zespole                  
- zaangażowania i motywacji do pracy                                  
Oferujemy:   
- umowę o pracę 
- pracę w systemie II zmianowym 
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy 
- możliwość rozwoju zawodowego 
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard 

Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy na Giełdę Pracy: 
- 11.05.2016 PUP GOLENIÓW godz. 13.00 
- 13.05.2016 PUP NOWOGARD godz.9.00 

lub prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
 w każdej chwili moc radości.

 Niech Ci pachną kwiaty, drzewa
i niech wszystko „sto lat” śpiewa!

Najserdeczniejsze życzenia  

dla Marii Fedak 
z Czermnicy

w dniu 80-tych urodzin 
składają dzieci z rodzinami

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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Operator maszyn
 (miejsce pracy Nowogard)

Zakres obowiązków:
•	 obsługa maszyn produkcyjnych
•	 dbanie o ciągłość procesu produkcyjnego i 

standardy jakościowe produkowanych wyrobów
•	 dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy

Wymagania:
•	 wykształcenie minimum podstawowe,
•	 chęć i gotowość  do pracy,
•	 brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

pracy w firmie produkcyjnej,
•	 dyspozycyjność, punktualność,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 odpowiedzialność i zaangażowanie,
•	 mile widziane doświadczenie na podobnym 

stanowisku.
Oferujemy:

•	 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•	 atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna 

uzależniona od wyników pracy,
•	 bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka 

medyczna, basen, siłownia),
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	 stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  
klauzulę  zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych 
w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. Zakład 
Nowogard, ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard,  
tel. 91 39 27 500.                                                                                         

Nowogard, 25 kwietnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 17 (pierwsza) i 18 (dru-
ga) maja 2016 r. o godz. 17.00 w F.U. Zielona Jan Kopyciński (była siedziba Spółdzielni) przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie 
organizuje pierwszą i drugą część Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Zapoznanie z porządkiem obrad.

Wybór Komisji: 
mandatowo – skrutacyjnej,

wyborcza
 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 

przewodniczący,
zastępca przewodniczącego,

sekretarz.
 Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności zwołania pierwszej, drugiej części Walne-

go Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015 i sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Dyskusja nad sprawozdaniami

 Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2015,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,

zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
udzielenie absolutorium członkom Zarządu

Spółdzielni za rok 2015.
Wybór delegatów Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości.

Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały.
Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2012-2014 i podję-

cie uchwały
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i podjęcie uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiących pomieszczenia kotłowni przy ul. Bankowa 3d w 
Nowogardzie

Ogłoszenie wyników głosowania wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
Zamknięcie obrad.

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz 
projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie od dnia 01 maja 2016r.

 Kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości należy zgłaszać do dnia 01 maja 2016 r., tj. do 15 dni 
przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (§ 29 ust. 12 i § 31 ust. 3  statutu Spółdzielni). Uchwała o 
podziale Walnego Zgromadzenia na części oraz formularz zgłoszenia kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczo-
ści dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

Odbiór mandatów uprawniających do głosowania i podpisywanie list obecności od godziny 1630 do 1700 przed salą, w 
której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość członka.
Wstęp na salę za okazaniem mandatów

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie.

Działając na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” Zarząd Spółdzielni uchwala co 
następuje:

§ 1.
Zwołuje się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie w trybie określonym w § 29/30 

statutu Spółdzielni i ustala się terminy poszczególnych części:

 NR Ulica    Data  Godz. Ilość Miejsce odbycia części Członków 
         Walnego Zgromadzenia

  Część I 
 15-go Lutego 15, 17
 Bankowa 6, 8, 3e, 3d
 Boh. Warszawy 105, 106, 68,  70 17.05.2016 17.00 817 F. U. Zielona
 Gryfitów 2, 3, 4, 5,       Jan Kopeciński
 Światowida 1,       ul. Zielona 11
 Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24     72-200 Nowogard
 Leśna 6 a, 6 b
 Zaciszna 3
 Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
 Armii Krajowej 62 a, b – Dobra
 Traugutta 3 a, 5 -  Dobra
 Członkowie oczekujący 
 Członkowie bez prawa do lokalu
 Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części 
 
 Część II 
 Armii Krajowej 51
 Warszawska 13, 14, 9
 Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
 Kowalska 2
 Osiedlowa 4     18.05.2016  1700  585 F. U. Zielona
 Zielona 7, 8, 9, 10         Jan Kopeciński
 Czarnieckiego 1,        ul. Zielona 11
 Luboszan 12, 13,       72-200 Nowogard
 Plac Wolności 6, 
 Wyszyńskiego 4, 5,
  Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do II części
 
 Zebranie Kolegium   19.05.2016 1600 6 Siedziba Spółdzielni
         ul. Osiedlowa 6 
         72-200 Nowogard

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydata 
na stanowisko:

- blacharz
Oferty proszę kierować na adres:

 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 
bądź e-mailowo na adres 

jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl
W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 91 392 57 00
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła że dnia 8.05.2016r. 

Organizuje zawody spiningowe z łodzi
 równocześnie dla pozostałych członków 
zawody spławikowe z brzegu. 

Zawody odbędą się na jeziorze w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego 12 do dnia 6.05.2016r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zbiórka zawodników o godz. 8.00 przy Restauracji Neptun.
Zapraszamy

Zarząd Koła PZW Tęczak

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

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 maja 2016r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) 
tel. 91-3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Serdeczne 
podziękowania  

dla szefa  
i pracowników 

wspaniałej  
PIEKARNI-CUKIERNI 

KARSK 
za wielki tort 

wdzięczna  
klientka

Sprzedam  
VW Sharan

rok 2003, 1,9 tdi, 130 km
7-osobowy, wer. cruiser

tel. 531 921 028
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

Sprzedam działkę 
pod inwestycję przy 

stacji paliw w Olchowie. 

601 410 758

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni traktorzystę  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu 
pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 
teleskopowej i doświadczenie w 
rolnictwie.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilną pracę na umowę o pracę

kOntakt: 602 649 587

NIErUCHOmOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-

da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam działki budowlane 12-15 ar – 
uzbrojone, Kościuszki. 602 267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404 

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam 7,8ha ziemi w miejscowości 
Łęczyca w rejonie skrzyżowania dróg 
Stargard-maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezpośrednio do dro-
gi 106. Tel. 607 835 815 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 72m2, ul. księcia 
racibora. Tel. 693 128 069 

•	 Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
własnościowe, bezczysznowe. Tel. 692 120 
127 

•	 Wynajmę mieszkanie 3 pokoje, Osiedle 
Radosław. 660 424 991 

•	 Dom, duży z garażem i ogrodem wynaj-
mę. 602 474 266

•	 Lokal do wynajęcia 32m2 ul. Warszawska 
„Pod kasztanami”. Tel. 663 366 430 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul 
Asnyka. 884 000 435

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 697 72 
04 06 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
47m2 dwa pokoje II piętro, Armii Krajowej. 
791 099 559 

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia, bez-
czynszowej. 788 135 916 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe, bez-
czynszowe, II piętro. 512 413 563

•	 Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. Po 
16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Wydzierżawię 5,5 ha gruntów rolnych w 
miejscowości Siwkowice gmina Resko. 
668 431 295 

•	 Sprzedam mieszkanie 54m2, I piętro, 3 po-
koje, Wspólnota Waryńskiego 1. Tel 602 
291 899 

•	 Sprzedam ziemię 4,8 ha Ogorzele. 731 956 
569 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje cena 129 
tys. do negocjacji. 888 313 884 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3po-
kojowe 66m2 z garażem w Nowogardzie. 
600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w No-
wogardzie, ul. lutyków 1, tel. 665 057 
097

•	 Samodzielne biuro do wynajęcia 20m2, 
centrum, parking, media, tel. 601 410 758

•	   Sprzedam pół bliźniaka z zabudowania-
mi gospodarczymi okolice Nowogardu. 
502 600 146

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku. 
691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z moż-
liwością dokupienia garażu, ul. Armii 
krajowej. 697 720 406

•	 Sprzedam dom w stanie surowym nad je-
ziorem. 605 548 164 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie po byłym 
sklepie w Karsku. 609 245 816 

•	 Zatrudnię panią do sprzątania mieszkania 
na Osiedlu Bema. 665 541 960 

•	 Szukam mieszkania dwupokojowego lub 
kawalerki do wynajęcia. 501 604 531 po 
16stej. 

•	 Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
bezczynszowe Bema. 692 120 127

•	  Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

•	 Sprzedam lokal na działalność handlową. 
517 357 653

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
ul. Bohaterów Warszawy – Osiedle Rado-
sław kaucja 1000 zł. 660 424 991

•	 Działkę siedliskową o powierzchnii 0,1448 
ha z dwoma budynkami gospodarczymi, 
energia elektryczna, woda – oraz przy-
ległą do niej działkę rolną o powierzchni 
0,13 ha w miejscowości Wierzbięcin, gmi-
na Nowogard. Tanio sprzedam. Tel. 511 
634 439 

•	 Sprzedam garaż z działeczką – Bema. 668 
141 343 

•	 Sprzedam dzialke budowlaną na Asnyka. 
884 000 435 

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 382 
886 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
151 516, 608 626 696 

mOTOrYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam Ford Transit kontener, sied-
miopaletowy. Cena do uzgodnienia. 
510 754 558

•	 Sprzedam felgi aluminiowe na 4 szpilki – 4 
sztuki. 886 264 896 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

•	 Opony 16stki z felgami i kołpakami ta-
nio sprzedam. 605 856 538 

•	 Sprzedam Matiz. 783 886 873 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 3 
drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 815

•	 Tanio nowe opony dętkowe, leżakowane 
650x16. Tel. 721 728 147 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 086

•	 Sprzedam jaja z wolnego wybiegu. 693 
235 756, 667 480 721

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

•	 kurki nioski odhowane, powyżej 7 ty-
godni, pełen program szczepień, sprze-
daż od 29.03, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam prosięta i warchlaki. Tel. 515 
406 298

•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•	 Orka, siew agregatem, talerzówka itp. 508 
404 704

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po kapitalnym 
remoncie. 696 807 922 

•	 Ziemniaki sadzeniaki jadalne 300 kg cena 
0,40 zł za kg. 605 967 588

•	  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 
95 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne. 91 39 18 307 

•	 Sprzedam kury nioski, siewnik Poznaniak i 
prasę belującą. 781 744 340 

•	 Sprzedam presę kostukującą. 782 827 867

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

•	 Rozrzutnik obornika sprzedam, Nowaczyk 
Korytowo 38. 

•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 787 

•	 Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rzepaku, 
koszenie łąk i zbiór, orka i talerzowanie, 
FHUP mICHlAS tel. 508 503 650 

USŁUGI
•	 mONTAŻ mEBlI, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PrANIE-mAGIEl,PrANIE DYWANÓW, 
WYkŁADZIN, TAPICErkI mEBlOWEJ 
SAmOCHODOWEJ/ SkÓrZANEJ mATE-
rIAŁOWEJ / POŚCIElI WEŁNIANEJ / lA-
NOlINĄ/SPrZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dachowe, 
docieplenia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Usługi ogólnobudowlane. 607 654 692 

•	 Montaz,wymiana piecow gazowych /
mieszkanie,domek / na uzywane vaillant 
tel.  691 686 772

•	 VAILLANT sprzedaz czesci do piecow ga-
zowych 691 686 772

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	  Tłumacz – przysięgły języka angiel-
skiego. 502 376 932, www.tlumaczno-
wogard.pl

•	 Usługi tansportowe samochody o ła-
downości 6,5 tony i 1,3 tony. Tel. 731 
882 257

•	 Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 
735 

•	 REMONTY MIESZKAŃ. 607 729 933 

•	  Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

•	 Remonty i wykonczenia mieszkań – wyko-
nam. 608 364 330 

•	 Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

•	 Usługi ogólnobudowlane. Budowa od 
podstaw. 501 549 756 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Tartak Korytowo. 782 741 664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

•	 Usługi ładowarko-koparką, 4 tonową, dre-
naże, rowy i inne prace ziemne. 793 836 
238

•	 Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, oczka, grille, ta-
rasy. 722 154 477 

PrACA
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Zatrudnię 
montażystę 
okien PCV

 663 600 601

Zatrudnię 
pilarza. 

Tel. 509 930 161

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” 
zatrudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 
602 15 90 15

•	 AmBErCArE24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 533 848 005 lub 535 340 311

•	 Firma z Nowogardu zatrudni mecha-
nika samochodowego z doświadcze-
niem, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 
607 585 561

•	 Szukam pracownika, gospodarstwo rolne 
Błądkowo, z uprawnieniami, bez nałogów. 
665 785 726 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie 
międzynarodowym, Tel. 730 434 777

•	 Zatrudnię na fermę drobiu pracownika 
lub małżeństwo. Zapewnione dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 511 731 
352 Dariusz Gubowicz. 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, wymagana 
znajomość obsługi komputera. 91 39 21 
220

•	 Firma zatrudni pracownika ze znajomo-
ścią spraw  kadrowych  tel. 91 39 25 275

•	 Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. Tel. 
607 654 692 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca na 
miejscu. 783 678 674 

•	 Potrzebna męska pomoc na wsi w ogro-
dzie i pracach przydomowych doraźnie. 
Tel. 660 206 833

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan. 91 39 21 373, 507 043 174 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę BOSCH, używaną, tel. 
605 522 340

•	 sprzedam stelaz do łozka (z materacem 
lub bez), komodę (kolor jasny), szafkę 
nocną- całość od jednego kompletu cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 PIECE gazowe c.o. Vaillant uzywane z Nie-
miec dwufunkcyjne cena od 1.000zl oraz 
tylko ogrzewanie cena 900zl gwarancja 
serwisowa, fachowy montaz cena do uzg. 
tel 691 686 772

•	 Podgrzewacze wody 130 -160 stojace na 
gaz vaillant 1.000zl piece gazowe c.o. sto-
jace zeliwne c.1.200zl tel, 691 686 772

•	 Sprzedam drewno mieszane, liściaste.880 
690 659

•	 SIATKA ogrodzeniowa, siatka LEŚNA, pa-
nele ogrodzeniowe, najniższe ceny w Za-
chodniopomorskim. Tel. 721 668 245 

•	 SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych – Sthil, 
Husqvarna. Cena 100 zł. Dojazd do klien-
ta. Tel. 721 668 245 

•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

•	 Sprzedam rower górski dziewczęcy 
białoróżowy koła 26’’. Cena 350 zł. 880 
957 402 

•	 Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

•	 kupię namiot ogrodowy, metalowy (na 
pomidory). 601 958 442 

•	 Sprzedam rower góral mało używany, w 
bardzo dobrym stanie. 512 012 823

•	 Drewno opałowe. 537 144 654

•	 Wdowa lat 65 lat poszukuje pana w 
wieku 65-70 lat okolice Nowogardu. 
661 249 335 

•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wy-
bór drzew owocowych i ozdobnych. Pro-
mocja: Tuja szmaragd od 60-70 cm cena 
10 zł, tuja szmaragd =4m 50 zł za sztukę. 
Tel. 606 106 142 

•	  Sprzedam zamrażarkę trzyszufladową. 
724 639 127

•	 Sprzedam telewizor plazmę Panosonic 
46cali z dekoderem. 91 39 22 106 

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń firmy ket-
tler cena do uzgodnienia. 9 139 22 106 

•	 Sprzedam tuje Braband. 607 580 172 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 607 580 172 

•	 Sprzedam tanio piece CO wydajność do 
120 m2 i 250 m2, kuchnie gazową. Tel. 721 
728 147, 91 39 23 288
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWkA Dziennika KUPon  33
28. stolica Tybetu
29. miasto w Argentynie
30. marcowe tragiczne dla Cezara
31. czarna opiekunka Nel
32. nalot na denku tłoka
33. drapieżna ryba z wąsami
34. grecka litera
35. radioaktywny izotop wodoru
36. persymona
37. Jakow, pianista radziecki

Poziomo:
38. może być wrażliwa
39. organizator
40. bardzo twardy metal
41. jednostka długości równa 25.4 mm
42. ... Sumac, piosenkarka
43. Cyganka Kraszewskiego
44. naga ideologia
45. lek o działaniu neutralizującym
46. Otto (1813-65), pisarz niem., realista
47. bezładna mieszanina, zlepek
48. mały nóż chirurgiczny
49. ptak z rzędu blaszkodziobych
50. "wyspa" zieleni na pustyni
51. pionowe przedłużenie burty statku wystające 
ponad górny pokład
52. futerkowe zwierzaki
53. ajer, roślina do majenia
54. żałosny głos
55. ponoć jest najlepszą obroną
56. angielskie piwo
57. chmara owadów
58. dawany biednemu
59. z fajką 
60. pracownik nadleśnictwa
61. odchylenie od normy
62. niańka, służąca w Indiach
63. pstrąg lub węgorz
64. kierowany wydech
65. przesadna dbałość o czystość języka
66. Laszlo, poeta węgierski
67. świt
68. muzyczna para
69. nowela Antoniego Mieszkowskiego 
70. daleki skok
71. gat. myszy
72. belgijski konstruktor znanego rewolweru
73. polski aparat fotograficzny
74. gorący napój na śniadanie
75. nierząd
76. Salomon wysłał tam okręty po złoto
77. dawniej danina dla zwycięzcy

PODPOWIEDŹ: ALUSAL, ARAM, KAKI, OFIR, OHAR, ZAK.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. aromatyczna przyprawa
2. szkliwo
3. magistrat
4. schronił się w obcym kraju
5. cios
6. między parami a trójką w pokerze
7. śmiech
8. żartobliwy wiersz
9. Chaczaturian
10. dobranockowy niedźwiadek
11. czystość na pokładzie
12. przecina rzędną
13. jednostka masy, 1/16 funta

14. relaksowy koniec tygodnia
15. dopływ Mozeli
16. źródło
17. otwór w pokładzie statku
18. kostium plażowy
19. waćpani
20. błotniste kałuże
21. za Uralem
22. najstarsza epoka jury
23. dawne "kajdany"
24. zespół zakładów przemysłowych
25. łowieckie zawołanie myśliwych
26. stary wyjadacz
27. dawny budowniczy

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Więcej 
ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu 

Maria Machocka, Pelagia Feliksiak, Krystyna Per-
dek, Cecylia Furmanczyk, Christiana Syfert, Sta-
nisława Pokorska, Jolanta Kozioł, Alicja Wypych, 
Władysława Huget, Halina Szwal, Wiesław Boro-
wik, Barbara Bartosik, Bronisława Konieczko, Danu-
ta Kłosińska, Halina Stefańska, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy:Bronisława Konieczko, Krystyna Per-
dek, Wiesław Borowik

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kamil Feliksiak, Kacper Danicki, Mateusz Wier-

talak, Weronika Zaremba, Zuzia Cybulska, Madzia 
Skowrońska, Zuzia Saja, Martyna Wójcik, Bartuś Fe-
liksiak

Zwycięzca:  Martyna Wójcik
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SErOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZEWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

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

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

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do



Nr 33 (2463)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

PROMOCYJNY SERWIS KLIMATYZACJI:
• Sprawdzenie szczelności • Dezynfekcja układu • Nabicie układu •

Koszt: 200 zł
O szczegóły zapytaj doradcy 516 081 810

Serwis Toyoty w Nowogardzie zaprasza samochody osobowe wszystkich marek

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie



29 kwietnia, godz. 8:30, początek rozprawy w sprawie "przetargu na wodę" przed sądem w Szczecinie. Na rozprawę nie stawił 
się wezwany w charakterze strony burmistrz Robert Czapla, obecny był tylko mecenas z Poznania (po lewej), w przeciwień-
stwie do strony pozwanej, którą reprezentowało dwóch przedstawicieli Zarządu PUWiS i pełnomocnik procesowy. 
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklama reklama

USŁUGI PROJEKTOWE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przydomowych 
  oczyszczalni ścieków
• odwodnienia terenu
• zagospodarowania działki lub terenu
 oraz kompleksowe usługi geodezyjne

GEO
GIS PR

O
JE

KT

PROJEKTY BUDOWLANE
GEODEZJA

KONTAKT:  GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o. 
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34,

tel.  609 250 383, +48 91 392 66 22 ; e-mail: m.kondraciuk@geogisprojekt.pl

rok założenia 1992

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Bułgaria - Rumunia - Mołdawia
05.07 - 15.07 (objazd w 8 dni + 3 dni hotel 5*)

samolot + autokar        Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

zaprasza codziennie  
w godz. 12.00-18.00

oferujemy:
 - konstrukcje zabawową ze 

zjeżdżalnią i kulkami
- xbox
- kącik malucha
- przyjęcia okolicznościowe 

i wiele innych atrakcji

Gmina  mediacji z PUWiS-em nie chce  
– woli dalej płacić prawnikom

Kto tak naprawdę 
podsyca ten spór?
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W skrócie

W środę, 27 kwietnia, uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolne-
go z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 
obchodzili „Dzień Promocji Zdrowia” w ramach realizacji programów: 
„Owoce i warzywa w szkole” i  „ Szklanka mleka”. Na uroczyste obcho-
dy przybyła dyrekcja ZSP, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście: 
Zofia Gwiazdowska -dietetyk oraz Piotr Podobiński -pracownik Oddzia-
łu Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie. W trakcie obchodów 
uczniowie klasy II b wystąpili w przedstawieniu artystycznym oraz opowie-
dzieli gościom o korzyściach spożywania codziennej porcji warzyw i owo-
ców. Tego dnia nagrodzono również wszystkich uczniów biorących udział 
w konkursie plastycznym pt. „Jem warzywa, mleko piję – zdrowo i weso-
ło żyję”. Organizatorem obchodów była pani Katarzyna Paczkowska. KS

Kadetki z klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. E. 
Gierczak w Nowogardzie, odbyły dwudniową praktykę w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Uczennice poznały historię po-
wstania Polskiej Policji, jej strukturę organizacyjną, zasady rekrutacji do 
Policji, zadania poszczególnych pionów, wyposażenie policjantów. Na po-
czątek uczennice przekonały się jak wygląda stanowisko dyżurnego. O 
specyfice służby opowiadali również funkcjonariusze drogówki, dzielni-
cowi, policjanci kryminalni oraz funkcjonariusze prewencji kryminalnej. 
Oprócz uczestnictwa w wokandzie spraw wyznaczonych przez Sąd Rejo-
nowy w Kamieniu Pomorskim, kadetki miały okazję zapoznać się ze sprzę-
tem służbowym policjantów, wykorzystywanym w ramach służby. Na ko-
niec spotkania uczennice zostały zaproszone do gabinetu komendanta 
insp. Piotra Krakowskiego, gdzie opowiadały o wrażeniach i spostrzeże-
niach związanych z odbytą praktyką. Info: własna

W dniu 05 maja, na Placu Wolności w Nowogardzie, w specjalnie posta-
wionym i przystosowanym do tego celu autobusie, odbyła się kolejna zbiór-
ka krwi. W ciągu tej akcji krew w ilości 15,750 ml oddały 34 osoby. Orga-
nizatorem zbiórki był Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowo-
gardzie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szcze-
cinie.  JB 

Brak świateł znów o sobie przypomniał 

Groźna kolizja koło Netto 
W dniu 1 maja, ok. godz. 11:00, na skrzyżowaniu ulic: 700-lecia z 3 Maja,  doszło do groź-
nej kolizji. W jednym z samochodów podróżowały małe dzieci. 

Zdarzenie miało typowy prze-
bieg dla tego skrzyżowania. Kie-
rująca Audi, 31-letnia mieszkan-
ka Szczecina, jadąc od strony Pla-
cu Wolności, w kierunku przejaz-
du kolejowego koło sklepu Biurex, 
nie udzieliła pierwszeństwa prze-
jazdu wjeżdżającemu na skrzy-
żowanie od strony ulicy 3 Maja, 
28-latkowi z Nowogardu, kieru-
jącemu Oplem Corsa.  Kierują-
ca Audi jechała z dwójką małolet-
nich dziećmi. Dlatego też na miej-
sce zdarzenia, poza policją, we-
zwano również pogotowie ratun-
kowe. Dzieci zbadano w ambu-
lansie. Na szczęście okazało się, 
że nic im się nie stało. Żadnych 
obrażeń, poza dużą dawką stre-
su, nie odnieśli również kierow-
cy obu aut. 

- Kierująca Audi została uka-
rana mandatem karnym 350 zł i 
6 punktami. Uczestnicy zdarzenia 
trzeźwi – informuje asp., Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

Brak świateł, fatalna organiza-
cja ruchu 

Na tym skrzyżowaniu docho-
dzi do kolizji dość często, zwłasz-
cza od czasu gdy zdemontowano 

światła drogowe. To tylko spotę-
gowało fatalną organizację ruchu 
w tym miejscu. Od dawna mówi 
się bowiem o zmianie organiza-
cji ruchu tak, by pierwszeństwo 
przejazdu miały pojazdy przeci-
nające skrzyżowanie jadąc ulicą 
700-lecia, zarówno od strony Pla-
cu Wolności, jak i od strony Star-
gardu. Za tym rozwiązaniem prze-
mawia nie tylko dość niewygod-
ne pod względem pierwszeństwa 
przejazdu oznaczenie skrzyżowa-
nia (jadący na wprost nie mają 
pierwszeństwa), ale też istnienie 
północnej obwodnicy Nowogar-

du, która spowodowała znaczny 
spadek ruchu pojazdów jadących 
zarówno od strony Szczecina jak i 
Gdańska. Zdaje się jednak, że od-
powiedzialne za bezpieczeństwo 
na drogach służby starają się pro-
blemu nie zauważać. Latem znów 
czekają nas zatem na skrzyżowa-
niu korki, generowane przez po-
dróżujących z jednej strony na 
północ kraju, a z drugiej na połu-
dnie, co będzie z pewnością gene-
rowało wiele niebezpiecznych sy-
tuacji. 

MS

kilkadziesiąt interwencji,  
włamania i pożary nieużytków

Pracowite majówki dla służb 
ratunkowych
Pełne ręce roboty mieli nowogardzcy policjanci w trakcie pierwszego weekendu maja. Tyl-
ko od 30 kwietnia do 3 maja, funkcjonariusze podjęli 13 interwencji w miejscu publicznym. 
Na spokojną służbę nie mogli liczyć także nasi strażacy. 

W czasie majówek policjan-
ci z Nowogardu obsłużyli łącz-
nie 30 różnego rodzaju zdarzeń. 
Niemalże połowa z nich, bo aż 
13, to typowe dla tego okresu in-
terwencje w miejscach publicz-
nych, wywołanych nadmiernym 
spożyciem alkoholu. Ten pro-
blem niestety nie ominął rów-
nież użytkowników dróg, cho-
ciaż należy stwierdzić, że 3 nie-
trzeźwych kierowców w cza-
sie całego weekendu, to jesz-
cze nie jest „czarna statystyka”. 
Poza tym policjanci z Nowo-
gardu odnotowali 5 interwen-
cji domowych, 3 zawiadomie-
nia o kradzieżach (kradzież w 
domu jednorodzinnym, zabór w 
celu krótkotrwałego użycia mo-
toroweru, oszustwo interneto-
we), i jedną kolizję. Zatrzyma-
li też jedną osobę poszukiwaną 

przez organy wymiaru sprawie-
dliwości. 

Dużo spokojniej było na te-
renie gminy Osina, której teren 
działania podlega nowogardz-
kiemu Komisariatowi Policji. Na 
tym terenie patrol podjął łącznie 
4 interwencje w ciągu „majówki”. 

Jedna dotyczyła kłótni domowej, 
kolejne 2 miały miejsce na ternie 
publicznym. Zgłoszono też kra-
dzież tablicy rejestracyjnej. 

Paliły się nieużytki...
Na spokojny dyżur nie mogli 

liczyć też nasi strażacy. Jak wy-
nika z przesłanego do DN rapor-
tu zdarzeń, jednostka gaśniczo 
-ratownicza z nowogardzkiego 
posterunku wyjeżdżała łącznie 
7 razy do akcji. Trzy razy straż 
gasiła płonące nieużytki (dwa 
razy przy ul. Boh. Warszawy i 
raz w Błotnie). Raz została we-
zwana do płonącego kosza na 
śmieci przy ul. Polnej. Straża-
cy interweniowali też w jednym 
z mieszkań przy ul. Jana Kiliń-
skiego, gdzie podejrzewano nie-
bezpieczny poziom stężenia 
tlenku węgla w powietrzu. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
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Gmina  mediacji z PUWiS-em nie chce – woli dalej płacić prawnikom

Kto tak naprawdę podsyca ten spór?
Ponad sześć godzin trwała rozprawa, o wydanie majątku wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Nowogard, jaka odbyła się 29 kwietnia, przed Wydzia-
łem Gospodarczym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum. W sprawie przesłuchano sześciu świadków, w tym zastępcę burmistrza miasta i sekretarz gmi-
ny. W sądzie, mimo wezwania w charakterze strony nie stawił się burmistrz Nowogardu. W tym czasie wolał wziąć udział w…turnieju wiedzy o ruchu dro-
gowym. Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony 12 maja. 

Sprawa odbywa się z powódz-
twa burmistrza Nowogardu, jako 
organu wykonawczego gminy No-
wogard przeciwko Przedsiębior-
stwu Usług Wodnych i Sanitar-
nych. Gmina na drodze sądowej 
chce, aby PUWiS wydał należący 
do niej majątek (m.in. część urzą-
dzeń wchodzących w skład sys-
temów wodn.-kan stanowiących 
własność gminy). Jak już pisali-
śmy, Spółka tego do tej pory nie 
uczyniła, ponieważ twierdzi, że 
jest to fizycznie i prawnie niemoż-
liwe, gdyż doprowadzi to do pa-
raliżu i przerwania ciągłości do-
staw wody do wszystkich odbior-
ców.  Wynika to z faktu, że pracu-
jące na terenie naszej gminy sys-
temy wodno-kanalizacyjne nie  są 
jednolitą bryłą, za pomocą któ-
rej do naszych domów dostarcza-
na jest woda i odbierane są ścieki. 
Część majątku należy do PUWiS-
-u, część do gminy, a jeszcze inne 
fragmenty to tzw. majątek miesza-
ny, a więc taki, gdzie przykłado-
wo na poszczególne elementy in-
frastruktury na sieci gminnej za-
montował PUWiS, aby zwiększyć  
jakość i ciśnienie wody, a zatem 
ich ewentualny demontaż ujemnie 
wpłynie na funkcjonowanie tych 
sieci. Po ich „podziale” poszcze-
gólne systemy po prostu nie będą 
mogły samodzielnie pracować. 

Sprawa jest więc bardzo skom-
plikowana, nie tylko pod wzglę-
dem własnościowym, i co nie 
mniej istotne, także technicznym. 
Mówił o tym podczas rozprawy, 
przesłuchiwany w charakterze 
strony Ryszard Sobieralski, Prezes 
Zarządu PUWiS. 

- Nie wyobrażam sobie w jaki 
sposób ma dojść do wydania ma-
jątku. Czy my mamy wykręcić ka-
wałek rury i tym samym pozba-
wić mieszkańców dostępu do wody? 
Przecież to grozi odpowiedzialno-
ścią karną. Mówimy tutaj o infra-

strukturze krytycznej, służącej re-
alizacji celu publicznego, jakim jest 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków  – mówił na 
sali rozpraw R. Sobieralski.

Tymi długofalowymi skutkami 
najwyraźniej jednak urzędnicy z 
ratusza nie zamierzają się przejmo-
wać. Tak przynajmniej wynika z 
treści zeznań, jakie złożyli wezwa-
ni na rozprawę urzędnicy miejscy. 
Odpowiadający na pytania w cha-
rakterze świadków wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski, sekretarz Gmi-
ny Agnieszka Biegańska-Sawicka i 
Tadeusz Fiejdasz, kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska, wspólnie twierdzili, że gmi-
na ma teoretycznie możliwość do-
prowadzania wody do wszystkich 
mieszkańców, nie będąc w 100% 
właścicielem sieci wodno-kanali-
zacyjnej. W jaki sposób jest i bę-
dzie to możliwe? Z odpowiedzią 
na tego typu pytania było już go-
rzej. Padały różne pomysły, jak-
by wymyślane na prędce, począw-
szy od zrzucenia odpowiedzialno-
ści za wszystko na niemiecką spół-
kę, która miała wygrać „przetarg 
na wodę”. Oceny wyrażane w tym 
zakresie zmierzały do oświadcze-
nia, że jakby co, to gmina odda-
łaby majątek we władanie partne-
rowi prywatnemu i jego spółce ce-
lowej, wyrażane jakby od niechce-
nia w formule, że „się odda, niech 
się martwią co dalej”. Były też bar-
dziej  zaskakujące tezy, jak teore-
tyczna możliwość budowy wła-
snych fragmentów sieci, które po-
zwolą realizować dostawy wody, 
z pominięciem urządzeń należą-
cych do PUWiS! Nie wiadomo tyl-
ko skąd gmina miałaby wziąć pie-
niądze (miliony złotych) i kto w 
czasie budowy sieci dostarczałby 
wodę mieszkańcom? Nie wiado-
mo też, czy we wszystkich wypad-
kach będzie to technicznie możli-

we do realizacji? Najwyraźniej jed-
nak znalezieniem odpowiedzi na 
pytania, ani urzędnicy, ani dorad-
cy burmistrza Nowogardu nie są 
zainteresowani. 

To nie my, to oni
Z treści zeznań wezwanych w 

charakterze świadków - urzęd-
ników, poza dość osobliwym po-
dejściem do kwestii przyszłości 
i ciągłości dostaw wody, wyłonił 
się jeszcze jeden, ponury obraz. 
Otóż okazało się, że przedstawi-
ciele gminy niewiele mieli do po-
wiedzenia w kwestii samej umo-
wy PPP, jaką gmina w maju 2014 
r., podpisała z niemiecką spółką, 
która miała przejąć majątek wod-
no-kanalizacyjny w naszej gmi-
nie i za jego pomocą dostarczać 
nam wodę. Najbardziej zaskaku-
jące w tym obszarze były zezna-
nia wiceburmistrza Kolibskiego, 
który, jak sam oświadczył, pełni 
funkcję przewodniczącego gmin-
nego zespołu ds. PPP.  Zastępca 
burmistrza, z rozbrajającą szcze-
rością przyznał, że czytał umowę 
jaką gmina podpisała z Niemca-
mi - „może ze dwa razy”, więc nie 
bardzo pamięta jej treść. W ten 
sposób zainteresowany uchylił się 
od odpowiedzi na szereg kluczo-
wych pytań. Pytania te dotyczy-
ły istotnych zapisów umieszczo-

nych w tym dokumencie, chociaż-
by tych dotyczących czasu, jakim 
od momentu podpisania umo-
wy spółka z Niemiec (a potem jej 
spółka celowa) miała na zawarcie 
umów z mieszkańcami Nowogar-
du na dostawę wody i odbiór ście-
ków. Zresztą K. Kolibskiemu spra-
wiały też wyraźne kłopoty pytania 
o charakterze jedynie informacyj-
nym, a dotyczące zakresu działa-
nia powołanego w gminie zespo-
łu, którym kieruje wiceburmistrz, 
i czynności przez niego dotąd zre-
alizowanych. 

Czapla miał „ważniejsze 
sprawy”

Na rozprawę, poza wymienio-
nymi świadkami - urzędnikami 
(T.Fiejdasz, K. Kolibski, A. Bie-
gańska-Sawicka), w tym samym 
charakterze wezwano jeszcze trzy 
osoby tj. przewodniczącego Rady 
Miejskiej - Stanisława Saniuka, 
Mariusza Łozowskiego, człon-
ka zarządu spółki celowej mającej 
w Nowogardzie świadczyć usługi 
w zakresie wod. -kan., oraz byłe-
go pracownika tej spółki Romana 
Wojtyniaka. Poza tym w charak-
terze strony (poza rzecz jasna po-
zwaną, czyli spółką PUWiS) we-
zwany był przez sąd też burmistrz 
Robert Czapla. W końcu to on, 
bez zapytania o zdanie chociaż-

by Rady Miejskiej zeszłej kaden-
cji, podjął samodzielnie decyzję o 
ogłoszeniu „przetargu na wodę”, a 
potem o jego wadliwym przepro-
wadzeniu i rozstrzygnięciu. Wło-
darz jednak na rozprawie się nie 
stawił, najwyraźniej pochłonię-
ty innymi obowiązkami w tym 
dniu. Co robił R. Czapla w czasie, 
gdy w Szczecinie toczyła się wielo-
godzinna rozprawa w tak ważnej 
dla miasta sprawie? Jak czytamy w 
elektronicznym kalendarzu bur-
mistrza, w tym czasie brał udział 
w: Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym, święcie szkoły na 
sportowo w SP nr 3 oraz spotkaniu 
z szefem nowogardzkiego nadle-
śnictwa. 

Gmina mediacji nie chce
Brak obecności burmistrza na 

sali rozpraw miało jeszcze jed-
no znaczenie w kontekście wyda-
rzeń do jakich doszło w szczeciń-
skim sądzie. Już na samym począt-
ku rozprawy przedstawiciele PU-
WiS-u złożyli wniosek do sędzie-
go o mediację w tej sprawie, pod-
kreślając, że jest to szansa na kom-
pleksowe rozwiązanie sporu mię-
dzy spółką a gminą, o co już wcze-
śniej,  na początku bieżącego roku, 
na piśmie apelowała chociażby 
przeważająca większość miejskich 
radnych. Niestety pełnomocnik 
gminy stwierdził, że jego klient nie 
jest zainteresowany jakąkolwiek 
mediacją z PUWiS-em. Tak przy-
najmniej, jak można się domyślać 
w imieniu burmistrza Nowogardu, 
oświadczył nikomu wcześniej nie 
znany prawnik z Poznania, 
reprezentujący gminę na tej 

W trakcie przesłuchania… K. Kolibski odpowiada na pytania przedstawicieli PUWiS. 
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ważnej rozprawie. Oświadczył 
to nawet dwukrotnie, bo tyle 

razy dopytywał się o to sędzia pro-
wadzący rozprawę. Zgasła zatem, 
przynajmniej na tę chwilę, szansa 
na przerwanie trwającego od prze-
szło 20 miesięcy kryzysu w obsza-
rze gospodarki wodociągowo-ka-
nalizacyjnej w naszej gminie. Bur-
mistrz najwyraźniej zamierza da-
lej sądzić się z PUWiS-em,  wy-
kluczając tym samym polubowne 
i kompleksowe rozwiązanie spra-
wy, które przynajmniej oznacza-
łoby oszczędności z tytułu kosz-
tów obsługi prawnej, jakie miasto 
(a więc wszyscy podatnicy) pono-
si od początku tej sprawy. Przypo-
mnijmy tylko, że na honoraria re-
prezentujących gminę w tym spo-
rze poznańskich prawników wyda-
no już około 250 tys. zł z miejskiej 
kasy. A to nie koniec, bo jak już in-
formowaliśmy, mimo początkowe-
go sprzeciwu, część radnych zmie-
niając zdanie, zgodziła się przeka-
zać na ten cel kolejne 40 tys. zł, co 
w sumie da kwotę bagatela ok. 300 
tys. zł. Nie trudno sobie wyobra-
zić, ile można za to zrobić. 

Wyrok nie zapadł...
Rozprawa trwała ponad sześć 

godzin, z dwoma małymi prze-
rwami. Po przesłuchaniu świad-
ków, i wysłuchaniu stanowisk 
stron, sędzia stwierdził, że nie jest 
w stanie ogłosić wyrok. Ma to na-
stąpić w dniu 12 maja, dokładnie o 
godz. 8:30. O tym jakie orzeczenie 
wyda sąd, poinformujemy jak tyl-
ko wyrok zostanie ogłoszony. 

Warto dodać, że osobne postę-
powanie w sprawie PPP, toczy się 
m.in. przed Sądem Okręgowym w 
Szczecinie. Dotyczy ono unieważ-
nienia umowy, jaką gmina podpi-
sała z niemiecką spółką, mającą 
świadczyć w naszej gminie usługi 
w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odbioru ścieków. Pod 
koniec maja ma odbyć się trzecia 
rozprawa w tym temacie. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Odrzucenie przez gminę me-

diacji w sprawie rozwiązania spo-
ru z PUWiS-em pokazało, że tak 
naprawdę burmistrz Nowogardu 
nie jest zainteresowany polubow-
nym i kompleksowym zakończe-
niem przy udziale sądu, trwają-
cego od dwóch lat kryzysu w ob-
szarze gospodarki wodno-kana-
lizacyjnej w naszej gminie. Trud-
no też oczekiwać, że przekonają 
go do tego prawnicy z Poznania 
reprezentujący gminę w tym spo-
rze, skoro są widać w posiada-
niu wiedzy, że miasto jest w sta-
nie nadal płacić za to, aby spra-
wy przed sądami toczyły się jak 
najdłużej. W ostatnim czasie, a 
dokładnie w dzień przed opisa-
ną powyżej rozprawą, w świetle 
dokumentów do jakich dotarli-
śmy, gmina Nowogard ogłosiła 
przetarg na świadczenie obsługi 
prawnej w ramach PPP. To dość 
zastanawiająca sytuacja po tym, 
jak większość radnych zgodziła 
się przeznaczyć na ten cel kolej-
ne środki, w kwocie 40 tys. zł (ra-
zem 300 tys. zł). Biorąc pod uwa-

gę ilość toczących się postępo-
wań, a także dostępnych prawem 
możliwości odwoławczych, trud-
no uwierzyć, że będą to ostatnie 
pieniądze, po jakie burmistrz bę-
dzie chciał sięgnąć do miejskiego 
budżetu. Wojna kosztuje, szcze-
gólnie, gdy się ją samemu wywo-
łuje. Pytanie tylko, jak długo wy-
trzyma to miasto i kto weźmie na 
koniec za ten cały bałagan odpo-
wiedzialność przed obywatela-
mi? Już choćby z tego powodu, 
że trudno dostrzec, jaki jest real-
ny cel tej trwającej już lata woj-
ny z lokalną firmą, w jaki uwi-
kłał gminę burmistrz. Miejmy 
nadzieję, że jedyną miarą tego 
dziwnego projektu nie okaże się 
końcowa wysokość wynagrodze-
nia dla doradców burmistrza, za-
płaconego z naszych podatków.

MS

Kto tak naprawdę 
podsyca ten spór?

Świadkowie wezwani na rozprawę

Zmiany w Prokuraturze rejonowej w Goleniowie

Hubert Kołtuniak  
- nowy zastępca z Nowogardu 
Poważne zmiany w kierownictwie Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Na stanowisko 
szefa tej jednostki powołano prokurator Małgorzatę Gruszecką. Obowiązki zastępcy po-
wierzono natomiast, pochodzącemu z Nowogardu Hubertowi Kołtuniakowi. 

Małgorzata Gruszecka zastąpi 
na stanowisku szefa goleniowskiej 
prokuratury, Beatę Belcarską, któ-
ra pełniła tę funkcję przez ostat-
nie kilkanaście lat. Natomiast H. 
Kołtuniak obejmie obowiązki do-
tychczas pełnione przez Mikołaja 
Rydza, notabene również pocho-
dzącego z Nowogardu.  

Oboje prokuratorzy, którzy do 
tej pory pracowali w goleniow-

skiej prokuraturze jako szerego-
wi śledczy, dekrety o powierzeniu 
nowych funkcji, otrzymali w mi-
nioną środę, 4 maja br., z rąk Pro-
kuratora Regionalnego w Szczeci-
nie, Artura Maludy. 

Poza goleniowską prokuraturą, 
zmian personalnych w pionie kie-

rowniczym dokonano we wszyst-
kich prokuraturach okręgu szcze-
cińskiego. Ponadto wymieniono 
również zastępców prokuratorów 
okręgowych w Szczecinie. Zosta-
li nimi: Witold Grdeń i Bartłomiej 
Przyłucki. 

MS

Wśród kandydatów jest też radna 

Kto zostanie dyrektorem 
„Rolniczaka”?
Spore zainteresowanie wśród potencjalnych kandydatów budzi zbliżający się konkurs na 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, największej szkoły ponad-
gimnazjalnej w gminie. Według naszych ustaleń do konkursu może stanąć nawet trzech 
kandydatów. Swój start potwierdziła nam m.in. Jowita Pawlak, nauczycielka w ZSP, a także 
radna w Radzie Miasta w Nowogardzie. 

Konkurs ma się odbyć 24 maja, 
w Starostwie Powiatowym w Go-
leniowie. To właśnie powiat jest 
organem prowadzącym dla ZSP. 
Giełda nazwisk potencjalnych 
kandydatów już ruszyła. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że o stanowisko 
dyrektora ZSP może walczyć na-
wet trzech kandydatów. 

Dwoje z nich, potwierdziło re-
dakcji DN swój start w konkursie, 
tj. Jowita Pawlak, nauczyciel eko-
nomii i informatyki, a także radna 
RM w Nowogardzie, oraz Jarosław 
Chudyk, uczący w ZSP przedmio-
tów z obszaru techniki mechani-
zacji. Niewykluczone, że do kon-
kursu stanie też obecny dyrek-
tor ZSP, Stanisław Sitkowski, któ-
ry kieruje szkołą już od 25 lat. Py-
tany o to, czy zamierza wystawić 
swoją kandydaturę odpowiedział 
nam, że nie podjął jeszcze osta-
tecznej decyzji.  

- Jeszcze się zastanawiam, czy 
wystartuję. Zostało kilka dni na 

podjęcie decyzji. Natomiast cieszę 
się, że są inni kandydaci – powie-
dział w rozmowie z DN, St. Sit-
kowski pytany o to, czy będzie się 
ubiegał kolejną kadencję na dy-
rektora ZSP. 

Ilu będzie ostatecznie kandyda-
tów, dowiemy się 10 maja. Wtedy 
minie ostateczny termin na złoże-
nie dokumentów aplikacyjnych. 
Niezależnie od tego, najwięcej 
emocji wywołał start w konkur-
sie radnej J. Pawlak. Wiadomo, 
że jej atutem może być doświad-

czenie w pozyskiwaniu środków 
unijnych. 

W rozmowie z DN radna za-
powiedziała, że gdyby wygrała 
konkurs nie zamierza zrzekać się 
mandatu, jaki otrzymała od wy-
borców. Zgodnie z prawem obję-
cie stanowiska dyrektora ZSP, nie 
będzie kolidować z bycia miejską 
radną, ponieważ szkoła ta podle-
ga pod powiat. Inna sytuacja by-
łaby, gdyby radna została dyrek-
torem którejś ze szkół prowadzo-
nych przez gminę. Wtedy musia-
łaby zrzec się mandatu, a w jej 
okręgu należałoby przeprowadzić 
nowe wybory do Rady. 

O wynikach konkursu na dy-
rektora ZSP poinformujemy na-
tychmiast po jego rozstrzygnięciu. 

W tym roku czekają nas też 
konkursy na dyrektorów placó-
wek oświatowych podległych 
gminie Nowogard. O tym w kolej-
nych wydaniach DN. 

MS

Nowe kierownictwo prokuratur rejonowych w województwie. Czwarty od lewej, w 
górnym rzędzie, prok. Hubert Kołtuniak, tuż obok niego, po prawej M. Gruszecka

Nowa szefowa goleniowskiej prokura-
tury Małgorzata Gruszecka
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Wydział Propagandy nie wykazał proletariackiej czujności

Awantura o Anię w UM 
Pani Anna Narkiewicz zatrudniona jest obok P. Suchego w Urzędzie Miejskim, głównie celem dokumentowania i przekazywania następnym pokoleniom 
bezcennych szczegółów z życia i działania społecznego umiłowanego przywódcy burmistrza R. Czapli. Już 2 maja, pani Ania zrelacjonowała na stronie 
miejskiej obchody 1-majowe, które odbyły się w minioną niedzielę pod chochołem z udziałem naczelnych władz partii i samorządu (burmistrz bowiem to 
zarazem przewodniczący lokalnego SLD). 

Ponieważ p. Ania ma wiele pra-
cy, ze względu na wyjątkową co-
dzienną (a nawet wieczorną i noc-
ną) aktywność włodarza, to nie-
kiedy idzie nieco na skróty i tech-
niką kopiuj - wklej wrzuca na 
stronkę UM dostępną w interne-
cie wiedzę. Tak się też stało, gdy 
umieściła relację z nowogardz-
kich obchodów 1-szo majowych. 
Mogliśmy w tej notatce przeczy-
tać m.in.: - W PRL i innych kra-
jach socjalistycznych było to jed-
no z ważniejszych świąt państwo-
wych. W tym dniu, zwanym także 
Świętem Klasy Robotniczej orga-
nizowało się huczne pochody, wie-
ce i zgromadzenia, w których obec-
ność była często obowiązkowa. Wi-
watujących pozdrawiali najwyż-
si działacze partyjni. Po upadku 

komunizmu święto to straciło na 
znaczeniu.

Treść tego fragmentu była więc 
mniej więcej zgodna z prawdą hi-
storyczną. I to wzbudziło zdecy-
dowany sprzeciw nowogardzkiego 
władcy. Efektem awantury, jaka 
rozegrała się w UM, po tym jak z 
cytowaną wyżej treścią zapoznały 
się najwyższe władze partyjne i sa-
morządowe, było natychmiastowe 
zdjęcie całej relacji ze strony i po 
kilkugodzinnej przerwie, w trak-
cie której dokonano niezbędnych 
korekt tekstu umieszczenie jej na 
nowo już we właściwym kształ-
cie ideowo-propagandowym. W 
wyniku zmiany m.in. wyostrzo-
no zdecydowanie fragment doty-
czący bestialskiego potraktowa-
nia przez burżujów robotników 

w Chicago w trakcie protestów w 
1886 r., ponadto cytowany przez 
nas wyżej fragment zastąpiono in-
nym o poprawnej już wymowie: 

- Obchody te na ziemiach polskich 

mają swoją wieloletnią tradycję. 
Przemarsze, wiece i pikniki odbywa-
ją się dziś w setkach polskich miast 
i miasteczek. Stały się one ważnymi 
elementami tożsamości każdej, lo-

kalnej społeczności. Święto to było 
i jest (i będzie - dop. red.) nadal 
świętem robotników, pracowników i 
wszystkich ludzi pracy.

No teraz to brzmi! I jest tak, jak 
wytyczne towarzyszy od propagan-
dy nakazują, a nie jakieś ble ble, że 
niby po upadku komunizmu święto 
straciło na znaczeniu. Nigdy! –  tak 
należy odczytać przekaz z ratusza - 
w Nowogardzie ani komunizm nie 
upadł ani święto 1 Maja nie straci-
ło na znaczeniu! 

Dla naszych towarzyszy mamy 
jednak niedobre wiadomości. I 
do nas docierają skutki tych „nie-
dobrych czasów”   – ulubiony po-
mniczek komuszków postawiony 
ku czci sowietów, wkrótce burzyć 
będziemy! Prezydent ustawę już 
podpisał!   ms 

Ostatnia szansa ukłonić się przed pomnikiem, zanim zostanie wyburzony...

Zajęcia do emerytury starczy

Zaczął się czas remontów 
„nowych” obiektów 
Remontują nad jeziorem od kilku lat bardzo intensywnie. Teraz to już nie tylko remonty, 
ale też metaremonty czyli remonty rzeczy niedawno remontowanych.  A na wszystko idą 
pieniądze, co jest  zgodne z prawem ekonomii  -  utrzymanie obiektów kosztuje.

Miasto rozpisało przetarg na 
wykonanie - remont pomostu 
nad murkiem okalającym jezioro 
na odcinku od Neptuna w stronę  
fontanny (tej stacjonarnej a nie tej 
pływającej).  Jak twierdzą w urzę-
dzie, remontowany będzie stary 
odcinek wykonany jeszcze za bur-
mistrza Ziemby (a to nowina - za 
Ziemby coś  się jednak wykony-
wało!).  W oczekiwaniu na rozpo-
częcie prac, po wyłonieniu wyko-
nawcy zamówienia publicznego, 
ekipy remontowe UM odnawiają 
te fragmenty pomostu, które nie 
będą  jeszcze remontowane grun-
townie(w istocie wymieniane). 
Sytuacja remontowa nad jeziorem 
uzmysławia istotną  prawdę eko-
nomiczną – utrzymanie obiektów 

kosztuje. Wielokrotnie  apelowali-
śmy na  łamach DN o  prowadze-
nie w Nowogardzie przemyślanej 
polityki  inwestycyjnej, o dokona-
nie diagnozy potrzeb i opracowa-
nie wieloletnich planów w tym za-

kresie. Wszystko po to, aby unik-
nąć nie tylko corocznej „szarpa-
niny” budżetem skutkującej czę-
sto przypadkowymi decyzjami in-
westycyjnymi, ale także po to aby 
inwestowano zgodnie z racjonal-
ną hierarchią potrzeb i głównie 
w  działania  generujące na przy-
szłość  dodatkowe dochody, a nie 
tylko koszty (utrzymania i remon-
tów). Ale to wołanie na razie bez 
rezultatu - brak zainteresowa-
nia decydentów dla takiej drogi. 
Jak się ciągle remontuje to wszy-
scy widzą, że włodarz zapracowa-
ny a i zajęcia starczy do emerytu-
ry – jedna rzecz się wyremontu-
je, zacznie drugą, a potem znowu 
przyjdzie czas remontu tej pierw-
szej i tak cyklicznie  latami…  Red.

Ekipy miejskie odnawiają „nowe murki”

Ziemba dawno odleciał, a i murek się rozleciał 

ZNP się wyprowadziło
Nowogardzki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego 
przyjął od gminy propozycję wynajęcia pomieszczeń pod 
nową siedzibę i po wielu latach opuścił pomieszczenia znaj-
dujące się nad Poradnią Terapeutyczną.  

Jak poinformowała na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, sekretarz gmi-
ny Agnieszka Biegańska-Sawicka, 
ZNP zwrócił się do gminy o pomoc 
w znalezieniu nowego lokum. 

-Związek poszukiwał przynaj-
mniej dwóch pomieszczeń, jedne-
go na biuro, a drugiego większe-
go, gdzie mogłyby odbywać się spo-
tkania członków ZNP. Niestety gmi-
na nie dysponuje lokalem o takich 
parametrach, więc zaproponowali-
śmy dwa biura byłego budynku PSS 
„Społem” przy ul 3 Maja. Związek 
przyjął naszą propozycję – powie-
działa radnym, Sekretarz gminy. 

Jak zapewniała A. Biegańska-Sa-
wicka, ZNP nie będzie korzystał z 
pomieszczeń bezpłatnie. 

-Biura zostaną wynajęte na takich 
samych zasadach, jakie obowiązują 
wszystkich dzierżawców prowadzą-
cych działalność w pomieszczeniach 
należących do gminy - powiedziała 
Sekretarz gminy, kiedy ją o to dopy-
tała po sesji redakcja DN. 

Pomieszczenia, do których prze-
niosło się ZNP na razie są w opła-
kanym stanie. Poza estetyką, bra-
kuje tam np. centralnego ogrzewa-
nia. Gmina dopiero co przejęła od 
PSS budynek, a jego remont prze-
widziany jest najprędzej za rok. Jed-
nak Związek był na tyle zdetermi-
nowany, aby opuścić budynek Po-
radni, i warunki lokalowe nie sta-
nowiły jak widać żadnego zagad-
nienia.   

Mogli zostać, ale nie za darmo...

Przypomnijmy, że Związek zde-
cydował się zmienić siedzibę, znaj-
dującą się w budynku Poradni Tera-
peutycznej należącego do powiatu, 
bo organizacja nie chciała podpisać 
nowej umowy na dzierżawę, któ-
ra zobowiązywała ją do płacenia za 
wynajem biur po obowiązujących 
stawkach (15 zł za m kw). Wcze-
śniej ZNP nie płaciło powiatowi 
wcale za korzystanie z pomiesz-
czeń nad Poradnią, bądź uiszczało 
symboliczną kwotę 100 zł, co poza 
dzierżawą miało też pokryć koszty 
mediów, jakie zużywano w siedzi-
bie Związku. Stawki te nie były jed-
nak zgodne z uchwałą Zarządu Po-
wiatu, toteż sprawę tę postanowio-
no uporządkować tak, by prawo 
było równe dla wszystkich. 

Ponieważ prezes ZNP, Stanisła-
wa Jakubczak, nie chciała podpisać 
umowy z powiatem i tym samym 
płacić za dzierżawę lokali, otrzyma-
ła nakaz opuszczenie budynku Po-
radni. 

Marcin Simiński



Nr 34 (2464)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Janina Bodo: lat 87, zmarła 28.04.2016r., pogrzeb odbył się 

30.04.2016r., na cmentarzu w Dobrej.
Józefa Wierszołowicz: lat 86, zmarła 28.04.2016r., pogrzeb odbył się 

30.04.2016r., na cmentarzu w Ładzinie.
Krystyna Szwabowicz: lat 84, zmarła 30.04.2016r., pogrzeb odbył się 

04.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesław Kolanek: lat 77, zmarł 02.05.2016r., pogrzeb odbył się 

05.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Grzegorz Słowiński: lat 52, zmarł 02.05.2016r., pogrzeb odbył się 

05.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Franciszka Centała: lat 92, zmarła 03.05.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 07.05.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Bogdan Pudliszak: lat 65, zmarł 04.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 

06.05.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Sikorkach.
Helena Pazdro: lat 79, zmarła 05.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 

07.05.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy. Wy je-
steście świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę moje-
go Ojca. Wy zaś pozostańcie w 
mieście, aż będziecie uzbroje-
ni mocą z wysoka. Potem wy-
prowadził ich ku Betanii i pod-
niósłszy ręce błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, roz-
stał się z nimi i został uniesio-
ny do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wró-
cili do Jerozolimy, gdzie stale 
przebywali w świątyni, wielbiąc 
i błogosławiąc Boga. (Łk 24,46-
53)

Patrzymy dziś wraz z ucznia-
mi jak Jezus wstępuje do nie-
ba. W naszym przeżywaniu 
wiary wniebowstąpienie Jezu-
sa jest raczej mało obecne. Z 

upragnieniem czekamy zawsze 
na Jego narodzenie. Z zadu-
mą rozmyślamy o Jego męce i 
śmierci. Z radością przyjmuje-
my moment Jego zmartwych-
wstania. A co z Jego wniebo-
wstąpieniem? Przecież ono 
było wielkim pragnieniem Je-
zusa. Było zwieńczeniem Jego 
misji zbawienia świata. Śmierć 
i zmartwychwstanie były po-
trzebne Jezusowi do tego aby 
mógł pójść do Ojca. Jezus sto-
suje bardzo często zasadę stop-
niowalności. Krok po kroku 
wprowadzał uczniów w różne 
tajemnice wiary. Kiedy umarł 
na krzyżu nie poszedł od razu 
do nieba, ale ukazywał się jesz-
cze uczniom w swoim ciele 
uwielbionym, ciele zmartwych-
wstałym. Po swoim wniebo-
wstąpieniu już nie ukazywał się 
uczniom. Nastąpi to dopiero w 
ostatecznym przyjściu na Sąd 
Ostateczny. Przez wniebowstą-
pienie Jezusa dotykamy tajem-
nicy wywyższenia ludzkiej na-
tury. Jezus naszemu życiu na-
daje kierunek jakim jest nie-
bo. Pokazuje nam wszystkim, 
że to, co następuje po śmierci 
jest dla nas wyróżnieniem. Na-
daje naszemu życiu prawdziwą 
godność bycia Dziećmi Boży-
mi. Mimo, że żyjemy na ziemi 
to jesteśmy obywatelami nieba. 
Czy mamy jednak tego świado-
mość? Czy w swojej codzienno-
ści, pośród wielu spraw, zadań i 

obowiązków staję w prawdzie o 
tym, że moje bycie tutaj na zie-
mi jest czymś przejściowym, 
a prawdziwe moje życie czeka 
mnie tam- w niebie? Tam gdzie 
Pan, tam i sługa. Tam gdzie 
Mistrz, tak także i uczeń. Tam 
gdzie Bóg Ojciec, tam i jego 
dzieci. Czy ja mam takie spoj-
rzenie na rzeczywistość, że je-
stem tu na ziemi, bo mam tak 
jak Jezus misję do wykona-
nia i mam pójść, tak jak On, 
do domu Ojca? Jaka była reak-
cja uczniów kiedy to widzieli 
wstępującego do nieba Jezusa? 
Uczniowie nie płakali, a rado-
wali się. Pójście do domu Ojca 
przez Jezusa napawa nadzie-
ją, że niebo istnieje naprawdę 
i jest tam przygotowane miej-
sce dla każdego z nas. To po-
winno napawać nas radością, 
nie smutkiem. Gdy z tego świa-
ta odchodzi ktoś nam bliski to 
tak jak uczniowie w stosunku 
do Jezusa, tak i my w stosunku 
do naszego bliskiego powinni-
śmy się radować. Ten ktoś idzie 
do swojej ojczyzny, która jest w 
niebie. Uczniowie nie wiedzie-
li momentu zmartwychwstania 
Pana natomiast dane im było 
widzieć Jego wniebowstąpienie. 
Nic nie jest w stanie powstrzy-
mać Jezusa, nawet prawa fizyki. 
A co mnie powstrzymuje by iść 
w kierunku Boga Ojca? Szuka-
nie pozornego szczęścia, jakieś 
pociechy doczesne? Pokładanie 
nadziei w bogactwie material-
nym? Jezus pokonuje wszyst-
ko, nawet śmierć, by wstąpić do 
nieba. A ja? Czy pokonuję moje 
przeszkody na drodze do nieba 
czy raczej ja przez nie zostaję 
pokonany? Jezus pokazał nam, 
że się da. Nawet śmierć nie 
jest w stanie przeszkodzić nam 
w zdobyciu nieba! Jezus bar-
dzo mocno pragnie abyśmy też 
tam byli. Zapragnij dziś nieba. 
Proś o to niebo dla siebie i swo-
ich bliskich. Nasz Pan w niebo 
wstępuje niech się każdy z nas 
raduje!

Ks. Krystian Dylewski  

miejska Biblioteka w Nowogardzie

Cykl lekcji 
bibliotecznych
Czy książka może być namiastką prawdziwej podróży po Ja-
ponii? Z pewnością tak, jeśli spełnia wszystkie warunki do-
brej książki. A taką jest na pewno książka „Banzai. Japonia 
dla dociekliwych”  Z. Fabjanowskiej-Micyk. 

Autorka, japonistka w intere-
sującym zabarwionym humo-
rem tekście zaciekawia i intrygu-
je młodego czytelnika pytaniami i 
barwnie opowiada. Dowiadujemy 
się m.in.: jak to jest mieszkać w Ja-
ponii, co oznacza czerwona krop-
ka na japońskiej fladze, jak leci 
czas po cesarsku i czy „daj dzio-
bu” to na pewno „daj buziaka”. 

W dniach od 31 marca do 28 
kwietnia, w MBP w Dziale dla 
Dzieci i Młodzieży odbywały się 
spotkania promujące tę książkę. 
W zajęciach uczestniczyli ucznio-
wie klas IV-VI ze szkół: SP w 
Orzechowie pod opieką p. A. Płu-

sy, SP nr 1 w Nowogardzie pod 
opieką p. E. Kamińskiej i M. No-
wak i SP nr 2 pod opieką p. J. Mo-
drzejewskiej. Łącznie w spotka-
niach udział wzięło 130 uczniów. 
Młodzież poznając znane i mniej 
znane osobliwości dotyczące kul-
tury i życia w Japonii uczestniczy-
ła i w zabawie i w zmaganiach w 
wykonaniu origami tsuru ( figurki 
żurawia). Spotkania poprowadzi-
ła st. kustosz Wiesława Parzybut, 
która przygotowała również opra-
wę plastyczną spotkań i wsparła 
je rekwizytami pochodzącymi z 
własnych zbiorów.

Info: własna

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
na spotkanie z kosmetolog Patrycją Drejas

które odbędzie się 
10 maja br. /wtorek/ godz.16:30
w ramach „Tygodnia Bibliotek”
pod hasłem
„Biblioteka inspiruje 
do dbania o zdrowie  i urodę”
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Trwają matury 

Największe obawy budzi królowa nauk, czyli matematyka 
W środę (4 maja), rozpoczęły się matury. W Nowogardzie do egzaminu dojrzałości przystąpiło łącznie 239 maturzystów. We wtorek, absolwenci pisali maturę z języka 
polskiego. W środę, absolwenci nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do egzaminu z części matematycznej. Natomiast dziś tj. piątek,  maturzyści o go-
dzinie 9:00, zmierzą się z językiem obcym. DN towarzyszył maturzystom przed wejściem na egzamin z języka polskiego i matematyki. 

Najwięcej, bo 98 osób pisało eg-
zamin w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszi-
ca przy ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego, najmniejszą grupę stanowili 
absolwenci I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Emilii Gierczak przy ul. 
Wojska Polskiego. W „Dójce” do 
egzaminu dojrzałości przystąpiło 
78 uczniów. 

Tegoroczni absolwenci liceów 
są drugim rocznikiem, zdającym 
maturę według nowych zasad, zaś 
uczniowie technikum pierwszym 
rocznikiem.

Maturzyści obowiązkowo muszą 
zdać trzy pisemne egzaminy z: języ-
ka polskiego, matematyki oraz języ-
ka obcego nowożytnego.

Uczniowie muszą przystąpić rów-
nież do co najmniej jednego egza-
minu z przedmiotu dodatkowe-
go. W kolejnych dniach absolwen-
ci przystąpią do egzaminu z części 
ustnej. Część ustna egzaminu,  zo-
stanie przeprowadzona w szkołach 
według harmonogramów ustalo-
nych przez przewodniczących ze-
społów egzaminacyjnych.

W środę i czwartek, około go-
dziny 9:00, udaliśmy się z wizytą 
do trzech nowogardzkich szkół, by 
dowiedzieć się, jakie nastroje towa-
rzyszą tegorocznym absolwentom 
przed egzaminem dojrzałości. Pyta-
liśmy również maturzystów o to, w 
jaki  sposób przygotowywali się do 
sprawdzianu wiedzy i umiejętności 
w ostatnim czasie.

Kinga Dumańska, absolwentka 
II LO w Nowogardzie – Zaraz za-
cznie się matura, a stres jest ogrom-
ny. Mam nadzieję, że polski pójdzie 
mi bardzo dobrze, liczę na jak naj-
lepszy wynik. Słyszałam, że na eg-
zaminie mogą pojawić się „Dziady” 
A. Mickiewicza. Mam nadzieję, że 

tak będzie. Do matury powtarzałam 
wszystkie lektury oraz przygotowy-
wałam się z ubiegłorocznych arkuszy 
maturalnych. 

Michał Piątkowski, absolwent 
II LO w Nowogardzie  – Stresuję 
się troszeczkę przed j. polskim, gdyż 
przedmiot ten nie należy do mo-
ich ulubionych. Dużo jest lektur z 
gwiazdką i trzeba je znać naprawdę 
bardzo szczegółowo. Bardzo cieszyli-
byśmy się, gdyby na maturze pojawi-
ła się „Lalka”. Dużo w tej książce jest 
motywów do których można się od-
wołać. 

Dagmara Gabrysiak, absol-
wentka II LO – Stresuję się bardzo 
przed maturą, na początku tego nie 
dostrzegałam, ale im bliżej egzami-
nu dojrzałości tym stres jest większy. 
Mam ogromną nadzieję, że na pol-
skim pojawi się na maturze „Wesele” 
S. Wyspiańskiego oraz „Ferdydurke” 
W. Gombrowicza. 

Bartosz Żarski, absolwent ZSP 
w Nowogardzie - Optymistycz-

nie jestem nastawiony do egzami-
nu maturalnego. Przed nami egza-
min z matematyki, nie mam poję-
cia czy będzie on łatwy, czy też trud-
ny. Mam jedynie nadzieję, że wszy-
scy damy radę pozywtywnie go napi-
sać. W końcu przez długi czas przy-
gotowywaliśmy się do egzaminu doj-
rzałości.  Próbne matury napisali-
śmy dobrze, więc ten egzamin teraz 
też musi pójść nam dobrze. 

Kryspin Stanisławiak absolwent 
ZSP w Nowogardzie - Jest duży 
stres. Mam nadzieję, że te 30% plus 
wyżej, uda nam się osiągnąć. Każdy 
z nas w jakiś sposób się do egzami-
nu przygotowywał. Wczoraj spodzie-
waliśmy się najgorszego, czyli  „Dzia-
dów”, dziś  wydaje mi się, że egza-
min z  matematyki też może okazać 
się trudny. 

Katarzyna Piotrowska absol-
wentka ZSP w Nowogardzie– Na 
pewno w jakimś stopniu się stresu-
ję, jeśli nie uda nam się zdać matury 
z matematyki to trzeba będzie przy-
stąpić do niej ponownie. Moim zda-
niem, pani od matematyki bardzo 
dobrze nas przygotowała. Na lek-
cjach przerabialiśmy matury prób-
ne, w domu również sama się przy-
gotowywałam. Liczę na to, że egza-
min okaże się dla nas prosty. 

Aleksandra Brzezińska I LO 
w Nowogardzie – Powiem panu, 
że jeszcze w dniu wczorajszym nie 
stresowałam się, ale dziś od same-
go rana nie mogę tego potwierdzić, 
bo ten stres jest i nieco się zwięk-
szył. Dlatego stwierdziłam, że przy-
jadę do szkoły nieco wcześniej, by 
jeszcze chwilę sobie pomyśleć i na-
stawić się z wiarą do tego egzaminu. 
Co do lektur na egzaminie, to spo-
dziewam się  pytań z „Dziadów” czę-
ści  1 i 2, jak również „Lalki,  „Krzy-
żaków” i może jeszcze „Potopu”. Co 
do przygotowań, to takie bardzo in-
tensywne trwały przed majówką, ale 
pracowałam bardzo wytrwale oczy-
wiście przez całe 3 lata. Jak będzie? 
Mam nadzieję, że dobrze i że napiszę 
oczywiście na 100 %.  Co do obaw, to 
oczywiście obawiam się nieco mate-
matyki. Dlatego temu przedmiotowi 
poświęciłam na naukę bardzo wiele 
czasu i przygotowań. 

Przemysław Jaworski I LO w 
Nowogardzie   – Jestem bardzo za-

dowolony, że będę pisał maturę i po-
wiem panu, że nie odczuwam żad-
nego stresu. Bo jestem przekonany i 
mam nadzieję, że dobrze zdam ma-
turę. Co do przygotowań, to do dzi-
siejszego egzaminu uczyłem się po-
nad 3 lata. Dlatego myślę, że to chy-
ba wystarczy, by go zaliczyć. Nie 
wiem jak będzie, ale obawiam się 
matematyki. Kończąc życzę wszyst-
kim powodzenia w czasie trwania 
egzaminów. 

Łukasz Grzonkowski I LO w 
Nowogardzie – Moje przygotowa-
nia przebiegały bez zarzutu. A wręcz 
bardzo dobrze. Najwięcej czasu po-
święciłem oczywiście na język pol-
ski, bo tutaj pytań spodziewam się z 
„Lalki” B. Prusa. Bardzo bym chciał, 
aby uzyskać 100%, ale czy będzie to 
możliwe? Dlatego życzę wszystkim 
tegorocznym maturzystom 100% na 
świadectwie maturalnym. 

 DN życzy wszystkim maturzy-
stom nowogardzkich szkół wyso-
kich wyników na egzaminie doj-
rzałości. Dodajmy, że końcowy 
wynik na maturze będzie decydo-
wał o tym, czy maturzyści dosta-
ną się na wymarzone przez siebie 
uczelnie wyższe.

KS, JB 

Chwilę przed rozpoczęciem drugiego dnia matury - sala sportowa ZSP

Grupa maturzystów z I LO tuż przed wejściem na egzamin dojrzałości
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Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście 
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu 
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie 
niższe niż ma to miejsce w przypadku 
większych firm. Do przyczyn należą 
m.in.  trudności związane z zapewnieniem 
zabezpieczenia czy oceną ryzyka. 
Stworzony przez Alior Bank pakiet 
kredytowy to rozwiązanie specjalnie 
dla nich – małych przedsiębiorstw, 
które potrzebują szybkiego dostępu do 
gotówki. Oferta skierowana jest do firm, 
działających na rynku od co najmniej 

12  miesięcy, o obrotach do 5 mln zł 
rocznie, zatrudniających nie więcej niż 
9 osób. Przykładami takich firm mogą 
być sklepy, małe hurtownie, warsztaty 
samochodowe, salony fryzjerskie czy 
gabinety stomatologiczne. Propozycję 
kierujemy także do przedstawicieli 
wolnych zawodów – prawników, lekarzy, 
architektów.
Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla 
małych przedsiębiorstw?
- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy 
kredytów dla małych firm dostępnych 
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet 
do 500 tys. zł jest dostępny szybko 
i w wygodny dla klienta sposób.
A co to oznacza w praktyce?
- Przede wszystkim nie trzeba żadnych 
zabezpieczeń materialnych, nawet przy 

dużej kwocie kredytu. Można go uzyskać 
podczas jednego spotkania w  placówce 
banku, praktycznie od ręki. Decyzja 
podejmowana jest w 30 minut, a środki na 
koncie dostępne są w ciągu jednego dnia od 
podpisania umowy. Z tego powodu pakiet 
kredytowy jest idealnym rozwiązaniem 
dla tych firm, które potrzebują szybkiego 
dostępu do finansowania.
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Firma może wystąpić nawet o pół 
miliona złotych. Co ważne, przyznaną 
kwotę można dowolnie podzielić na trzy 
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
A na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu? 
- Okres kredytowania może wynieść 
nawet do 10 lat, co pozwala na 

dogodne rozłożenie spłaty. Zależy nam, 
aby właściciele małych firm znaleźli 
rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, możliwości i skali prowadzonego 
biznesu. 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
- Dzięki ofercie firmy mają szansę 
zrealizować różne potrzeby, nawet 
te  duże. Kredyt można przeznaczyć 
na   sfinansowanie bieżącej działalności, 
a  także inwestycje, np. wyposażenie lokalu 
usługowego, czy refinansowanie pożyczki 
zaciągniętej w innym banku. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 1 

 91 392 50 22

Alior BAnk finAnsuje potrzeBy mAłych firm – nAwet te wielkie!
właścicielom małych firm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami 
i  na ich zadowoleniu.  ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy 
banków. o szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych firm dostępnych obecnie na rynku – mówi 
Agnieszka luty, kierownik placówki z placówki partnerskiej Alior Banku w nowogardzie, przy ul. Bohaterów warszawy 1.

Agnieszka Luty 
Kierownik placówki

kreDyty DlA mikrofirm

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.  
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

wielkie potrzeBy mAłych firm finAnsujemy w 24 h
nawet 500 000 zł może znaleźć się w twojej firmowej kasie  
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
  bez zabezpieczeń materialnych;
  okres spłaty do 10 lat;
   możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:  
Biznes kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

nowoŚĆ

500 000 zł
Bez zABezpieczeŃ

Do 10 lAt

NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

KOSIARKI
PODKASZARKI

TRAKTORKI
KOSY

-10%
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29 uczniów z Osiny zdało egzamin na kartę rowerową 

Dobre przygotowanie to podstawa!
W środę, 27 kwietnia, o godzinie 9:30, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, 29 uczniów pozytywnie zdało egzamin na 
kartę rowerową. Redakcja DN przyglądała się, jak przebiegał egzamin.  

Do egzaminu przystąpili ucznio-
wie klas IV-VI szkoły podstawo-
wej oraz uczniowie pierwszej klasy 
gimnazjum. Egzamin składał się z 
dwóch części, teoretycznej i prak-
tycznej. Ta pierwsza odbyła się w 
poniedziałek i wtorek. Test składał 
się z 20 pytań. - Jak co roku prze-
prowadzamy egzamin na kartę ro-
werową, zaczynamy od części teo-
retycznej, czyli od testów. Część teo-
retyczna to pytania m.in. z udzie-
lania pierwszej pomocy, przepisów 
i zasad ruchu drogowego. Egza-
min z części teoretycznej składał się 
z 20 pytań. Uczeń w trakcie egza-
minu  mógł popełnić jedynie 4 błę-
dy. Jeśli popełnił ich więcej, do eg-
zaminu na kartę rowerową może 
przystąpić dopiero za rok. - infor-
muje DN, Marcin Różalski, opie-
kun uczniów, który prowadził eg-
zamin. 

Ci, którzy zdali teoretyczną 
część egzaminu, czyli 29 uczniów, 
mogli przejść do drugiej tury eg-
zaminu praktycznego. Ten etap 
zorganizowano w środę, 27 kwiet-
nia, o godzinie 9:00, na placu za 
Zespołem Szkół Publicznych. Za-
nim przystąpiono do jazdy egza-
minacyjnej, kursanci otrzymali 
kamizelki odblaskowe i kaski na 
głowę. Sam egzamin odbywał się 
na specjalnie przygotowanym i 
oznaczonym torze jazdy. 

Egzamin praktyczny polegał 
na prawidłowym wykonaniu za-
dań takich jak: przygotowanie 
do jazdy, ruszanie z miejsca na 
płaskim terenie, slalom, hamo-
wanie i zatrzymywanie pojazdu 
w określonych miejscach, wła-
ściwe reagowanie na znaki i sy-
gnały drogowe. - Uczniowie w 
trakcie egzaminu mieli do poko-
nania tor przeszkód składający 
się z kilku elementów  m.in. łezki, 
rynny, zatrzymanie  w miejscu, 
pochylnie, przewożenie przed-
miotu na uwięzi. - dodaje Mar-
cin Różalski. 

Uczniowie zdający egzamin 

starali się wykonywać zadania 
w sposób prawidłowy, pomi-
mo tego, że tor przeszkód nie 
był wcale taki łatwy. Najwię-

cej  trudności przysporzył im 
przejazd po równoważni.- Nie-
stety nie udało mi się przejechać 
po równoważni. Zabrakło mi 

przy wykonywaniu tego elemen-
tu pewności siebie. Miałem lekki 
problem z utrzymaniem równo-
wagi. Ale z resztą egzaminu po-
radziłem sobie świetnie.  - opo-
wiada po egzaminie uczeń kla-
sy IV „A” Konrad Błaszczyk. Byli 
również i tacy uczniowie, którzy 
bezbłędnie wykonali to zadanie. 
-Poziom trudności toru był śred-
ni. Najgorsza była równoważ-
nia, którą udało mi się bezbłęd-
nie przejechać. Bardzo podobała 
mi się łezka i przejazd slalomem 
przez flagi- opowiada podekscy-
towana uczennica klasy VI, Ma-
tylda. 

Wszyscy uczniowie zgodnie 
przyznawali, że bez solidnego 

przygotowania do egzaminu, nie 
zdaliby go. 

-Aby zdać egzamin na kartę ro-
werową musiałem przysiąść i tro-
chę się poczuć. Znajomość przepi-
sów drogowych jest bardzo waż-
na. Jako rowerzysta już wiem, 
jak odpowiednio się zachować 
na drodze, teraz niech inni biorą 
z nasz przykład.  -  mówi Jakub 
Ziółkowski z klasy I Gimnazjum.

Jak informuje Marcin Różal-
ski, z roku na rok rośnie liczba 
uczniów, którzy w Osinie przy-
stępują do egzaminu na kartę ro-
werową.  

-Cieszy mnie fakt, że coraz wię-
cej młodych ludzi chce zdać eg-
zamin na kartę rowerową. Sta-
ram się przygotować uczniów do 
egzaminu, jak najlepiej potrafię. 
Zależy mi na tym, aby uczniowie 
umieli odpowiednio zachować się 
na drodze. Chciałbym jeszcze do-
dać, że uczniowie wraz z rodzi-
cami tworzą elementy toru prze-
szkód, z których my później na 
egzaminie korzystamy. Bardzo za 
to dziękuję. - dodaje na zakoń-
czenie opiekun uczniów. 

Pozostaje pogratulować uczniom 
zdania egzaminu na kartę rowero-
wą i życzyć wszystkim szerokiej i 
bezpiecznej drogi podczas rowero-
wych wypraw. 

KS

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest bardzo ważna, aby zdać egzamin na 
kartę rowerową

29 uczniów z Osiny pozytywnie zdało egzamin na kartę rowerową

Finał wojewódzki 61. Ogólnopolskiego 
konkursu recytatorskiego

Wygrywać słowem…
Finał wojewódzki 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
który odbył się w dniach 23 – 24 kwietnia 2016 roku, zgromadził 
w Piwnicy przy Krypcie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
prawdziwych miłośników słowa, znawców sztuki, recytacji i teatru. 

Wśród najlepszych 30 recyta-
torów w województwie, znajdo-
wały się dwie osoby reprezentują-
ce II LO w Nowogardzie - Michał 
Andrysiak i Daria Urbaniak. Wy-
stąpienie Michała oraz doskona-
ła interpretacja utworów Korne-
la Ujejskiego Gdyby Ty moją była 
aniele i Wiesława Myśliwskiego 
Ostatnie rozdanie, zachwyciły i ju-
rorów i publiczność. 

Tym samym Michał uzyskał ty-
tuł laureata i kwalifikację do fi-
nału ogólnopolskiego, który od-
będzie się w czerwcu w Ostrołę-
ce. Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski odbywał się w ramach 
Amatorskiego Ruchu Artystycz-
nego i jest najważniejszym tego 
typu konkursem w kraju. Mimo iż 
II Liceum Ogólnokształcące jest 
szkołą, która w dziedzinie kultu-

ry żywego słowa może poszczycić 
się chlubną tradycją, Michał jest 
pierwszym uczniem, który będzie 
reprezentował Nowogard i Szcze-
cin w finale OKR-u w dziedzinie 
recytacji. Słowem można nie tyl-
ko wygrywać, ale też zaczarowy-
wać rzeczywistość. Michał już od 
wielu lat robi to w pięknym stylu. 
Gratulujemy i czekamy na wraże-
nia z Ostrołęki!

Info: własna 

Zielone Przedszkole 

Światowy Dzień Ziemi
21 kwietnia br., w Zielonym Przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Celem 
święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspól-
nej odpowiedzialności za Ziemię. 

Cała uroczystość odbyła się 
pod czujnym okiem pani Dagma-
ry Roziewicz i Magdaleny Jałow-
czyk oraz Katarzyny Ninard od-
powiedzialnej za LOP. Na uro-
czystość przedszkolną zaprosze-
ni zostali m.in. pan Marek Ha-
iser oraz dyrekcja przedszkola. Z 
okazji tego święta grupa Zielo-
ne Jabłuszka i grupa Zielone Mo-
tylki przygotowały dla nas insce-
nizację pt. „Królewna Przyroda 

i dwunastu krasnoludków”. Pod-
czas przedstawienia przedszkolaki 
zaprezentowały pokazy taneczne 
m.in. taniec kwiatów, taniec zwie-
rzątek i krasnoludków. Pan Leszek 
Szpon oraz pani Karolina zapew-
nili świetną oprawę muzyczną. 
Na zakończenie całej uroczystości 
pan Marek Haiser pasował dzieci 
z grup najstarszych tj. Zielone Ja-
błuszka, Zielone Groszki, Zielone 
Motylki na Miłośnika Przyrody. 

Teraz ich zadaniem jest nie tylko 
dbać o przyrodę, ale i pilnować by 
inni o nią dbali. Starsze koleżan-
ki, które odwiedziły nas w ramach 
Dnia Przedsiębiorczości, przybyły 
do nas z koszami pełnymi jabłek, 
i częstowały pysznym zdrowym 
przysmakiem każdego przedszko-
laka wychodzącego z uroczysto-
ści. 

Inf. A. Zając
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Jan Czesław kozakowski 

Moje Radio - cz. I
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskiego 
Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy 
publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez P Jana noszącego tytuł: „Moje radio”. Aczkolwiek autor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako radio-
słuchacza to scenerią tego swoistego „życia z radiem” jest także a nawet głównie ziemia nowogardzka. Sam pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szcze-
cinie to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzieliliśmy go na odcinku, które 
będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Tak to się zaczynało 
18 kwietnia 2016 minęła 90. 

rocznica inauguracji działalno-
ści Polskiego Radia. 18 kwietnia 
1926 o godz. 17. rozpoczęła nada-
wanie oficjalna stacja nadawcza 
PR w Warszawie. Pierwszy raz 
popłynęły w eter słowa dzien-
nikarki Janiny Sztompkówny: 
„Halo, halo, Polskie Radio War-
szawa, fala 480”. Tę datę uzna-
no za oficjalny początek polskiej 
radiofonii. Nieoficjalny początek 
miał miejsce 1 lutego 1925, kiedy 
uruchomiono próbną stację ra-
dionadawczą Polskiego Towarzy-
stwa Radiotechnicznego w War-
szawie na fali 385 metrów.

Stryjek Franciszek za zasługi 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
1918-1921 otrzymał ziemię w 
miejscowości Pełcza w powiecie 
Dubno na Wołyniu. Był pierw-
szym osadnikiem w Pełczy, któ-
ry miał radioodbiornik, tzw. ra-
dio kryształkowe. Do słuchania 
takiego radia potrzebne były słu-
chawki na uszy i antena. Nazwa 
handlowa polskiego radiood-
biornika wyposażonego w detek-
tor kryształkowy brzmiała dete-
fon. Nie była to jeszcze heterody-
na opisana tak sugestywnie przez 
Eugeniusza Bodo w filmie Paweł 
i Gaweł, odtwarzającego rolę wy-
nalazcy dwupentodowej cztero-
oktiodowej heterodyny z podwój-
nym napędem, automatycznym 
magnoskopem i telesynchroniza-
cyjno-magnetycznym dynamo z 
przeciwzanikową eliminacją fal.

Do zakupu radia przez Stryj-
ka przyczynił się inżynier dro-
gownictwa, mieszkający u Stryj-
ka na kwaterze, kiedy budowa-
no szosę z Dubna do Wołkowyj i 
dalej do Beresteczka. Musiało to 
być w roku 1928, bo były jakieś 
uroczystości związane z 10-le-
ciem odrodzenia Polski. „Jesz-
cze u mnie radia nie było, nikt nie 
wiedział nawet, co to jest. Ja by-
łem przy telefonistach we wojsku 
to wiem co to jest – mówię do in-
żyniera. A inżynier na to: „O, to 
widziałeś, słyszałeś tylko takie po 
drucie. A to gra bez drutu”. 

Radiostację we Lwowie uru-
chomiono w 1930, więc Stry-
jek mógł słuchać między in-
nymi Wesołej Lwowskiej Fali. 
Twórcą jej był Wiktor Budzyń-
ski. W zespole występowali jesz-
cze Szczepcio (Kazimierz Waj-

da) i Tońcio (Henryk Vogelfän-
ger) oraz Włada Majewska. Ar-
tyści Lwowskiej Fali jeździli ze 
swoimi koncertami również po 
całym kraju, jak później Wesoły 
Autobus czy Lato z Radiem.

Stryjek Franek opowiadał o 
znamiennym wydarzeniu z „po-
bytu” na Syberii. Tego dnia był u 
dowództwa obozu. Dobrze żył z 
komendantem, którego uważał 
za „światłego bolszewika”. Do-
wódcy mieli włączone radio. W 
pewnym momencie nadano in-
formację o zbombardowaniu 
Lwowa przez Niemców. Stryjek 
powiedział komendantowi: - No, 
to już teraz idzie na was!. (Lotnic-
two niemieckie rozpoczęło bom-
bardowanie Lwowa 22 czerwca 
1941 r. o godz. 4.00 rano).

Stryjek Franek opowiadał, że 
po wojnie kupił jakieś radio. Po-
tem, jak widać na zdjęciu, miał 
dwa. Początkowo nie wolno było 
słuchać „zagranicy”, tylko pol-
skiego (krajowego) radia. „Oni 
(władze) słuchali, jakiego radia 
słuchasz. Łazili po górach (stry-
chach) i sprawdzali. Potem już 
tak nie było”.

3.05.1952 zostaje nadana 
pierwsza audycja Radia Wol-
na Europa (RWE) w języku pol-
skim. Miało charakterystyczny 
sygnał dźwiękowy z trąba (fanfa-
ry) i biciem w bębny. Podniosłym 
głosem spiker mówił: „Mówi Ra-
dio Wolna Europa – Głos Wolnej 
Polski”

Nowe Wyszomierki.
Nie pamiętam, czy w Nowych 

Wyszomierkach szybciej radio 
miał Stryjek Franek czy my. W 
każdym razie pamiętam, że nie-
raz niedzielnym wieczorem cho-
dziliśmy do Stryjków i słuchali-
śmy Podwieczorku przy mikro-
fonie nadawanego przez Radio 
Wolna Europa. Prowadził go Hi-
lary Proszek (Wiktor Budzyń-
ski). Jako kilkuletni dzieciak nie 
zawsze wiedziałem, o co w tym 
programie chodzi i dlaczego do-
rośli się śmieją.

Koncerty „Podwieczorku” 
odbywały się w różnych pol-
skich ośrodkach na Zachodzie, 
np. na scenie Teatru Muzyczne-
go w Hamburgu, Bruay-en-Ar-
tois - polskim ośrodku w pół-
nocnej Francji. Zapisy dźwięko-
we niektórych audycji są do od-

słuchania na stronach Polskiego 
Radia. Przykładem może być za-
pis koncertu w Bruay-en-Arto-
is. Program był nast.: Powitanie 
przez Hilarego Proszka (Wikto-
ra Budzyńskiego) * „Bawmy się” 
- piosenka w wykonaniu zespo-
łu * śpiew chóru chłopięcego z 
liceum ojców oblatów we Fran-
cji * „O zegarkach” - monolog w 
wykonaniu H. Proszka (W. Bu-
dzyńskiego) * „Polka migowa” - 
skecz w wykonaniu H. Proszka i 
Jana Krzysztofa (Jana Markow-
skiego) * monolog Teofila Kot-
ka w wykonaniu Ludwika La-
wińskiego * utwór na ustnej har-
monijce w wykonaniu Henryka 
Wysockiego (www.polskieradio.
pl/13/3707/Audio/290204,Po-
dwieczorek-przy-mikrofonie).

W jednej z audycji można 
usłyszeć dowcip z 1956:

- Na co umarł Bierut? - Na roz-
kaz!

Stryjek chętnie dzielił się infor-
macjami, które posłyszał przez 
RWE: o Katyniu, o tym jak w 
trakcie wywózki na Sybir wycią-
gano z transportów polskich ofi-
cerów, o oddziale partyzanckim 
„Jędrusie” działającym od wio-
sny 1941 do końca wojny na Zie-
mi Kieleckiej i Podkarpaciu.

Kiedyś ktoś słyszał i opowie-
dział Stryjkowi, że „Jerzy Sulima 
Kamiński, osadnik z Pełczy przez 
radio podawał, że jest w Anglii, że 
znajduje się tu i tu”. Kamiński był 
kapitanem (rotmistrzem kawale-
rii) Wojska Polskiego, przyjacie-
lem Stryjka, prezesem tzw. Kasy 
Stefczyka w Pełczy. Po zajęciu 
Wołynia przez Armię Czerwo-
ną Kamiński miał powiedzieć do 
jednego z osadników: „Chodź-
cie – pójdziemy we dwóch, ja 
mam dosyć amunicji, na rumuń-

ską granicę, przebijemy się”. Stry-
jek uważał, że chyba oni nie prze-
szli, chyba zostali zabici albo ran-
ni, gdyż „do tej pory to on by nas 
znalazł, odszukał, legionista stary 
taki, psiakrew”.

Pod koniec lat 50. na polach 
między Nowymi Wyszomier-
kami a Krasnołęką znajdujemy 
mnóstwo pasków papieru pokry-
tych warstwą aluminium. Mówi-
liśmy na to „sreberka”. Zrzucano 
je z samolotów, aby zakłócić słu-
chanie Wolnej Europy. Raz przy-
leciał balon z Niemiec i został zła-
pany przez zięcia sąsiada. Potem 
balonu szukała milicja z Wyszo-
mierza, bo tam znajdował się po-
sterunek. Niedawno dowiedzia-
łem się o „akcji balonowej” RWE, 
w ramach której w 1955 rozrzu-
cono nad Polską tysiące 40-stro-
nicowych broszur Józefa Świa-

tły Za kulisami bezpieki i partii. 
Światło, wysoki funkcjonariusz 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego PRL, w 1953 uciekł 
na Zachód. Występował w audy-
cjach Radia Wolna Europa.

Rok 1954: Mój Ojciec kupu-
je radioodbiornik Pionier. Praw-
dopodobnie doszedł do wniosku, 
że gdyby radio było wcześniej w 
domu, mój brat Wacław nie szu-
kałby zajęcia poza domem i nie 
zginął tragicznie w grudniu 1953 
w lesie za Osiną. Od ukończenia 
w czerwcu 1951 Brat nie miał sta-
łego zajęcia, gdyż nie chciano go 
przyjąć do Liceum w Nowogar-
dzie, ponieważ Ojciec nie wstą-
pił do „kołchozu” i został uzna-
ny za kułaka.

Radio Pionier (na zdjęciu) było 
pierwszą polską 
powojenną kon-
strukcją lampo-
wego odbiorni-

ka radiowego opracowaną w Za-
kładach Radiowych. Układ elek-
tryczny oparty został na nowo-
czesnym układzie, zastosowanym 
przez Philipsa w roku 1941. Z nie-
wielkimi modyfikacjami układ ten 
przetrwał aż do roku 1968. Pro-
dukowane było w kilku rodzajach 
skrzynek bakelitowych (vide zdję-
cie) i drewnianych. Był to odbior-
nik superheterodynowy z zasila-
niem uniwersalnym. Zakresy fal 
długich i średnich we wszystkich 
odmianach bywały podobne. Za-
kres fal krótkich zawężono w roku 
1954 ściśle tajną Uchwałą nr 418 
Urzędu Rady Ministrów z 1953, w 
wyniku której odbieralność w za-
kresie fal krótkich miała być je-
dynie w paśmie od 31 do 51  m. 
Zmiany te wprowadzono, aby 
utrudnić odbiór polskojęzycznych 
audycji, nadawanych z zagranicy, 
słyszalnych dobrze w paśmie 16 i 
25 m (wg Wikipedii).

Nasze radio miało 3 zakresy: 
fale długie, średnie i krótkie, na 
których można było posłuchać 
Wolnej Europy (było chyba wy-
produkowane wg wcześniejszych 
norm) i Głosu Ameryki. Na fa-
lach średnich po polsku nadawa-
ło BBC i Radio Paryż. Dużo tam 
było polskich piosenek z towa-
rzyszeniem akordeonu w wyko-
naniu polonii francuskiej.

Radio było wtedy rarytasem. 
Tylko w większych wsiach (jak 
np. Wyszomierz) ludzie mie-
li „radio na drucie” – odbiorniki 
radiowe, do których sygnał do-
prowadzano drutem zawieszo-
nym na drewnianych słupach, 
tak jak telefon. Były to tzw. koł-
choźniki (na zdjęciu z Interneto-

wego Muzeum Polski Ludowej), 
przez które można było słuchać 
jedynie I Programu Polskiego 
Radia, dlatego odbiorniki miały 
tylko jedno pokrętło. Teraz moż-
na byłoby to nazwać radiofonią 
kablową. Na naszej kolonii, od-
dalonej od Wyszomierza o 3 km, 
takiego „luksusu” nie było. 

cd. za tydzień

Stryjek Franciszek Kozakowski przy swoich dwóch odbiornikach radiowych - lata 50
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Nie zbierają się na wyjazd, kolejne porażki...

W Pomorzaninie coraz gorzej
To był bardzo pracowity długi majowy weekend w Pomorzaninie Nowogard, niestety bar-
dzo mizernie przepracowany. Najpierw piłkarze pierwszego zespołu przegrywają walkowe-
rem ze Stalą Szczecin, gdyż nie zebrali meczowej jedenastki. Następnie Sparta Węgorzyno 
ogrywa w Nowogardzie podopiecznych Fernando 1:3. Drugi zespół Pomorzanina również 
zszedł z boiska jako pokonany, przegrywając u siebie z zalewem Stepnica 1:2. 

Porażka porażkę goni...
Jak informowaliśmy przed ty-

godniem, na kilka dni przed me-
czem ze Stalą Szczecin, zaplano-
wanego na sobotę (30 kwietnia), 
o godzinie 14:30, wiadomo było, 
że trudno będzie zebrać skład na 
wyjazd do Szczecina. Kilku mło-
dych zawodników, którzy grają w 
pierwszym zespole, miało zagrać 
w drużynie juniorskiej. Okazało 
się, że wielu innych piłkarzy rów-
nież nie mogło stawić się na miej-
sce zbiórki przed sobotnim wy-
jazdem. W efekcie pierwszy ze-
spół z gminy Nowogard, liczącej 
sobie ponad 20 tys. mieszkańców, 
zmuszony był oddać walkowera 
ze względu na brak ludzi do gra-
nia... To już staje się żałosne, ale 
więcej na ten temat w dalszej czę-
ści tekstu. 

Podopieczni Fernando Maia 
Batisty mieli okazję do rehabilita-
cji we wtorek (3 maja), o godzinie 
16:00. Wówczas do Nowogardu 
przyjechali piłkarze Sparty Wę-
gorzyno, która wciąż ma szansę 
na awans do IV Ligi. Niestety, za-
wodnicy z Nowogardu ponownie 
zawiedli przegrywając 1:3. Bram-
kę dla Pomorzanina zdobył Paweł 
Jeziorski w ostatnich minutach 
meczu, gdy wynik był już przesą-
dzony. Dla Pomorzanina był to 7 
przegrany mecz z rzędu oraz 19 
porażka w sezonie. Nowogardzia-
nie z jednym zwycięstwem w lidze 
(osiągniętym w 1. kolejce) są naj-
słabszym zespołem w okręgówce 
i dla nich najlepiej by było, gdyby 
ten sezon się już zakończył, a tu 
dalej trzeba grać... Przed Pomo-
rzaninem jeszcze sześć spotkań, 
a w najbliższą sobotę (7 maja), 
o godzinie 16:00, piłkarze z No-
wogardu zagrają w Gryfinie (jak 
się zbiorą na mecz...), z najlep-
szą drużyną w lidze - tamtejszym 
Energetykiem.

W A Klasie, drugi zespół Pomo-
rzanina również zanotował poraż-
kę. W sobotę (1 maja), o godzinie 
15:00 na stadionie w Nowogar-
dzie, „rezerwowi” podejmowali 
Zalew Stepnica. Goście w pierw-
szej połowie objęli prowadzenie 
0:2. Po zmianie stron, a dokład-
niej w ostatnich 20 minutach me-
czu, Pomorzanin zaczął przewa-
żać, starczyło to jednak jedynie 
na gola Dawida Kurka. Strzelec 
bramki dla Pomorzanina musiał 
opuścić boisku z powodu kontu-
zji barku, która najprawdopodob-
niej już do końca sezonu wyklu-

czy go z gry... Rezerwy swój kolej-
ny mecz zagrają w sobotę (7 maja) 
w Łobzie, z zespołem Światowida, 
który walczy o awans. 

Do walki o ligowe punkty w naj-
bliższą sobotę (7 maja), powró-
cą piłkarki Pomorzanina. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka, o go-
dzinie 15:00, zagrają w Kołobrze-
gu z tamtejszym Hattrickiem. Ry-
walki są jedną z najsłabszych dru-
żyn w III Lidze i można się zatem 
spodziewać gładkiego zwycięstwa 
„Pomorzanek”.

Komu nie chce się grać?
Coraz więcej szumu oraz słów 

krytyki pojawia się w kierun-
ku drużyn Pomorzanina. Ponow-
nie burzę wywołał kolejny walko-
wer drużyny z Nowogardu. Praw-
da jest taka, że to nie przez brak 
młodych piłkarzy Pomorzanin nie 
stawił się w Szczecinie na mecz ze 
Stalą. Prezes Pomorzanina Nowo-
gard opublikował na stronie inter-
netowej klubu listę piłkarzy, któ-

rzy powinni w sobotę zagrać w 
Szczecinie, a nie pojawili się na 
miejscu zbiórki. Oto opisywana 
lista: - Adamek (kara za czerwoną 
kartkę), Bajerski (kontuzja), Balcer 
(?), Batista (obecny), Domanowski 
(pracował), Fedak (juniorzy), Goł-
dyn (kontuzja), Grzejszczak (obec-
ny), Jankowski (sprawy rodzin-
ne), Jeziorski (po kontuzji), Ju-
rek (po kontuzji), Kosior (obecny), 
Kowalski (juniorzy), Paweł Królik 
(kara za żółte kartki), Kacper Kró-
lik (kontuzja), Krzak (obecny), Ku-
bicki (?), Kurek (trener juniorów), 
Lipiński (po kontuzji), Listkiewicz 
(obecny), Malanowski (obecny), 
Mańka (obecny/juniorzy), Mar-
cinkowski (?), Osakiewicz (?), Piąt-
kowski (wyznaczony na niedziel-
ny mecz), Skrzecz (obecny), Suchy 

(do południa praca/juniorzy), Teo-
dorczyk (obecny), Wąsik (?), Wasy-
luk (pracował), Wawrzyniak (kon-
tuzja), Wnuczyński (pracował). Z 
tej listy na mecz juniorów pierwot-
nie zostało wyznaczonych czterech 
zawodników, czyli: Suchy, Fedak, 
Kowalski i Osakiewicz. Później do-
szedł Mańka. Juniorzy ostatecznie 
wygrali 2:0 i wszystko wskazuje na 
ich tegoroczne zwycięstwo w lidze. 
Ich awans sportowy będzie ozna-
czał, że Klub i sponsorzy zwiększą 
środki przekazywane na ten zespół. 
Już niedługo to właśnie Ci zawod-
nicy będą stanowić o sile I zespo-
łu Pomorzanina – można wyczy-
tać w oficjalnym stanowisku Klu-
bu w sprawie walkowera ze Stalą 
Szczecin. Pytanie tylko czy kibice 
wierzą w absencję ich piłkarzy w 
sobotnim meczu, szkoda również, 
że przy kilku nazwiskach widnie-
je znak zapytania... Jak udało nam 
się ustalić, nie wykluczone, że ko-
lejny walkower będzie miał miej-

sce w najbliższy weekend. Pierw-
szy zespół oraz drużyna rezerw 
rozgrywać będzie swoje spotka-
nia o tej samej porze. Najprawdo-
podobniej w sobotę (7 maja), Po-
morzanin będzie dysponował tyl-
ko jednym bramkarzem... Jeśli tak 
się stanie, drugi zespół nie roze-
gra swojego meczu ze Światowi-
dem Łobez, zostanie on przełożo-
ny jeśli zgodzą się na to gospoda-
rze, co jest mało prawdopodobne 
biorąc pod uwagę fakt, że Świato-
wid gra o awans. Wychodzi więc 
na to, że Pomorzanin II może ten 
mecz przegrać już przed pierw-
szym gwizdkiem, jak będzie na-
prawdę, przekonamy się o tym już 
w najbliższy weekend.

KR 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
23. kolejka:
Energetyk Gryfino – Polonia Płoty  2:0
Sparta Węgorzyno – Rega Trzebiatów  0:0
Stal Szczecin – Pomorzanin Nowogard  3:0 (walkower)
Sarmata Dobra – Stal Lipiany   0:1
Piast Karsko – Zorza Dobrzany   2:0
Błękitni II Stargard – Iskra Golczewo  4:4
Morzycko Moryń – Arkonia Szczecin  1:1
Kłos Pełczyce – Ina Ińsko   2:3
24. kolejka:
Stal Lipiany – Błękitni II Stargard   2:1
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   3:1
Polonia Płoty – Kłos Pełczyce   5:2
Arkonia Szczecin – Sarmata Dobra  7:0
Iskra Golczewo – Piast Karsko   3:0
Pomorzanin Nowogard – Sparta Węgorzyno 1:3
Rega Trzebiatów – Energetyk Gryfino  0:0
Zorza Dobrzany – Stal Szczecin    1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 energetyk Gryfino 24 59 64 17 18 5 1
2 Stal Szczecin 24 53 70 15 16 5 3
3 Sparta Węgorzyno 24 52 52 29 16 4 4
4 Morzycko Moryń 24 51 67 28 16 3 5
5 Intermarche – Rega T. 24 39 43 34 10 9 5
6 Arkonia Szczecin 24 36 43 29 9 9 6
7 Błękitni II Stargard 24 36 64 51 11 3 10
8 Iskra Golczewo 24 35 44 36 10 5 9
9 Ina Ińsko 24 33 35 40 10 3 11
10 Piast Karsko 24 30 41 49 9 3 12
11 Polonia Płoty 24 29 41 54 9 2 13
12 Stal Lipiany 24 28 42 63 8 4 12
13 Kłos Pełczyce 24 24 30 44 7 3 14
14 Zorza Dobrzany 24 23 32 47 6 5 13
15 Sarmata Dobra 24 7 14 111 2 1 21
16 Pomorzanin N. 24 7 20 55 1 4 19

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powiększo-
na o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

25. kolejka:
Stal Szczecin – Iskra Golczewo   (07.05; 11:00)
Arkonia Szczecin – Stal Lipiany   (07.05; 15:00)
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard (07.05; 16:00)
Piast Karsko – Błękitni II Stargard  (07.05; 16:00)
Sarmata Dobra – Ina Ińsko   (07.05; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Zorza Dobrzany  (07.05; 17:00)
Kłos Pełczyce – Rega Trzebiatów   (07.05; 17:00)
Morzycko Moryń – Polonia Płoty   (08.05; 17:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
19. kolejka:
Rybak Wełtyń – Aquila Szczecin   0:5
Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica 1:2
Orzeł Łożnica – Wołczkowo-Bezrzecze  2:1
Kasta Majowe – Vielgovia Szczecin  3:2
Hanza Goleniów – Zjednoczeni Kobylanka  10:1
Znicz Niedźwiedź – OKS Goleniów  2:5
Pomorzanin Przybiernów – Światowid Łobez 0:3 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 20 52 59 19 17 1 2
2 Hanza Goleniów 19 48 61 17 16 0 3
3 Światowid 63 Łobez 19 46 79 17 15 1 3
4 Aquila Szczecin 20 43 49 26 14 1 5
5 OKS Center MD Goleniów 20 37 57 44 12 1 7
6 Vielgovia Szczecin 20 34 44 34 11 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 18 28 34 30 9 1 8
8 Wołczkowo – Bezrzecze 19 25 34 38 8 1 10
9 Zalew Stepnica 19 22 48 45 7 1 11
10 Znicz Niedźwiedź 20 22 32 51 5 1 13
11 Pomorzanin II Nowogard 19 16 32 51 5 1 13
12 Pomorzanin Przybiernów 26 16 27 70 5 1 20
13 Zjednoczeni Kobylanka 19 13 35 68 4 1 14
14 rybak Wełtyń 20 9 20 103 3 0 17

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem Przybiernów

20. kolejka:
Zalew Stepnica – Orzeł Łożnica   (07.05; 16:00)
Światowid Łobez – Pomorzanin II Nowogard (07.05; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Hanza Goleniów  (08.05; 12:00)
Zjednoczeni Kobylanka – Kasta Majowe  (08.05; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Rybak Wełtyń  (08.05; 16:00)
Aquila Szczecin – Znicz Niedźwiedź  (08.05; 18:00)
OKS Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 3:0 walkower
III Liga Kobiet 2015/2016
14. kolejka:
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard (07.05; 15:00)

Delegaci Pomorzanina podczas Walnego Zebrania przed sezonem jednogłośnie wy-
brali M. Skórniewskiego na prezesa. Czy dziś, ci sami ludzie także byliby jednogłośni?
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Natalia córka  
Katarzyny Cha-
łupka ur. 2-05-
2016 z Reska

Maja córka Agaty Bajow-
skiej ur. 4-05-2016 z Siel-
ska

Michał syn Kingi Rutkow-
skiej ur. 3-05-2016 z Jeni-
kowa

Nadia córka Ewy 
Trościanko ur. 3-05-

2016 z Nowogardu

Kacper syn Anny i Grzego-
rza ur. 29-04-2016 z No-
wogardu

Karolina córka Beaty Ja-
nic ur. 23-04-2016 z Go-
dowa

Lilia córka Katarzyny Sza-
łagan ur. 4-05-2016 z No-
wogardu

Barbara córka Ewy Kacz-
marek ur. 4-05-2016 z 
Drzewic

Jerzy syn Andzeliki Mizera 
ur. 3-05-2016 ze Szczytnik

Amelia córka Anny Adam-
czyk ur. 2-05-2016 z Mo-
kre

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Krzysztof Tadeja bezkonkurencyjny
W niedzielę (1 maja), na Jeziorze Nowogardzkim odbyły się zawody spinningowe z łodzi o 
Mistrzostwo Koła Miejsko – Gminnego z Nowogardu. Równych nie miał sobie Krzysztof 
Tadeja, który złowił dwa szczupaki o łącznej wadze 1, 83 kg.    

Przy wspaniałej słonecznej po-
godzie, do zawodów przystąpi-
ło 26 wędkarzy. Przybyłych za-
wodników powitał sędzia główny 
zawodów Jan Leśniewski, który 
przedstawił również podstawowe 
zasady regulaminu zawodów. Po 
wypłynięciu na wody jeziora, roz-
poczęła się trzygodzinna walka o 
Mistrzostwo Koła. Bezkonkuren-
cyjny okazał się Krzysztof Tade-
ja, który złowił 2 szczupaki o łącz-
nej wadze 1, 83 kg i tym wynikiem 
zapewnił sobie Mistrzostwo Koła. 
Na drugim miejscu sklasyfikowa-
ny został Zygmunt Lisowski, któ-
ry złowił szczupaka o wadze 1, 33 
kg. Trzecie miejsce przypadło Jac-
kowi Kurlapskiemu, który złowił 
szczupaka o wadze 1,30 kg. 

Na kolejnych miejscach skla-
syfikowani zostali: Władysław 
Jasek (4. miejsce), Marcin Pio-
trowski (5. miejsce), Jacek Krzy-
siek (6. miejsce), Tomasz Marsza-
łek (7. miejsce). Pozostali zawod-
nicy musieli zadowolić się zero-
wym wynikiem. Miejmy nadzieję, 
że więcej szczęścia im dopisze w 
następnych zawodach. Mimo to, 
atmosfera zawodów była dobra, 
a poprawiła ją jeszcze wspaniała 

słoneczna pogoda i przygotowane 
pieczone kiełbaski, którymi po-
częstowano wszystkich uczestni-
ków imprezy. 

Zwycięzca zawodów otrzy-
mał pamiątkowy puchar i nagro-
dę rzeczową. Upominki otrzymali 
również zawodnicy, którzy zdoby-
li największą ilość punktów do 7. 
miejsca włącznie, bo tylu zawod-
nikom udało się złowić jakąś rybę. 
Wręczenia pucharu i upominków 
dokonali: prezes Koła Edward 

Paszkiewicz oraz sędzia główny 
Jan Leśniewski. 

Obsługę zawodów pełnili: Jan 
Leśniewski (sędzia główny), Ta-
deusz Siembida (sędzia sekre-
tarz), Zbigniew Kolasa (sędzia 
kontrolny). Zarząd Koła dzięku-
je wszystkim uczestnikom zawo-
dów za udział w imprezie oraz ży-
czy miłego wypoczynku z wędką. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

członek Zarządu Koła MG PZW

Na zdjęciu z pucharem Krzysztof Tadeja, który wywalczył Mistrzostwo Koła w za-
wodach wędkarskich spinningowych z łodzi

lUkS Top wygrywa finał baraży 

Jeszcze jeden krok  
i będzie I Liga!
W sobotę (30 kwietnia), w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie, miał miejsce Finał Rozgrywek Drużynowych 
o Mistrzostwo II Ligi Mężczyzn w Tenisie Stołowym, w sezonie 
2015/2016. Wielki sukces odnieśli podopieczni Józefa Korkosza, 
którzy wygrali finały i po raz pierwszy w historii Klubu sięgnęli po 
mistrzostwo II Ligi! Do upragnionego awansu do I Ligi tenisistom z 
Wierzbięcina brakuje już tylko zwycięskiego dwumeczu z mistrzem 
II Ligi z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 

W sobotę, w Wierzbięcinie o 
Mistrzostwo II Ligi mężczyzn wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go i wielkopolskiego rywalizowały 
cztery drużyny: LUKS Top Wierz-
bięcin, Darz Bór Karnieszewice 
(zachodniopomorskie), TTS Trze-
meszno, RLKTS Ochman Raszków 
(wielkopolska). W półfinale go-
spodarze z Wierzbięcina zmierzyli 
się z TTS Trzemeszno, które przed 
rokiem wyeliminowało po dwu-
meczu zespół prowadzony przez 
Józefa Korkosza na wcześniej-
szym etapie baraży. Tenisiści stoło-
wi z Wierzbięcina wzięli rewanż na 
swoich rywalach, szybko obejmu-
jąc wysokie prowadzenie w meczu. 
Gdy na tablicy wyników rezultat 
był już rozstrzygnięty i LUKS Top 
prowadził 6:2 w meczu, trener Jó-
zef Korkosz dał szansę zmienni-
kom, którzy przegrali swoje po-
jedynki, a drużyna z Wierzbięci-
na ostatecznie wygrała 6:4. W dru-
gim półfinale tenisiści z Karniesze-
wic, również 6:4 pokonali swoich 
rywali z wielkopolski i awansowa-
li do finału.  

Podczas meczu finałowego ki-
bice gospodarzy przeżywali praw-
dziwy wachlarz emocji. Najpierw 
zwycięstwa w meczach Barto-
sza Jemilianowicza oraz Bartosza 
Dobrowolańskiego, wyprowadzi-
ły LUKS Top na prowadzenie 2:0. 
W kolejnych grach swój pojedynek 
przegrali Mateusz Witkowski oraz 
walczący z bólem spowodowanym 
urazem pleców Sebastian Jemilia-
nowicz. Ponownie na prowadzenie 
drużynę z Wierzbięcina wyprowa-
dził braterski debel Bartosza i Se-
bastiana Jemilinowicza. Pojedy-
nek finałowy był niezwykle zacię-
ty, jednak po zwycięstwie w swo-
im singlowym pojedynku Mate-
usza Witkowskiego, LUKS Top ob-
jął prowadzenie 5:4. Pewnym już 
było, że dzięki lepszemu bilanso-

wi setów wygranych w poszczegól-
nych meczach, Sebastian Jemilia-
nowicz musi wygrać przynajmniej 
jednego seta, aby remis 5:5 dawał 
Wierzbięcinowi historyczne Mi-
strzostwo II Ligi. Pomimo urazu 
Sebastian Jemilianowicz postano-
wił, że nie odpuści do końca swo-
jemu rywalowi i wygrał swój poje-
dynek, przypieczętowując zwycię-
stwo Wierzbięcina 6:4. To najwięk-
szy sukces podopiecznych Józefa 
Korkosza w klubowej historii wy-
stępów ligowych. A może być jesz-
cze lepiej! LUKS Top jako mistrz 
II Ligi w strefie województw za-
chodniopomorskiego oraz wiel-
kopolskiego, rozegra dwumecz z 
mistrzem II Ligi województw po-
morskiego oraz kujawsko-pomor-
skiego. Zwycięzca będzie cieszył 
się z awansu do I Ligi mężczyzn. 
Gratulujemy podopiecznym Józe-
fa Korkosza, jak i trenerowi druży-
ny LUKS Top, wspaniałego sezonu 
oraz Mistrzostwa II Ligi, jednocze-
śnie licząc na to, że piękny sen o I 
Lidze wciąż będzie trwał. 

KR 

Finał Rozgrywek Drużynowych o Mistrzostwo II Ligi Mężczyzn w 
Tenisie Stołowym 2015/2016

Półfinały:
LUKS Top Wierzbięcin – TTS Trzemeszno   6:4
KS Darz Bór Karnieszewice – RLKTS Ochman Raszków 6:4
Mecz o 3. miejsce:
RLKTS Ochman Raszków – TTS Trzemeszno  7:3
Finał:
LUKS Top Wierzbięcin – KS Darz Bór Karnieszewice 6:4
* Mistrzem Drużynowych Rozgrywek II Ligi Mężczyzn grupy I w Tenisie Sto-

łowym w sezonie 2015/2016 został zespół LUKS Top Wierzbięcin, który będzie 
reprezentować województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie w dwumeczu 
barażowym strefy I z drużyną mistrza województwa pomorskiego i kujawsko-
-pomorskiego o wejście do I Ligi Polskiego Związku Tenisa Stołowego Mężczyzn. 

Pomimo silnego bólu pleców, Sebastian 
Jemilianowicz walczył jak lew w każ-
dym secie i ostatecznie przypieczęto-
wał zwycięstwo swojej drużyny w finale
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SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie produktów
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej:

lub telefonicznie: 601 470 215 oraz 601 710 134 

www.fiege.pl (zakładka Kariera - Oferty Pracy)

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Zaginał pies „atos”

rasa gończy polski, czarny
z biała łatka na piersi, posiada chip
posiada tatuaż na uchu z nr s104

Dla znalazcy przewidziano nagrodę

Tel. kontakt  
501 274 953, 785 700 776

OGŁOSZeNIe

Firma 
Koschem Ksel-Adamus S.J. 

w Węgorzynie 

pilnie zatrudni
- kierownika działu 

magazynu i logistyki, 
- kontrolera jakości, 

- tokarza 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje suczkę Kari.

Kari to przepiękna suczka w 
kwiecie wieku, ma bardzo sta-
bilny charakter, nie straszne jej 
zmiany, przyjmuje wolę czło-
wieka i wie, że to co robi opie-
kun, będzie dla niej najlepsze. 
Bardzo zapatrzona w człowie-
ka. Doskonała towarzyszka spa-
cerów, na smyczy zachowuje się 
idealnie. Do tego bardzo w ty-
pie rasy. Zakochaliśmy się w 
niej, jednym słowem więc sło-
dzimy ile tylko można i nie ma 
w tym grama kłamstewka. Jest 
cudowna. Toleruje inne psy. W 
swoim życiu zapewne była ma-
szynką do rodzenia szczeniąt, 
gdy pyszczek posiwiał przesta-
ła być potrzebna. Kari szukamy 
domu idealnego, jak idealna jest 
według nas sama Kari. Obec-
nie już po sterylizacji. Kontakt: 

Karina 730 812 660 lub funda-
cjapsiakosc@wp.pl

red.

Adoptuj, nie kupuj ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Żeglarskiego 

„KNAGA  w Nowogardzie, za-
prasza członków i sympatyków 
Klubu  na spotkanie poświęco-
ne sprawozdaniu Zarządu Klu-
bu  z działalności w roku 2015 
połączone z otwarciem  sezonu 
żeglarskiego 2016.                                          

Termin spotkania: 14 maja 
(sobota), godz. 16:00 przystań 
klubowa.

Zarząd

Serdeczne  podziękowania za zorganizowanie kon-
certu charytatywnego należą się  Kapeli Podwórkowej Kryzys, Zdzi-
sławowi Zając, Romanowi Zając, Jackowi Zając, Aleksandrowi Śmi-
giel, Markowi Bartkowiakowi, Grzegorzowi Szoplikowi, Wojciecho-
wi z Osiny, Tadeuszowi Łukaszewiczowi, Zespołowi Muzycznemu 
KAM - braciom Marianowi i Klemensowi Śliwińskim, Kapeli Relaks - 
braciom Tadeuszowi i Zdzisławowi Pietrasik, Nowogardzkiemu Do-
mowi Kultury w szczególności pani Kamili i pani Lenie oraz pozo-
stałym pracownikom i firmie nagłaśniającej koncert. Podziękowa-
nia należą się również Markowi Słomskiemu oraz redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego, przyjaciołom, kolegom z branży muzycznej 
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy chcieli wesprzeć Mirka 
pseudonim „Miodzio” w koncercie charytatywnym. Koledzy i przy-
jaciele mają w perspektywie kolejne takie akcje, celem wsparcia w 
potrzebie naszego przyjaciela Mirka. 

„Wyścig kozacki” XC w Gorzowie Wielkopolskim

Jakub Wielowski  
wygrywa w kategorii
W niedzielę (1 maja), w Gorzowie Wielkopolskim został rozegrany „Wyścig Kozacki” XC, 
który uchodzi za wyścig dla prawdziwych kolarskich twardzieli. Na starcie stawiło się trzech 
kolarzy z Nowogardu, pośród których najlepiej wypadł Jakub Wielowski.

W sumie w niedzielę, w Go-
rzowie wystartowało 93 kolarzy, 
a pośród nich trzech reprezen-
tantów Nowogardu. Najmłod-
szym z nich był podopieczny Ry-
szarda Posackiego z Chrabąszczy 
Nowogard- Jakub Wielowski (ur. 
1999 r.). Wymagająca trasa wyści-
gu przypadła do gustu młodemu 
kolarzowi z Nowogardu, który za-
kończył wyścig z czasem 1:15:48. 
Wynik ten pozwolił mu zająć 1. 
miejsce w kategorii M1, a także 

wysoką 13. lokatę w Open Męż-
czyzn. 

Kolejny z naszych reprezentan-
tów - Jan Baran, startował w ka-
tegorii wiekowej M6. Nowogar-
dzianin uplasował się w swojej 
kategorii na 6. pozycję, a w Open 
Mężczyzn na 81. miejscu. W kate-

gorii M4 wystartował kolejny za-
wodnik LKK Nowogard- Adam 
Wielowski, który w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 26 pozy-
cję, natomiast w Open mężczyzn 
został sklasyfikowany na 86. miej-
scu. 

KR

Na zdjęciu pierwszy z lewej - Jakub Wielowski (nr 1274), który podczas Wyścigu Ko-
zackiego XC w Gorzowie, wygrał w swojej kategorii wiekowej

Jan Baran na morderczej trasie Wyści-
gu XC w Gorzowie Wielkopolskim
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

szuka  
TECHNIKA 
FARMACJI 
do Nowogardu. 

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt: 

512 727 512

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła że dnia 8.05.2016r. 

Organizuje zawody spiningowe z łodzi
 równocześnie dla pozostałych członków 
zawody spławikowe z brzegu. 

Zawody odbędą się na jeziorze w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Wyszyńskiego 12 do dnia 6.05.2016r. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zbiórka zawodników o godz. 8.00 przy Restauracji Neptun.
Zapraszamy

Zarząd Koła PZW Tęczak

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

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 maja 2016r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdro-
je.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) 
tel. 91-3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydata 
na stanowisko:

- blacharz
Oferty proszę kierować na adres:

 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 
bądź e-mailowo na adres 

jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl
W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 91 392 57 00

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni traktorzystę  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu 
pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 
teleskopowej i doświadczenie w 
rolnictwie.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilną pracę na umowę o pracę

kOntakt: 602 649 587

Sprzedam  
VW Sharan

rok 2003, 1,9 tdi, 130 km
7-osobowy, wer. cruiser

tel. 531 921 028

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 267 
382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. ło-
beski), po remoncie, 70 mkw., 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, toale-
ta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 
154

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul asnyka. 884 000 435

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, 3pokojowe 66m2 z garażem w 
Nowogardzie. 600 177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. lutyków 1, tel. 
665 057 097

•   Sprzedam pół bliźniaka z zabudo-
waniami gospodarczymi okolice 
Nowogardu. 502 600 146

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 m2 z 
możliwością dokupienia garażu, 
ul. armii krajowej. 697 720 406

• Sprzedam dom w stanie surowym 
nad jeziorem. 605 548 164 

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

•  Kawalerka do wynajęcia. 667 621 
070

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

• Sprzedam garaż z działeczką – 
Bema. 668 141 343 

• Sprzedam dzialke budowlaną na 
Asnyka. 884 000 435 

• Pokój do wynajęcia. 604 279 006 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we przy Armii Krajowej. 517 503 673 

• Własnościowe, spółdzielcze, IV pię-
tro 66m2 zamienię na mniejsze. 788 
205 378 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. Cena 120 tys. do negocjacji po 
kapitalnym remoncie oprócz łazien-
ki. 888 313 884 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53, 61 m2, dwa pokoje I pię-
tro, Grzęzno – nowe bloki. Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Sprzedam działkę przemysłową w 
Nowogardzie. 603 450 718 

• Sprzedam dom nad jeziorem w sta-
nie surowym. 605 548 164 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 
787 717 815

• Tanio nowe opony dętkowe, leżako-
wane 650x16. Tel. 721 728 147 

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach i pro-
siaki. 782 036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

• Sprzedam kury nioski, siewnik Po-
znaniak i prasę belującą. 781 744 
340 

• Sprzedam presę kostukującą. 782 
827 867

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 787 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rze-
paku, koszenie łąk i zbiór, orka i 
talerzowanie, FHUP mICHlaS tel. 
508 503 650 

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁOWeJ / PO-
ŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 
988 735 

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Usługi ładowarką oraz koparką, 4 
tonową, drenaże, rowy i inne prace 
ziemne. 793 836 238

• Układanie kostki granitowej, kamie-
nia polnego, ogrodzenia, altany, 
oczka, grille, tarasy. 722 154 477 

• Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

PraCa

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
533 848 005 lub 535 340 311

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, 
wymagana znajomość obsługi kom-
putera. 91 39 21 220

• Firma zatrudni pracownika ze zna-
jomością spraw   kadrowych   tel. 91 
39 25 275

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca 
na miejscu. 783 678 674 

• Potrzebna męska pomoc na wsi w 
ogrodzie i pracach przydomowych 
doraźnie. Tel. 660 206 833

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

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

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam rower góral mało używa-
ny, w bardzo dobrym stanie. 512 012 
823

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. Promocja: Tuja szma-
ragd od 60-70 cm cena 10 zł, tuja 
szmaragd =4m 50 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•  Sprzedam zamrażarkę trzyszuflado-
wą. 724 639 127

•	 Sprzedam telewizor plazmę Pa-
nosonic 46cali z dekoderem. 91 
39 22 106 

•	 Sprzedam atlas do ćwiczeń firmy 
kettler cena do uzgodnienia. 9 
139 22 106 

• Sprzedam tuje Braband. 607 580 
172 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 
580 172 

• Sprzedam tanio piece CO wydaj-
ność do 120 m2 i 250 m2, kuchnie ga-
zową. Tel. 721 728 147, 91 39 23 288

• Sprzedam meble kuchenne, lo-
dówkę, pralkę i wiele innych rzeczy. 
Wszystko jak nowe za pół ceny. 665 
541 960

• Sprzedam nowy piec DEFRO OPTI-
MA PLUS dwumetrowy ze sterowni-
kiem. 511 926 600 

• Sprzedam pralkę automat, oddam 
brodzik z kabiną, umywalkę do ła-
zienki. 500 453 688
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e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

reklama

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

miejska Biblioteka w Nowogardzie

Spotkanie z zielarzem
We wtorek, 26 kwietnia, Bibliotekę odwiedził zaprzyjaź-
niony już zielarz, pan Andrzej Wojtkowski. Pan Andrzej 
jest właścicielem ekologicznego gospodarstwa w Pratkowie 
koło Zduńskiej Woli, gdzie zajmuje się hodowlą ziół i pro-
mocją zdrowego trybu życia. Potrafi w przekonujący spo-
sób, z dużą dawką humoru, opowiadać o swojej pasji. 

W tym właśnie dniu odbyły się 
cztery prelekcje, od godziny 11:00 
do 14:00 z trzech spotkań sko-
rzystała blisko 80 osobowa gru-
pa młodzieży z nowogardzkich 
szkół ponadgimnazjalnych - ZSP, 
LO nr 1i LO nr 2. Natomiast o 
godz. 16:30 odbyło się spotka-
nie dla wszystkich zainteresowa-
nych, z którego chętnie skorzysta-
li mieszkańcy Nowogardu, tj. oko-
ło 40 osób. Podczas, gdy pan An-
drzej opowiadał o ziołach i ich za-
stosowaniu, przeplatając to swoją 
życiową, bardzo pozytywną filo-
zofią można było spróbować her-
batki ziołowej. Miłym akcentem 
popołudniowego spotkania był 
akompaniament pana Ryszarda 
Zagórskiego na okarynie i fujar-

ce. Po skończonej prelekcji wszy-
scy zainteresowani mogli zakupić 
zioła i mieszanki na różne dolegli-
wości, a pan zielarz cierpliwie od-
powiadał na wszystkie zadawa-
ne pytania. 27 kwietnia, pan An-
drzej Wojtkowski odwiedził filie 
biblioteczne w Strzelewie, Błotnie 
i Dąbrowie. W spotkaniach łącz-
nie uczestniczyło blisko 50 osób. 
Mieszkańcy tych miejscowości 
wykazali zainteresowanie tematy-
ką bliską natury. Zgodnie z zapo-
wiedzią nie jest to ostania wizyta 
w naszej Bibliotece, następna pla-
nowana jest na jesień tego roku w 
ogrodzie bibliotecznym.

Info: własna

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 
91 392 21 65
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka DziennikaKUPon  34
30. rybi narząd ruchu
31. imię Erenburga
32. japońska firma elektroniczna
33. gruba deska
34. otwór rury
35. miasto położone na izraelskich terytoriach okupo-
wanych
36. francuski piechur z Algierii
37. składa się z 2 lub 3 eskadr
38. imitacja skóry
39. potocznie: 100 dekagramów
40. na benzynę

Poziomo:
41. konwersacja
42. najstarsza era w dziejach Ziemi; archaik
43. Liga Ochrony Przyrody
44. skrzydlica
45. Skierniewka
46. centrum gospodarcze
47. drewniana zatyczka osi koła
48. pasek doklejony do czeku
49. dawne 35-38 l.
50. z półkami
51. grecka litera
52. magnetofonowa lub wideo
53. miejsce dla kapitału
54. wciąga pływaka
55. miasto festiwali rockowych
56. mała porcja materii
57. ... Arafat, przywódca palestyński
58. nieproszony gość
59. ptak wyjadający bydłu pasożyty
60. amerykański polityk, prawnik
61. syn Posejdona
62. angielski zwrot grzecznościowy
63. miejsce dla hodowanych roślinożerców
64. Stewart, piosenkarz
65. dobrze, gdy w dziesiątkę
66. dymi na Luzonie
67. na nim kamera
68. nandu, struś z Pampy
69. przywódca drużyny Wikingów
70. zwierzę z kolcami
71. Anonim, polski dziejopisarz
72. z Kofi Annanem na czele
73. teren wojny trojańskiej
74. skok w bok
75. nad nią leży Stargard Szczeciński
76. odpowiedzialny za czyn
77. bokobrody
78. sąsiad Oregonu
79. poręczenie na wekslu, czeku
80. upolowana zdobycz wilka
81. lecznicze zioło
82. imię Kofty

PoDPoWiEDŹ: ANKER, AoN, ARAGo, oREAS.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

PioNoWo:
1. część szynki
2. chwilowe odczucie, przeżycie czegoś
3. piłkarski manewr
4. kosmetyk w postaci galarety
5. ryba z dojrzałą ikrą
6. Boez, piosenkarka z USA
7. kostny lub nerwowy
8. właścicielka cudownego pasa, który zdobył Herakles
9. piaszczysty pas wybrzeża
10. pseudonim Tadeusza Zawadzkiego
11. łąkowe leki
12. miara powierzchni
13. gdy oberwie się chmura
14. element genu złożonego

15. największa z antylop
16. ... Makower
17. wyścigi
18. popularny rozpuszczalnik
19. odchodzi z lewej komory serca
20. rodzaj gry w karty
21. Farrow, aktorka z USA
22. mieszanie kart
23. HIW, udźwig żurawia
24. zacisze, zakątek
25. Mikołaj Kopernik
26. sól i ester kwasu ftalowego
27. francuski fizyk, astronom (1786-1853)
28. spółka z giełdy
29. ślad po przejściu piły

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Bezbron-
nych nęka sen o szpadzie

Cecylia Furmnańczyk, Andrzej Leszczyński, Ali-
cja Wypych, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska, 
Zofia Górecka, Halina Galus, Pelagia Feliksiak, Chri-
stiana Syfert, Danuta Skowron, Danuta Wdowińska, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Władysława Huget

Zwycięzcy: Halina Galus, Pelagia Feliksiak, Alicja 
Wypych

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Moniaka Wawrzyniak, Kamil Feliksiak, Kacper 

Danicki, Julia Furmańczyk, Basia Kloch
Zwycięzca:  Kacper Danicki
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

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

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie

Kwadrat 
Meble

ul. armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wszystkiego dziś Ci życzę
co dobre, szczęśliwe i miłe.
Co budzi uśmiech i spokój

i ciszą napełnia chwile!

Z okazji imienin
Stanisławie Nowak
najserdeczniejsze życzenia

składa  
chrześnica z rodziną
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

REKLAMA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.4

s. 6

s. 9

Skatepark już 
do remontu!

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Czytaj s. 3

Najlepszy 
LOP w 
województwie

Zacharewicz 
na podium MP

Karambol pod Nowogardem

Kierowca zmarł  
w szpitalu

Czytaj s. 5

Strażacy uczcili 
swoje święto
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

02.05.2016 r. 
godz. 19:30
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

03.05.2016 r.  
godz.11:30 
Na ul. Bema ujawniono uszko-

dzony motorower marki ZIPP, 
utracony w dniu poprzednim. 

godz. 15:50
Uszkodzenie opony w samo-

chodzie na ul. Leśnej poprzez 
podłożenie deski z gwoździami. 

godz. 16:50 
Na ul. Poniatowskiego, Wie-

sław K. kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 2,14 promila alkoholu 
w wdychanym powietrzu. 

04.05.2016 r. 
godz. 07:40 
Powiadomienie o kradzieży 

paliwa oraz akumulatora z cią-
gnika rolniczego w miejscowo-
ści Grabin. 

godz. 09:00 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki VW T4 na ul. 
Boh. Warszawy, poprzez zaryso-
wanie karoserii. 

godz. 10:45 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Skoda na ul. 
Luboszan. Do zdarzenia doszło 
w dniu 29.04.2016 r. 

godz. 12:50 
Do kradzieży motoroweru 

marki Aprilla doszło na ul. Osie-
dlowej. 

godz. 15:15 
Na drodze pomiędzy miejsco-

wościami Wierzbięcin – Osowo 
zatrzymano nietrzeźwego kie-
rującego rowerem. Krzysztof F. 
miał 2,06 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

05.05.2016 r. 
godz. 15:00
Powiadomienie o kradzieży 

tablicy rejestracyjnej z pojazdu 
marki Deawoo Matiz, zaparko-
wanego przy ul. Luboszan. 

06.05.2016 r. 
godz. 14:40 
Wybicie szyby w samochodzie 

marki Mitsubishi, przez pracow-
nika spółdzielni koszącego trawę 
na ul. Kościuszki. 

godz. 15:00
Wypadek drogowy na dro-

dze pomiędzy miejscowościa-
mi Nowogard – Żabowo, w któ-
rym uczestniczyły pojazdy Sca-
nia, Skoda Octavia, Ford Focus, 
BMW, VW Polo.

godz. 16:00
Na ul. Boh. Warszawy znale-

ziono dowód osobisty. 
07.05.2016 r. 
godz. 08:15 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

ogrodzenia posesji w miejscowo-
ści Wierzchy. 

08.05.2016 r. 
godz. 08:05 
Ujecie na gorącym uczynku 

Patryka K., który usiłował doko-
nać zaboru radioodtwarzacza sa-
mochodowego z pojazdu na ul. 
Wyszyńskiego. 

godz. 11:20 
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

godz. 21:45 
Powiadomienie o kolizji dro-

gowej w miejscowości Żabowo, 
gdzie doszło do zderzenia samo-
chodu marki Kia Venge ze zwie-
rzyną leśną. 
    
 st. insp. Klaudia Gieryń 

Zaginęła !!!
Sunia wabi się Kora, nie 

ma jeszcze roku. Uciekła z 
miejscowości Wyszomierz 
we wtorek 12 kwietnia 2016 
r. Widziana była w wielu 
miejscach. Prawdopodobnie 
przetrzymywana jest u ko-
goś w domu. Na zdjęciach 
wygląda na nieco niższą i 
młodszą niż jest w rzeczywi-
stości. Proszę o kontakt 

pod nr telefonu 
511 053 424 

lub 
510 680 139 

Przewidziana nagroda!

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), to przede wszystkim praca na rzecz po-
trzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia 
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dlatego tym razem w przypadającym 
dnia 8 maja Światowym Dniu PCK i Czerwonego Półksiężyca, w cotygodniowej sondzie 
spytaliśmy naszych respondentów z Nowogardu, jak oceniają działalność PCK i czy tego 
typu organizacje poprawnie spełniają swoją funkcję? 

Dariusz Sobczyk -  Bardzo się cieszę, że w kanonie or-
ganizacji trudniących się pomocą jest oczywiście PCK. Jest 
to bardzo służebna organizacja, która nigdy nie zostawia 
bez pomocy nikogo, kto dozna nieszczęścia w postaci ka-
taklizmu czy też wojny. PCK jest zawsze tam, gdzie się coś 
dzieje złego. Dlatego ta organizacja ma naprawdę sens i 
kieruje się w działalności zdrowym rozsądkiem. Cieszę się, 
że jest PCK czy też Caritas, bo są to organizacje, które od-
wołują się do pomocy potrzebującemu, ale również odno-
szą się do ludzkich sumień, by te zareagowały na krzyw-
dę i niesprawiedliwość, jaka czasami występuje na świecie. 
Dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, że Polski Czer-

wony Krzyż jest organizacją polską, która działa od wielu już lat nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, 
krzewiąc idee humanitaryzmu i konkretnej pomocy.

Pan Ireneusz - Znam tę organizację od lat i uważam, że jest to 
organizacja, która zawsze niesie pomoc, bez względu na odległość 
czy też miejsce. Cieszy fakt, że jest to organizacja polska, która 
znana jest chyba każdemu Polakowi od wielu lat... Uważam, że 
PCK czy Caritas to organizacje szczególnie bliskie naszym ser-
com, bo kierują się pomocą chrześcijańską bliźniemu. 

Adam i Katarzyna Piotrowscy – Uważamy, że jest to or-
ganizacja, która zawsze kieruje się chęcią pomocy potrzebu-
jącemu i mimo, że nie mieliśmy nigdy okazji doświadczyć z 
PCK pomocy to myślimy, że wolontariusze, którzy w niej pra-
cują, są bardzo dzielnymi i szlachetnymi ludźmi. Co do in-
nych organizacji tego typu to tutaj też nigdy nie interesowa-
liśmy się ich działalnością, nie miej postrzegamy je pozytyw-
nie, ale tutaj tej opinii już nie podzielamy w stosunku do fun-
dacji. Fundacje absolutnie nie powinny działać bez lepszego 
nadzoru, bo to skutkuje wydawaniem pieniędzy nie na kon-
kretną pomoc, lecz na inne potrzeby, które nie są związane ze 

wsparciem potrzebującemu. Dlatego organizacje typu non-profit, jak najbardziej tak, ale już fundacje zdecy-
dowanie nie. Jesteśmy patriotami, dlatego wszystko co polskie, w tym PCK, uważamy, że jest dobre dla nas Po-
laków. 

Pan Edward – PCK gdyby nie była dobrą i przejrzystą insty-
tucją, to przestałaby istnieć już dawno. Dlatego jest i funkcjonu-
je od wielu lat, i z tego co mi wiadomo funkcjonuje bardzo do-
brze. Tak się składa, że pod patronatem PCK oddawałem krew, 
dlatego mogłem się nieco przekonać o jej działalności. PCK to 
nasz krajowy, polski znak. Dlatego tym bardziej jest to chwaleb-
ne i pocieszające dla nas Polaków.

Krzysztof Pietkiewicz - Organizacje typu non-profit, czyli 
użytku publicznego, są niezbędne dla społeczeństwa, bo interwe-
niują tam, gdzie zawodzi państwo. Dlatego te organizacje, w tym 
PCK, niewątpliwie te luki uzupełniają. PCK zawsze kojarzyło mi 
się z pomocą i odkąd pamiętam było i jest w mojej świadomości 
bardzo mocno i bardzo pozytywnie zakodowane. Dlatego sym-
bol PCK jest takim naszym szczególnym polskim symbolem, któ-
ry w tej zawierusze związanej ze zmianą systemową czy też obec-
nie polityczną nie uległ zmianie i wciąż obowiązuje. Bądźmy na-
prawdę dumni z tego symbolu, jakim jest Polski Czerwony Krzyż.    

                                                                           Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Karambol pod Nowogardem

Kierowca zmarł w szpitalu
Do tragicznego zdarzenia z udziałem pięciu aut doszło w miniony piątek, na drodze krajowej nr 6 między Nowogardem a Żabowem. W wyniku zdarze-
nia, w szpitalu zmarł 65-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Na miejsce przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. Sprawcy wypad-
ku grozi kara do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
15:00, dokładnie na wysokości 
parkingu, jaki znajduje się kil-
kaset metrów od zjazdu z nowo-
gardzkiej obwodnicy, po lewej 
stronie jadąc w kierunku Żabo-
wa. Z ustaleń policji wynika, że 
sprawcą wypadku był 37-latek z 
powiatu kołobrzeskiego, kierują-
cy cysterną. 

-Daniel K. lat 37 (zam. powiat 
kołobrzeski), kierujący samocho-
dem ciężarowym m-ki Scania, ja-
dąc od strony Nowogardu w kie-
runku Żabowa nie zachował bez-
piecznego odstępu od poprzedza-

jących pojazdów, które zatrzymały 
się ponieważ Katarzyna O. (zam. 
powiat łobeski) kierująca samo-
chodem osobowym m-ki Skoda Su-
per B, sygnalizując kierunkowska-
zem zamiar skrętu w lewo na par-
king, zatrzymała się celem ustąpie-
nia pierwszeństwa pojazdom jadą-
cym z naprzeciwka – relacjonuje 
przebieg zdarzenia asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

W tym momencie cysterna 
uderzyła w kolejne auto, które za-
trzymało się za kierującą Skodą, 
chcącą skręcić na parking, a na-
stępnie zjechała na przeciwległy 

pas jezdni, czołowo miażdżąc ja-
dącego z naprzeciwka Forda Fo-
cusa. 

-Kierowca Scani uderzył w tył 
stojącego pojazdu m-ki Skoda 
Octavia kierowanego przez Mariu-
sza G. (zam. Gdynia), następnie 
siłą odrzutu zjechał na przeciwle-
gły pas i zderzył się czołowo z nad-
jeżdżającym od strony  miejscowo-
ści Żabowo pojazdem Ford Focus, 
kierowanym przez Andrzeja G. lat. 
65 (zam. powiat Świdwin). Kolej-
ne auta zaczęły na siebie wpadać. 

Najpierw Skoda Octavia najecha-
ła na BMW, a to znów uderzyło 
w tył VW Polo – opisuje J. Filip-
czuk. 

W skutek czołowego zdarzenia 
z ciężarówką, kierujący pojaz-
dem  m-ki Ford Focus Andrzej 
G. doznał wielonarządowych 
obrażeń. Mężczyzna w ciężkim 
stanie został przetransportowa-
ny śmigłowcem pogotowia lot-
niczego do szpitala w Szczecinie. 
Tam zmarł podczas zabiegu ope-
racyjnego. Pozostali uczestnicy 
zdarzenia mogą mówić o wiel-
kim szczęściu. Żaden z nich nie 
odniósł poważnych obrażeń. Po-
licja informuje, że wszyscy kie-
rujący byli trzeźwi. 

Droga krajowa nr 6 była zablo-
kowana przez kilka godzin. Poli-
cja zorganizowała objazdy. Ruch 
w obie strony przywrócono do-

piero przed godz. 19:00.  
Sprawcy wypadku, czyli kie-

rującemu cysterną grozi nawet 
kara więzienia. O tym będzie 
jednak już decydował sąd. 

MS

Chwała Panie Majorze!
W nadchodzący czwartek tj. 12.05.2016 r., o godz. 17:00, w Siennie Dolnym ( 15 km od 
Nowogardu) nadarza się niepowtarzalna okazja  bycia świadkiem doniosłej uroczystości  
nadania stopnia majora najdłużej walczącemu ( do 30 XII 1961) spośród obecnie żyjących 
i najdłużej represjonowanemu ( do 1971 r.) żołnierzowi podziemia antykomunistyczne-
go, panu Andrzejowi Kiszce. Pan Major z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w 
uroczystościach Święta 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie i dlatego oficjalna de-
legacja wysokich oficerów z kompanią reprezentacyjną przyjeżdża do Sienna D., aby oso-
biście wręczyć panu Andrzejowi nominację na wyższy stopień wojskowy. 

Po ćwierćwieczu tzw. wolnej 
Polski postawa żołnierza pod-
ziemia narodowego staje się 
wzorem dla naszych współcze-
snych żołnierzy Wojska Pol-
skiego. Żołnierze Wyklęci wal-
czyli niemal w każdej części 
Polski, byli blisko ludzi, ochra-
niali ich, ale też trwali dzię-
ki ich pomocy, walcząc o wol-
ną i niepodległą Polskę. To wy-
jątkowa wartość na której trze-
ba budować poczucie dumy i 
szacunek dla Ich bohaterskiej 
niezłomności w walce o odzy-
skanie niepodległości spod so-
wieckiej okupacji. Gdy pamięć 
i wiedza o ich czynach dotrze 
do społeczeństwa, szczególnie 
młodego pokolenia i gdy nastą-
pi odkłamanie  najnowszej hi-
storii, te wartości powinny stać 
się fundamentem budowania 

tożsamości narodowej. 
Podczas odsłaniania Pomni-

ka Żołnierzy Wyklętych przy 
Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie na pyta-
nie redaktora ; co by Pan prze-
kazał młodzieży, pan Andrzej 
odpowiedział, że „Myśmy nie 
zdradzili Ojczyzny”.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do uczestniczenia w tych 
szczególnych uroczystościach. 

Przebieg uroczystości – 
godz. 17:00 Polowa Msza Św., 
następnie uroczysta nominacja 
na st majora Andrzeja Kiszki i 
ognisko partyzanckie.

Współorganizatorem jest m.in.
Związek Żołnierzy Narodowych Sił 

Zbrojnych 
Okręg Szczecin  

KOMUNIKAT
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Sonda z Osiny
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), to przede 
wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społe-
czeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinte-
resownej pomocy drugiemu człowiekowi. W minioną niedzie-
lę, 8 maja, obchodzono światowy dzień PCK i Czerwonego Pół-
księżyca. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Osiny, jak oce-
niają działalność PCK i czy tego typu organizacje, ich zdaniem, 
poprawnie spełniają swoją funkcję? 

Pan Ryszard – Panie redaktorze 
uważam, że PCK jest potrzebne, bo tę 
pomoc rzeczywiście organizacje choć-
by poprzez zbiórki rzeczy czy też zbiórki 
krwi. PCK to moim zdaniem takie tro-
chę nasze narodowe „dobro”, bo jest to 
organizacja polska i znana od bardzo 
wielu już lat. To dobrze, że jest zawsze 

w gotowości, kiedy np. jest potrzebna krew na wypadek jakiegoś ludzkiego nieszczę-
ścia czy katastrofy. Dlatego zdecydowanie popieram jej działalność, bo jest ona do-
strzegana w społeczeństwie. 

Pani Teresa – Uważam, że takie or-
ganizacje jak PCK czy Caritas, są orga-
nizacjami bardzo potrzebnymi w spo-
łeczeństwie. Ich działanie opiera się na 
bezinteresownej pomocy i ratowaniu ży-
cia ludzkiego, choćby poprzez zbiórkę 
krwi dla osób chorych, czy ciężko ran-
nych. Niestety, żyjemy w Państwie, któ-
re co tu dużo mówić, zbytnio się człowiekiem nie przejmuje i niewiele mu poma-
ga na wypadek utraty zdrowia, bo zasłania się kryzysem czy też niewydolnym syste-
mem opieki zdrowotnej. Gdyby nie wspólna solidarność i współczucie obywateli wo-
bec ludzkiego nieszczęścia czy choroby, to taki człowiek byłby pozostawiony sam so-
bie. PCK jest naszą polską organizacją, której działanie jest bardzo konkretne i po-
mocne. Dlatego cieszy fakt, że jest to organizacja bardzo solidna i ma polski rodowód. 

Pani Halina – Uważam, że PCK jest 
organizacją bardzo potrzebną i poży-
teczną. Odkąd pamiętam, to ta organi-
zacja była od zawsze i stała na straży po-
mocy osobie potrzebującej. To jest jedna 
z niewielu organizacji, która kieruje się 
dobrem człowieka i chce mu rzeczywi-
ście pomóc jeżeli dosięgnie go jakaś tra-
gedia. Niemniej wydaje mi się, że jej za-

sięg działania powinien być bardziej widoczny i namacalny w postaci organizacji np. 
akcji promujących zdrowie itp. To dobrze, że PCK zbiera odzież, żywność czy krew, 
ale też istotą jest profilaktyka, jak również ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Osobi-
ście nie spotkałam się z bezpośrednią pomocą tej organizacji, ale chciałabym, by wła-
śnie działalność PCK w Polsce była lepiej widoczna. 

Pani Urszula – Niewiele razy mia-
łam okazję bezpośrednio spotkać się 
z działalnością tej organizacji. Dlate-
go jest mi bardzo trudno tę działalność 
ocenić. Ale dobrze, że jest to organizacja 
polska. Jedyne, co powinna więcej robić 
to działać i organizować pomoc tak, by 
była ona więcej postrzegana i widoczna. 

Damian Kobus – Uważam, że PCK 
jak i inne tego typu organizacje powin-
ny pomagać, ale też skupić się na tych re-
gionach Polski, gdzie ta pomoc jest naj-
bardziej potrzebna. Zarówno PCK, jak i 
Caritas to organizacje, na które nie po-
winno być słowa krytyki, bowiem ich 
działalność opiera się na zbiórce żywno-
ści czy odzieży. By nie było tak pompa-
tycznie, to powiem, że te słynne pojem-
niki na rzeczy, które stały na ulicach, to 

mam wrażenie, że się nie do końca sprawdziły. Dlatego PCK zrezygnowało z tej formy 
zbiórki, by ukrócić proceder kradzieży odzieży a następnie jej sprzedaż. Sam osobiście 
nie mam nic przeciwko tego typu organizacjom, to dobrze że one istnieją i działają 
zwłaszcza, gdy dzieje się jakaś tragedia lub katastrofa w naszym kraju.                                      

  Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Prowizorka za 760 tys. zł!

Skatepark już do remontu!
Długo nie wytrzymał skatepark znajdujący się na Placu Szarych Szeregów, którego budo-
wa kosztowała bagatela ponad 760 tys. zł! Niespełna 4,5 roku od jego uruchomienia, więk-
szość urządzeń nadaje się do wymiany. 

UM ogłosił, że poszuku-
je firmy, która dokona wymia-
ny łącznie 55 elementów urzą-
dzeń znajdujących się na ska-
teparku! Oto lista: Bank Ramp 
(wymiary 623x835x120 cm) – 
20 płyt, Ouarter Pipe (wymiary 
275x366x100 cm) – 6 płyt, Fun-
box z diasterboxem i poręczą 
(wymiary 600x366x60 cm) - 13 
płyt, Funbox z grindboxem i po-
ręczą 2/3 (wymiary 720x366x60 
cm) – 12 płyt, Grindbox 10 (wy-
miary 812x243x20/55 cm) - 4 
płyty.

Firmy zainteresowane dokona-
niem wymiany mają czas na zło-
żenie oferty do 18 maja. Nato-
miast wymiana ma nastąpić do 
15 czerwca. 

Przypomnijmy, że skatepark 
został oddany do użytku w 2011 
roku, dokładnie 17 grudnia. Jego 
budowa pochłonęła dokładnie 
761 tys. 370 złotych! Wykonawcą 
była firma z Elbląga. Jej przedsta-
wiciele jeszcze w trakcie prowa-
dzenia inwestycji nie ukrywali, że 
użyte do budowy elementy urzą-
dzeń na skateparku są dość nie-
trwałe. Zresztą firma objęła ska-
tepark jedynie trzyletnią gwaran-
cją. Długo nie trzema było cze-
kać na to, aż urządzenia zaczną 
się rozpadać. Już w kilka miesię-
cy po oddaniu obiektu pisaliśmy, 
jak odpadają z niego elementy. Z 
czasem zaczęły też niszczeć pil-
śniowe płyty z których zbudowa-
no elementy do ewolucji. 

Właśnie z takiego powodu 
większość skateparków jest budo-
wana z dużo trwalszych materia-
łów, często wykonanych nawet z 
mieszanek betonowych. Daje to 
gwarancję długowieczności, co 

ma oczywiście również wymiar 
ekonomiczny. 

W Nowogardzie jednak, z pu-
blicznych pieniędzy już po nie-
spełna 4,5 roku użytkowania 
obiektu, trzeba go właściwie od 
nowa wybudować, nie licząc je-
dynie betonowej ławy na której 
ustawione są urządzenia do akro-
bacji na rolkach, deskorolkach 
czy rowerach. Oczywiście jak tyl-
ko wyłoniony zostanie wykonaw-
ca, podamy ile taka „zabawa” bę-
dzie nas kosztowała...

MS
Nasz komentarz 
W piątkowym numerze DN 

pisaliśmy, że rusza czas kosz-
townych remontów obiektów 
powstałych w wyniku inwesty-
cyjnej samowoli obecnego bur-
mistrza. Niejednokrotnie przez 
te lata nawołujemy w DN do 
opamiętania i umiejętnego wy-
dawania publicznych pieniędzy, 
czyli według rozważnej hierar-
chii potrzeb, a także w projekty 
przemyślane technicznie i tech-
nologicznie. Nawołujemy rów-
nież do wydawania pieniędzy 
inwestycyjnych w odpowiedniej 

proporcji tak, aby zdecydowana 
przewaga była po stronie inwe-
stycji, które na przyszłość gene-
rują przychody, a nie tylko kosz-
ty eksploatacyjno-remontowe- 
tak postępowały przez lata wła-
dze gminy Goleniów i dzisiaj 
odcinają z tego kupony, czyli 
mogą wydać na inwestycje rocz-
nie 10 razy tyle co Nowogard! 
...Mogą,  ponieważ dbali o roz-
wój źródeł napełniania budżetu. 
Niewątpliwie Skate-park był in-
westycją potrzebną, aczkolwiek 
nie należy do tych generujących 
w przyszłości przychody podat-
kowe (choć są takie gminy, któ-
re na podobnych obiektach za-
rabiają). Ale poza tą słusznością 
celowościową prawie wszystko 
było tu zrobione źle – od wybo-
ru miejsca ( trwale podmokłe), 
po wybór projektu i wykonaw-
cy. Dzisiaj zaczynamy płacić w 
tej sprawie (o innych wkrótce) 
słoną cenę. Oczywiście pienią-
dze na to da podatnik. Ale może 
i tak jest sprawiedliwie- wszak 
to ów statystyczny podatnik wy-
brał takiego gospodarza. 

Red.  

Obchody 52. rocznicy sformowania 1 BSZ w Dziwnowie

Poświęcili sztandar
W sobotę (7 maja), odbyły się obchody 52. rocznicy sformowania 1 Batalionu Szturmowe-
go w Dziwnowie. Podczas Mszy św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1 BSZ.

Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 12:00, Mszą św. w Kościele Garnizo-
nowym. Po Mszy św. poświęcono sztan-
dar Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 
BSZ. Przypomnijmy, że przedstawiciele 
Stowarzyszenia prowadzili za pośrednic-
twem DN oraz innych mediów naszego 
wydawnictwa,  zbiórkę funduszy na wy-
konanie sztandaru. Dodajmy, że Dyrek-
torem Stowarzyszenia jest Ryszard Hor-
niak z Nowogardu.

KR
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Srebrna   ODZNAKA „ZASŁU-
ŻONY DLA OCHRONY PRZE-
CIWPOŻAROWEJ”
asp. sztab. w stanie spoczynku  
Nawrocki Zygmunt
Brązowa  ODZNAKA „ZASŁU-
ŻONY DLA OCHRONY PRZE-
CIWPOŻAROWEJ”
st. kpt. Michalak Marek
st. kpt. Walancik Arkadiusz
asp. Kubiak Tomasz
st. ogn. Synówka Grzegorz
DYPLOM  KOMENDANTA 
GŁOWNEGO PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY PPOŻARNEJ 
st. kpt. De Weyher Marek
MEDAL HONOROWY IM. B. 
CHOMICZ
asp. sztab w stanie spoczynku Wa-
siluk Krzysztof

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA 
dh Ławicka Lilia
dh Szuster Bogdan
dh Dudka Waldemar
dh Łyczkowski Henryk
dh Kujawski Krzysztof
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁU-
GI DLA POŻARNICTWA 
dh Ciechanowski Arkadiusz
dh Ciechanowski Rafał
dh Rolka Rafał
dh Karczewski Adam
BRĄZOWY MEDAL ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA
dh Osuch Dariusz
dh Górnicki Daniel
dh Kujawski Rafał
dh Lewandowski Marcin
dh Kowalski Damian

dh Olszewski Krzysztof 
dh Żebiełowicz Rafał
dh Husiatyński Grzegorz
WZOROWY STRAŻAK 
dh Łuczak Andrzej
dh Wawreńczuk Piotr
dh Moryś Adrian
dh Orlon Michał
dh Gancarczyk Michał
dh Krupa Marek
dh Malinowski Marciniaka
dh Wszelaki Maciej
dh Jurek Dawid
dh Kluczewski Karol
dh Orlon Jakub
dh Hajduk Marcin
dh Pająk  Adrian
NA STOPIEŃ
STARSZEGO KAPITANA
kpt. Osiecki Mariusz

NA STOPIEŃ ASPIRANTA 
SZTABOWEGO 
st. asp. Rosowski Marek
NA STOPIEŃ ASPIRANTA
mł. asp. Bąk Leszek
mł. asp. Górzna Ewa
mł. asp. Zakrzewski Mariusz
NA STOPIEŃ 
STARSZEGO OGNIOMISTRZA
ogn. Cedrowicz Grzegorz
ogn. Dąbrowski Jarosław
Na stopień  OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Ciechanowski Rafał
mł. ogn. Dąbrowski Piotr
mł. ogn. Kamiński Przemysław
mł. ogn. Olszewski Grzegorz
Na stopień MŁODSZEGO 
OGNIOMISTRZA:
st. sekc. Agaciak Radosław 

st. sekc. Dąbek Jacek
st. sekc. Schacht Dariusz
Na stopień 
 STARSZEGO SEKCYJNEGO:
 sekc. Mądrowski Dominik
 sekc. Woźniak Piotr 
Na stopień 
 STARSZEGO STRAŻAKA:
str. Kraszkiewicz Jakub
str. Żebiełowicz Rafał
ODZNAKI „ZASŁUŻONY HO-
NOROWY DAWCA KRWI” 
asp. Kubiak Tomasz III stop. 
- 18 litrów krwi
dh Czarnof Przemysław II stop. - 
12 litrów krwi
dh Zawiasiński Adam I stop.
 - 6 litrów krwi

Przyznano awanse, wręczono odznaczenia i wyróżnienia 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Osinie 
W sobotę, 7 maja, w Osinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W trakcie uroczystości nadano sztandar Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w 
Osinie oraz wręczono strażakom  odznaczenia,  wyróżnienia  i przyznano awanse.

Powiatowe Obchody Dnia Stra-
żaka rozpoczęto o godzinie 10:00,  
Mszą świętą w Kościele Parafial-
nym pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Osinie, odprawionej 
w intencji strażaków powiatu go-
leniowskiego. Liturgię celebro-
wali ks. proboszcz Jerzy Labuda 
oraz kapelan powiatowy OSP  ks. 
Jan Jermak. Po uroczystej Mszy 
świętej nastąpił przemarsz ulica-
mi miejscowości w kierunku Ze-
społu Szkół Publicznych im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osinie 
na czele z Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą z Płot. 

Uroczysty apel rozpoczęto o 
godzinie 11:30. Na wstępie kpt. 
Mariusz Osiecki złożył zastępcy 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowie, brygadierowi Arkadiu-
szowi Skrzypczakowi, meldunek 
o gotowości do rozpoczęcia uro-
czystości. - Panie  brygadierze, ka-
pitan Osiecki melduje  pododdzia-
ły pożarnicze do uroczystego apelu 
z okazji Dnia Strażaka. 

Kolejnym punktem uroczysto-
ści było odczytanie przez wójta 
gminy Osina, Krzysztofa Szwedo, 

aktu fundacji sztandaru oddzia-
łowi gminnemu ochotniczych 
straży pożarnych RP w Osinie. - 
Sztandar to symbol najwyższych 
wartości, honoru oraz tradycji, re-
prezentowanych przez Ochotni-
cze Straże Pożarne w Gminie Osi-
na. To niezwykle istotny element 
wzmocnienia autorytetu, dający 
poczucie odpowiedzialności i peł-
nionej misji. To również nagroda 
dla wielu pokoleń za ofiarną służ-
bę i odwagę w ratowaniu życia, 
środowiska naturalnego oraz mie-
nia. Doceniając wkład wniesiony 
przez 70 lat działalności straża-

ków dla dobra społeczności lokal-
nej utworzono Komitet Honorowy 
Ufundowania Sztandaru - mówił 
Krzysztof Szwedo. 

Po wystąpieniu wójta  przed-
stawiciele Komitetu Honorowego 
oraz fundatorzy sztandaru wbija-
li ozdobne gwoździe w drzewiec 
sztandaru, który następnie został 
poświęcony. 

Strażacy otrzymacie za chwilę 
nowy poświęcony sztandar. Gra-
tuluję Wam dotychczasowych suk-
cesów na polu ratownictwa. Ży-
czę jeszcze większej mobilizacji w 
ofiarnej służbie bliźniemu pod no-
wym sztandarem, na którym wid-
nieje postać naszego strażackiego 
patrona św. Floriana. Poświęca-
my ten sztandar do wspólnego celu 
służenia Ojczyźnie... – powiedział 
ks.  Kapelan Jan Jermak. 

Chwilę po tym nastąpiło prze-
kazanie sztandaru  Oddziałowi 
Gminnemu Związku OSP RP w 
Osinie- Patrykowi Ziemkowskie-
mu, Grzegorzowi Husiatyńskie-
mu oraz Mateuszowi Husiatyń-
skiemu.   

W trakcie Powiatowych Ob-
chodów Dnia Strażaka  głos za-
brał również Prezes Zarządu 
Oddziału  Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Osinie druh Mariusz Księ-
żuk, który przybliżył krótko hi-
storię osińskiego OSP. 

 – Zarząd Gminny Związku 
OSP, jako jednostka organizacyj-
na stopnia podstawowego w Osi-
nie, został powołany w 1975 roku 
na  podstawie statutu Związ-
ku OSP uchwalonego przez pią-
ty walny Zjazd Krajowy Związku 
OSP w 1975 roku. Następnie  Za-
rządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 18 marca 1976 
roku odbyły się pierwsze zjazdy 
gminne związku OSP, które  wy-
brały na okres dwuletniej kaden-
cji nowe składy zarządów gmin-
nych związku. W jej skład weszli 
przede wszystkim prezesi, naczel-
nicy wszystkich  OSP z terenu gmi-
ny. Nie bez powodu nadanie sztan-
daru odbywa się w 2016 roku , po-
nieważ w tym roku mija 70 lat od 
powołania jednostek OSP na tere-
nie Gminy Osina. Nie można za-
pomnieć o działaczach środowiska 
strażackiego, działającego na na-
szym terenie m.in. o następujących 
osobach tj.: pan Stanisław Młyń-
czyk z Kościuszek, Jan Kopiecki z 

Węgorzy, Florian Łuczkowiak z 
Kikorzy, Józef Kokoszka z Redła, 
Szywicka Wiesława z Osiny, Pa-
kulski Wielisław z Osiny, Stani-
sław Wilczyński z Węgorzy, Gra-
bowski Czesław z Osiny, Księżuk 
Jan z Osiny, czy Waldemar Dobier-
ski z Redła i  wielu innych aktyw-
nie działających na tamte czasy  
ochotnikach, których nie wymie-
niam, a o których pamiętamy-po-
wiedział druh Mariusz Księżuk. 

W trakcie uroczystości, ze spe-
cjalnym na tę okazję programem 
artystycznym wystąpili uczniowie 
ZSP w Osinie. 

Uroczysty apel z okazji Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka w 
Osinie zakończono wręczeniem 
strażakom odznaczeń, wyróżnień 
oraz awansów. (Poniżej publiku-
jemy listę osób nagrodzonych).

O godzinie 13:00, Powiatowe 
Obchody Dnia Strażaka przenie-
siono na stadion w Osinie, gdzie 
mieszkańcy gminy, zaproszeni 
goście oraz uczniowie ZSP w Osi-
nie mogli obejrzeć m.in. pokazy 
sprzętu pożarniczego, oraz dzia-
łań ratowniczych.   

KS

Uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świetą w Kościele pw. Niepokalanego Pocze-
cia NMP w Osinie

Przekazanie Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Osinie

Strażakom wręczono odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa
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Program Misji Fatimskich  
 7 -14 Maja 2016 r w Parafii  
pw. Wniwbowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Nowogardzie

WTOREK I ŚRODA – 9 I 10 MAJA 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
11:00 – 12:30 Msza święta z nauką dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1klasy 0 -VI
13:00 – 14:30 Msza święta z nauką dla młodzieży z 

I LO nr 1 i Gimnazjum nr 1
17:30 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną
MSZE ŚWIĘTE NA FILIACH
16:30 Karsk - Msza święta z nauką ogólną
16:30 Dąbrowa - Msza święta z nauką ogólną
17:30 Olchowo - Msza święta z nauką ogólną
18:30 Wojcieszyn - Msza święta z nauką ogólną
CZWARTEK – 12 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną. 
Po Mszy świętej misjonarze odwiedzą chorych
Od 16:30 Spowiedź święta
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną
PIĄTEK – 13 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
Od 16:30 Spowiedź święta
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną
SOBOTA -14 maja 2016
9:00  Msza święta z nauką ogólną
17:00  Procesja Fatimska ulicami miasta. Po proce-

sjii Msza święta w Kościele i zakończenie misji przy 
krzyżu misyjnym

Misje Fatimskie prowadzą  Ojcowie Pallotyni: 
O. Ireneusz i  O. Piotr

21 mln euro na 100 km dróg gminnych i powiatowych

Przyznano środki PROW
W środę (4 maja), odbyła się konferencja prasowa wicemarszałka województwa zachod-
niopomorskiego Jarosława Rzepy, dotycząca przyznanych środków PROW na budowę i 
modernizację dróg lokalnych. Na liście rankingowej znalazł się wniosek powiatu gole-
niowskiego, dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Strzelewo – Świerczewo 
oraz gminy Nowogard, która wnioskowała o przebudowę drogi w miejscowości Olchowo. 

O wsparcie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 mogły ubiegać 
się gminy, powiaty oraz związki 
gmin i związki powiatów. W ra-
mach zakończonego już naboru, 
samorządy złożyły184 wnioski, 
z czego pozytywną ocenę otrzy-
mało165 zaplanowanych projek-
tów. Ich wartość to blisko 240 
mln zł, z czego wnioskowano o 
142,6 mln zł wsparcia z PROW. 
– Jesteśmy pierwszym woje-
wództwem w kraju, które roz-
strzygnęło nabór na „Budowę i 
modernizację dróg lokalnych”. 
Co druga zachodniopomor-
ska gmina będzie beneficjen-
tem środków PROW, przezna-
czonych na drogi gminne i po-
wiatowe. W konsultacji z samo-
rządowcami podjęliśmy decyzję, 
żeby w pierwszym naborze uru-
chomić całą alokację. Do tej de-
cyzji przygotowaliśmy samorzą-
dy – mówił podczas konferencji 

wicemarszałek województwa za-
chodniopomorskiego Jarosław 
Rzepa. Dofinansowaniem zo-
stanie objętych jedenaście po-
wiatów oraz prawie pięćdziesiąt 
gmin. Szacuje się, że blisko 21 
mln zł pozwoli na realizację po-
nad 100 projektów, które realnie 
przełożą się na przebudowę pra-
wie 60 km dróg gminnych, 40 
km dróg powiatowych oraz bu-
dowę 5 km dróg wewnętrznych. 
Te ostatnie, po zakończeniu in-
westycji, zostaną przekształco-
ne w drogi gminne. Na 33. pozy-
cji został sklasyfikowany wnio-
sek Powiatu Goleniowskiego na 
przebudowę drogi powiatowej 
nr 416OZ Błotno – Nowogard 
na odcinku Strzelewo – Świer-
czewo. Całkowity koszt operacji 
wyceniono na 4 247 001,90 zł, z 
której gmina Nowogard wnio-
skowała o pomoc w wysokości 
2 702 367,00 zł. Wniosek ten zo-
stał oceniony na 13 punktów. Na 

81. miejscu został sklasyfikowa-
ny wniosek gminy Nowogard, 
dotyczący przebudowy drogi w 
miejscowości Olchowo. Całko-
wity koszt operacji został wyce-
niony na 459 913,95 zł, z czego 
gmina wnioskowała o pomoc  w 
wysokości 292 643,00. Wniosek 
ten został oceniony na 12 punk-
tów. Dodajmy, że w pierwszej 
dziesiątce na liście rankingo-
wej znalazły się gminy: Sławno, 
Drawno, Lipiany, Pełczyce, Sia-
nów, Dobrzany. W dalszej kolej-
ności: Dolice, Świerzno, Tuczno, 
Szczecinek, Bierzwnik, Maria-
nowo czy Powiat Walecki. Miej-
sce na liście rankingowej zależa-
ło od kilku kryteriów, w tym od 
dochodu podatkowego czy po-
ziomu bezrobocia. Więcej punk-
tów otrzymywały też samorzą-
dy, których drogi bezpośred-
nio prowadzić będą do obiektów 
użyteczności publicznej, bądź 
będą łączyć się z drogami wyż-
szego rzędu. Jest to pierwszy na-
bór z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020, z którego można współfi-
nansować budowę lub moderni-
zację lokalnych dróg. W najbliż-
szym czasie zostaną też ogłoszo-
ne wyniki konkursu dotyczące-
go budowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. W woje-
wództwie zachodniopomorskim 
jest ponad 14 tys. km dróg lokal-
nych.

KR

Od lewej- Artur Przybylski oraz Jarosław Rzepa podczas konferencji prasowej z 
dnia 04.05.2016 r. Foto - www.wzp.pl

Tekst sponsorowany 

Nie masz czasu na dietę? Skorzystaj z oferty „Okrąglak fit”!
Dietetycy zalecają, że powinniśmy jeść przynajmniej pięć posiłków dziennie. To jeden z warunków utrzymania odpowiedniej wagi, a więc równocześnie 
dobrej kondycji i zdrowia. Skąd jednak wziąć czas na przygotowywanie tylu porcji pożywienia i to jeszcze odpowiednio zbilansowanych? Z pomocą może 
przyjść nam Restauracja „Okrąglak”, która poszerzyła swoją ofertę o fit menu. 

Regularne jedzenie to podstawa każ-
dej diety. Już dawno wiadomo, że aby 
schudnąć nie warto się głodzić. Ważne 
jest jednak nie tylko to ile razy dziennie 
spożywamy posiłki, ale czy są one przy-
gotowane ze składników, jakich potrze-
buje nasz organizm. I tu pojawia się kło-
pot. Jak obliczyć wartość kaloryczną na-
szych dań? Skąd wiadomo, jakich pro-

duktów pożąda nasz organizm? Wresz-
cie, jak na to wszystko znaleźć czas? 
Może warto skorzystać z dietetycz-
nej oferty fit  nowogardzkiej restaura-
cji „Okrąglak”. W tym celu warto wy-
brać się 12 maja, o godz. 13:00, do lo-
kalu przy ul. Zielonej 11, na spotkanie 
z dietetykiem mgr inż. Zuzanną Janic-
ką ze Szczecinie. Za jedyne 20 zł (a dla 
klientów już korzystających z oferty fit 
za darmo) podczas jednej wizyty diete-
tyk dokona analizy składu naszego cia-
ła, zbada grubość tkanki tłuszczowej i 
nawodnienia organizmu. Wszystko po 
to, aby na podstawie tych badań do-
stosować odpowiednią, indywidualnie 

skomponowaną dietę. Będzie ona obli-
czona w trzech poziomach kaloryczno-
ści: 1200, 1500 i 2000 kcal. Tak przygo-
towane menu, zawierające rzecz jasna 
pięć posiłków dziennie, będzie można 
następnie zamówić w Okrąglaku. Ku-
charze przygotują posiłki i dostarczą je 
pod wskazane przez klienta miejsce wie-
czorem między godziną 21 a 22 lub rano 
między 6 a 9 rano.  Zamówienia moż-
na dokonywać co najmniej na 48 godzi-
ny przed dostawą.  Dostosowaną do na-
szych potrzeb dietę możemy zamówić 
na dowolny czas, a więc na jeden dzień, 
tydzień, a nawet kilka miesięcy. Wszyst-
kie posiłki będą zapakowane w specjal-

ne pudełka, hermetycznie zamknięte, 
bezpieczne dla naszego zdrowia. Dania 
można będzie jeść bezpośrednio z bok-
sów, a nawet je w nich podgrzewać np. 
w kuchence mikrofalowej. Całodniowe 
menu, wraz z opisem, zostanie dodat-
kowo spakowane do ekologicznej, pod-
ręcznej, papierowej torby, z którą może-
my się przez cały dzień nie rozstawać. 

Co ważne, z oferty „Okrąglak fit” 
mogą skorzystać zarówno dzieci, kobie-
ty w ciąży, jak i osoby starsze-oczywi-
ście według zaleceń dietetyka. 

Właściciele restauracji nie zamierza-
ją  spocząć na samym zdrowym jedze-
niu. Chcą też zachęcić swoich klientów 

do aktywnego spędzania wolnego cza-
su. W tym celu restauracja „Okrąglak” 
nawiązała kontakt z p. Hanną Dudą, 
trenerką fitness i popularnej ostatnio 
Zumby. A Tych którzy już trenują np. 
na siłowni, ale nie mają czasu na przy-
gotowywanie pełnowartościowych po-
siłków, zachęca do skorzystania z diete-
tycznego menu. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 
z dietetykiem i zachęcamy do skorzy-
stania z oferty dietetycznego menu re-
stauracji „Okrąglak”! Więcej informa-
cji na temat oferty na fanpage restaura-
cji na Facebook’u. 

Opr. Red
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BADANIA:
- USG SERCA
- ECHO SERCA
- EKG
- HOLTER

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33
kom. 608 365 757

dr Piotr Waliszewski
SPECJALISTA INTERNISTA-KARDIOLOG

KARDIOLOG

BADANIA:
- USG 
- CYTOLOGIA
- PROWADZENIE
   CIĄŻY

ul. 15 Lutego 17
NOWOGARD

tel. 91 392 26 33

dr Kamila Orzechowska
SPECJALISTA GINEKOLOG

GINEKOLOG

Koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe

Orzechowo wygrywa 
w podstawówkach
Policjanci z goleniowskiej drogówki przeprowadzili eliminacje powiatowe do Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, podczas których wyłoniono druży-
ny ze szkół podstawowych i gimnazjów, które będą reprezentować powiat goleniowski na 
szczeblu wojewódzkim.

Turniej, którego organizato-
rem była Komenda Powiatowa 
Policji w Goleniowie, odbył się 
po raz kolejny w Nowogardzie 
i objęty był patronatem Staro-
sty Goleniowskiego. W zmaga-
niach udział wzięło 12 drużyn 
reprezentujących szkoły podsta-
wowe i 8 drużyn ze szkół gimna-
zjalnych. 

Turniej składał się z czterech 
części. Część teoretyczna obej-
mowała test ze znajomości za-
sad i przepisów ruchu drogowe-
go, następnie uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą i umiejętno-
ściami udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. W kolej-
nych etapach turnieju zawodni-
cy prezentowali swoją sprawność 
na rowerowym torze przeszkód i 
jeździli po uliczkach rowerowe-

go miasteczka.
W kategorii szkół podstawo-

wych turniej wygrali uczniowie 
z Orzechowa, drugie miejsce za-
jęła reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej w Przybiernowie, trzecie 
– uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Kliniskach Wielkich. In-
dywidualnie największą wiedzą 
i umiejętnościami wykazała się 
Agata 

Dzióba ze Szkoły Podstawowej 
w Kliniskach, drugi był Kamil 
Mikołajczyk ze szkoły w Orze-
chowie, trzecie miejsce zajął Mi-
chał Datkun ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Goleniowie.

W kategorii drużynowej gim-
nazjów najlepsi okazali się 
uczniowie z Maszewa, wyprze-
dzając reprezentację z Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie i dru-

żynę z Osiny. W klasyfikacji in-
dywidualnej najlepszy okazał się 
Mateusz Gliwka z Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie, wyprzedza-
jąc Jakuba 

Zakrzewskiego ze szkoły w 
Maszewie i Patryka Łuczaka z 
nowogardzkiej „trójki”.

W konkursie nie było przegra-
nych. Wszyscy uczestnicy wraz 
ze swoimi opiekunami otrzyma-
li cenne nagrody, których zakup 
możliwy był dzięki wsparciu fi-
nansowemu lokalnych samorzą-
dowców, firmy Asprod, Mar-Pol 
Mirosław Stefaniak oraz Nowo-
gardzkiemu Centrum Budow-
lanemu. Za pierwsze miejsca w 
klasyfikacji indywidualnej Prze-
wodniczący Rady Powiatu - 

Kazimierz Ziemba wraz ze Sta-
rostą Goleniowskim - Tomaszem 
Kuliniczem ufundowali rowery.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, a zwycię-
skim zespołom życzymy powo-
dzenia podczas zawodów woje-
wódzkich.

asp. Julita Filipczuk

Twórczość Poetycka w SP 2
W SP2 odbyła się kolejna edycja konkursu twórczości poetyckiej. W tym roku zadaniem 
uczniów klas I-III i IV-VI było napisanie wiersza na temat „Promyczek”. 

Do konkursu zgłosiło się osiem 
szkół podstawowych z gminy Nowo-
gard. Pomysłów na napisanie wier-
szy było bardzo dużo. W opinii dzie-
ci „Promyczkiem” było słońce, mi-
łość rodziców, nadzieja. Po raz ko-
lejny każda ze szkół mogła nadesłać 
pięć prac z każdego poziomu. Oceny 
prac podjęły się panie Danuta Baran 
i Wiesława Parzybut z Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie. Po wnikli-
wym zapoznaniu się z wierszami wy-
łoniono następujących zwycięzców: 

W kategorii klas I - III
I miejsce - Maja Bortnik, kl. III, SP 

Strzelewo, op. Jolanta Gibka
II miejsce - Amelia Huget, kl. IIa, 

SP2 Nowogard, op. Krystyna Gradzik

III miejsce - Hubert Zając, kl. II, 
SP4 Nowogard, op. Beata Siedlecka

Przydzielono także wyróżnienia, 
które otrzymują:

Amanda Czarnecka - kl. IIa, SP2 
Nowogard, op. Krystyna Gradzik

Oliwia Grzelak - kl. III, SP Żabowo, 
op. Anna Dynowska

Jagoda Iwanów - kl. III, SP Orze-
chowo, op. Alina Staniak

Piotr Paradowski - kl. I, SP Błotno, 
op. Maria Urbaniak

W kategorii klas IV - VI
I miejsce - brak
II miejsce - Nikodem Sokołowski, 

kl. V, SP Żabowo, op. Irena Bińczyk-
-Zielińska

III miejsce - Natan Baj, kl. VI, SP 

Żabowo, op. Irena Bińczyk-Zielińska
Organizator konkursu Krysty-

na Gradzik składa podziękowania 
szkołom biorącym udział w konkur-
sie, wychowawcom i uczniom, któ-
rzy przystąpili do tego jakże rozwi-
jającego inspiracje i osobowość kon-
kursu oraz komisji, w której zasiadły 
panie Wiesława Parzybut i Danuta 
Baran dziękując za poświęcony czas. 
Serdeczne podziękowania należą się 
także dla księgarni „Małgorzata”, któ-
ra ufundowała nagrody dla zwycięz-
ców. Poniżej prezentujemy niektó-
re spośród nagrodzonych wierszy.

informacja nadesłana

„Promyk-mój przyjaciel”
      Nikodem Sokołowski kl. V, 

SP Żabowo, Opiekun: Irena Biń-
czyk - Zielińska

Kochany promyczku!
Co dzień przychodzę do ciebie,
bawimy się do wieczora. 
Wracam do domu,
by tylko obiad zjeść.
W wolnych chwilach lubimy
patrzeć w obłoki na niebie
i wymyślać historyjki dla siebie.
A gdy smutno mi i źle,
zawsze ty pocieszasz mnie.
Dzięki tobie na mej twarzy
uśmiech się pojawi.
Jesteś moim światłem,
które prowadzi mnie.
Zawsze poradzisz mi
co zrobić i zmienić mam.
I dobrze, że ciebie mam.

„Wesoły Promyczek”
Maja Bortnik, kl. III, SP Strze-

lewo

Dnia pewnego przez okienko
Wpadł promyczek „Wstawaj pa-

nienko”
Chociaż wstać mi się nie chciało
On mnie ciepłem muskał żwawo.

A że było bardzo wcześnie
Usiadł mi na nosku śmiesznie
Kiedy nic mu to nie dało 
To na usta przeskoczył śmiało.

Nie miałam wyjścia
Musiałam wstać
Bo ten promyczek malutki
I tak by mi nie dał spać.

Licealiści na Komendzie 
Komendę Powiatową Policji w Goleniowie odwiedzili ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Goleniowa oraz I Li-
ceum Ogólnokształcącego z Nowogardu. Spotkanie odbyło się 
w ramach programu edukacyjno - wychowawczego pn. „Dzień 
Przedsiębiorczości”.

Podczas wizyty w goleniowskiej 
komendzie, młodzi ludzie zwie-
dzili budynek jednostki oraz zapo-
znali się ze strukturą pracy w Po-
licji. Uczniowie mieli możliwość 
przyjrzenia się pracy funkcjona-
riuszy na stanowisku kierowania 
i dowodzenia, obejrzenia radio-
wozów 

wykorzystywanych w codzien-
nej służbie, a także zobaczenia po-
mieszczeń dla osób zatrzymanych.

Uczniowie z uwagą wysłucha-
li informacji na temat procesu re-
krutacji, który musi przejść każdy 
kandydat do pracy w Policji. Do-
wiedzieli się również, jakie wy-
kształcenie, umiejętności i predys-
pozycje powinien mieć przyszły 
stróż prawa.

Ze sprzętem policyjnym, bę-
dącym na wyposażeniu jednost-
ki oraz elementami umunduro-
wania, zapoznał uczniów kierow-
nik Ogniwa Patrolowo – Inter-
wencyjnego. Młodzież z dużym 
zainteresowaniem słuchała wykła-
du, w którym wiedza teoretycz-
na uzupełniona była przykładami 
zaczerpniętymi z praktyki i wła-
snych doświadczeń.

Pokazana od wewnątrz pra-
ca policjanta z pewnością skłoni 
młodzież do poważnego zastano-
wienia się nad swoją przyszłością 
i pozwoli na podjęcie trafnych de-
cyzji związanych z wyborem za-
wodu.

Inf. własna

REKLAMA
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Uczniowie z klasy Va zwycięzcami konkursu 

Walczyli o tytuł „Master Chefa”
W czwartek (28 maja), w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbył się finał kulinarnego konkursu pt. „Master Chef ”. 
Uczniowie szkoły podstawowej, a dokładnie klas V i VI, przygotowali tego dnia pierś kurczaka w wielu odsłonach oraz  grillowanego indyka w panierce z 
płatków kukurydzianych. Wyboru zwycięzców dokonało jury w składzie: Marcin Różalski, Aneta Kulik, Renata Langner, Patryk Nowicki.

Potyczki kulinarne rozpoczę-
to o godzinie 8:00. Mali kucha-
rze w trzyosobowych zespołach 
w ciągu 95 minut mieli za zada-
nie przygotować pełnowartościo-
wy posiłek. Komisja konkurso-
wa w składzie: Marcin Różalski, 
Aneta Kulik, Renata Langner, Pa-
tryk Nowicki oceniała dania pod 
względem walorów smakowych, 
estetycznych oraz odżywczych. 
Dodatkowe punkty jury przyzna-
wało kucharzom za przestrzega-
nie higieny i zasad bezpieczeń-
stwa w trakcie prac.

Uczniowie pełni zapału i kre-
atywnych pomysłów przygoto-
wali tego dnia potrawy mięsne 
na różne sposoby - Naszym po-

pisowym daniem będzie pierś z 
indyka w panierce z płatków ku-
kurydzianych. Dodatkowo, obok 
mięsa, zaserwujemy brokuły na 
parze z sosem czosnkowo-śmie-
tanowym. Mamy ogromną na-
dzieję, że tym daniem oczaruje-
my jury – mówił w trakcie przy-
gotowywania posiłku  Mateusz 
Lewandowski. Zespół ten, jako 
jedyny użył do przygotowania 
posiłku tak wyjątkowego mię-
sa, jakim jest indyk. Spożywanie 
tego mięsa wpływa korzystnie na 
układ nerwowy, mięśniowy i na 
pracę serca.

Nieco inny pomysł na danie 
mięsne miała drużyna Kami-
la. – Jesteśmy w trakcie przygo-

towywania  grillowanej piersi z 
kurczaka z modrą kapustą, du-
szonym w winie oraz chipsem z 
gruszki,- poinformował DN w 
trakcie kulinarnych potyczek Ka-
mil. Ciekawym pomysłem na da-
nie okazała się potrawa drużyny 
Justyny. Dziewczynki przygoto-
wały specjalnie na tę okazję roll 
o kebab w wydaniu warzywnym.-  
Właśnie koleżanka wyrabia cia-
sto na tortillę, obok następna ko-
leżanka obiera warzywa, a ja za-
bieram się zaraz za smażenie 
piersi z kurczaka. Może i danie 
przypomina fast-fooda, ale za-
pewniam, że jest ono w stu pro-
centach zdrowe. Na koniec nasze 
roll o polejemy sosem z jogurtu 
naturalnego i koperku. - opowia-
da Justyna. Nieco inną koncep-
cję na danie miała drużyna Ka-
roliny. Uczennice przygotowały  
faszerowaną szpinakiem pierś z 
kurczaka z dodatkiem podsma-
żanych pomidorów oraz sosem 
słodkim. 

Gdy gotowania czas dobiegł 
końca, przyszła pora na degu-
stację. Komisja konkursowa z 
ogromną precyzją oceniła przy-
gotowane przez uczniów dania.  
-Wszystkie posiłki są dobre, za-
wierają walory odżywce, bo jest 
dużo warzyw i owoców. Jest rów-
nież i białe mięsko, które daje siłę 
na cały dzień. Pod względem es-

tetycznym dania także wygląda-
ją bardzo dobrze. Pozostaje nam 
jedynie przyznać punkty i wyło-
nić zwycięzców - informuje DN 
jeden z jurorów. Tuż po degusta-
cji jury przyznało uczniom od 1 
do 5 punktów w czterech katego-
riach. 

I tak w klasyfikacji końcowej, 
I miejsce kulinarnego konkur-
su pt. „Master Chef ” otrzyma-
li uczniowie klasy V a: Julia Woj-
tas, Kamil Walczak, Mateusz Le-
wandowski. Mali kucharze w fi-
nale zaserwowali jury pierś z in-
dyka w panierce z płatków ku-
kurydzianych z dodatkiem bro-
kułów i sosem czosnkowo-ko-
perkowym. II miejsce zajęła po-
trwa Justyny Musielińskiej, San-

dry Makosz oraz Weroniki Cho-
wani. Dziewczynki przygotowa-
ły warzywne rollo kebab. Wyso-
kie, bo III miejsce zajęła: Karoli-
na Jakubowska, Weronika Majka, 
Magdalena Tomczak prezentując 
jury pierś kurczaka faszerowa-
ną szpinakiem z dodatkiem sosu 
i pomidorów.  IV miejsce zaję-
li: Kamil Gibas, Paweł Rozesłań-
ski oraz Mateusz Zieliński, którzy 
przygotowali podczas finału gril-
lowaną pierś z kurczaka z modrą 
kapustą, duszoną w winie oraz 
chipsem z gruszki. 

Na zakończanie wszystkim 
uczestnikom wręczono nagrody, 
a zwycięskiej drużynie przyznano 
tytuł szkolnego „Master Chefa”. 

KS

Zwycięzcy tegorocznego Master Chefa

Ekolodzy podsumowali rok 

Najlepszy LOP w województwie
W piątek 29 kwietnia, o godzinie 10:30 w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 odbyło się spotkanie sprawozdawcze dla Szkolnych Kół 
LOP.  Zebranie poprowadził prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody Marek Heiser.

Zarząd oddziału Ligi Ochrony 
Przyrody w Nowogardzie zrzesza 
łącznie 500 członków (21 kół) z te-
renu Gminy Nowogard, Osina, Re-
ska (koło w Łosośnicy), Maszewa 
(koło w Dębicy), Goleniowa (koło 
w Mostach). W roku ubiegłym 

członkowie kół aktywnie uczestni-
czyli w akcjach związanych z dzia-
łalnością na rzecz ochrony przyro-
dy. Uczniowie chętnie angażowali 
się w działania mające na celu po-
móc zwierzynie przetrwać okres 
zimowy, brali oni również udział 

w akcji „Sprzątanie Świata”. Koła 
przystąpiły także do wielu cieka-
wych projektów - „Znak Natury”, 
Konkurs grantowy „Nasze Ptaki”, 
„Zwiększenie kompetencji miesz-
kańców obszarów Natura 2000 od-
nośnie prac ZLW w ramach przy-
gotowania PZO”.

Wiceprezes Z. O. LOP w Szczeci-
nie pogratulowała oddziałowi wie-
lu sukcesów związanych z działal-
nością na rzecz lig oraz zaprosiła 
wszystkich do udziału w konkursie 
Ligi Polnej Bioróżnorodności. O 
konkursie tym, pisaliśmy we wcze-
śniejszych wydaniach Dziennika 
Nowogardzkiego - Do tej pory no-
wogardzki odział LOP jest najlep-
szym oddziałem w okręgu zachod-
niopomorskim. Dzięki państwa pra-
cy i zaangażowaniu pana prezesa 

widać efekty waszych starań. Gra-
tuluję - mówiła na zakończenie ze-
brania Danuta Chodyniecka.

W tegorocznym spotkaniu  
udział wzięli: wiceprezes Zarządu 
Okręgu LOP  w Szczecinie Danu-
ta Chodyniecka, członek Zarządu 

Okręgu LOP w Szczecinie Patrycja 
Romanowska , dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Aneta Wyso-
szyńska oraz opiekunowie Szkol-
nych Kół LOP.  

Kolejne spotkanie dla członków 
SK LOP odbędzie się na jesień. 

KS

Kamil Gibas, Paweł Rozesłański, Mateusz Zieliński w trakcie przygotowywania gri-
lowanej piersi z kurczaka

Prezes Z. O. LOP w Nowogardzie Marek Heiser w trakcie podsumowywania  dzia-
łalności SK LOP za  2015 rok
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Pierwszy zespół przegrał z liderem,  
rezerwy nie pojechały...

Rekordowy wynik 
„Pomorzanek”
W miniony weekend swoje ligowe spotkania rozegrały seniorskie drużyny Pomorzanina. 
Piłkarze pierwszego zespołu pomimo ambitnej walki przegrali z liderem z Gryfina 3:0. 
Drugi zespół Pomorzanina nie pojechał do Łobza i przegrał swój mecz walkowerem. Pił-
karki Pomorzanina odniosły największe zwycięstwo w swojej historii, pokonując w Koło-
brzegu tamtejszy hattrick aż 0:23. 

Powalczyli z liderem
Piłkarze pierwszej drużyny Po-

morzanina Nowogard, w sobotę 
(7 maja), o godzinie 16:00, zagra-
li w Gryfinie z tamtejszym Ener-
getykiem. Pomorzanin do Gryfi-
na przyjechał mocno odmłodzo-
nym składem... Rozbici nowo-
gardzianie byli skazani na poraż-
kę, pomimo tego przez pierwsze 
45 minut dzielnie stawiali się li-
derom. Pierwsza część spotka-
nia zakończyła się bezbramko-
wym remisem. W drugiej części 
Energetyk podkręcił tempo i w 
efekcie strzelił trzy bramki usta-
lając wynik meczu na 3:0, jed-
nak długo gospodarze nie mogli 
zdobyć pierwszej bramki. Ta pa-
dła dopiero w 75. minucie. Dru-
żyna z Gryfina na pięć kolejek do 
końca rozgrywek ma już 7 punk-
tów przewagi nad trzecim zespo-
łem w tabeli i pewnie zmierza do 
IV Ligi. 

Nie pojechali do Łobza
Drugi zespół Pomorzanina nie 

pojechał na swój mecz do Łob-
za, aby rywalizować tam z wal-
czącym o awans Światowidem. O 
tym, że może zaistnieć taki sce-
nariusz pisaliśmy już w ostatnim 
artykule. Mecz w Łobzie miał być 
rozgrywany o tym samym cza-
sie co pojedynek pierwszego ze-
społu, a Pomorzanin tego dnia 
miał do dyspozycji tylko jednego 
bramkarza. Los drugiego zespo-
łu jest już jednak pewny, Pomo-
rzanin nie spadnie do B Klasy, bo 
miejsca spadkowe zostały już za-
rezerwowane dla dwóch drużyn, 
które wycofały się z rozgrywek, 
czyli Pomorzanina Przybiernów 
oraz Rybaka Wełtyń. Pozostaje 
jednak niesmak po kolejnym wal-
kowerze, czy naprawdę w tak du-
żej gminie jak Nowogard trudno 
o piłkarzy gotowych do gry? 

Rekordowe „Pomorzanki”
Podopieczne Pawła Błaszczy-

ka w sobotę zagrały w Kołobrze-
gu z najsłabszą drużyną ligi, któ-
ra nieuchronnie zbliżała się do 

liczby 200 straconych goli! „Po-
morzanki” wygrały 0:23, było to 
najwyższy zwycięstwo w historii 
kobiecej drużyny Pomorzanina. 
Niestety trudno było zachować 
rachubę podczas tej strzelaniny, 
dlatego opublikujemy jedynie na-
zwiska dziewczyn, które wpisa-
ły się na listę strzelców, ale bez 
uwzględnienia ile bramek dane 
zawodniczka strzeliła. Gole zdo-
bywały: Patrycja Kozioł, Karoli-
na Kowalczuk, Małgorzata Labu-
da, Katarzyna Piotrowska, Klau-
dia Korgiel, Aleksandra Mościń-
ska oraz Anita Piotrowska, któ-
ra występowała na pozycji bram-
karki i pierwszą bramkę zdobyła 
z rzutu karnego, natomiast dru-
gą po rajdzie od własnej bram-
ki! „Pomorzanki” dzięki wygra-
nej przesunęły się na 2. miejsce w 
ligowej tabeli, gdyż dotychczaso-
we wiceliderki z Międzyzdrojów 
przegrały w twierdzy nie do zdo-
bycia, czyli w Wałczu. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
25. kolejka:
Stal Szczecin – Iskra Golczewo   3:2 
Arkonia Szczecin – Stal Lipiany   4:2
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 3:0
Piast Karsko – Błękitni II Stargard  2:1
Sarmata Dobra – Ina Ińsko   0:5
Sparta Węgorzyno – Zorza Dobrzany  3:0
Kłos Pełczyce – Rega Trzebiatów   1:3
Morzycko Moryń – Polonia Płoty   4:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 25 62 67 17 19 5 1
2 Stal Szczecin 25 56 73 17 17 5 3
3 Sparta Węgorzyno 25 55 55 29 17 4 4
4 Morzycko Moryń 25 54 71 30 17 3 5
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 25 42 46 35 11 9 5
6 Arkonia Szczecin 25 39 47 31 10 9 6
7 Ina Ińsko 25 36 40 40 11 3 11
8 Błękitni II Stargard 25 36 65 53 11 3 11
9 Iskra Golczewo 25 35 46 39 10 5 10
10 Piast Karsko 25 33 43 50 10 3 12
11 Polonia Płoty 25 29 43 58 9 2 14
12 Stal Lipiany 25 28 44 67 8 4 13
13 Kłos Pełczyce 25 24 31 47 7 3 15
14 Zorza Dobrzany 25 23 3 50 6 5 14
15 Sarmata Dobra 25 7 14 116 2 1 22
16 Pomorzanin Nowogard 25 7 20 58 1 4 20

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
20. kolejka:
Zalew Stepnica – Orzeł Łożnica   0:2
Światowid Łobez – Pomorzanin II Nowogard 3:0 walkower
Wołczkowo-Bezrzecze – Hanza Goleniów  0:1
Zjednoczeni Kobylanka – Kasta Majowe  5:2
Vielgovia Szczecin – Rybak Wełtyń  3:0 walkower
Aquila Szczecin – Znicz Niedźwiedź  5:0
OKS Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 3:0 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 22 58 64 19 19 1 2
2 Hanza Goleniów 21 54 65 17 18 0 3
3 Światowid 63 Łobez 20 49 82 17 16 1 3
4 Aquila Szczecin 21 46 54 26 15 1 5
5 OKS Center MD Goleniów 20 37 57 44 12 1 7
6 Vielgovia Szczecin 21 37 47 34 12 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 20 31 39 35 10 1 9
8 Wołczkowo – Bezrzecze 20 25 34 39 8 1 11
9 Znicz Niedźwiedź 22 25 41 60 8 1 13
10 Zalew Stepnica 20 22 48 47 7 1 12
11 Pomorzanin II Nowogard 21 19 35 54 6 1 14
12 Zjednoczeni Kobylanka 20 16 40 70 5 1 14
13 Pomorzanin Przybiernów 26 0 27 70 5 1 20
14 Rybak Wełtyń 26 0 20 121 3 0 23

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzani-
nem Przybiernów oraz Rybakiem Wełtyń

III Liga Kobiet 2015/2016
14. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Błękitni II Stargard  2:2
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard 0:23 
Olimpia III Szczecin – Zalew Stepnica  0:3
Energetyk Gryfino – Vielgovia Szczecin   2:3
Orzeł 2010 Wałcz – Fala Międzyzdroje  4:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 14 39 80 6 13 0 1
2 Pomorzanin Nowogard 13 33 76 5 11 0 2
3 Fala Międzyzdroje 14 33 75 11 11 0 3
4 Zalew Stepnica 14 27 66 21 9 0 5
5 Vielgovia Szczecin 14 22 54 24 7 1 6
6 Olimpia III Szczecin 14 18 24 26 5 3 6
7 Błękitni II Stargard 13 14 11 39 4 2 7
8 AP Kotwica Kołobrzeg 14 11 18 19 3 2 9
9 Energetyk Junior Gryfino 14 6 31 81 2 0 12
10 Hattrick Kołobrzeg 14 0 0 203 0 0 14

„Środy na Torze” - I seria

N. Wielowska dwukrotnie na podium
W środę (4 maja), zostały zainaugurowane cykliczne wyścigi kolarskie przeprowadzane 
na szczecińskim torze kolarskim pod nazwą „Środy na Torze”. Bardzo ładnie zaprezento-
wali się podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu LKK Chrabąszcze Nowogard. 

Najwięcej radości nowogardz-
kiemu trenerowi przyniosły star-
ty w kategorii Żak, w której wy-
stąpiła Nikola Wielowska oraz 
Hubert Grygowski. W pierw-
szym biegu, którym był wyścig 
eliminacyjny, Nikola Wielowska 
uzyskała 8 punktów zajmując 3. 
miejsce. Nowogardzianka prze-
grała tylko z zawodnikami Ratusz 
Maszewo. W tej konkurencji Hu-
bert Grygowski zajął 4. miejsce i 
wywalczył 7 punktów. W wyścigu 
duńskim Nikola Wielowska nie 
miała już sobie równych i zwy-
ciężyła przed zawodniczką z Ma-
szewa oraz klubowym kolegą Hu-
bertem Grygowskim, który upla-
sował się na 3. miejscu. W klasy-
fikacji generalnej kategorii Żak, 
po pierwszej serii prowadzi Maja 
Wróblewska z Ratusz Maszewo 
z liczbą 19 punktów, na 2. miej-

scu plasuje się Nikola Wielowska 
z 18 punktami na koncie, nato-
miast na 3. pozycji sklasyfikowa-
ny jest Hubert Grygowski z liczbą 
15 punktów na koncie. 

W kategorii Młodzik wystar-

tował tylko Jacek Fecak. Nowo-
gardzianin w wyścigu na 400 me-
trów ze startu zatrzymanego za-
jął 5. miejsce, dopisując sobie 6 
punktów. W wyścigu duńskim Ja-
cek Fecak powtórzył swój wynik i 
ponownie dopisał sobie 6 punk-
tów za 5. miejsce. Na koniec mło-
dzicy rozegrali wyścig elimina-
cyjny. Tym razem Jacek Fecak za-
jął 6. pozycję i wywalczył 5 punk-
tów. W „generalce” Jacek Fe-
cak z liczbą 17 punktów zajmu-
je 5. miejsce, a do lidera traci 13 
punktów. 

Miłym akcentem zakończy-
ło się również 1 okrążenie toru 
ze startu wspólnego w najmłod-
szej kategorii Przedszkolaczek. 
Reprezentujący LKK Chrabąsz-
cze Nowogard Bolesław Chomicz 
wywalczył 2. miejsce. 

KR

Podium klasyfikacji cyklu po pierwszej serii, 
od lewej- Nikola Wielowska, Maja Wróblew-
ska z Ratusz Maszewo, Hubert Grygowski



26-28.04.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydata 
na stanowisko:

- blacharz
Oferty proszę kierować na adres:

 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 
bądź e-mailowo na adres 

jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl
W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 91 392 57 00

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej  
oraz Mistrzostwa Polski

Zacharewicz i Jamroży na podium
W ostatnich tygodniach zawodnicy KM Cisy Nowogard startowali w II Rundzie Mi-
strzostw Strefy Polski Zachodniej, które odbywały się w Więcborku oraz w Mistrzostwach 
Polski, które zostały rozegrane w Lidzbarku Warmińskim. Zarówno Żaneta Zacharewicz, 
jak i Tomasz Jamroży mogą mieć powody do zadowolenia, gdyż podczas obydwu imprez 
zajmowali miejsca na podium w klasyfikacjach indywidualnych zawodów. 

Mistrzostwa Strefy Polski Za-
chodniej II Runda – Więcbork

W niedzielę (24 kwietnia), w 
Więcborku została rozegrana II 
Runda Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej w motocrossie. W zawo-
dach wystartowało 4 reprezentan-
tów Klubu Motorowego Cisy No-
wogard. Podium wywalczyła nie-
zawodna Żaneta Zacharewicz oraz 
równie niezawodny- Tomasz Jam-
roży. Nowogardzianka rywalizująca 
w klasie MX Kobiet, tym razem nie 
zdominowała zawodów tak jak w 
Obornikach, ale również nie scho-
dziła z podium. W treningu kwalifi-
kacyjnym zawodniczka z Nowogar-
du uzyskała drugi czas najlepszego 
okrążenia, przegrywając o niespeł-
na dwie sekundy z Karoliną Liszew-
ską z KM Cross Lublin. W pierw-
szym wyścigu zawodniczka z Lubli-
na zdeklasowała rywalki wygrywa-
jąc z przewagą 18 sekund nad dru-
gą, Karoliną Jankowiak z Automo-
bilklubu Głogów oraz z przewagą 
prawie dwóch minut nad trzecią Ża-
netą Zacharewicz. Nowogardzian-
ka w swoim drugim wyścigu zapre-
zentowała się o wiele lepiej, jednak 
na Karolinę Liszewską tego dnia nie 
było mocnych. Lublinianka ponow-
nie wygrała, tym razem z przewa-
gą 10 sekund na drugą Żanetą Za-
charewicz. Podium uzupełniła Ka-
rolina Jankowiak. W sumie Żane-
ta wywalczyła 84 punkty i w klasy-
fikacji zawodów zajęła 2. miejsce. Po 
dwóch rundach Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej, Żaneta Zachare-
wicz jest liderką w klasyfikacji sezo-
nu z liczbą 184 punktów, tuż za nią, 
ze stratą zaledwie 4 punktów, plasu-
je się Karolina Liszewska. Trzecia w 
zestawieniu Karolina Jankowiak ma 
na koncie 160 punktów. 

Bardzo ładnie w Więcborku za-
prezentował się startujący w kla-
sie MX Quad Open Tomasz Jamro-
ży. Zawodnik KM Cisy od począt-
ku czuł się dobrze na torze, na po-
twierdzenie tego w treningu kwali-
fikacyjnym wykręcił trzeci najlep-
szy czas. W pierwszym wyścigu było 
jeszcze lepiej, Tomasz Jamroży sto-
czył pasjonującą walkę o zwycięstwo 
z Łukaszem Lorencem, ostatecznie 
o nieco ponad 6 sekund szybszy był 
zawodnik Pro Racing Team, a repre-
zentant KM Cisy musiał zadowolić 
się drugim miejscem. Scenariusz ten 
powtórzył się w wyścigu drugim, 
Lorenc wygrał z przewagą nieco po-
nad 5 sekund, a Tomasz Jamroży 

przekroczył metę jako drugi zawod-
nik. W klasyfikacji zawodów Jamro-
ży wywalczył 88 punktów i sklasyfi-
kowany został na 2. pozycji. W kla-
syfikacji sezonu po dwóch startach, 
Tomasz Jamroży z liczbą 172 punk-
tów sklasyfikowany jest na 2. miej-
scu. Do lidera Łukasza Lorenca tra-
ci 16 punktów, z kolei nad trzecim 
Pawłem Bartkowiakiem z WKM 
Wschowa posiada 8 punktów prze-

wagi. 
W kategorii MX1C zaprezento-

wał się Tomasz Litwin. Zawodnik 
KM Cisy podczas treningu kwali-
fikacyjnego uzyskał 19 czas w swo-

im najlepszym okrążeniu. W pierw-
szym wyścigu Tomasz Litwin za-
jął 14. miejsce, które pozwoliło mu 
zdobyć 27 punktów. W drugim wy-
ścigu zawodnik KM Cisy poprawił 
się o cztery pozycje  ostatecznie zajął 
10. miejsce, za które dopisał sobie 31 
punktów. W klasyfikacji zawodów 
Tomasz Litwin z liczbą 58 punk-
tów zamknął pierwszą dziesiątkę. 
W Więcborku w kategorii MX Ma-
sters wystartował jeszcze Mirosław 
Tomczyk, który w klasyfikacji indy-
widualnej zawodów zgromadził po 
dwóch wyścigach 8 punktów, które 
pozwoliły mu zająć 38. pozycję. 

Mistrzostwa Polski oraz Puchar 
Polski – Lidzbark Warmiński

W dniach 30 kwietnia oraz 1 
maja, w Lidzbarku Warmińskim zo-
stały rozegrane Mistrzostwa Polski 
oraz Puchar Polski w motocrossie. 
Podczas tych zawodów wystarto-
wała dwójka najlepszych zawodni-
ków KM Cisy Nowogard, czyli Ża-
neta Zacharewicz i Tomasz Jamro-
ży. W sobotę (30 kwietnia), miały 
miejsce Mistrzostwa Polski, Żane-
ta Zacharewicz startująca w MK Ko-
biet miała jedną z nielicznych oka-
zji do tego, aby rywalizować z żywą 
legendą kobiecego motocrossu, za-
wodniczką Gdańskiego AutoMoto-
Klubu- Joanną Miller. Już podczas 
treningu kwalifikacyjnego faworyt-
ka pokazała swoją siłę wykręcając 
najlepszy czas okrążenia, jako jedy-
na schodząc poniżej 2 minut. No-
wogardzianka jednak niewiele od-
stawała od utytułowanej rywalki i 
zajęła podczas treningu 2. miejsce. 

Żaneta Zacharewicz na drugim stopniu podium klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw 
Polski w Lidzbarku Warmińskim
W pierwszym wyścigu Żaneta Za-
charewicz nie mogła być zadowolo-
na ze swojego startu, gdyż zajęła do-
piero 5. miejsce. Wgrała Joanna Mil-
ler, która drugą na podium Karoli-
nę Liszewską wyprzedziła aż o 2 mi-
nuty. Żaneta Zacharewicz nie miała 
jednak zamiaru wracać z Mistrzostw 
Polski bez medalu i w drugim bie-
gu ostro zabrała się do odrabiania 
strat w klasyfikacji zawodów. Trzeba 
przyznać, że zawodniczka KM Cisy 
zrobiła to w wielkim stylu. Choć po-
nownie najszybsza była Joanna Mil-
ler, to jednak tym razem faworytka 
nad drugą Żanetą Zacharewicz mia-
ła przewagę „jedynie” 16 sekund. 
Świetny wyścig w wykonaniu Żane-
ty oraz gorsze lokaty rywalek, które 
były przed nią w pierwszym biegu 

sprawiły, że nowogardzianka w su-
mie wywalczyła 80 punktów, które 
pozwoliły jej cieszyć się z 2. miejsca 
w klasyfikacji zawodów. Dobre wie-
ści dla nowogardzkich kibiców mo-
tocrossu napłynęły również po star-
tach w kategorii MX Quad Open. 
Tomasz Jamroży po tym jak uzyskał 
czwarty wynik w treningu kwalifika-
cyjnym, w swoim pierwszym biegu 
trzymał się blisko podium by osta-
tecznie zająć4. miejsce i dopisać so-
bie 27 punktów. W drugim wyści-
gu Jamroży również nie zdołał wsko-
czyć na podium i ponownie zajął 4. 
miejsce, które jednak oznaczało, że 
zawodnik KM Cisy… stanie na po-
dium! Liczba 54 punktów pozwoliła 
Tomaszowi Jamrożemu w klasyfika-
cji zawodów zająć 3. miejsce. 

KR
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

XX Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biblijnej - etap 
diecezjalny
W dniu 26 kwietnia (wtorek) odbył się XX Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół ponadgimnazjalnych w 
Auli Wydziału Teologicznego US w Szczecinie pod patro-
natem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”.

 Był to etap diecezjalny. Po eta-
pie szkolnym, który odbył się 15 
marca w ZSP w Nowogardzie do 
etapu diecezjalnego w Szczecinie 
zakwalifikowały się 4 osoby. Byli 
to: Sebastian Dobruchowski kl. 
I TL, Rafał Grzybowski kl. I TL, 
Mateusz Kowalski kl. I TL i Ame-
lia Zabłocka kl. II THE. W etapie 
diecezjalnym w Szczecinie wzięło 
udział 69 uczniów ze szkół śred-
nich z całej Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej.

O godz. 9.20 młodzież wraz z 
katechetami i księżmi zgroma-
dziła się w Kościele Seminaryj-
nym na Nabożeństwie Słowa. Po 
nabożeństwie przeszliśmy do auli 
US. O godz.10.00 w auli US roz-
poczęła się inauguracja i wystą-
pienie zaproszonych gości.

Od godz. 10.20 do 11.05 odby-
ła się część pisemna (test) i rów-
nolegle dla katechetów i księży 
odbyło się spotkanie z organiza-
torem. W czasie, kiedy komisja 
sprawdzała testy, młodzież zajęła 
się przepisywaniem kilku stron 
adhortacji apostolskiej EWAN-
GELII GAUDIUM – jest to ogól-
nopolski projekt realizowany 
przez młodzież wszystkich die-

cezji w Polsce. Następnie był po-
częstunek. Można było zjeść ka-
wałek pizzy, coś słodkiego i cze-
goś się napić. O godz.12.50 w 
auli US nastąpiło ogłoszenie wy-
ników części pisemnej najlep-
szych wyłonienie 7 najlepszych 
uczniów. Byli to uczniowie z II 
LO w Nowogardzie, w Chojnie i 
w Stargardzie. Około godz.14.00 
ogłoszono wyniki konkursu. Eg-
zekwo były trzy I miejsca i zajęły 
je osoby z Nowogardu, z Chojny i 
ze Stargardu. Pozostałym uczest-
nikom wręczono pamiątkowe 
dyplomy.

Wszyscy wróciliśmy do Nowo-
gardu zadowoleni z tego, że mo-
gliśmy wziąć udział w konkur-
sie Wiedzy Biblijnej i dumni z 
tego, że osoba z II LO z Nowo-
gardu zakwalifikowała się do eta-
pu ogólnopolskiego w Niepoka-
lanowie w dniach 6-7 czerwca br. 
Dziękuję młodzieży za wzięcie 
udziału w konkursie i zachęcam  
do brania udziału w różnego ro-
dzaju konkursach szkolnych.

Ks. Robert Dąbrowski-nauczyciel 
religii w ZSP Nowogard 

Matura 2016 w ZSP 
Uczniowie klas IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica rozpoczę-
li w środę (4 maja) swój egzamin dojrzałości. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 

Pięknie uśmiechnięta Arletta Piwowarczyk 

Już za chwilę zaczynamy 

Milena Wiśniewska i Tomasz Sobczak

 Matura z matematyki

Komisja konkursowa 

 Ks. Robert z uczestnikami konkursu 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma 
Koschem Ksel-Adamus S.J. 

w Węgorzynie 

pilnie zatrudni
- kierownika działu 

magazynu i logistyki, 
- kontrolera jakości, 

- tokarza 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informu-

je, że sprzeda mieszkania  w 
budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowla-
ne 12-15 ar – uzbrojone, Ko-
ściuszki. 602 267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kontakt: 
agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzka-
nie właSnościowe na 
wSi koło reSka (pow. 
łobeSki), po remon-
cie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., tel. 609 
881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul Asnyka. 884 000 
435

•	 Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe. Po 16 stej. Tel. 661 
319 806 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, 3pokojowe 66m2 z ga-
rażem w Nowogardzie. 600 
177 163 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 
m2, w Nowogardzie, ul. Luty-
ków 1, tel. 665 057 097

•   Sprzedam pół bliźniaka z za-
budowaniami gospodarczymi 
okolice Nowogardu. 502 600 
146

•	 Sprzedam mieszkanie 57,80 
m2 z	możliwością	dokupienia	
garażu,	 ul.	Armii	Krajowej.	
697 720 406

• Do wynajęcia pomieszczenie 
po byłym sklepie w Karsku. 
609 245 816 

•  Kawalerka do wynajęcia. 667 
621 070

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

• Sprzedam garaż z działeczką – 
Bema. 668 141 343 

• Sprzedam dzialke budowlaną 
na Asnyka. 884 000 435 

• Pokój do wynajęcia. 604 279 
006 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	 Wynajmę pokój jednej oso-
bie. Tel. 798 382 886 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe przy Armii Krajowej. 
517 503 673 

•	 Własnościowe, spółdzielcze, 
IV piętro 66m2 zamienię na 
mniejsze. 788 205 378 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe. Cena 129 tys. do 
negocjacji po kapitalnym re-
moncie oprócz łazienki. 888 
313 884 

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 53, 61 m2, dwa po-
koje I piętro, Grzęzno – nowe 
bloki. Cena do uzgodnienia. 
600 695 151

•	 Sprzedam działkę przemysło-
wą w Nowogardzie. 603 450 
718 

•	 Sprzedam dom nad jezio-
rem w stanie surowym. 605 
548 164 

•	 ‘SPRZEDAM MIESZKANIE 
W NOWOGARDZIE. NOWE, 
BEZCZYNSZOWE, DWUPO-
ZIOMOWE, CZTEROPOKO-
JOWE Z ANEKSEM KUCHEN-
NYM, PRZEDOGRÓDEK. TEL. 
665 270 991’

•	 Wydzierżawie lokal o pow. 
200 m2 w centrum Nowogar-
du. 604 215 937

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w ka-
mienicy czterorodzinnej + ga-
raż w cenie, Wojska Polskiego. 
Tel.  783 223 218

•	 Sprzedam dom stan surowy 
na działce 1,5 ha, oraz dział-
ki budowlane w Olchowie. 
723 025 325 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie I 
piętro. 697 980 702 , 697 972 
751 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
działka przy domu 28 arów, 
ładnie położona. 91 39 21 430, 
696 404 840

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do przo-
du) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC i 
przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 
24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam Matiz. 783 886 873 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok 
prod. 2008, 3 drzwiowa, poj. 
1,4 diesel, tel. 787 717 815

• Tanio nowe opony dętkowe, 
leżakowane 650x16. Tel. 721 
728 147 

•	 Sprzedam Forda Escorta 89 
rocznik produkcji, 1300 poj., 
przegląd do 22.06.2016r., 

ubezpieczenie sierpień 2016. 
Cena 1500 zł do negocjacji. 
795 429 655 

•	

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach i 

prosiaki. 782 036 086
•	 Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 
95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 
853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 
608 01 39 95 

• Sprzedam presę kostukującą. 
782 827 867

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 
08 84 

•	 Sprzedam	 tuczniki.	 725	 806	
787 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 
•	 Precyzyjny	 siew	 kukurydzy,	
rzepaku,	koszenie	łąk	i	zbiór,	
orka i talerzowanie, FHUP 
MICHLAS tel. 508 503 650

• Sprzedam pilnie młode nioski 
i koguty odchowane. 515 991 
868 

• Sprzedam prosiaki. 791 817 
107

•  Sprzedam obornik. 602 708 
518

• Kupię słomę w belach duże 
ilości. 602 708 518 

•	 Sprzedam kombajn ziemnia-
czany. 692 608 128 

USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 

i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

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

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	podatku	Z	pra-
cy	rodZinne,	urlopo-
we:	niemcy,	Holandia,	
austria,	 anglia,	 Bel-
gia,	norwegia.	tel.	71	
385	20	18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, do-
cieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik – solidnie i facho-
wo. 721 988 735 

• Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

•	 Remonty mieszkań. 607 729 
933

•	 Tartak Korytowo. 782 741 664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
Firma „Synbud”. 669 123 127

• Usługi ładowarką oraz kopar-
ką, 4 tonową, drenaże, rowy 
i inne prace ziemne. 793 836 
238

• Układanie kostki granitowej, 
kamienia polnego, ogrodze-
nia, altany, oczka, grille, tara-
sy. 722 154 477 

• Remonty i wykończenia 
mieszkań – wykonam. 608 364 
330

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 
879 108

• Usługi elektryczne, wykonam 
wszelkie instalacje elektryczne 
w domach jednorodzinnych. 
782 573 400

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-

ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 533 848 005 lub 535 
340 311

• Zatrudnię Pana do pracy w 
sklepie, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, wymagana zna-
jomość obsługi komputera. 91 
39 21 220

•	 Firma zatrudni pracownika 
ze znajomością spraw  kadro-
wych  tel. 91 39 25 275

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Praca na miejscu. 783 678 674 

•	 Potrzebna męska pomoc na 
wsi w ogrodzie i pracach przy-
domowych doraźnie. Tel. 660 
206 833

•	 Hurtownia Drobiu przyjmie 
na pół etatu. 602 288 598 

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

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

•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

•	 Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

•	 Drewno opałowe. 537 144 
654

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew owo-
cowych i ozdobnych. Promo-
cja: Tuja szmaragd od 60-70 
cm cena 10 zł, tuja szmaragd 
=4m 50 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142 

•	  Sprzedam zamrażarkę trzy-
szufladową. 724 639 127 

•	 Sprzedam tuje Braband. 607 
580 172 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
607 580 172 

•	 Sprzedam tanio piece CO wy-
dajność do 120 m2 i 250 m2, 
kuchnie gazową. Tel. 721 728 
147, 91 39 23 288

•	 Sprzedam meble kuchenne, 
lodówkę, pralkę i wiele innych 
rzeczy. Wszystko jak nowe za 
pół ceny. 665 541 960

•	 Sprzedam nowy piec DEFRO 
OPTIMA PLUS dwumetrowy 
ze sterownikiem. 511 926 600 

•	 Sprzedam betoniarkę 150 l. 
, spawrkę – Buczek, zwolni-
cę do ciągnika C-360 i 2 reso-
ry do przyczepy D-36. 669 823 
464 

•	 Poznam Panią lat 45-50, 
wdowa lub rozwódka, może 
być z zobowiązaniem, oko-
lice Nowogardu. 665 783 
694 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

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

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

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

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

REKLAMA

Kwadrat 
Meble

ul. armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

Zielone Przedszkole

Konkurs „EKO-wierszyki”
W dniu 29 kwietnia, w Zielonym Przedszkolu pod przewodnictwem Pani Katarzy-
ny Ninard i Andżeliki Krzywańskiej, odbył się konkurs recytatorski EKO wierszyki. 
„Każdemu sercu bliska ochrona środowiska” to temat przewodni wszystkich wier-
szy usłyszanych tego dnia.  

W EKO wierszykach udział 
wzięli: Lena Podgórska oraz 
Wiktoria Przygocka z Przed-
szkola nr1 „Niezapominaj-
ka” , Nina Tomków oraz To-
masz Ślipek z Przedszkola nr 
3,  Julia Koper oraz Barba-
ra Budzich z Przedszkola nr  
4. Zielone Przedszkole repre-
zentowała Nikola Synowiec 
oraz Szymon Kępa. Reprezen-
tantką  Szkoły Podstawowej w 
Długołęce była Amelia Ada-
meczek. Uczestników konkur-
su oceniało jury, w skład któ-

rego wchodziły: Pani Helena 
Zieleśkiewicz, Pani Grażyna 
Wawrzyniak oraz Pani Elżbie-
ta Majchrzak. Każdy świetnie 
poradził sobie ze swoim wier-
szem, dlatego też dla jury było 
nie lada wyzwaniem wyłonić 
zwycięzcę. 

Uczestnicy konkursu nie 
przybyli na konkurs sami. Za-
brali ze sobą swoich przed-
szkolnych  rówieśników , któ-
rzy mocno trzymali za nich 
kciuki. W przerwach wszyscy 
uczestniczyli we wspólnej za-

bawie przy akompaniamencie 
Pana Leszka Szpona.

Po ogłoszeniu wyników kon-
kursu wszyscy udali się na zdro-
wy, witaminowy poczęstunek w 
postaci jabłka oraz marchewki.

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu, ich wychowawczyniom 
oraz całym grupom , a także dy-
rekcji przedszkoli, szanownemu 
Jury, Panu Leszkowi Szponowi 
serdecznie dziękujemy za przy-
bycie i aktywny udział w EKO 
wierszykach.

Agnieszka Zając

Konkurs gimnazjalistów

„Mówię i piszę 
poprawnie” 
- po raz czwarty…
28 kwietnia, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjedno-
czonej Europy w Nowogardzie odbyła się IV edycja Mię-
dzyszkolnego Konkursu Polonistycznego „Mówię i piszę 
poprawnie”. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich nowogardzkich gimnazjów.

Podczas tegorocznych zmagań 
uczestnicy musieli zmierzyć się 
z błędami językowymi znajdu-
jącymi się na portalach interne-
towych. Gimnazjaliści bez pro-
blemu wskazali błędy popełnia-
ne przez polityków, a nawet pre-
zydentów na Twitterze i Facebo-
oku. Rywalizacje wygrała przed-
stawicielka gospodarzy- Wero-
nika Tretiak. Tuż za nią znalazła 
się jej szkolna koleżanka- Emilia 
Rogozińska. Trzecie miejsce za-
jęła Maja Bujalska z Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 im. Szarych 

Szeregów w Nowogardzie.
Organizatorką i pomysłodaw-

czynią konkursu jest polonistka- 
Magdalena Dawidowska. Już po 
raz drugi nagrody dla uczestni-
ków ufundował Celowy Związek 
Gmin R-XXI. Serdecznie dzię-
kujemy p. Antoniemu Bielidzie 
i Monice Olechnowicz- Krakow-
skiej za bezinteresowność i po-
moc. Cieszymy się, że wśród no-
wogardzkich przedsiębiorców 
są tacy, którzy chętnie wspierają 
szkolne inicjatywy. Dziękujemy!

Inf. własna

zaprasza codziennie  
w godz. 12.00-18.00

oferujemy:
 - konstrukcje zabawową ze 

zjeżdżalnią i kulkami
- xbox
- kącik malucha
- przyjęcia okolicznościowe 

i wiele innych atrakcji
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

rok założenia 1992

50%

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• rehabilitacja
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

• LASER IPL SHR
   bezbolesne usuwanie
   zbędnego owłosienia

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 10 zł
w maju

PROMOCJA          50%

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8Zapraszamy:
ul. Boh. Warszawy 1

tel. 91 392 50 22

POŻYCZKA 
     i KONSOLIDACJA

Więcej na stronie 8

reklama

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Czytaj s. 3

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

kurator 
oświat y 
sprawdza…

Czy źle  s ię  dzieje  
w Gimnazjum nr 3?

Czy zmienią 
nam nazwy 
ulic? 

Czytaj s. 4

Przybyli  
do nas, bo 
Bóg jest nadal 
obrażany...

Czytaj s. 7
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W skrócie

Mieszkanka ulicy Stanisława Staszica poinformowała nas o nieczytel-
nej tabliczce z nazwą ulicy. Z informacji czytelniczki wynika, że od daw-
na odpowiednie służby nie zwracają na ten fakt uwagi. Nasza rozmów-
czyni ma nadzieję, że nasza interwencja zwróci uwagę na opisywany 
problem. Wszak tablice z nazwami ulic winny być doskonale widoczne, 
co ma ogromne znaczeni dla służb ratunkowych. JB 

We wtorek (10 maja), Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. S. Że-
romskiego w Nowogardzie, w ra-
mach Tygodnia Bibliotek 2016, 
odwiedziła pani Cecylia Judek, 
Sekretarz naukowy Książnicy Po-
morskiej w Szczecinie, z prelek-
cją „Henryk Sienkiewicz i Marie 
jego życia. Odbyły się dwa spo-
tkania dla ponad 100 osobowej 
grupy młodzieży z nowogardz-
kich szkół: Gimnazjum nr 1, ZSP 
im. S. Staszica w Nowogardzie i 
LO nr 1. Pani Cecylia nie przypad-
kowo opowiadała o życiu i twór-
czości pisarza, gdyż uchwałą Sej-
mu i Senatu RP, Henryk Sienkie-
wicz został patronem roku 2016. 
W tym roku przypada 170 rocz-
nica jego urodzin i 100 rocznica 
jego śmierci. Info: własna

Wewnątrz przystanku i wokół niego, naprzeciwko dyskontu Intermar-
che przy ul. Rzeszowskiego, walają się śmieci i różnego rodzaju nieczy-
stości – Proszę tam pojechać i zobaczyć, jaki jest tam syf od paru dni – in-
formuje telefonicznie Czytelniczka. Rzeczywiście, przystanek jest bar-
dzo zaśmiecony, a kosze do śmieci nieopróżnione co najmniej od paru 
dni. Nie dziwią zatem pytania podróżnych o treści: Kiedy będzie tu porzą-
dek? Niezależnie od tego, może warto aby gmina pomyślała o zwiększe-
niu ilości śmietników w tym miejscu. Stąd bowiem dziennie w podróże 
w różnych kierunkach wyruszają setki osób. JB 

Sukces nowogardzkiej gimnazjalistki

Weronika Tretiak finalistką 
konkursu polonistycznego
Weronika Tretiak- uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, została fina-
listką Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”. 

Do konkursu przygotowywała 
się pod okiem nauczycielki języ-
ka polskiego - Magdaleny Dawi-
dowskiej. Weronika znalazła się w 
gronie 10 najlepszych gimnazja-
listów i licealistów w wojewódz-
twie. Wzięła udział w wielkim fi-
nale, który rozgrywany był rów-
nocześnie w 11 miejscach w Pol-
sce. Już 1 czerwca, poznamy jego 
wyniki. Teraz zaś cieszymy się z 
ogromnego sukcesu uczennicy 
nowogardzkiego gimnazjum i ży-
czymy  dalszych sukcesów.

Inf. własna

Nietypowe zjawisko na niebie 

Uczniowie podziwiali  
Tranzyt Merkurego
Dnia 9 maja, o godzinie 13:12, czasu polskiego, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie byli świadkami najważniejszego wydarzenia astronomicznego w tym 
roku – tranzytu Merkurego. 

Tranzyt polega na przejściu pla-
nety na tle tarczy Słońca. Z racji 
tego, iż Merkury i Wenus to pla-
nety wewnętrzne, istnieje możli-
wość ustawienia Merkurego lub 
Wenus na jednej linii ze Słońcem 
i Ziemią. Maksimum tranzytu na-
stąpiło o godz. 16:56. Zjawisko to 
nie jest możliwe do zaobserwowa-
nia gołym okiem, ponieważ pla-
neta jest zbyt mała.

Uczniowie obserwowali zjawi-
sko za pomocą specjalnie przygo-
towanego teleskopu zwierciadla-
nego. Teleskop został wyposażo-
ny w specjalny filtr, który pochła-
nia znaczną część promieniowa-
nia słonecznego. Część uczniów 

wykonała zdjęcia za pomocą te-
lefonów komórkowych. Autorem 
tej fotografii jest Bartek Czerkas, 
uczeń II Liceum Ogólnokształcą-
cego.

Obserwacja Słońca bez dodat-
kowych zabezpieczeń może za-
kończyć się całkowitą utratą 
wzroku, więc pamiętamy o zabez-

pieczeniach w postaci specjalnych 
filtrów, ewentualnie można obser-
wować to zjawisko metodą pro-
jekcji okularowej, gdzie obraz jest 
rzutowany na zwykłą kartkę pa-
pieru.

Osoby, które nie miały możli-
wości obserwacji tego zjawiska za 

pomocą teleskopu mogły śledzić 
transmisje w sieci. Ostatnio to 
zjawisko można było podziwiać w 
naszym kraju w 2003 r. Następny 
tranzyt Merkurego w 2032 r.

Szymon Grygowski

Finalistka wraz z organizatorkami konkursu
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

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

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

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

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

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

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

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

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

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

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

reklamareklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

kurator oświaty sprawdza…

Czy źle się dzieje w Gimnazjum nr 3?
W ubiegłym tygodniu, w Gimnazjum nr 3 na osiedlu Bema, Kuratorium Oświaty (KO) przeprowadziło kontrolę. Jak wynika z naszych  informacji, wizytacja szczeciń-
skich urzędników miała związek z zarzutami, jakie wobec dyrektora Szkoły mają pracujący w niej nauczyciele. Ich zdaniem, Bogdan Sobolewski uniemożliwia swobod-
ne wykonywanie obowiązków, a do tego przyjął bynajmniej kontrowersyjny styl zarządzania kadrą pedagogiczną. Sam Sobolewski, kierowanych pod swoim adresem 
uwag nie chce komentować. 

W ostatnim czasie poproszono 
Radę Pedagogiczną o opinię na te-
mat pełniącego obowiązki dyrek-
tora Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie, Bogdana Sobolewskiego. Jest 
to związane ze zbliżającym się kon-
kursem na dyrektora szkoły. Choć 
sam B. Sobolewski w rozmowie z 
DN stwierdził, że nie wie czy będzie 
startował w konkursie na to stano-
wisko, część nauczycieli (dokładnie 
połowa z 16 osobowej kadry) uzna-
ła, że lepiej „dmuchać na zimne”. W 
obawie, że ostateczna opinia na te-
mat pracy B. Sobolewskiego, jaką 
wyda w drodze głosowania cała 
Rada Pedagogiczna, może zostać, 
- tu cytat z pisma: „przesłodzona” 
postanowili napisać list do Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświaty, 
Magdaleny Zarębskiej–Kuleszy, in-
formując o swoich zastrzeżeniach 
co do p.o. dyrektora. Redakcja do-
tarła do treści tego dokumentu. Li-
sta zarzutów kierowanych pod ad-
resem B. Sobolewskiego jest długa. 
Można je podzielić na dwie płasz-
czyzny. Pierwsza dotyczy sposobu 
organizacji pracy w szkole. Chodzi 
tu głównie o organizowanie tzw. za-
stępstw. Zdaniem nauczycieli dy-
rektor Sobolewski, „przy przydzie-
laniu zastępstw nie kieruje się po-
trzebami szkoły i nauczycieli oraz 
wynikającej z ich pracy realizacji 
podstawy programowej, a zastęp-
stwa te „przydzielane są jedynie wy-
branym nauczycielom, którzy nie-
koniecznie uczą w danej klasie lub 
dyrektor przydziela je po prostu so-
bie”. Kolejne uwagi nauczycieli do-
tyczą uniemożliwiania organizowa-
nia im konkursów dla uczniów, a 
także zajęć „fakultatywnych” poza 
murami szkoły.  „Nauczyciele w po-
przednich latach, wraz z uczniami 
brali udział w zajęciach prowadzo-
nych na wyższych uczelniach np. 
ZUT czy też US, obecnie nie mają 
możliwości kontynuować realiza-
cji tych zajęć z uczniami ze wzglę-
du na brak akceptacji dyrektora.
(…) W szkole za to organizowane 
są wyjścia i wyjazdy sportowe. W 
tej sytuacji dyrektor nie martwi się 
o lekcje, które się nie odbywają, nie 

martwi się również  o brak realiza-
cji podstawy programowej. Dyrek-
tor zupełnie nie interesuje się or-
ganizacją konkursów przeprowa-
dzanych przez szkołę w bieżącym 
roku szkolnym, nauczyciele zdani 
są na siebie. Nadmienić należy, iż 
owe konkursy wynikają z harmono-
gramu  zatwierdzonego na począt-
ku roku szkolnego”- czytamy w li-
ście do Kuratora Oświaty.

 Inna płaszczyzna kierowanych 
pod adresem B. Sobolewskiego 
skarg, dotyczy relacji interpersonal-
nych pomiędzy dyrektorem a kadrą 
pedagogiczną. Zdaniem autorów 
pisma, styl zarządzania kadrą, sto-
sowany przez dyrektora, wychodzi 
daleko poza standardy obowiązują-
ce w zakładach pracy i jest niezgod-
ny z etyką zawodową. Nauczycie-
le twierdzą, że B. Sobolewski ogra-
nicza ich prawa do swobodnej wy-
powiedzi podczas organizowanych 
w szkole rad pedagogicznych.  „Po 
każdej radzie pedagogicznej, dyrek-
tor w swoim gabinecie  indywidual-
nie rozlicza nauczycieli z ich dzia-
łań. Wypomina im, że nie powinni 
wyrażać swojej opinii podczas po-
siedzenia rady (chociaż zebranie 
rady pedagogicznej, to jedyne miej-
sce spotkania całego grona  i możli-
wość przedyskutowania spraw doty-
czących organizacji i pracy szkoły)” 
– piszą w skardze nauczyciele. Pe-
dagodzy twierdzą też, że są w szkole 
zastraszani przez swojego dyrekto-
ra. „Pan dyrektor często podkreśla, 
że „dyrektora trzeba się bać”, czy tak 
właśnie ma być? Czy my nauczycie-
le musimy na to się godzić? Czy na-
sza praca ma być oparta na zastra-
szaniu? Zachowanie dyrektora jest 
tym bardziej naganne, iż do tej pory 
był i jest członkiem związku ZNP” 
– to kolejny fragment pisma, jakie 
część pracowników Gimnazjum nr 
3 wysłała do KO w Szczecinie.

 Nauczyciele nie ukrywają, że 
zwrócili się o pomoc do Kuratora 
Oświaty, gdyż mają poważne oba-
wy co do swojej przyszłości w szko-
le. „Wielu z nas się boi przeciwsta-
wić dyrektorowi ze względu na moż-
liwość utraty pracy lub prześladowa-

nia. Ale stwierdziliśmy, że nie może-
my biernie przyglądać się temu, jak 
nas niszczy osoba, która za chwilę 
będzie startowała w konkursie na dy-
rektora szkoły. Osoba, która wycho-
dzi z założenia, że i tak zostanie wy-
łoniona w konkursie, ponieważ ma 
wielkie poparcie u pani Prezes ZNP. 
Śmiemy twierdzić, że konkurs może 
mieć znamiona „ustawionego” na 
wyłonienie pana Sobolewskiego na 
dyrektora szkoły. Aż boimy się my-
śleć, co po konkursie będzie się dzia-
ło. Szanowna Pani Kurator ten list 
jest wołaniem o pomoc w rozwią-
zaniu problemu” – kończą swój list, 
prosząc M. Zarębską -Kuleszę o pod-
jęcie odpowiednich kroków. 

Kuratorium skontrolowało 
szkołę, dyrektor na razie nie ko-
mentuje 

W odpowiedzi na pismo nade-
słane przez nauczycieli, kurator za-
rządził w szkole specjalną kontrolę. 
Odbyła się ona w zeszłym tygodniu, 
dokładnie 4 maja. Jak wynika z na-
szych informacji, wizytujący Gim-
nazjum nr 3 urzędnicy szczeciń-
skiego kuratorium, przez kilka go-
dzin byli w szkole. Jaki zakres mia-
ła przeprowadzona przez nich kon-
trola?

- Kontrola doraźna przeprowadzo-
na w dniu 4 maja 2016 r., w Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie dotyczyła: 
organizacji zastępstw za nieobecnych 
nauczycieli, realizacji podstawy pro-
gramowej, komunikacji i współpracy 

nauczycieli oraz rodziców z dyrekto-
rem szkoły, a także ustalenia czy w 
szkole zachodzi zjawisko zastrasza-
nia niektórych nauczycieli przez dy-
rektora – wymienia Małgorzata Mo-
raczewska, rzecznik prasowa KO w 
Szczecinie i dodaje: Wyniki kontro-
li zostaną podane do informacji pu-
blicznej po sporządzeniu protoko-
łu kontroli i podpisaniu protokołu 
przez dyrektora szkoły. Jednocześnie 
informuję, że dyrektor ma prawo 
wnieść zastrzeżenia do protokołu w 
ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. 

Od tego co zostanie ostatecznie 
zapisane w protokole, zależy pod-
jęcie dalszych działań przez Kura-
tora. Jeśli stwierdzone zostaną na-
ruszenia przepisów ustawy o oświa-
cie, kurator może wezwać do ich 
usunięcia w określonym terminie. 
W skrajnych przypadkach może też 
złożyć wniosek o odwołanie z funk-
cji dyrektora do organu prowadzą-
cego, w tym wypadku gminy. Wnio-
sek ten jest wiążący dla organu pro-
wadzącego placówkę. 

Sam B. Sobolewski w rozmowie 
z DN stwierdził, że nie będzie ko-
mentował ani jednym słowem sta-
wianych mu zarzutów przez na-
uczycieli, przynajmniej do czasu 
wyników kontroli jaką prowadzi 
Kuratorium. 

Warto przypomnieć…
Istotne dla tej sprawy jest przypo-

mnienie okoliczności w jakich bur-
mistrz Czapla powołała B. Sobolew-

skiego na pełniącego obowiązki dy-
rektora Gimnazjum. Stało się to po 
tym, jak sam Sobolewski, przy du-
żym wsparciu nowogardzkiego Od-
działu ZNP w którym jednocześnie 
pełni funkcję w zarządzie, oskar-
żył publicznie byłą już dyrektor tej 
szkoły, Irenę Juszczyk, o mobbing. 
Zarzuty Sobolewskiego przynaj-
mniej zdaniem prokuratury w Go-
leniowie, która to o sprawie powia-
domiła samo ZNP, nie znalazły po-
twierdzenia w zeznaniach samych 
nauczycieli. Dlatego też postępowa-
nie zostało umorzone. Sprawa bę-
dzie miała swój ciąg dalszy przed 
sądem cywilnym, gdzie I. Juszczyk 
(dziś już nie pracująca w Gimna-
zjum) skierowała przeciwko B. So-
bolewskiemu oskarżenie o zniesła-
wienie i naruszenie dóbr osobistych. 

Te wszystkie okoliczności nie 
przeszkodziły jednak burmistrzo-
wi w tym, aby nauczycielowi któ-
ry najpierw nadszarpnął dobrą opi-
nię dyrektora szkoły, a później zajął 
jego miejsce, oddać szkołę w zarzą-
dzanie. 

Pozostaje pytanie, czy prezes 
ZNP w Nowogardzie, Stanisława 
Jakubczak, z taką samą determina-
cją stanie w obronie nauczycieli, jak 
to zrobiła w przypadku B. Sobolew-
skiego? 

Ciekawe też, czy podobnie zacho-
wa się burmistrz Nowogardu, który 
został powiadomiony przez nauczy-
cieli o sytuacji w Gimnazjum osob-
nym pismem. Kiedy chodziło o I. 
Juszczyk, R. Czapla powołał w UM 
komisję, która zajęła się wyjaśnia-
niem sprawy. Zarówno przebieg 
prac spec-komisji, jak i ostateczny 
wynik urzędniczego „śledztwa”, ni-
gdy nie ujrzały światła dziennego- 
zostały utajnione.

Marcin Simiński

1 maja, Plac Wolności. Stanisława Jakubczak, prezes ZNP w Nowogardzie (po lewej) 
w rozmowie z Bogdanem Sobolewskim, dyrektorem Gimnazjum nr 3. Jakich rad 
udziela swojemu koledze związkowa koleżanka
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Wpłynął wniosek do rady miejskiej

Czy zmienią nam nazwy ulic? 
Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie zmiany nazw kilku ulic w Nowogardzie. Na liście są m.in. ulice: Ludwika Waryńskiego, 
Dąbrowszczaków czy 5 Marca. Jest także Plac Wolności, który zdaniem wnioskodawcy, winien się nazywać Placem Solidarności. 

Autorem wniosku jest Miro-
sław Berezowski, lek. weterynarii, 
główny inicjator postawienia gła-
zów pamięci na placu Kościoła pw. 
WNMP w Nowogardzie oraz nada-
nia nazwy pomnika niepodległości 
obeliskowi stojącemu na rogu ulic: 
Bankowej i 3 Maja. 

„Powołując się na ustawę deko-
munizacyjną uchwaloną 1 kwietnia 
2016 roku przez Sejm RP o usunię-
ciu z przestrzeni publicznej relik-
tów pokomunistycznych w postaci 
nazw ulic, placów i innych elemen-
tów chwalących system totalitar-
ny, zwracam się z prośbą do Rady 
Miejskiej w Nowogardzie o zmia-
nę nazw następujących ulic: Ludwi-
ka Waryńskiego na Kazimierza Pu-
łaskiego, Dąbrowszczaków na Ze-
słańców Sybiru, 5 Marca na 5 Marca 
1940, 3 Maja na Konstytucji 3 Maja, 
Plac Wolności na Plac Solidarno-
ści”- czytamy we wniosku, jaki zo-
stał złożony w biurze RM, 6 maja. 
Ponadto wnioskodawca proponu-
je też nadać nazwę placu z „Pomni-
kiem Niepodległości”, znajdującym 
się w parku na rogu ulic: Bankowa 
i 3 Maja - Skweru ks. Jerze Popie-
łuszki. 

Uzasadnienie…
Do wniosku M. Berezowski do-

łączył uzasadnienie. Czytamy w 
nim, dlaczego wymienione nazwy 
ulic powinny zostać zmienione lub 
doprecyzowane, jak w przypadku 
obecnej ulicy 3 Maja. 

I tak z Patrona ulicy Ludwika Wa-
ryńskiego należy zrezygnować, po-
nieważ ten polski marksista i prze-
ciwnik polskiej idei niepodległo-
ściowej, jako przedstawiciel ruchu 
robotniczo-socjalistycznego, już w 
XIX wieku propagował  ideę zakła-
dania „kołchozów”, które jak wia-
domo przyniosły wiele zła. Nowy 
proponowany patron to K. Puła-
ski, bohater walki o niepodległość 
dwóch narodów Polski i Stanów 
Zjednoczonych, jest postacią epoki 
Konstytucji 3 Maja i Jana Kilińskie-
go, tym samym bardziej pasuje do 
tej okolicy – twierdzi wnioskodaw-
ca zmiany nazwy ulicy. 

Patronem ul. Dąbrowszczaków 
jest Brygada im. Jarosława Dąbrow-
skiego, która składała się z polskich 
komunistów wysłanych do Hisz-
panii 1936 roku przez Józefa Stali-
na, żeby walczyć w toczącej się tam 
wojnie domowej. W tym samym 
czasie, jak wiadomo, Stalin zsyła 
pierwszych Polaków do Kazachsta-
nu w celach „resocjalizacji”, rozpo-
czynając tym samym proces zsyłki 
naszych rodaków na Sybir. Stąd też 
propozycja nowego patronatu ulicy, 
czyli Zesłańców Sybiru – pisze M. 
Berezowski. 

Dalej w uzasadnieniu czytamy, 
dlaczego nazwę ulicy 5 Marca na-
leży rozszerzyć o datę 1940. Tu M. 
Berezowski przypomina, że datę 
tę nosi dokument ujawniony w 
1990 roku, będący wnioskiem szefa 

NKWD do Stalina, o rozstrzelanie 
polskich oficerów wziętych do nie-
woli po ataku na Polskę 17 września 
1939 roku. „Ze względu na tragicz-
ność wydarzenia, data podjęcia de-
cyzji o dokonaniu Zbrodni Katyń-
skiej, jest bez wątpienia ważniejsza 
dla upamiętnienia niż data zdoby-
cia Nowogardu przez Armię Czer-
woną”- czytamy w tym fragmencie 
uzasadniania. 

Jeśli chodzi o nazwę 3 Maja, to 
należy ją uzupełnić o człon Kon-
stytucji, zgodnie z zasadą obowiąz-
ku dodawania imion do nazwiska 
w nazwach ulic, co również doty-
czy wydarzeń- przypomina M. Be-
rezowski. 

Natomiast Plac Wolności, zda-
niem wnioskującego, winien się na-
zywać Placem Solidarności, gdyż w 

okresie gdy temu miejscu nadawa-
no nazwę miała ona być kojarzo-
na z „wolnością”, jaką rzekomo nam 
przyniosła Rosja Sowiecka. Taka 
wolność nie może być tożsama z 
tym pojęciem funkcjonującym dzi-
siaj. Proponowana nowa nazwa ma 
wyrażać solidarność w szerszym 
znaczeniu, a przy okazji rzecz jasna 
być odnoszona do ruchu społeczne-
go z lat 80-tych. 

M. Berezowski wnioskuje też, 
aby dzisiaj bezimienny plac, na któ-
rym stoi „Pomnik Niepodległości” 
(skrzyżowanie ulic Bankowej z 3 
Maja) nosił nazwę Skweru ks. Jerze-
go Popiełuszki.

Dokumentów wymieniać nie 
trzeba…

Warto dodać, że jeśli nawet RM 
nie zajmie się zrewidowaniem nazw 

niektórych ulic w Nowogardzie, 
prawdopodobnie zrobiłby to sam 
Wojewoda. Nie oznacza to jednak, 
że zaproponowałby własne nazwy. 
O tym ostatecznie musi zdecydo-
wać Rada Miasta. 

Ponadto nazwa ulic nie wiąże się 
z koniecznością wymiany Dowo-
du Osobistego. Jak wiadomo nowe 
wzory tego dokumentu tożsamości 
nie zawierają adresów. Stare dowo-
dy będą mogły być używane do cza-
su wygaśnięcia terminów ich waż-
ności. Podobnie jest w przypadku 
innych dokumentów, jak np. pasz-
porty. Obywatele nie będą mie-
li więc z tego tytułu dodatkowych 
kosztów. Jedyny koszt, jaki poja-
wiłby się na wypadek zmiany nazw 
niektórych ulic, to wydatek związa-
ny z produkcją i montażem nowych 
tablic wieszanych na posesjach. Za 
to oczywiście musiałaby zapłacić 
gmina. 

Dodajmy, że na początku lat 90-
tych, ówczesna rada miasta doko-
nała pierwszej dekomunizacji nazw 
ulic w Nowogardzie. Wówczas 
zmieniono m.in. nazwę ulicy Ar-
mii Czerwonej na Armii Krajowej, 
a Jedności Narodowej na 3 Maja.

A co państwo sądzicie na temat 
propozycji zmiany nazw ulic, złożo-
nej w ostatnich dniach do radnych 
przez M. Berezowskiego? Zaprasza-
my do otwartej dyskusji na łamach 
DN.  

Marcin Simiński

Kiedy powiat naprawi drogę?
Jak informowaliśmy w jednym z kwietniowych wydań DN, bobry upodobały sobie pobocza przy 
drodze prowadzącej do Truskolasu. Zwierzęta zniszczyły jezdnię, podkopując ją. W ostatnich 
dniach otrzymaliśmy kolejne telefony od mieszkańców gminy, którzy martwią się o swoje bezpie-
czeństwo oraz swoich pociech uczęszczających tą drogą autobusem do szkoły.  Służba drogowa co 
prawda ustawiła znak drogowy ograniczający prędkość do 30 km/h, oraz zerwała asfalt i wysypała 
drogę piachem, czy to jednak wystarczy?

 Przypomnijmy, że pierwsze sy-
gnały dotyczące zniszczonej przez 
bobry drogi trafiły do nas na po-
czątku kwietnia. Wówczas opisali-
śmy cały problem staroście, Toma-
szowi Kuliniczowi. Fragment jezd-
ni znajdujący się za Wierzchami, na 
drodze prowadzącej do Truskolasu, 
został zniszczony przez zwierzęta, 
które w promieniu kilkudziesięciu 
metrów powaliły kilka drzew. Bobry 
tak bardzo rozochociły się, że wy-
żerały korzenie drzew, które znaj-
dowały się tuż pod jezdnią. Na sku-
tek tego pod drogą zrobiła się wielka 
dziura, do której można było wejść, 
a jezdnia zaczęła pękać i zaistniało 
zagrożenie, że może się zapaść, tym 
bardziej, że często tym odcinkiem 

poruszają się samochody ciężarowe 
oraz autobusy. W odpowiedzi na na-
sze pytania starosta przyznał, że zna 
ten problem, a w najbliższym cza-
sie ruszą na tym odcinku prace re-
montowe. Tomasz Kulinicz zazna-
czył jednak, że problem jest bardzo 
złożony, bo należy również znaleźć 
odpowiedni sposób na wytępienie 
z tego terenu licznej populacji bo-
brów, o czym mogą świadczyć wi-
doczne zniszczenia. W piątek (22 
kwietnia), zatelefonowała do nas 
kobieta, która poprosiła o kolejną 
interwencję w tej sprawie. - Chcia-
łam zwrócić uwagę na drogę, któ-
rą zniszczyły bobry. Przyjechali tu-
taj „drogowcy”, ustawili znak ograni-
czający prędkość do 30 km/h - mówi 

kobieta, chcąca zachować anoni-
mowość. Kobieta zwracała również 
uwagę na pozostawiony zerwany as-
falt oraz nieporządek panujący na 
odcinku zniszczonej jezdni.

Spełniając prośbę naszej czytel-
niczki ponownie skontaktowaliśmy 
się ze starostą goleniowskim, To-
maszem Kuliniczem, którego za-
pytaliśmy, co dalej powiat planuje 
z remontem tej drogi? Starosta na-
sze pytania przekazał do Wydzia-
łu Dróg Powiatowych, aby uzyskać 
szczegółowe odpowiedzi. Trochę 
to trwało, ale wczoraj (tj. 5 maja), 
otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze 
pytania. - W nawiązaniu do maila z 
dnia 25.04.2016 r., w sprawie uszko-
dzonej przez bobry drogi powiatowej 

Jeśli radni zgodzą się na zmianę nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Zesłańców Sybi-
ru, widoczna na zdjęciu tabliczka będzie musiała zostać zdjęta

 Halo redakcja 

uprzejmie informuję, że pracownicy 
Wydziału Dróg Powiatowych zabez-
pieczyli uszkodzone miejsce stosow-
nymi znakami drogowymi, ponadto 
wykonana została podbudowa tłucz-
niowa. Rozwiązanie ma charakter 
tymczasowy, gdyż do momentu kiedy 
bobry nie zaprzestaną swojej dzia-
łalności, układanie nawierzchni jest 
bezcelowe, bo zostanie ona od spodu 
podkopana i ulegnie zapadnięciu – 
informuje mgr Bogusław Zaborow-
ski, Dyrektor Wydziału Dróg Po-
wiatowych. - Służby drogowe celo-
wo zostawiły asfalt na poboczu, by 
w razie potrzeby wypełniać nim na 
bieżąco powstające w korpusie dro-
gi ubytki. Po zakończeniu robót i wy-
konaniu nowej nawierzchni, miej-

sce to zostanie uprzątnięte. Uszko-
dzone miejsce jest oznakowane, a od-
powiednie służby monitorują je na 
bieżąco. W przypadku powstawa-
nia zagrożenia będzie ono usuwane 
na bieżąco – dodaje B. Zaborowski.  
Jak poinformował nas Dyrektor 
Wydziału Dróg Powiatowych, po-
wiat zasięgał informacji w Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Szczecinie, w sprawie możli-
wości odstrzału bobrów przez koło 
łowieckie. Pewnym jest, że doce-
lowe naprawy zostaną wykonane 
po rozwiązaniu problemu z bobra-
mi. Mieszkańcy gminy Nowogard 
uczęszczający tą drogą powinni za-
tem uzbroić się w cierpliwość. 

KR
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W Świerczewie świetlica już do remontu - mieszkańcy zażądali „inspekcji” 

Chcą tanio i szybko, to mają...
Po półtora roku, nowiutka świetlica w Świerczewie, wybudowana za 450 tys. zł, już wymaga kosmetycznych napraw. Pękają regipsowe sklepienia, są pro-
blemy z elektrycznością, a gdzieniegdzie poodpadały płytki. 

O usterkach w świetlicy, od jakie-
goś czasu sygnalizują sami miesz-
kańcy wsi. W końcu, rozczarowani 
brakiem reakcji, napisali do burmi-
strza oficjalnie list, żądając konkret-
nej reakcji. Doczekali się jej w mi-
nioną środę, w Świerczewie o godz. 
11:00, kiedy w świetlicy dokonano 
przeglądu technicznego. W swo-
istym audycie, wzięli udział urzęd-
nicy gminnego wydziału inwesty-
cji na czele z Adamem Czernikie-
wiczem. Obecna była też sołtys wsi, 
Urszula Armata oraz rzecz jasna 
wykonawca (firma Hydro - Bud z 
Kamienia Pomorskiego). 

Podczas „zwiedzania” świetlicy, 
chwilami było nerwowo. Wykonaw-
ca twierdził bowiem, że część wskazy-
wanych usterek nie mieści się w defi-
nicji „gwarancji”, jaką zgodnie z umo-
wą wyremontowana świetlica jest ob-
jęta na 3 lata (zostało jeszcze półtora 
roku). Jego zdaniem, część defektów 
powstało w pomieszczeniu w wyniku 
bieżącego użytkowania lokalu, a nie 
na skutek błędów w sztuce budowla-
nej. Innego zdania była sołtys wsi, któ-
ra twierdziła, że nikt z mieszkańców 
nie dokonywał w budynku „sabotażu”. 

Obchód po świetlicy trwał do-
brą godzinę. Ostatecznie doszło do 
porozumienia i wykonawca zgodził 
się usunąć te usterki, które scharak-
teryzowano jako „kosmetyczne”. Jak 
powiedział naszej redakcji, zrobił to 

jedynie po to, aby uniknąć dalsze-
go rozwoju konfliktu, jaki jego zda-
niem od dawna narasta pomiędzy 
nim a sołtysową i grupą popiera-
jących ją mieszkańców. Zgodnie z 
podpisanym protokołem, przedsię-
biorca zgodził się wykonać naprawy 
w świetlicy w terminie do 20 czerw-
ca. Oczywiście sam będzie musiał 
pokryć koszty z tym związane. 

Przypomnijmy, że przebudowa 
świetlicy pochłonęła 450 tys. zł., z 
czego 80% dofinansował Urząd Mar-
szałkowski, a pozostałą część gmina 
Nowogard. Świetlicę oddano do użyt-
ku dokładnie 14 listopada 2014 roku. 

MS

Nasz komentarz
Publiczny pieniądz 
tandety nie lubi...
Zdaje się, że znów mamy do czy-

nienia ze znanym już dobrze nam 
tematem. W wyniku przetargu, w 
którym za jedyne kryterium czę-
sto się stawia tylko najniższą cenę, 
wygrywa ten, kto pozwoli gminie 
„zaoszczędzić”. Później 
mamy co mamy, to zna-
czy coś odpada, coś nie 
działa, gdzieś cieknie. 
Do tego jeszcze dość 
krótkie terminy wyko-
nania, bo przecież wła-
dzy zwykle się spieszy, 
żeby wstęgę przeciąć. 

 Tylko czy to wina 
wykonawcy? Prze-
cież ten prowadzi prace 
zgodnie z harmonogra-
mem, kosztorysem i obmiarem ro-
bót. Ma określoną technologię,wie 
jakich materiałów użyć do wykoń-
czenia. Robi to wszystko pod ści-
słym nadzorem, zarówno urzęd-
ników gminy, jak i wyłonionych w 
drodze przetargu inspektorów. A 
jak ma być tanio, to jest tanio, prze-
cież nikt nie będzie dokładał swoich 
pieniędzy, żeby klientowi sponso-
rować „jakość”. Taka sytuacja miała 
już nie raz miejsce w Nowogardzie. 
Wystarczy przypomnieć słynny bu-

dynek komunalny, jaki wybudowa-
no w 2010 roku, przy ul. Cmentar-
nej. Już kilka miesięcy po oddaniu 
do użytku lokali, mieszkańcy zaczę-
li zgłaszać poważne usterki. Wyko-
nawca bronił się, że przecież zrobił 
tak jak było w projekcie. Kto zatem 
zawinił: wykonawca, czy może nad-
zorujący budowę? Wówczas jedna i 

druga strona próbowała się obcią-
żyć odpowiedzialnością za taki stan 
rzeczy. 

Nie zależnie od tego warto, aby 
takie sytuacja jak przy Cmentarnej 
czy w Świerczewie, albo ostatnio ze 
skateparkiem, nie powtarzały się. W 
końcu mamy tu bowiem do czynie-
nia z wydawaniem pieniądza pu-
blicznego, a ten jak wiadomo tan-
dety nie lubi... Lubi za to, jak jest so-
lidnie i z głową...

MS

Krótka wymiana zdań między urzędnikami a wykonawcą, tuż przed rozpoczęciem 
przeglądu świetlicy w Świerczewie.

Świetlica w Świerczewie w pełnej klasie. Jej przebudo-
wa pochłonęła 450 tys. zł.

Pięknięcia przy regipsowych sklepie-
niach to jedna z usterek, która ma zo-
stać usunięta.

"Z narażeniem życia zmusił PKP do remontu przejazdu kolejowego na Bat. Chłopskich"

Burmistrz będzie remontował przejazd...

Od poniedziałku będzie i wokoło i wesoło 
Od najbliższego poniedziałku rozpocznie się remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich. Remont będzie realizowany i finanso-
wany przez PKP, w ramach wieloletniego programu unijnego w związku z którym gruntownej naprawie poddano kilka tysięcy przejazdów na terenie ca-
łego kraju.

Już w 2014 roku, gdy remon-
towano przejazd w ciągu uli-
cy 700-lecia, rzecznik PKP infor-
mował DN, że również drugi no-
wogardzki przejazd znajduje się 
na liście do remontów realizowa-
nych przez PKP w ramach wielo-
letniego programu dofinansowa-
nego z funduszy unijnych. Rzecz-
nik zaznaczył również wówczas, 
że cały program będzie trwał kil-
ka lat a gruntownemu remontowi 
zostanie poddanych kilka tysięcy 
przejazdów na terenie całego kra-
ju. Jednakże w tym tygodniu bur-
mistrz Nowogardu, Robert Cza-
pla, napisał list do mieszkańców, 
z którego wynika zgoła co inne-
go. Oto czytamy w tym poselstwie 
m.in. takie ważkie słowa:

Szanowni Mieszkańcy Nowogar-
du, po kilkuletnich staraniach, wy-
mianie listów, licznych spotkaniach 
i rozmowach, w tym i telefonicz-
nych, z dyrekcją Zakładu Linii Ko-

lejowych w Szczecinie, z radością 
mogę Państwa poinformować, że 
16 maja br. (wg planów PKP PLK), 
rusza długo oczekiwany remont 
kolejnego przejazdu kolejowego w 
ciągu ulic powiatowych – Batalio-

nów Chłopskich i Cmentarnej.
Jest to drugi przejazd kolejowy 

na terenie naszego miasta, który 
PKP PLK wyremontuje na wnio-
sek Gminy.

W roku 2014 wyremontowa-

ny został, dzięki moim zabiegom, 
przejazd kolejowy w ciągu ulic wo-
jewódzkich 700 lecia – Bohaterów 
Warszawy.  

podpisał Robert Czapla

Burmistrz pewnie myśli (jak 
zwykle zresztą), że nowogar-
dzianie to głównie tacy „ni czy-
taty ni pisaty” i można im każdy 
kit sprzedać, więc sprzedaje dnia 
każdego coś nowego, (niektórzy 
twierdzą, że są jeszcze tacy co wie-
rzą – jeśli tak to muszą być bardzo 
„wierzący”). Jednak starczy ka-
baretu, gdy o sprawach ważnych 
i poważnych- remont planowa-
ny jest w dniach 16.05 do 10.06. 
W tym okresie zostaje zmieniona 
organizacja ruchu i to jest jedyny 
szczegół w sprawie, za który bur-
mistrz Czapla rzeczywiście odpo-
wiada. Ale  właśnie tego w swoim 
przekazie  do obywateli nie ogło-
sił (przynajmniej do czwartkowe-
go wieczoru). Pozostaje więc nam 
czekać aż zawisną stosowne znaki 
informujące o zmianach.  

red.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Koleżance Liliannie 
Czerkowskiej 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci taty 
składają współpracownicy 

ze Szkoły Podstawowej 
w Błotnie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marian Czerkawski: lat 78, zmarł 09.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 

14.05.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Jędrzejewska: lat 84, zmarła 11.05.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 13.05.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Andrzej Kłys: lat 59, zmarł 10.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 

13.05.2016r., o godz.15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 
Wieczorem w dniu Zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywa-
li uczniowie, gdy drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żyda-
mi, przyszedł Jezus, stanął po-
środku i rzekł do nich: Pokój 
wam! A to powiedziawszy, po-
kazał im ręce i bok. Uradowa-
li się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. (J 20,19-23)

Apostołowie jak i każdy z nas 
jest człowiekiem posłanym. Je-
zus został posłany przez Ojca 
by przyciągnąć ludzi do Boga i 
to posłanie ma realizować się 
teraz przeze mnie i przez Cie-
bie. Mamy przyciągać innych 
do Boga. Żeby jednak tego do-
konać to sami musimy być przez 
Boga pociągnięci. Czy Bóg mnie 
pociąga? Czy jest dla mnie kimś 
atrakcyjnym, w znaczeniu, że 
chcę Go poznać, wiedzieć o Nim 
jak najwięcej, doświadczyć z 
Nim żywej relacji?  Musimy roz-
budzić w sobie pragnienie bycia 
bliżej Boga. Tak, jak śpiewamy w 
jednej z pieśni: być bliżej Ciebie 
chcę, o Boże mój, z Tobą przez 
życie lżej nieść krzyża znój. To 
ma być moim rzeczywistym 
pragnieniem. Iść przez życie 
przy Bogu, z Bogiem i w Bogu. 

Jezus był dla apostołów wszyst-
kim. Był motywem zostawienia 
przez nich dotychczasowego ży-
cia: swojej pracy, dóbr docze-
snych, a nawet rodzin. Zostawi-
li dla Niego wszystko i poszli za 
Nim. Chrystus ma świadomość 
tego jak bardzo jest im potrzeb-
ny dlatego nie zostawił w nich 
pustki. Bóg posyła im swojego 
Ducha. Mówi do nich: weźmij-
cie Ducha Świętego! Weźcie Go. 
Daję Go wam, bo jest wam nie-
zbędnie potrzebny. Nie zrobi-
cie żadnego kroku, jakiegokol-
wiek postępu nie mając Ducha 
Świętego. Wiemy z kart Dzie-
jów Apostolskich co było dalej. 
W dniu Pięćdziesiątnicy spoczął 
na nich ten Duch i mówili róż-
nymi językami, których kom-
pletnie nie znali. Mówili w ję-
zykach: Partów, Medów, Ela-
mitów, mieszkańców Mezopo-
tamii, Judei, Kapadocji, Egiptu, 
Libii, Arabów. Dotykamy praw-
dy, że mówili w językach świa-
ta, bo Bóg pragnie udzielać się 
wszystkim ludziom. A dziś? W 
jakich językach Bóg pragnie 
dawać siebie ludziom? Angiel-
skim? Niemieckim? Włoskim? 
Bóg chce przychodzić dziś do 
drugiego w języku … MIŁO-
SIERDZIA. Niech Pan uczyni 
nasz język, językiem miłosier-
nym. Byśmy nigdy nie mówi-
li źle o bliźnim, ale byśmy mie-
li dla każdego słowo pociechy i 
przebaczenia- są to słowa z mo-
dlitwy św. siostry Faustyny. Mój 
język ma być językiem miłosier-
nym, bo tego pragnę również ja, 
aby inni wobec mnie miłosier-
ni byli. By mnie nie obmawiali, 
by mnie nie poniżali. My często 
nie zastanawiamy się jak dobre 
słowo może zmienić czyjeś ży-
cie. Zwykłe dzień dobry, prze-
praszam, dziękuję. Pytanie: jak 
się czujesz? Czy u ciebie wszyst-
ko w porządku? Każde zwró-
cenie się w kierunku drugiego 
człowieka wyzwala nas z ego-

izmu, ma funkcję oczyszczającą 
nas z pychy. Współczesny świat 
jest nasiąknięty patrzeniem tyl-
ko na siebie i swoje dobro. Je-
den z mnichów żyjący na pu-
styni napisał tak: Duch Świę-
ty jest naszym wielkim źródłem 
miłości bliźniego, które zapa-
la miłość bliźniego, ożywia mi-
łość bliźniego, nawraca do miło-
ści bliźniego. Bez Ducha Święte-
go nie potrafimy wychodzić do 
drugiego człowieka. Bez Du-
cha Świętego nie jesteśmy w sta-
nie prawdziwie kochać. Bez Du-
cha Świętego nie jesteśmy w sta-
nie naprawić niektórych rela-
cji z innymi. Ta niedziela Zesła-
nia Ducha Świętego na aposto-
łów ma stać się momentem ze-
słania Tego Ducha również na 
mnie. Papież Benedykt XVI po-
wiedział: w dniu zesłania Ducha 
tam, gdzie był podział i obcość, 
zrodziły się jedność i zrozumie-
nie. Niech ten Duch zstępuje na 
nasze rodziny, na nasze domy. 
Niech zstępuje na nasze miejsca 
pracy. Niech zstępuje na wszyst-
kie nasze relacje. Niech zstępu-
je na naszą parafię i wszystkie jej 
wspólnoty. Jezus odchodząc, za-
inaugurował nowy świat, nową 
obecność: świat Ducha Święte-
go. To Duch pozwala nam do-
cenić rzeczy Boże, ożywia w 
nas słowa Jezusa, pozwala im 
wejść w nas, a nam je pokochać, 
wstrząsa nami, ściga nas, napeł-
nia nas radością. Prosimy Cię 
Duchu Święty: przyjdź i ożywiaj 
każdego i każdą z nas. Przyjdź 
i ucz nas miłości do bliźniego. 
Przyjdź i uczyń nasze języki, 
by były językami miłosiernymi. 
Prosimy przyjdź! 

Ks. Krystian Dylewski 

koNdoleNCJe

od 20 maja w świetlicy Jana Pawła II
Zmiana miejsca i terminów 
wykładów w „Nowogardzkiej 
Szkole Cukrzycy”

Od dnia 20 maja 2016 roku, 
Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Koło Nowogard zaprasza 
wszystkie zainteresowane osoby 
na godz. 16:00, do Świetlicy Śro-
dowiskowej im. św. Jana PawłaII. 
na wykłady „Szkoły Cukrzycy”.

Świetlica znajduje się na tere-
nie parafii pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie, przy 
ul. Jana Pawła II nr 2.

Uległy również terminy ostat-
nich dwóch wykładów, nowe ter-
miny wykładów to:

20-05-2016 – Temat wykładu 
to „Retinopatia, nefropatia, neu-
ropatia - łatwiej zapobiegać niż 
leczyć. Stopa  cukrzycowa.”

24-06-2016 – Temat wykła-
du to „Zawał serca, udar mózgu 
- czy to też powikłania cukrzy-
cy?”,  po wykładzie nastąpi uro-
czyste zakończenie V edycji No-
wogardzkiej "Szkoły Cukrzycy" .

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Niezwykły koncert w kościele - 
zaproszenie

Zapomniane skarby 
Kapeli Rorantystów 
– pieśni maryjne
W piątek, 20 maja (za tydzień),  o godz. 19.00, w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, wystąpi Zespół 
Męski Gregorianum, który zaprezentuje publiczności kom-
pozycje z repertuaru krakowskiej kapeli rorantystów, dzia-
łającej na Wawelu od 1543 roku. 

Zespół Męski Gregorianum 
istnieje od 2005 roku. Tworzą go 
ludzie, którzy całe życie w jakiś 
sposób związani są z muzyką – 
znaczna część członków Zespołu 
Męskiego zaczynała karierę wo-
kalną w chórze chłopięcym Gre-
gorianum, niektórzy mają za sobą 
edukację w szkołach muzycznych, 
a nawet doświadczenia w orkie-
strach dętych. Wszystkich łą-
czy upodobanie do muzyki daw-
nej. Zespół Męski Gregorianum 
specjalizuje się w wykonawstwie 
muzyki renesansowej, zarówno 
świeckiej, jak i sakralnej. Od kil-
ku lat Zespół Męski Gregorianum 
zajmuje się odnajdywaniem i pre-
zentowaniem publiczności nie-

wykonywanych przez trzy wie-
ki kompozycji, należących do re-
pertuaru krakowskiej kapeli ro-
rantystów, działającej na Wawelu 
od 1543 roku. Koncert w nowo-
gardzkim kościele pw. WNMP w 
Nowogardzie, odbędzie się w ra-
mach XIII Szczecińskiego Festi-
walu Muzyki Dawnej 2016.  

Organizatorami Festiwalu jest 
Fundacja Akademia Muzyki 
Dawnej. Organizatorzy lokalni:

Ośrodek Konferencyjno-Edu-
kacyjny US w Kulicach, Stowarzy-
szenie Akademia Kulice, Parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Wstęp wolny. Zapra-
szamy w imieniu organizatorów. 

Opr. MS

Na zdjęciu Zespół Męski Gregorianum z dyrygentem Berenika Jozajtis
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rozmowa z duchownymi prowadzącymi w Nowogardzie „misje Fatimskie”

Przybyli do nas, bo Bóg jest nadal obrażany...
Od 7 maja, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, trwają „Misje Fatimskie”. Te szczególne rekolekcje prowadzą dwaj Duchowni Pallotyni: 
Ojciec Piotr z Ząbkowic Śląskich i Ojciec Ireneusz z Opola. W rozmowie z DN, księża wyjaśniają z jaką misją przybili do Nowogardu, a także, dlaczego po 
99 latach apele objawiającej się w Fatimie Matki Bożej są nadal aktualne i wymagają przypomnienia, zwłaszcza w naszych czasach. 

Dziennik Nowogardzki: Jak to 
się stało, że trafili księża do Nowo-
gardu, właśnie aby tu u nas prze-
prowadzić wiernych przez „Misje 
Fatimskie”? 

O. Ireneusz: W czerwcu, rok 
temu, zaproponowano nam prowa-
dzić Misje w Nowogardzie. Ja tu by-
łem na Rekolekcjach Adwentowych 
w grudniu, które były wprowadze-
niem w te Misje. Udało się z ojcem 
Piotrem połączyć dogodne terminy 
i jesteśmy. 

Słowo Misja, jak wiadomo ozna-
cza ważne zadanie. Z jaką misją w 
takim razie przybywają księża do 
Nowogardu?

O. Piotr: Zgodnie z prawem ka-
nonicznym Misje Parafialne odby-
wają się w każdej parafii raz na 10 
lat. Wtedy odczytujemy znaki cza-
su, czyli to czym żyje aktualnie ko-
ściół. Żyjemy w ciekawych czasach, 
bo jest nadzwyczajny rok jubile-
uszowy, Rok Miłosierdzia. Odczy-
tujemy to, co zostało nam w Polsce 
zadane przez Pana Jezusa, poprzez 
siostrę Faustynę. A tutaj konkret-
nie głosimy orędzie z Fatimy, gdzie 
dokładnie za rok będzie 100 rocz-
nica tych wydarzeń. Objawienia te 
są nadal aktualne. Pamiętamy, że 
kiedy Matka Boża ukazała się trój-
ce dzieci powiedziała: „Nawracajcie 
się czyńcie pokutę, nie obrażajcie ob-
licza Boga, bo i tak nadto jest obra-
żany”. I niestety Bóg nadal jest ob-
rażany, wystarczy się obejrzeć wo-
kół siebie, włączyć telewizor, inter-
net. Dzieje się tak, bo ludzie wybie-
rają drogę wbrew Bożym Przykaza-
niom. To jest ciągle aktualny apel… 
apel troskliwej i czułej Matki, któ-
rej zależy na dobru swoich dzieci, 
czyli nas wszystkich. I naszą misją 
jest o tym przypomnieć, by znów na 
nowo przybliżyć się do Boga i zwe-
ryfikować naszą miłość do Niego. 

O. Ireneusz: Jako wikary kościo-
ła diecezjalnego w centrum Opola,  
pracuję też w szkole. Chociaż mam 
dobrą szkołę, to jednak jest tak jak 
mówi ksiądz Piotr. Mamy do czy-
nienia z pokoleniem medialnym, 
wizualnym. Oni muszą widzieć. Jak 
widzą to przyjmują, jak nie, to jest 
trochę gorzej. To dla nas jest rów-
nież wyzwaniem. Dlatego ja osobi-
ście pracuję przy użyciu multime-
dialnych narzędzi, pokazów filmo-
wych. To pomaga w dyskusji i po-
zwala lepiej przybliżyć młodym po-
koleniom postać Pana Boga.  

Czyli jest jednak tak, że kościół 
musi próbować szukać nowych 
sposobów głoszenia Słowa Boże-
go? Nie może opierać się tylko na 
tradycyjnych metodach?

O. Piotr: Zmienia się pobożność, 
religijność ludzi. Chrześcijanie chcą 
być świadomi w kogo wierzą. Nie, 
że chodzę do kościoła, bo tak robił 

mój dziadek, babcia, ojciec. Te cza-
sy już minęły. Ja chodzę do kościoła, 
bo wiem do kogo przychodzę, wiem 
co ja chcę robić w tym kościele, cze-
go oczekuję, komu chcę zaufać. A 
jak wiemy, Jezus mówił: „kto dużo 
ufa, dużo otrzymuje”. I właśnie o 
to chodzi, o budzenie świadomości 
wiary, czyli bycia chrześcijaninem. 
Zresztą chrześcijaństwo nie jest 
tylko zbiorem nakazów i zakazów, 
jak to było w Starym Testamencie. 
To jest relacja z Jezusem. Pamięta-
my jak Faryzeusz przychodzi do Je-
zusa i pyta: „które przykazanie jest 
najważniejsze? a Jezus odpowiada: 
„to o miłości”. I najważniejsze jest, 
aby zrozumieć, że relacja z Jezusem 
musi być oparta na miłości. 

Wielu ludzi uważa jednak, że 
kościół i sakramenty nie są im po-
trzebne aby wierzyć w Boga, ko-
chać Pana Jezusa. Mówią: najważ-
niejsze jest być dobrym człowie-
kiem i w ten sposób na nowo jak-
by definiując postawę chrześcija-
nina, wierząc, że to zagwarantuje 
zbawienie. Twierdzą też, że skoro 
Bóg jest wszechobecny, można się 
do niego modlić wszędzie, nieko-
niecznie w kościele. Czy to słusz-
ne podejście?

O. Piotr: Ci, którzy mówią Bóg 
-tak, ale kościół -nie, tak naprawdę 
mówią: Bóg - nie. Sakramenty, spo-
wiedź, eucharystia, powstały z usta-
nowienia Chrystusa, a nie człowie-
ka. Nie ma nic w tym złego, że spa-
cerując po lesie, wychwalamy Boga 
za piękno otaczającej nas natury. To 
jednak za mało. On stworzył sakra-
menty i dał nam je, bo w nich jest 
urzeczywistniona obietnica: „ja je-
stem z wami, aż po wszystkie dni 
i aż do skończenia świata”. Jeżeli 

więc wiara - tak, świadomość - tak, 
Chrystus –tak, to i kościół -tak. 

O. Ireneusz: Św. Jakub powie-
dział: „Wiara bez uczynków, mar-
twą jest”.  Człowiek z samej natury 
jest istotą społeczną. Kościół to nic 
innego jak grupa społeczna, która 
wierzy w Boga i miłość do Boga. Je-
żeli jestem tego świadomy, to rów-
nocześnie będę odczuwał potrze-
bę, aby spotkać się z ludźmi, którzy 
czują to samo co ja. Jeżeli znajdę w 
swoim życiu Pana Boga, to za tym 
pójdą moje czyny, czyli pokazywa-
nie swoim życiem, że jestem wie-
rzący. 

W Nowogardzie mamy problem 
z liczbą młodzieży uczestniczącą 
w lekcjach religii, a co za tym idzie 
w życiu kościoła. Usprawiedliwia 
się to zjawisko tym, że młodzi lu-
dzie muszą „dojrzeć” do kościo-
ła, do wiary…, że to kwestia osobi-
stego rozwoju i wieku. Czy tak jest 
rzeczywiście? Czy do wiary trzeba 
dorosnąć? Czy ona przyjdzie do 
nas sama wraz z osiągnięciem in-
telektualnej dorosłości?

O. Ireneusz: Sama z siebie nie 
przyjdzie. Bycie człowiekiem wie-
rzącym to łaska, dar od Pana Boga. 
Oczywiście jesteśmy ciągle przez 
Boga zapraszani, ale nasze zadanie 
polega na tym, aby w to zaproszenie 
się wsłuchać i je przyjąć. 

O. Piotr: Chciałbym tutaj się od-
wołać do sceny ewangelicznej z po-
wołaniem Mateusza. Jak wiemy, Ma-
teusz był celnikiem, a w tamtych cza-
sach grupa ta dopuszczała się wie-
lu nadużyć. Często byli to złodzie-
je, zdziercy. I kiedy Mateusz siedzi 
w komorze celnej, Chrystus nie robi 
żadnej wielkiej „akcji nawracania”, 
tylko mówi do Mateusza: „Chodź ze 

mną”. Jak to musiało zostać powie-
dziane, w jaki sposób zadziałać, że 
Mateusz posłuchał Jezusa, a później 
jak wiemy,  przygotował w swoim 
domu na Jego cześć przyjęcie...? To 
nie my się nawracamy, to Jezus nas 
nawraca. Ja nie mogę sam z siebie 
zostać chrześcijaninem, ja mogę do-
stąpić łaski bycia chrześcijaninem. 
Łaski przekazanej przez Boga. 

Żyjemy w świecie niezwykle sko-
mercjalizowanym. Ludzie przy-
wiązują wagę do rzeczy material-
nych, którymi się otaczają. Prze-
noszą to wyobrażenie o świecie, 
również na swoje dzieci, często za-
pominając o tym, co jest najważ-
niejsze. Życie przecież nie kończy 
się tu, na ziemskim padole. 

O. Ireneusz: W jednym z listów 
św. Pawła czytamy: „Każdy o sobie 
samym zda sprawę Bogu”.  Przyj-
dzie taki czas, że będziemy zdawać 
relację ze swojego życia. Często sły-
szymy „raz się żyje”. To nie prawda. 
Byłoby to bez sensu. Bóg wymaga 
tego, abyśmy wierzyli w niego świa-
domie, z własnej woli. Nie zmu-
sza nas do tego. I myślę, że w życiu 
każdego człowieka przychodzi taka 
myśl... co dalej?  I odpowiedzą na to 
pytanie jest właśnie wiara. W Opo-
lu, co drugą niedzielę, mamy wie-
czór uwielbienia. Na początku było 
to skierowane do młodzieży, dziś 
przychodzą już wszyscy, niezależnie 
od wieku. Często w tym dniu spo-
wiadam i widzę jak młodzi sami od-
krywają Pana Boga, dostrzegają Go 
w konkretnych sytuacjach. Trze-
ba zacząć dostrzegać Pana Boga w 
swoim życiu. Czy moja egzystencja 
kończy się na dobrej marki telefo-
nie, samochodzie? Z pewnością nie. 

Rozmawiał: Marcin Simiński

Program misji 
na ostatnie dwa dni 

PIĄTEK – 13 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną,
od 16:30 Spowiedź święta
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza święta z nauką ogólną

SOBOTA -14 maja 2016
9:00 Msza święta z nauką ogólną
17:00 Procesja Fatimska ulicami 

miasta. Po procesji Msza święta w 
Kościele i zakończenie Misji przy 
Krzyżu Misyjnym.

Na zdjęciu od lewej o. Ireneusz i o. Piotr, którzy jeszcze dzisiaj i w sobotę będą prowadzić Misje Fatimskie w parafii pw. WNMP.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

17 maja o godz. 16.30
na prelekcję 

pana marka Heisera 
na temat 

„Formy ochrony przyrody                    
w gminie Nowogard”

miejska Biblioteka Publiczna
im. S. Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a 
wszystkich mieszkańców 

Nowogardu i okolic
na kiermasz 

„książka 
za „złotówkę”

w ramach Targów 
Ekologicznych, 

które odbędą się w dniach:
14 maja (12.00-20.00)
15 maja (10.00-15.00)

na Pl. Szarych Szeregów 
w Nowogardzie
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 
7%, całkowity koszt kredytu:  9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy 
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, 
licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ 
PRZYJDŹ PO NIŻSZE 
OPROCENTOWANIE

Zapraszamy:
Nowogard 
ul. Bohaterów Warszawy 1 

91 392 50 22

Oprocentowanie obniżone o 30%.
Wysoka maksymalna kwota pożyczki.
 Możliwość wypłaty środków nawet 
w 1 dzień.

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

KOSIARKI
PODKASZARKI

TRAKTORKI
KOSY

-10%
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Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy  Sklep z pasmanterią i wyrobami jubilerskimi, Joanna Szarek 

Pasmanteria w blasku złota
Pani Joanna Szarek, prowadzi działalność gospodarczą niespełna 27 lat temu. Początkowo zajmowała się sprzedażą urządzeń AGD, by później przebran-
żowić się na handel dodatków krawieckich i szerokiej gamy produktów pasmanterii, jak również wyrobów ze złota i srebra. W kolejnej odsłonie naszego 
stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, pani Joanna opowiada nam o swojej firmie, wspominając również początki prowadzenia działalności gospodarczej i 
tego, jak ona się zmieniała na przestrzeni ostatnich lat.

Dziennik Nowogardzki: Jest 
Pani mieszkanką Osiny, ale pro-
wadzi Pani sklep tu w Nowogar-
dzie. Dlaczego? 

Joanna Szarek: Rzeczywiście tak 
jest. W Osinie mieszkam od 3 lat i 
w tej miejscowości jest mój dom ro-
dzinny. Ale rzeczywiście prowadzę 
działalność w Nowogardzie od lat 20 
i były to przeróżne stoiska handlowe. 
Natomiast samą działalność prowa-
dzę już od 27 lat. A jej początki za-
czynały się właśnie w Łobzie.

Pani sklep od zawsze kojarzył 
mi się, i przypuszczalnie nowo-
gardzianom, ze sprzedażą właśnie 
złota?

Istotna uwaga. Dlatego potwier-
dzam ją w całej rozciągłości. Niestety 
dziś jest to tylko wspomnienie, gdyż  
zmusiła mnie do tego ta bardziej nie-
sforna i niezdyscyplinowana część 
„gości”, którzy pod moją nieobecność 
i najczęściej osłony nocy wkradali się 
do sklepu i kradli biżuterię. Dlate-
go postanowiłam to ukrócić i ją za-
bezpieczyć, tym razem już w bardzo 
pewnym miejscu raz a dobrze.

Gdybyśmy mieli oszacować 
czas, w którym rozpoczęła się Pani 
działalność zawodową to od kie-
dy? 

Pamiętam był to 1989 rok. Rok 
szczególny, bo w tym okresie zostały 
zapoczątkowane przemiany ustrojo-
we w naszym kraju, gdzie oprócz wy-
zwolenia się od rządów jednej partii 
przyszedł czas na inne, w ustroju nie 
socjalizmu lecz demokracji i więk-
szego pluralizmu, który niestety też 
spowodował po części to, że zaczęły 
się zwolnienia z pracy, które skutko-
wały tym, że taka osoba szybko mu-
siała się otrząsnąć i szukać sobie no-
wej pracy. Jeżeli chodzi o mnie, to za-
wsze widziałam się w handlu i w tym 
okresie był on na topie. By zaspoko-
ić pana ciekawość z tego okresu dzia-
łalności, to paradoksalnie nie zaczy-
nałam od samych wyrobów złotni-
czych, lecz od dużego sprzętu AGD. 

Nie miej wyroby ze złota były towa-
rem, który od zawsze były ze mną 
nawet, gdy nieco się „przebranżowi-
łam” z asortymentem. 

Wybór zwodu, czy zawsze zwią-
zany był właśnie z handlem?

Historia mojej kariery zawodowej 
rozpoczęła się od wynajmu pomiesz-
czeń i koncentracji na pozyskiwa-
niu właśnie towarów, jakimi były lo-
dówki itp. sprzęty. Zawód sprzedaw-
cy od zawsze bardzo mi się podobał, 
a sam kontakt z klientem zachęcał 
do trwania w nim. Dlatego ten okres 
dwudziestu ponad lat rozpoczęłam 
od handlu w Łobzie sprzętem AGD, 
gdyż wówczas była handlowa hos-
sa na tego typu sprzęt. Później, gdy 
klient się okupił w tego rodzaju to-
war, to odkryłam, że jest kolejna ni-
sza, którą mogę wypełnić, a miano-
wicie sklep spożywczo-przemysłowy. 
Następnie, gdyż i tu rynek się nie-
co nasycił tymi towarami pomyśla-
łam sobie, że teraz przyszedł czas 
na Nowogard, gdzie postanowiłam 
sprzedawać również biżuterię, któ-
ra w moim życiu zawodowym non-
-stop się przewijała. Niemniej po-
twierdzam, że „diamenty i biżuteria 
są najlepszym przyjacielem kobiety”

Pani Joanno na złocie zna się 
pani znakomicie, ale jak to się sta-
ło, że również zainteresowała się 
pani pasmanterią? 

Biżuterią zajmowałam się wiele 
lat i nie ma ona dla mnie tajemnic. 
Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pa-
smanterię to dla mnie było to zupeł-
nie nowe doświadczenie. Tutaj z po-
mocą przyszło mi kółko zaintereso-
wań w NDK, i pani Renia Mąkow-
ska, która sukcesywnie wraz z inny-
mi koleżankami pomagały mi roz-
wijać wiedzę w tej dziedzinie, to 
one nauczyły mnie bardzo wiele i od 
podstaw.

Powrócę jeszcze na chwilę do 
złota i precjozów, których nie wi-
dzę tu w sklepie. Gdzie one są w ta-
kim razie? 

Są w bardzo bezpiecznym miejscu. 
To znaczy w jednym z banków, gdzie 
biżuteria i precjoza  są zdeponowa-
ne i wyciągane na okoliczność jej za-
kupu poprzez wybór na stronie inter-
netowej.

Czy dla pani biżuteria to szcze-
gólny rodzaj piękna, które zdobi 
urodę kobiety?

Jestem przekonana, że biżuteria to 
nie tylko estetyka, to coś zdecydowa-
nie więcej dla kobiety, gdyż biżute-
ria jest tym szczególnym dodatkiem 
w podkreśleniu urody kobiety, która 
od zarania dziejów zawsze chciała 
być piękna, mieć wyjątkowy pierścio-
nek czy bransoletkę. W cenie była i 
jeszcze długo będzie biżuteria robio-

na ręcznie przez jubilera. Dlatego jest 
ona zdecydowanie droższa, ale i je-
dyna w swoim rodzaju. 

Biżuteria ma przede wszystkim 
cieszyć oko kobiety. Jednak dowie-
działem się, że np. w Indiach czy 
Chinach, gdzie „błyskotki” sprze-
dają się najlepiej, biżuteria ma też 
inne funkcje. Oczywiście pod wa-
runkiem, że jest wykonana ze zło-
ta, srebra i dodatku kamieni szla-
chetnych.

W Polsce jest już, niestety, coraz 
mniej wytwórców złota. Więc w du-
żej mierze sprowadzane jest ono np. 

z Włoch. Co do jego autentyczności, 
to zawsze wybierajmy odpowiednie-
go jubilera czy znany sklep, w którym 
takie przedmioty można zakupić. 
Dlatego tylko złotą biżuterię moż-
na kupić u renomowanego jubilera, 
a nie na bazarze czy też od przypad-
kowego sprzedawcy... Jeżeli chcemy 
być pewni, że nie zostaniemy oszu-
kani wybierajmy te zakłady z polece-
nia czy ogólnie znane marki. Pamię-
tajmy o tym, by dokładnie obejrzeć 
kupowany pierścionek, łańcuszek i to 
najlepiej w towarzystwie osoby, któ-
ra ma jakieś doświadczenie w tym 
temacie. Kupno złotej biżuterii z nie-
pewnych źródeł, bez certyfikatu au-
tentyczności i paragonu, może być 

bardzo kosztownym błędem dla na-
szej kieszeni. Dlatego zalecam, by 
wystrzegać się takich „szybkich” oka-
zji np. na stacjach CPN, czy też u 
przypadkowych kierowców z trasy, 
którzy proponują sygnet za pienią-
dze na paliwo do samochodu.

Rzeczywiście to bardzo waż-
na informacja. Pani Joanno trwa-
ją Komunie Święte w kościołach 
nowogardzkich i nie tylko. Tablet, 
smartfon czy laptop? A może w 
pryzmacie tej uroczystości należy 
się większe celebrowanie bardziej 
tradycyjnych prezentów, jak me-

daliki, niż nowinek technicznych? 
Zdecydowanie  tak. Komunia to 

bez wątpienia duchowe przeżycie i 
doświadczenie religijne dla dziecka. 
Dla mnie osobiście, gdy dziecko idzie 
do Komunii św. i twierdzenie naj-
bliższych, że np.„nie kupię medali-
ka, bo nie wiadomo czy dziecko bę-
dzie go nosić” jest sprawą niezrozu-
miałą. Komunia Święta jest bardzo 
ważnym wydarzeniem dla dziecka 
i nie może być przesłonięta drogimi 
prezentami w kontekście tych naj-
bardziej szczególnych i symbolicz-
nych, jakim jest medalik i łańcuszek 
do Pierwszej Komunii Świętej. 

Oferta sklepu jednak jest ściśle 
powiązana z pasmanterią. Dlatego 
proszę powiedzieć, co klient może 
kupić tu u pani w sklepie? 

Muszę powiedzieć, że pasmanteria 
to szerokie pojęcie obejmujące ma-
teriały wykończeniowe i dekoracyj-
ne do ubiorów oraz wszelkich wyro-
bów z tkanin i nie tylko, bo są jeszcze 
dodatki krawieckie. Dlatego w sta-
łej ofercie w moim sklepie jest asor-
tyment w postaci: taśm, tasiemek, 
wstążek, koronek, włóczek, nici, ak-
cesoriów krawieckich itp. Dlatego, 
jak pan widzi, naprawdę wybór jest 
przeogromny. Nowogardzianie bar-
dzo chętnie kupują te artykuły, bo z 
tego co dostrzegłam, lubią wytwa-
rzać rękodzieło. Korzystając z oka-
zji bardzo serdecznie im dziękuję, że 
chętnie odwiedzają mój sklep, w któ-
rym zawsze znajdą coś interesujące-
go do swoich robótek.

Ponadto, naturalnie z racji Pani 
zainteresowań jest również duży 
wybór wyrobów ze złota i srebra?

Tak, ale złota jedynie tylko przez 
stronę internetową www.honi.pl, 
gdzie są do wyboru pierścionki, 
bransoletki, kolczyki, zawieszki i peł-
ne komplety. Dlatego zapraszam naj-
pierw na stronę, a następnie do skle-
pu przy ul. 700 - lecia 20 F, by złożyć 
zamówienie.

Kończąc już naszą rozmowę za-
pytam jeszcze o pracowników i 
czy Nowogard dla pani jest mia-
stem, gdzie można rozwijać się za-
wodowo? 

Niestety sytuacja ekonomiczno-
-bytowa jest dość ciężka w Nowo-
gardzie, toteż zatrudnienie na jakie 
mogę sobie pozwolić jest skromne, 
bo dotyczy tylko jednej osoby. Dlate-
go tu chciałabym powiedzieć o pani 
Bożence, która pracuje w moim skle-
pie z obrusami, zasłonami itp.  przy  
ul.15 Lutego, że jest bardzo miłą i su-
mienną pracownicą. Dlatego nie po-
zostaje mi nic innego, jak bardzo ser-
decznie podziękować Jej za dotych-
czasową współpracę.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Zasłony, firany, srebro - To wszystko można kupić w w 2 sklepie  na ul. 15 Lutego, 
gdzie  sprzedaje pani Bożena

Joanna Szarek 

W sklepie można kupić zegarki i srebro
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Jan Czesław kozakowski 

Moje Radio - cz. II
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskiego 
Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy 
publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez P Jana noszącego tytuł: „Moje radio”. Aczkolwiek autor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako radio-
słuchacza to scenerią tego swoistego „życia z radiem” jest także a nawet głównie ziemia nowogardzka. Sam pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szcze-
cinie to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzieliliśmy go na odcinku, które 
będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Długołęka
We wrześniu 1955 rozpocząłem 

naukę w Szkole Podstawowej w 
Długołęce. Kierownikiem szkoły 
był Tadeusz Szołdrowski. Wycho-
wawczynią pierwszej klasy była 
pani Zenobia Szymańska (póź-
niej Dzięgiel). Było tam jeszcze 
dwóch innych nauczycieli, z któ-
rych jeden nazywał się Chmiel-
nicki, a drugi, bardzo wysoki - Ro-
kita. Kojarzył mi się z popularną 
audycją w Polskim Radiu - Zga-
duj Zgadula, którą prowadzili An-
drzej Rokita i Wacław Przybylski. 
Ci dwaj nauczyciele potem prze-
szli do szkoły w Redle, które chyba 
jeszcze wtedy nazywało się Gruda. 
À propos: była wtedy w Radiu Pol-
skim w I programie audycja: Spor-
tu blaski, sportu cienie, czyli Gru-
da na antenie. Prowadził ją Kon-
rad Gruda, wybitny dziennikarz 
sportowy z lat 60. Właściwie to nie 
była audycja, a felieton emitowa-
ny w audycji Muzyka i Aktualno-
ści. „MiA” była bardzo ciekawą au-
dycją, nadawaną chyba o 18.30, do 
której wspaniałą oprawę muzycz-
ną przygotowywała Malina Za-
sadzińska. Prowadzili ją Wacław 
Przybylski, Jerzy Rosołowski, Ju-
liusz Roland, Maciej Kwiatkowski.

Popularną audycją publicy-
styczną była wtedy Fala 56 (nu-
mer „Fali” zmieniał się w zależ-
ności od roku, w którym ta au-
dycja była nadawana). W audycji 
tej omawiano różne bolączki awi-
zowane w listach przez słuchaczy. 
Jedną z naszych sąsiadek nazwano 
„Fala 56”, ponieważ była najwięk-
szą plotkarą w okolicy.

Radio w I programie nadawało 
audycje dla dzieci; w zwykłe dni: 
o godz. 15.30, w niedzielę o 15.00 
(na ogół słuchowiska, np. Winne-
tou, Tajemniczy ogród, Panienka z 
okienka, Paziowie Króla Zygmun-
ta, Bajka o Królowej Śniegu, Baśń o 
zaklętym kaczorze (w roli gł. Mie-
czysław Milecki). W robocze dni 
stałe audycje prowadzone były 
przez znane postaci: Kazimierz 
Rudzki – nauka recytowania, An-
drzej Bogucki – nauka śpiewania, 
Jan Żabiński – programy przyrod-
nicze. Były powieści w odcinkach 
czytane przez znakomitych akto-
rów: Plastusiowy pamiętnik - Ire-
na Kwiatkowska, Baśń o żelaznym 
człowieku -Wieńczysław Gliński. 

Raz nadano słuchowisko o dzie-
ciach porwanych przez krę lodu. 

Wyratował ich pilot, który wylą-
dował na tej krze. Zaklął przy tym: 
„Do pioruna!”. Był to dla mnie 
szok. Nie przypuszczałem, że 
można w radiu i to dla dzieci, uży-
wać takich przekleństw; u nas w 
domu nie przeklinało się. Później 
słuchałem bardzo ciekawych słu-
chowisk: Bal manekinów, Martin 
Eden, Niemcy. Występowali naj-
lepsi polscy aktorzy: Gustaw Ho-
loubek, Ignacy Gogolewski, Tade-
usz Fijewski.

Ojciec nie lubił muzyki poważ-
nej, ale z dużym zainteresowaniem 
słuchał przedwojennych piosenek 
warszawskiej ulicy wykonywa-
nych przez Stanisława Grzesiuka 
w Podwieczorku przy mikrofonie, 
nadawanym w latach 60., o ile pa-
miętam w każdą niedzielę w godz. 
17.30 - 19.00. Sentyment Ojca do 
Warszawy został z czasów, gdy na-
sza rodzina mieszkała przed I Woj-
ną Światową na peryferiach War-
szawy. Potem, w listopadzie 1918 
Ojciec brał udział w rozbrajaniu 
Niemców w Zakładach Polakiewi-
cza, a pod koniec lat 30. XX w. pra-
cował w Hotelu Emigracyjnym na 
Powązkach. Zamierzał nawet wy-
jechać do Ameryki Południowej 
w ramach akcji emigracyjnej po-
pieranej przez władze polskie, ale 
ostatecznie zrezygnował i wrócił 
na rodzinną Ziemię Radomską a 
potem pojechał do swojego brata 
Franciszka na Wołyń.

 12.03.1956 zmarł w Moskwie 
Bolesław Bierut, I sekretarz KC 
PZPR. Pamiętam jego pogrzeb 
transmitowany przez radio. Trans-
misja trwała kilka godzin. Było 
trzech sprawozdawców: Sławomir 
Szof, Erazm Fethke i Henryk Mi-
rosz. Uroczystość była podniosła i 
wzruszająca. Orkiestra grała m.in. 
marsze żałobne, Na wzgórzach 
Mandżurii i inne poważne utwory.

Z tamtych lat pamiętam ówcze-
sny przebój Mały Szewczyk (Chan-
son du Petit Cordonnier) Franci-
sa Lemarque’a. Tę piosenkę kana-
dyjskiego kompozytora z Francji 
przywiozła do Polski piosenkar-
ka Edyta Piecha. Pamiętam, jak w 
1955, na zakończenie roku szkol-
nego w świetlicy w Redle, któ-
rej już nie ma, zespół muzyczny 
śpiewał „Oj szewczyku jesteś głupi, 
szczęście chcesz za butki kupić”. Do 
Szkoły Podstawowej w Redle, do 
VII klasy chodziła moja wujeczna 
siostra Danuta Świercz (później 

Antczak); w Długołęce wtedy było 
tylko sześć klas, siódmą klasę trze-
ba było kończyć albo w Redle albo 
w Nowogardzie.

Cała Polska śpiewała wtedy też 
piosenkę, która przywędrowała do 
nas z Węgier: Wio koniku. Pierw-
szym polskim wykonawcą był Ju-
lian Sztatler, wykonywała ją rów-
nież Maria Koterbska.

Inny przebój, często nadawa-
ny w radiu, Jarzębina Czerwo-
na, przybył do nas ze Związku 
Radzieckiego. Ta piosenka koja-
rzy mi się ze ślubem mojego bra-
ta Seweryna z Ludwiką Rusiniak 
z Wyszomierza. Wyszomierz na-
leżał wówczas do parafii w Nowo-
gardzie. Ślub odbył się 22.10.1956. 
Proboszczem w Nowogardzie był 
wtedy ksiądz Stanisław Worono-
wicz (1906-1961), który przed 
wojną mieszkał w Młynowie, pow. 
Dubno, niedaleko Pełczy, w której 
Seweryn się urodził.

Seweryn żartował mówiąc, że 
na swoje wesele zaprosi Orkie-
strę Jana Cajmera. Cajmer był dy-
rygentem powstałej w 1946 i bar-
dzo wtedy popularnej Orkiestry 
Tanecznej Polskiego Radia. Po-
nieważ utwory tej orkiestry ra-
dio nadawało późną nocą powsta-
ło wówczas popularne powiedze-
nie „Masz zagrania jak Cajmer o 
północy” określające czyjeś dziwne 
zachowania.

Ojciec podarował młodej pa-
rze duże radio. Miało ono w środ-
ku magiczne oko świecące na zie-
lono, które pokazywało, czy radio 
jest właściwie ustawione na okre-
śloną stację.

Innym, znanym z radia dyry-
gentem był Zdzisław Górzyński – 
dyrektor Opery Poznańskiej. Za-
pamiętałem to, gdyż starszy kole-
ga w podstawówce, mieszkający 
na kolonii Krasnołęka, też nazy-
wał się Górzyński. 

15 grudnia 1956 Polskie Radio 
rozpoczyna nadawanie w I pro-
gramie słuchowiska Matysiako-
wie. Nie było jeszcze wtedy telewi-
zji i z zapartym tchem słuchamy w 
każdą sobotę, co się dzieje w War-
szawie na ulicy Dobrej. 

Cztery lata później zaczęto w 
niedziele nadawać powieść radio-
wą o życiu na wsi – W Jeziora-
nach.

Na przełomie lat 50. i 60. XX w. 
popularna była wspomniana au-
dycja słowno-muzyczna nagrywa-

na z udziałem publiczności – Zga-
duj-Zgadula. Odpowiadając pra-
widłowo można było wygrać sa-
mochód. Lubiana była „krajowa” 
wersja Podwieczorku przy mi-
krofonie, w której konferansjera-
mi byli przeważnie Zenon Wik-
torczyk i Mieczysław Pawlikowski. 
Występowali m.in. Marian Załuc-
ki, Hanka Bielicka, Andrzej Ru-
mian, Tadeusz Ross, Jerzy Ofierski 
(Sołtys Kierdziołek). Przedwojen-
ny „Podwieczorek” nadawany był 
z Hotelu Bristol, powojenny - z ka-
wiarni Stolica w Warszawie.

Rozgłośnia w Łodzi przygoto-
wywała rozrywkowy program We-
soły Autobus. „Autobus” „kur-
sował” w niedzielne popołudnia. 
Prowadzącym był Bogumił Kłod-
kowski, występujący również w Je-
zioranach. Często udział brał Emil 
Karewicz. Audycja zaczynała się 
piosenką: Sroczka na płocie, aha, 
aha, wyjrzyjże no ociec, aha, aha; 
co tak pędzi drogą, aż popatrzeć 
strach, hej, wesoły autobus gna po 
kocich łbach..

Nowogard
 Autobusem, może nie tak weso-

łym, w latach 1962-66 dojeżdżam 
do Liceum w Nowogardzie. Rano 
autobus kursuje na trasie Choci-
wel – Maszewo - Nowogard; po 
południu z powrotem. Linię ob-
sługiwał PKS Stargard; mieli auto-
busy marki Karossa, Jelcz, potem 
San. Autobusem tym jeździli kole-
dzy z Ogólniaka i z zawodówek, a 
także nauczyciel angielskiego Sta-
nisław Świrski. Czasami w auto-
busie włączone było radio. Kiedyś 
przez cały przejazd z Długołęki do 
Nowogardu słuchaliśmy piosenki 
Ewy Demarczyk Jaki śmieszny je-
steś pod oknem.

Latem 1965 popularny był prze-
bój Kasi Sobczyk O mnie się martw 
oraz W siną dal śpiewane przez 
Igę Cembrzyńską i Bohdana Ła-
zukę. Danuta Rinn i Bogdan Czy-
żewski opiewali uroki motocykla 
WSK, który przez tę piosenkę stał 
się równie znany jak motor WFM.

Od 1957 słuchałem sprawoz-
dań radiowych z Wyścigu Pokoju; 
wtedy to Polska zajęła II miejsce 
drużynowo po NRD. Do przed-
ostatniego etapu Polska była li-
derem drużynowym, przegrała w 
dramatycznych okolicznościach 
na ostatnim etapie do Warsza-
wy. Indywidualnie wygrał Bułgar 

Nenczo Christow. Wyścigu z roku 
1956, kiedy indywidualnie wy-
grał Stanisław Królak, nie pamię-
tam. Sprawozdawcami byli Bog-
dan Tuszyński i Bohdan Toma-
szewski. Charakterystyczny hej-
nał Wyścigu Pokoju przyciągał w 
maju przed głośniki radiowe mi-
liony słuchaczy. W latach 60. za-
częły się starty kolarzy pochodzą-
cych z Nowogardu z LZS Nowo-
gard. Rajmund Zieliński startował 
w 1963, 1965 i 1972; Czesław Po-
lewiak - w 1966, 1967 i 1972. Wte-
dy przez głośniki umieszczone 
m.in. przy ul. Jedności Narodowej 
(obecnie 3 Maja) można było słu-
chać bezpośrednich sprawozdań z 
trasy Wyścigu. Zawsze zbierała się 
tam spora grupa słuchaczy.

Dokładne wyniki z poszczegól-
nych etapów podawano w Kronice 
Sportowej Polskiego Radia. Wy-
myślił ją Konrad Gruda. Od po-
nad 60 lat Kronikę rozpoczynają 
słynne, legendarne już, słowa Ta-
deusza Pyszkowskiego: Oj, strzelaj, 
prędzej, strzela…

Przed Kroniką, o godzinie 21.00 
przedstawiano najświeższe wiado-
mości w audycji Z kraju i ze świa-
ta. Pod koniec audycji znani pu-
blicyści przedstawiali swoje felie-
tony na aktualne tematy. Bodajże 
w roku 1964 w Dzień Wszystkich 
Świętych, po powrocie z Cmenta-
rza w Nowogardzie, wysłuchałem 
felietonu Andrzeja Szczypiorskie-
go. Pisarz mówił w przejmujący 
sposób o przemijaniu i śmierci. 

W dawnych czasach nie było si-
łowni, ale na falach eteru była po-
wszechnie dostępna forma rekre-
acji sportowej i edukacji zdrowot-
nej w postaci gimnastyki poran-
nej. Jako pierwsza w Polsce gim-
nastykę poranną wprowadziła 15 
maja 1928 r. rozgłośnia poznań-
ska Polskiego Radia. Wznowiła ją 
w 1946 r. Do 1971 r. prowadził ją 
dr Karol Hoffman. Było to 7 minut 
gimnastyki przy fortepianowym 
akompaniamencie Franciszka Wa-
sikowskiego. Ostatnią Gimnastykę 
poranną Karol Hoffman nagrał 27 
lutego 1971, w przededniu swojej 
śmierci. Jego dzieło kontynuowa-
li inni autorzy – najdłużej doktor 
Lech Erdmann.

Niedawno skonstatowałem, że 
kiedyś (za PRL-u) nadawano w ra-
diu więcej kolęd niż teraz.

cd. za tydzień



13-16.05.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

europejskie podboje nowogardzkiego kulturysty

Krzysztof Skryplonek Mistrzem Europy!
W dniach 4-9 maja, w hiszpańskiej miejscowości Santa Susanna, kulturyści ze starego kontynentu rywalizowali podczas Mistrzostw Europy. W szerokim 
składzie reprezentacji Polski znalazł się Krzysztof Skryplonek oraz Joanna Wodecka, którzy reprezentują Pomorzanin Nowogard. Krzysztof Skryplonek 
wywalczył złoty medal w swojej kategorii oraz brązowy krążek w Open, przyczyniając się do fantastycznego wyniku polskiej kadry, która drużynowo zaję-
ła 6. miejsce na 40 europejskich reprezentacji.

To kolejny wielki sukces 
nowogardzkiego kulturysty, któ-
ry reprezentuje Pomorzanin Nowo-
gard. Przypomnijmy, że Krzysztof 
Skryplonek na początku swojej ka-
riery został mistrzem Polski junio-
rów. Następnie w 2013 roku wywal-
czył tytuł Mistrza Polski seniorów, 
w tym samym roku otarł się o po-
dium Mistrzostw Europy zajmując 
4. miejsce. W 2014 roku nowogar-
dzianin wywalczył już brązowy me-
dal mistrzostw starego kontynentu. 
W 2015 roku kulturysta Pomorza-

nina został Wicemistrzem Europy, 
by przed kilkoma dniami świętować 
swój największy sukces i zdobycie 
najcenniejszego medalu, w najważ-
niejszej europejskiej imprezie. 

Zanim jednak zawodnik z No-
wogardu wystąpił w Hiszpanii, zali-
czył kilka startów w innych krajach. 
Najpierw podczas Grand Prix Nie-
miec, które odbywały się w Bochum 
pod koniec lutego, Krzysztof Skry-
plonek zajął 6. miejsce. Następnie 
w Oslo, podczas Grand Prix Nor-
wegii, nowogardzianin wywalczył 

srebrny medal, na koniec Krzysztof 
Skryplonek dorzucił srebro w swo-
jej kategorii oraz brąz w Open, pod-
czas Grand Prix Szwecji rozgrywa-
nego w Malmo. 

Reprezentant Polski broniący 
barw Pomorzanina Nowogard, w 
Santa Susanna wystartował w kate-
gorii Kulturystyka mężczyzn (40-
49 lat) do 90 kg. Skryplonek sięgnął 
po złoto wyprzedzając na podium 
Francuza Giovanniego Cebeddu 
oraz Niemca Martina Koslowskiego. 
Drugi krążek Krzysztof Skryplonek 
wywalczył w kategorii Open. Nowo-
gardzianin zdobył brązowy medal, 
przegrywając jedynie z Hiszpanem 
Manuelem Canadillasem oraz Wło-
chem Filippo Masuccim.

Poza finałem w swojej kategorii 
znalazła się Joanna Wodecka, któ-
ra wystartowała w Fitness Kobiet 
do 158 cm. Zawodniczka, która re-
prezentuje Pomorzanin Nowogard, 
uplasowała się w swojej kategorii na 
11. miejscu.   

Polska reprezentacja kulturystów, 
w sumie na Mistrzostwach Europy 
wywalczyła 6. miejsce w klasyfikacji 
drużynowej na 40 sklasyfikowanych 
reprezentacji. Z kolei kadra kobiet 
uplasowała się na 10. miejscu w Eu-
ropie.  KR

Sołtysi w Gminie osina

Zależy mi na tym, aby mieszkańcy Redostowa byli zadowoleni…
W roku ubiegłym, prezentowaliśmy państwu sylwetki sołtysów z gminy Nowogard, tym razem prezentujemy sołtysów i ich działalność w gminie Osina. 
Ostatnią naszą rozmówczynią była Agnieszka Pakulska, sołtys Osiny. Tym razem rozmawiamy z Jolantą Buksińską, mieszkanką Redostowa, która funkcję 
sołtysa tej wsi pełni od 2015 roku. W trakcie rozmowy pytamy panią sołtys  m.in. o to, z jakimi problemami boryka się wieś oraz na co zostanie spożytko-
wany fundusz sołecki w 2016 rok.  

Dziennik Nowogardzki: Dlacze-
go zdecydowała się pani kandydo-
wać na stanowisko sołtysa wsi Re-
dostowo ?

Jolanta Buksińska: Odkąd pa-
miętam organizowałam w Redosto-
wie różnego rodzaju imprezy okolicz-
nościowe, a to Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.. 
Na te wyjątkowe uroczystości przy-
gotowywałam występy artystyczne, 
podczas których dzieci z naszej wio-
ski  prezentowały wierszyki, śpiewa-
ły piosenki. Praca z dziećmi spra-
wiała mi ogromną radość. Od za-
wsze lubiłam angażować się w róż-
nego rodzaju działalność społeczną. 
Poza tym, mój mąż przez jakiś czas 
był również sołtysem wsi. Wiedzia-
łam na czym ta praca polega, dlate-
go stwierdziłam, że może warto by-
łoby spróbować. Gdy mój mąż zrezy-
gnował już z tej funkcji stwierdziłam, 
że zgłoszę swoją kandydaturę na soł-
tysa Redostowa. Oprócz mnie starto-
wało jeszcze dwóch mieszkańców wsi. 
Moi „rywale” zdobyli po dziewięć gło-
sów, ja zaś otrzymałam dwadzieścia 
pięć. Zależy mi na tym, aby miesz-
kańcy wsi byli zadowoleni z wszelkich 
działań podejmowanych przeze mnie 
i radę sołecką. Robimy wszystko, by 
nasza wieś była coraz piękniejsza.

DN: Z jakimi problemami bo-
ryka się wieś? Który z tych proble-
mów według pani należy jak naj-
szybciej rozwiązać?

Naszym największym problemem 
są drogi. A poza tym, staramy się 
na bieżąco realizować wszelkie inne 
sprawy, które wymagają jakiejkol-
wiek interwencji. Wcześniej w naszej 
miejscowości brakowało kilku lamp, 
ale ten problem szybko udało nam się 
załatwić. Mieszkańcy na chwilę obec-
ną nie zgłaszają żadnych problemów, 
które wymagałyby natychmiastowej 
reakcji. Wracając do tematu dróg, to 
powiem pani, że droga w naszej miej-
scowości nie jest w najgorszym sta-
nie. Problemem są z pewnością duże 
ubytki w drodze. Gmina i tak w miarę 
swoich możliwości wypełnia te zagłę-
bienia. Muszę jednak dodać, że dro-
ga która przechodzi przez naszą wieś, 
jest drogą skarbu państwa. W najbliż-
szym czasie będzie składany wniosek, 
aby ta droga stała się drogą gminną. 

DN: Czy mieszkańcy wsi, chęt-
nie uczestniczą w organizowanych 
przez panią zebraniach. Jakie są 
pani odczucia dotyczące zaangażo-
wania mieszkańców w sprawy wsi? 

Na zebrania wiejskie  przychodzi 
od 10 do 12 osób, są to zazwyczaj te 
same osoby co zawsze. Za ich obec-
ność bardzo dziękuję. Chciałabym 
podziękować również wszystkim tym, 
którzy pomagają mi w wielu spra-
wach. Zawsze mogę na Was liczyć. 
Gdy wieś organizuje większe impre-
zy, takie jak np. Dzień Redostowia-
ka, to muszę przyznać, że cała wieś 
ochoczo garnie się do pracy. W takich 
sytuacjach nikt nie odmówi pomocy, 
możemy na siebie zawsze liczyć. Mam 
nadzieję, że coraz więcej mieszkań-

ców będzie przychodzić na zebrania. 
Im będzie nas więcej tym lepiej, każdy 
będzie mógł się wypowiedzieć, coś za-
proponować. Serdecznie zapraszam.

DN: Czy może pani powiedzieć, 
na co został spożytkowany fundusz 
sołecki w 2015 roku?

W zeszłym roku przeznaczyliśmy 
fundusz sołecki w wysokości 9.333, 
63 zł. m.in. na doposażenie świetli-
cy, na działalność kulturalną oraz es-
tetykę wsi. Na doposażenie świetlicy 
przeznaczyliśmy najwięcej środków, 
bo ponad 6.000 tyś zł. Zakupiliśmy z 
tych pieniędzy m.in. naczynia.  

DN: A na co zostanie przezna-
czony fundusz sołecki z 2016 roku?

Zacznę od tego, że wieś Redostowo 
w 2016r., otrzymała na potrzeby wsi 
9.776,75 złotych. Część środków prze-
znaczyliśmy na działalność kultural-
ną. Z tych pieniędzy organizujemy 
różnego rodzaju imprezy, takie jak 
np. Choinka, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, 
Sylwester itd. Środki z funduszu so-
łeckiego mamy również przeznaczo-
ne na estetykę wsi. Planujemy z tych 
pieniążków wyrównać plac koło ko-
ścioła tam, gdzie m.in. jest parking. 
Zrobimy to po to, aby postawić tam 
ogromny głaz, na którym zawiśnie 
tablica upamiętniająca początki po-
wojennego  osadnictwa w Redosto-
wie. Jeśli uda nam się to zrealizować, 
to chciałabym jeszcze w tym roku zro-
bić otwarcie tego miejsca. Myśleliśmy 
również o tym, by upiększyć stawek, 
który znajduje się niedaleko świetlicy. 
Naprawdę robimy wszystko, by nasza 
wieś wyglądała coraz lepiej.

Na zakończenie muszę dodać, że 
przeznaczyliśmy również pieniąż-
ki na zakup nowej huśtawki na plac 

zabaw. Zainwestowaliśmy również 
środki z funduszu społecznego na 
sprzęt do ćwiczeń. 

DN: Czy jest pani zadowolona ze 
współpracy z Urzędem Gminy w 
Osinie?

  Oczywiście, że tak. W razie ja-
kiejkolwiek potrzeby możemy za-
wsze liczyć na pomoc ze strony wój-
ta i pracowników urzędu gminy. 
Gdy przyjeżdżam do gminy z jakimś 
problemem bądź też sprawą, to każ-
dy stara mi się jakoś pomóc. Jeszcze 
nigdy nie spotkałam się z tym, by 
ktoś mi tej pomocy odmówił. Wójt 
podczas jednej z uroczystości, któ-
ra miała u nas miejsce zadeklarował, 
że dołoży wszelkich starań, aby wy-
remontować starą świetlicę, a jeśli 
się to nie uda, to postawi nową. Wójt 
oczywiście słowa dotrzymał, wybu-
dowano w centrum wsi nową świe-
tlicę, w której  organizowane są róż-
nego rodzaju uroczystości. Widać, 
że wójtowi zależy na tym, by Gmi-
na Osina się rozwijała. Ja ogólnie je-
stem bardzo zadowolona ze współ-
pracy z naszym wójtem i pracowni-
kami Gminy.   

DN: W jaki sposób przyczynia 
się pani do promowania swojego 
sołectwa? 

Zachęcam swoich znajomych, by 
odwiedzali Redostowo chociażby dla-
tego, że mamy na terenie naszej wio-
ski szkółkę drzewek i krzewów ozdob-
nych. Firma, która prosperuje na te-
renie naszej miejscowości jest na-
prawdę nam bardzo pomocna. Na 
dniach otrzymamy od przedsiębior-
stwa drzewka, które zamierzamy 
posadzić koło świetlicy. Za ten hoj-
ny gest bardzo dziękujemy. W naszej 
wiosce, mamy również paintball. Za-

chęcam do skorzystania z tej atrak-
cji. Redostowo posiada nawet punkt 
biblioteczny, który jest odwiedzany 
przez miłośników czytania. Oprócz 
tego organizujemy co pięć lat dużą 
imprezę, jaką jest Dzień Redostowia-
ka. Na tę uroczystość zjeżdżają się na-
wet byli mieszkańcy Redostowa, któ-
rzy obecnie mieszkają gdzieś w Pol-
sce, a nawet i za granicą. Zapraszamy 
w 2019 roku do wspólnego udziału w 
zabawie. Jest u nas wiele ciekawych 
miejsc, mamy wolne grunty, może ja-
cyś inwestorzy zainteresują się naszą 
miejscowością. 

Gdyby powstało coś jeszcze, to wio-
ska może byłaby bardziej atrakcyjna. 

DN: Wybiegając w przyszłość, 
proszę mi powiedzieć jak wyobraża 
sobie pani Redostowo za 5, 10 lat?

Chciałabym, aby w dalszym cią-
gu nasza wioska się rozwijała. Aby 
te wolne grunty w naszej miejscowo-
ści  zostały zagospodarowane. Marzy 
mi się również taka mała kawiaren-
ka u nas. Miejsce, gdzie mieszkańcy 
mogliby się spotykać, wypić herbatę, 
zjeść ciastko. Wcześniej takie miejsce 
przypominała stara świetlica. Miesz-
kańcy przychodzili, by wypić kawę, 
posiedzieć, porozmawiać. Może war-
to byłoby pomyśleć, by zrobić w naszej 
wiosce taki mały park.  Postawiłoby 
się kilka ławek, mieszkańcy mogliby 
udać się w to miejsce, aby odpocząć. 
Może już do tej pory uda się zmo-
dernizować nasze drogi. Dobrze by-
łoby, gdyby powstał chodnik. Oprócz 
tego planuję w świetlicy zrobić takie 
punkt, w którym widnieć będą dyplo-
my za udziały w konkursach, zdjęcia 
czy choćby kronika wsi.  

Rozmawiała Klaudia Stefańska 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zuzanna córka Doroty i 
Mariana Lewandowskich 
ur. 6-05-2016 z Nowogardu

Szymon syn Iwony Łuczak 
ur. 7-05-2016 z Błotnego 
Młynu

Honorata córka Hanny 
Bartkowiak ur. 9-05-2016 
z Nowogardu

Natan syn Agnieszki i 
Tomasza Socha ur. 8-05-
2016 z Nowogardu

Emilia córka Agaty i Woj-
ciecha ur. 6-05-2016 z No-
wogardu

Filip syn Katarzyny Sta-
wińskiej ur. 5-05-2016 z 
Nowogardu

Córka Wiolety Szyłko ur. 
9-05-2016 z Kościuszki

Apel Zarządu Koła Miejsko- 
Gminnego PZW w Nowogardzie
W okresie lat 2012-2014, przy Jeziorze Kościuszki, z inicjatywy Prezesa Koła Miejsko-
-Gminnego PZW w Nowogardzie Edwarda Paszkiewicza i członka zarządu Koła Tadeusza 
Siembidy, została wybudowana przystań wędkarska w Olchowie.

Na terenie przystani obejmują-
cej obszar około 1000 m² wykona-
no miejsca parkingowe dla ponad 
20 samochodów oraz ogrodze-
nie. Urządzono teren rekreacyjny, 
na którym zlokalizowano wiatę, 
miejsce na ognisko, stolik i ław-
ki oraz w bezpośrednim sąsiedz-
twie wybudowano ogólnodostęp-
ny pomost wędkarski. Przy budo-
wie i urządzeniu przystani węd-
karskiej brali udział członkowie 
Zarządu Koła, liczni sponsorzy, 
jak również zaprzyjaźnieni z Ko-
łem mieszkańcy Olchowa.

W roku 2015 staraniem Zarzą-
du Koła, dzięki pomocy Burmi-
strza Nowogardu, droga do przy-
stani przy jeziorze została wyrów-
nana oraz częściowo uzupełnio-
na kruszywem, umożliwiając do-
godny dojazd. Uzupełniono rów-
nież brakującą ziemię do budo-
wanego slipu, który wymaga jesz-
cze częściowego utwardzenia dna 
i oczyszczenia z zarośli trzciny.

Prace te planujemy wykonać 
w bieżącym roku. Pomimo tak 
ogromnego zaangażowania Za-
rządu Koła i licznej grupy osób 
udzielających wsparcia przy bu-
dowie przystani nie przeszkodziło 
to wandalom w niszczeniu obiek-
tu przystani. 

W dniu 5 maja 2016 r., człon-
kowie Zarządu Koła w osobach: 
Edward Paszkiewicz, Kazimierz 
Ziemba, Zygmunt Lisowski, Jó-
zef Jóźwiak, Jan Stępień i Tade-
usz Siembida dokonali przeglą-

du przystani. W trakcie przeglą-
du ustalili, że nieznani sprawcy 
(miejmy nadzieję, że w niedługim 
czasie zostaną ujawnieni) zde-
wastowali i połamali część ogro-
dzenia, zniszczyli – najprawdo-
podobniej spalili stolik i ławecz-
kę przy ognisku, wyłamali część 
płyty z pokrycia dachowego wia-
ty, nie oparły się im również kra-
wężniki drogowe rozdzielające 
stanowiska do parkowania samo-
chodów, które także powywracali. 
W związku z powyższym zwraca-
my się z gorącym apelem do węd-
karzy, mieszkańców Olchowa i 
wszystkich osób korzystających 
z przystani wędkarskiej o podję-
cie walki z wandalami i pomoc w 
ich ujęciu. Tylko wspólne działa-
nia nas wszystkich mogą temu za-
pobiec.

O wszelkich zauważonych ak-
tach wandalizmu prosimy infor-
mować Prezesa Koła, Edwarda 
Paszkiewicza telefon: 603435618 
oraz Komendanta Grupy Spo-
łecznej Straży Rybackiej, Dariusza 
Kaczmarka tel. 604 633 926.

W celu naprawy wyrządzonych 
szkód i przygotowania przystani 
wędkarskiej do rozpoczynające-
go się sezonu wędkarskiego, pra-
gniemy poinformować i zaprosić 
wszystkich  wędkarzy oraz osoby 
korzystające z przystani do prac 
przy jej porządkowaniu.

Wykonanie tych prac zaplano-
waliśmy na dzień 21 maja 2016 
roku (sobota), zbiórka o godzi-
nie 10:00 w Olchowie. Należy w 
miarę możliwości zabrać ze sobą 
niezbędne narzędzia jak: grab-
ki, szpadle, pędzle do malowania 
itp. Zapraszamy szczególnie po-
siadaczy łódek wędkarskich  zain-
teresowanych korzystaniem ze sli-
pu do jego budowy. Osoby te win-
ny wyposażyć się w buty gumo-
we, najlepiej w wodery. Uczynimy 
wszystko, aby jezioro Kościuszki 
było przyjazne wędkarzom i oso-
bom tam przebywającym. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami 
Zarząd Koła MG PZW

Oprac: Tadeusz Siembida, 
Członek Zarządu Koła  

dwa zespoły zagrają u siebie

Przerwą złą passę?
Pierwszy i drugi zespół Pomorzanina, w najbliższy weekend 
zagrają na własnym boisku kolejne spotkania ligowe. Pod-
opieczni Fernando przegrali już 8 spotkań z rzędu, z kolei 
„rezerwowi” na punkty czekają od trzech spotkań. Czy w 
meczach z Kłosem Pełczyce oraz OKS-em Goleniów, zespo-
ły z Nowogardu przerwą niechlubną passę?

W sobotę (14 maja), o godzi-
nie 16:00, ostatni w tabeli Po-
morzanin Nowogard, przed 
własną publicznością podejmo-
wać będzie walczący o utrzy-
manie Kłos Pełczyce. Rywa-
le zajmują 13. miejsce w ligo-
wej tabeli i do bezpiecznej stre-
fy tracą 9 punktów, zatem przy 
Pomorzaninie, sarmacie oraz 
Zorzy, są kolejnym pewniakiem 
do spadku. Kłos na wyjazdach 
spisuje się słabo, gdyż piłkarze 
z Pełczyc na obcym terenie wy-
walczyli 3 zwycięstwa oraz za-
notowali 9 porażek, a wszyst-
ko to przy 15 strzelonych i 27 
straconych golach. W pierw-
szej rundzie nowogardzianie 
wywieźli z Pełczyc jeden punkt, 
remisując tam 2:2. Czy obecnie 
ten zespół jest w stanie wywal-
czyć punkty z Kłosem w naj-
bliższą sobotę?

Drugi zespół Pomorzanina w 

niedzielę (15 maja), o godzinie 
15:00, również na stadionie w 
Nowogardzie zagra z OKS-em 
Center MD Goleniów. Rywa-
le są solidną drużyną w 3 gru-
pie A Klasy, piłkarze z Golenio-
wa zajmują 5. miejsce w ligowej 
tabeli, i do tej pory uzbierali 18 
punktów więcej niż rezerwy z 
Nowogard. OKS jest skuteczny 
na wyjazdach, do tej pory wy-
grał 6 spotkań, jeden mecz zre-
misował oraz zanotował 3 po-
rażki. Goleniowianie więcej 
punktów w tym sezonie zdobyli 
na boiskach rywali niż u siebie, 
dlatego „rezerwowym” w nie-
dzielę nie powinno być łatwo o 
przerwanie serii trzech spotkań 
bez punktu. Przypomnijmy, że 
w pierwszym spotkaniu oby-
dwu zespołów, OKS rozgromił 
nowogardzian 7:4. 

KR

mistrzostwa Wielkopolski masters oraz młodzieży

Chrabąszcze z medalami
W sobotę (7 maja) na lotnisku w Pile, zostały przeprowadzone Mistrzostwa Wielkopolski w 
kolarstwie, w kategorii Masters oraz dzieci i młodzieży. Pośród młodszych kolarzy trzy me-
dale wywalczyli podopieczni Ryszarda Posackiego z Chrabąszczy Nowogard. W kategorii 
Masters, blisko medalu był Jan Zugaj. 

Pośród Mastersów przeprowa-
dzono dwa wyścigi, jazdę indy-
widualną na czas oraz wyścig ze 
startu wspólnego. W „czasówce” 
kolarze rywalizowali na 10 km. 
Jedyny reprezentant Nowogar-
du- Jan Zugaj, był bliski wywal-
czenia miejsca na podium. Nasz 
reprezentant pokonał trasę z cza-
sem 00:13:31 i zajął 5. miejsce, 
tracąc do zwycięzcy nieco ponad 
24 sekundy. W wyścigu ze star-
tu wspólnego kolarze pokonali 49 
km, nowogardzianin uplasował 
się na 8. miejscu, kończąc wyścig 
z czasem 01:01:47. 

Mastersom towarzyszył Wyścig 

Kolarski dla dzieci i młodzieży, w 
którym pojechało czterech pod-
opiecznych Ryszarda Posackiego. 
Świetnie w kategorii Junior Młod-
szy wypadł Mateusz Gliwka, który 
zajął 1. miejsce. W kategorii pod-
stawówek na 1. miejscu swój wy-
ścig ukończył Hubert Grygowski, 
a zaraz za nim ze srebrnym me-
dalem rywalizację zakończył Ja-
cek Fecak. 

Niewiele zabrakło w tej katego-
rii Nikoli Wielowskiej, która osta-
tecznie uplasowała się na 4. miej-
scu. 

KR
Mateusz Gliwka na najwyższym stop-
niu podium podczas Mistrzostw Wiel-
kopolski
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Z okazji imienin 
koleżance 

Zosi Bartulewicz 
bukiet najwspanialszych życzeń: 

uśmiechu i szczęścia, radości każdego 
dnia oraz wszelkiej pomyślności 

składa 
Marysia z rodziną

„dyskoteka z okazji 
dnia dziecka”

w Bawialni kolorado
liczba miejsc ograniczona

Szczegóły pod 
nr tel. 783 230 952, 

698 513 015
oraz na miejscu

w Bawialni kolorado

maraton mTB Polodowcową krainą drawy i dębnicy

Nowogardzianie na podium
W niedzielę (8 maja), w miejscowości Połczyn Zdój, został rozegrany Maraton MTB Polo-
dowcową Krainą Drawy i Dębnicy. W wyścigu wystartowali kolarze LKK Nowogard, którzy 
w swoich kategoriach wywalczyli miejsca na podium. 

Na dystansie Mega wystarto-
wał Adam Wielowski oraz Marek 
Szymański. Wielowski startujący 
w kategorii M4 ukończył wyścig 
z czasem 3:59:07, który pozwo-
lił mu zająć 13. miejsce w swo-
im przedziale wiekowym oraz 40. 
pozycję w Open mężczyzn. Ma-
rek Szymański dystans Mega po-
konał z czasem 4:12:09, który za-
pewnił mu brązowy medal w ka-
tegorii M6 oraz 50. pozycję w 
Open mężczyzn. 

Na dystansie Mini zaprezento-
wał się jeden kolarz LKK Nowo-
gard, a był nim Jan Baran. Startu-
jący w kategorii wiekowej M6 ko-
larz z Nowogardu, dystans poko-
nał z wynikiem 3:14:48, a czas ten 
pozwolił mu cieszyć się z brązo-
wego medalu w swoim przedzia-
le wiekowym. W Open mężczyzn 
Jan Baran sklasyfikowany został 
na 50. miejscu.  

KR
Na zdjęciu Marek Szymański, który w 
swojej kategorii wiekowej wywalczył 3. 
miejsce podczas maratonu MTB Polo-
dowcową Krainą Drawy i Dębnicy.

ŻyCZeNIa reklama
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Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu w Goleniowie
w sprawie  I przetargu  ustnego nieograniczonego

Przedmiot najmu:
Lokal użytkowy Nr 216 o pow. 63,14 m2 usytuowany  

na II piętrze w budynku byłego hotelu ”Cisy” w  Nowogardzie. 
- wywoławcza stawka wyjściowa za 1m2 powierzchni w stosunku 

miesięcznym wynosi  12,11 zł  - wadium wynosi  1,21 zł
Do wynegocjowanej stawki czynszu dolicza się podatek VAT w wy-

sokości 23% (stawka czynszu nie obejmuje opłat za media oraz podat-
ku od nieruchomości) 

 Przetarg odbędzie się w dniu  14 czerwca 2016 roku o godz. 900 
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro 
pokój 125).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa 
Powiatowego -  Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-
0000-0459-2000-0040 do dnia 10 czerwca 2016 r. 

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu najmu  można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 204 II pię-
tro) lub tel. (91), 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o 
przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych ww.powiat-
-goleniowski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.
goleniow.ibip.pl

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard
poszukuje osób chętnych do pracy  

na stanowisku pracownik produkcji 
przy obróbce osłonek naturalnych

Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów 
   sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 91 39 22 394

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV 
i listu motywacyjnego na adres:
kadry@bsgoleniow.pl
lub do siedziby Centrali Banku
Bank Spółdzielczy, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 56
w ciągu  14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

 zatrudni pracownika 
do obsługi informatycznej Banku

Oczekiwania :
■ wykształcenie wyższe w obszarze informatycznym  
■ staż pracy związany z obsługa informatyczną
■ atutem będzie staż w bankowości

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na 
stanowisko informatyka (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych: tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,  z późn. zm.)”.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 
osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Zaginęła !!!
Sunia wabi się Kora, nie ma jesz-

cze roku. Uciekła z miejscowości 
Wyszomierz we wtorek 12 kwiet-
nia 2016 r. Widziana była w wielu 
miejscach. Prawdopodobnie prze-
trzymywana jest u kogoś w domu. 
Na zdjęciach wygląda na nieco niż-
szą i młodszą niż jest w rzeczywisto-
ści. Proszę o kontakt  pod nr telefo-
nu 511 053 424 lub 510 680 139

Przewidziana nagroda!

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Żeglarskiego 

„KNAGA  w Nowogardzie, za-
prasza członków i sympatyków 
Klubu  na spotkanie poświęco-
ne sprawozdaniu Zarządu Klu-
bu  z działalności w roku 2015 
połączone z otwarciem  sezonu 
żeglarskiego 2016.                                          

Termin spotkania: 14 maja 
(sobota), godz. 16:00 przystań 
klubowa.

Zarząd

otwarte zawody wędkarskie spławikowe 

Bezkonkurencyjny  
Dariusz Kaczmarek 
W dniu 3 maja 2016 r., Urząd Miejski w Nowogardzkie i Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzkie wspólnie zorganizowali otwarte wędkarskie zawody spławikowe o 
puchar Burmistrza Nowogardu na Jeziorze Nowogardzkim.

Przy wspaniałej słonecznej po-
godzie do zawodów przystąpiło 38 
zawodników, w tym 5 juniorów. 
Wszystkich zawodników powi-
tał Prezes Koła Miejsko-Gminne-
go PZW w Nowogardzie, Edward 
Paszkiewicz, życząc im udanych 
połowów i szlachetnej rywaliza-
cji. Podstawowe zasady regulami-
nu zawodów omówił sędzia głów-
ny zawodów Bogdan Rekowski. 
Po rozlosowaniu numerów star-
towych i zajęciu stanowisk, roz-
poczęła się trzygodzinna walka o 
zwycięstwo. 

Od początku aż do końca zawo-
dów brania ryb były bardzo sła-
be, bo ponad połowa zawodni-
ków nawet nie powąchała ryby. 
Mimo to bezkonkurencyjny oka-

zał się Dariusz Kaczmarek, któ-
ry z liczbą 1170 punktów, zmiaż-
dżył pozostałych wędkarzy i ko-
lejny raz zdobył 1. miejsce. Na 2. 
miejscu z liczbą 490 punktów na 
koncie uplasował się Mikuła Da-

niel. Na 3. pozycji sklasyfikowa-
ny został zdobywca 330 punktów 
– Mariusz Przybyłek. W pierwszej 
dziewiątce uplasowali się nastę-
pujący wędkarze: 4. miejsce Tom-
kowski Władysław, 5. miejsce Saja 
Mieczysław, 6. miejsce Kowalczyk 
Miłosz (junior), 7. miejsce Maceł-
ko Robert, 8. miejsce Kućmira Ta-
deusz, 9. miejsce Kozłowski Wła-
dysław, 10. miejsce Kowalski Ma-
ciej.

Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we puchary i upominki. Nagro-
dy trafiły do zawodników, którzy 
zdobyli największą ilość punktów 
do 10. miejsca włącznie. Wręcze-
nia pucharów i upominków doko-
nali w imieniu Burmistrza Nowo-
gardu, Jarosław Soborski, Kierow-
nik Wydziału Rozwoju Lokalne-
go i Funduszu Kultury i Sportu, w 
imieniu  Koła Miejsko-Gminnego 
PZW, Edward Paszkiewicz, Prezes 
Koła i sędzia główny Bogdan Re-

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje Morisa.

Czym ten pies zawinił, że 
mieszka za kratami Schroniska? 
Niczym, to na pewno nie jego 
wina. Moris to kolejne psie cudo, 
które nie mamy pojęcia co robi w 
schronisku. Bardzo grzeczny, lubi 
się łasić i lgnie do człowieka, po 
prostu nie możemy o nim powie-
dzieć złego słowa. Model z niego 
nieziemski, jak zobaczył obiektyw 
to nastawiał każdy profil prezen-
tując swe wdzięki i demonstrując 
hollywoodzki uśmiech. Ma bar-
dzo ładne futerko, które mu pięk-
nie błyszczy. Moris to po prostu 
kandydat na przyjaciela dla ro-

dziny, która lubi pieski większych 
gabarytów. Do adopcji do domu, 
gdzie nie ma innych psów. Jest już 
gotowy do adopcji. Kontakt w 
sprawie adopcji Morisa: p. Mar-
ta 793 844 842.

Red.

Adoptuj, nie kupuj 
kowski. Na zakończenie imprezy 
wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani pieczoną kiełbaską. Ob-
sługę zawodów pełnili: Bogdan 
Rekowski (sędzia główny), Tade-
usz Siembida (sędzia sekretarz), 
Zygmunt Lisowski i Zbigniew 
Kolasa (sędziowie kontrolni).

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida 

Członek Zarządu Koła MG PZW
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

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

A55.2.scz.13.06.do 

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

Toyota Kozłowski Sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydata 
na stanowisko:

- blacharz
Oferty proszę kierować na adres:

 Toyota Kozłowski Sp.z o.o. ul. 3 Maja 27b 72-200 Nowogard 
bądź e-mailowo na adres 

jakub.rudnicki@toyotanowogard.pl
W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 91 392 57 00

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Firma 
Koschem Ksel-Adamus S.J. 

w Węgorzynie 

pilnie zatrudni
- kierownika działu 

magazynu i logistyki, 
- kontrolera jakości, 

- tokarza 
CV kierować do: 

piotr@koschem.pl

A3.1.P.d/o
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oGŁo SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

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

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni traktorzystę  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu 
pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 
teleskopowej i doświadczenie w 
rolnictwie.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilną pracę na umowę o pracę

kOntakt: 602 649 587

Sprzedam  
VW Sharan

rok 2003, 1,9 tdi, 130 km
7-osobowy, wer. cruiser

tel. 531 921 028

NIerUCHomoŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-

da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar – 
uzbrojone, Kościuszki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul 
asnyka. 884 000 435

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe. Po 
16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w Nowo-
gardzie, ul. lutyków 1, tel. 665 057 097

•   Sprzedam pół bliźniaka z zabudowania-
mi gospodarczymi okolice Nowogardu. 
502 600 146

• Do wynajęcia pomieszczenie po byłym 
sklepie w Karsku. 609 245 816 

•  Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 
517 357 653

• Sprzedam garaż z działeczką – Bema. 668 
141 343 

• Sprzedam dzialke budowlaną na Asnyka. 
884 000 435 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 798 382 
886 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
Armii Krajowej. 517 503 673 

• Własnościowe, spółdzielcze, IV piętro 
66m2 zamienię na mniejsze. 788 205 378 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. Cena 
129 tys. do negocjacji po kapitalnym re-
moncie oprócz łazienki. 888 313 884 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53, 
61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzęzno – 
nowe bloki. Cena do uzgodnienia. 600 
695 151

•	 Sprzedam dom nad jeziorem w stanie 
surowym. 605 548 164 

• ‘SPrZedam mIeSZkaNIe W NoWoGar-
dZIe. NoWe, BeZCZyNSZoWe, dWUPo-
ZIomoWe, CZTeroPokoJoWe Z aNek-
Sem kUCHeNNym, PrZedoGrÓdek. 
Tel. 665 270 991’

• Wydzierżawie lokal o pow. 200 m2 w cen-
trum Nowogardu. 604 215 937

• Sprzedam mieszkanie o pow. 51,6m2 , bez-
czynszowe w kamienicy czterorodzinnej + 
garaż w cenie, Wojska Polskiego. Tel.  783 
223 218

•	 Sprzedam dom stan surowy na działce 
1,5 ha, oraz działki budowlane w olcho-
wie. 723 025 325 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie I piętro. 697 980 702 , 697 
972 751 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka przy 
domu 28 arów, ładnie położona. 91 39 21 
430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II,cena 
130 zł / mies.tel. 692549667.

•	 Sprzedam działkę budowlaną okolice 
stadionu. 695 400 600

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Dom na wsi parterowy koło Nowogardu, 
55 tys. 91 45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam lub zamienię (do II piętra) 
mieszkanie dwupokojowe. Poniatowskie-
go IV piętro. 605 850 786,91 39 105 18 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowego, 
bezczynszowego. 601 493 880

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe, 60m, z ogrodem, Bohaterów 
Warszawy. 609 630 095 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
bezczynszowe Bema. 692 120 127 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
151 516, 608 626 696

moToryZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 3 
drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 815

• Tanio nowe opony dętkowe, leżakowane 
650x16. Tel. 721 728 147 

• Sprzedam Forda Escorta 89 rocznik pro-
dukcji, 1300 poj., przegląd do 22.06.2016r., 
ubezpieczenie sierpień 2016. Cena 1500 zł 
do negocjacji. 795 429 655

 rolNICTWo
•	 Sprzedam siano w kostach i prosiaki. 

782 036 086

•	 orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 
95 

• Sprzedam presę kostukującą. 782 827 867

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 787 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rzepaku, 
koszenie łąk i zbiór, orka i talerzowanie, 
FHUP mICHlaS tel. 508 503 650

• Sprzedam prosiaki. 791 817 107

•  Sprzedam obornik. 602 708 518

• Kupię słomę w belach duże ilości. 602 708 
518 

• Sprzedam kombajn ziemniaczany. 692 
608 128 

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapitalnym re-
moncie. Cena 217 tys. 696 807 922 

• Sprzedam ciągnik 40,11 zarejestrowany. 
91 57 30 249 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377  

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•  Prasa belująca, pług trzyskibowy obraca-
ny, siewnik Poznaniak, kury nioski – sprze-
dam. 781 744 340 

USŁUGI
•	 moNTaŻ meBlI, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGoWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe dyWaNÓW, 
WykŁadZIN, TaPICerkI meBloWeJ Sa-
moCHodoWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIa-
ŁoWeJ / PoŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNo-
lINĄ/SPrZĄTaNIe: CZySZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dachowe, 
docieplenia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Glazurnik – solidnie i fachowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, oczka, grille, ta-
rasy. 722 154 477 

• Remonty i wykończenia mieszkań – wyko-
nam. 608 364 330

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Usługi elektryczne, wykonam wszelkie in-
stalacje elektryczne w domach jednoro-
dzinnych. 782 573 400

•	 remonty. 508 920 135 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

• amBerCare24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 533 848 005 lub 535 340 311

• Firma zatrudni pracownika ze znajomością 
spraw  kadrowych  tel. 91 39 25 275

• Potrzebna męska pomoc na wsi w ogro-
dzie i pracach przydomowych doraźnie. 
Tel. 660 206 833

• Hurtownia Drobiu przyjmie na pół etatu. 
602 288 598 

• Wynajmę stanowisko dla manikiurzystki, 
pedikiurzystki w nowo powstałym salonie. 
570 645 440

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wy-
bór drzew owocowych i ozdobnych. Pro-
mocja: Tuja szmaragd od 60-70 cm cena 10 
zł, tuja szmaragd =4m 50 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

•  Sprzedam zamrażarkę trzyszufladową. 
724 639 127 

• Sprzedam tanio piece CO wydajność do 
120 m2 i 250 m2, kuchnie gazową. Tel. 721 
728 147, 91 39 23 288

• Sprzedam nowy piec DEFRO OPTIMA PLUS 
dwumetrowy ze sterownikiem. 511 926 
600 

• Sprzedam betoniarkę 150 l. , spawrkę – Bu-
czek, zwolnicę do ciągnika C-360 i 2 resory 
do przyczepy D-36. 669 823 464 

•	 Poznam Panią lat 45-50, wdowa lub roz-
wódka, może być z zobowiązaniem, 
okolice Nowogardu. 665 783 694 

• Sprzedam rower górski dla nastolatka, 
500zł,  i BMX 1500 zł. 730 585 920
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r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

reklama

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

miejska Biblioteka

Spotkanie  
z Patrycją Drejas
We wtorek (10 maja), o godz. 16:30, w ramach cyku „Spo-
tkajmy się w Bibliotece” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie odbyło się spotkanie z 
kosmetologiem Patrycją Drejas. 

Pani Patrycja posiada specjali-
styczne wykształcenie i wiedzę z 
zakresu chemii, biochemii i fizjo-
logii, co wykorzystuje w codzien-
nej pracy w swoim gabinecie „La-
boratorium Piękna” w Nowogar-
dzie. Podczas spotkania przed-
stawiła obecnym paniom i pa-
nom prezentację „Kosmetolo-
gia dla każdego, wpływ upływa-
jącego czasu na naszą skórę”. Po 
części teoretycznej przygotowa-
ła miłą niespodziankę sprawdza-
jąc, kto uważnie słuchał jej pre-
zentacji. Za poprawną odpowiedź 
na zadane pytanie przygotowała 
nagrody w formie dwóch karne-
tów na darmowy zabieg i krem do 
twarzy. Dodatkową atrakcją była 
możliwość zrobienia sobie henny 
na brwi, z czego skorzystało kilka 

pań. Następne spotkanie z panią 
Patrycją Drejas zaplanowane jest 
na jesieni tego roku.

Info: własna
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZyŻÓWka DziennikakuPon  36
30. miasto w syberyjskiej części Rosji
31. kierowany wydech
32. imię Rusha, piłkarza
33. podbierak wędkarski
34. Feliks, słynny trener bokserów
35. wyraźna linia
36. bohater "Iliady"
37. ziarnisty lód
38. śniegowy dom
39.  ... Makower
40. ptak z rodziny kukułek
41. materiał do uszczelniania domu
42. amerykański urząd do spraw wywiadu
43. znane "Radio ..."
44. miasto w Holandii

Poziomo:
45. polski aparat fotograficzny
46. przeciwnik Wiga
47. imprezy sportowe
48. barwi w drukarce
49. tu założysz konto
50. dawniej o połysku
51. porcja rudy do wytopu
52. rodzaj ożaglowania
53. ... gospodarcza
54. system rządów w państwie
55. główny aktor corridy, matador
56. komasacja gruntów
57. mocuje żagiel do masztu
58. holownicza w bagażniku
59. prawy dopływ Dunaju
60. kochanka cesarza Nerona
61. państwo na Zakaukaziu
62. pisarz gwatemalski (1899-1974)
63. mieszkaniec Skandynawii
64. syn Posejdona
65. ... Kerkrade, klub piłkarski
66. francuski taniec dworski
67. narzędzie używane w ogrodnictwie i rolnictwie do 
spulchniania ziemi
68. kraj z Dublinem
69. Chanel, dyktatorka mody
70. ... Sumac, piosenkarka
71. port Japonii
72. wiertarka dentysty
73. Alecu, (1819-59), pisarz rumuński
74. badanie serca
75. tato
76. ścienna dekoracja w klasie
77. poemat Alfreda de Vigny
78. masyw na Saharze
79. Katie, gra w "Jeziorze marzeń"
80. stara rzecz
81. joga w bezruchu
82. miasto w RPA

PODPOWIEDŹ: AARAU, IZARA, SAKAMA, UMTATA.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. lany poniedziałek
2. kwiat jak cukierek
3. drzewo o srebrzystej korze
4. straszydło, monstrum
5. rzeka Olsztyna
6. plan działki budowlanej
7. "Dziewiąte ...", film
8. uderza w spłonkę
9. państwo z Tuwą
10. muszla klozetowa
11. po skaleczeniu
12. stop cynku z aluminium
13. miasto na Jawie
14. greko katolik w Polsce

15. miasto w Portugalii
16. drewno okrętowe
17. zastępca opata
18. futro z tchórza
19. wronie słowo
20. dorosły owad
21. rocznik
22. miasto w Szwajcarii nad rz. Aare, stolica Argowii
23. na wschód od PRL-u
24. Janos ... - węgierski "wieszcz"
25. unos
26. koleżanka Bolka i Lolka
27. nad kolanami
28. na morzu lub na głowie
29. powala boksera

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Gratula-
cje - najuprzejmiejsza forma zawiści.

Halina Szwal, Wiesław Borowik, Jolanta Kozioł, 
Robert Kierzyk, Danuta Wdowińska, Christiana Sy-
fert, Aneta Tamborska, Maria Machocka, Malwina 
Bryndza, Zofia Górecka, Andrzej Leszczyński, Bar-
bara Bartosik, Sławomir Jakubik, Zdzisława Cho-
cian, Cecylia Furmańczyk, Władysława Huget, Ali-
cja Wypych

Zwycięzcy: Malwina Bryndza, Robert Kierzyk, 
Barbara Bartosik

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Kacper Skowroński, Bartek 

Feliksiak, Kamil Feliksiak, Mateusz Wiertalak, Mi-
chasia Miśkiewicz

Zwycięzca:  Madzia Skowrońska
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI kro BU So Wa SeroCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

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

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BIŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

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

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

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

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

GolCZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁad JaZdy BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

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

INFormaTor lokalNy - NoWoGard

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

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

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do



Nr 36 (2466)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

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

Dobre okna 
w dobrej cenie

Kwadrat 
Meble

ul. armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.5

s. 4

s. 6

REKLAMA
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Zmiana warty 
w PSL

Dzień godności osób 
niepełnosprawnych

Mają się uwinąć w dwa tygodnie…

Ruszył remont (drugiego) przejazdu 
kolejowego

Duża frekwencja 
w KNADZE

Świerczewo

Jednak 
wytną… s. 3

Węgorzyce

Nowy sołtys

Procesja na 
zakończenie 
Misji

Biały personel 
obchodził swoje święto

Pielęgniarka, 
pielęgniarz 
– zawód 
doceniany?

s. 3
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Zaginęła !!!
Sunia wabi się Kora, nie 

ma jeszcze roku. Uciekła z 
miejscowości Wyszomierz 
we wtorek 12 kwietnia 2016 
r. Widziana była w wielu 
miejscach. Prawdopodobnie 
przetrzymywana jest u ko-
goś w domu. Na zdjęciach 
wygląda na nieco niższą i 
młodszą niż jest w rzeczywi-
stości. Proszę o kontakt 

pod nr telefonu 
511 053 424 

lub 
510 680 139 

Przewidziana nagroda!

Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek w sprawie zmiany nazw kilku ulic w 
Nowogardzie. Na liście są m.in. ulice: Ludwika Waryńskiego, Dąbrowszczaków czy 5 Mar-
ca. Jest także Plac Wolności, który zdaniem wnioskodawcy, winien się nazywać Placem So-
lidarności. Zapytaliśmy kilku przechodniów, czy zapoznali się na naszych łamach z tą ini-
cjatywą, i co na jej temat sądzą?

Pan Stanisław – Czytałem ten artykuł i uważam, że 
nazwy ulic powinny pozostać po staremu. Bo kto zapła-
ci za tę zmianę i ile ona będzie kosztować? Takie zmia-
ny zazwyczaj nie są dobrze przemyślane i niosą za sobą 
więcej szkody niż pożytku. Dlatego ja bym tych ulic nie 
zmieniał i zostawił je „po staremu”. 

Henryk Błaszczyk – Tak czytałem o tym w Państwa gaze-
cie i jestem zdania, że to dobra inicjatywa. Bo, po co ma jesz-
cze wisieć ten komunizm? Żyjemy w nowych czasach, dlatego 
czas zakopać tą złą przeszłość.  Jedna z  ulic  jest jeszcze L. Wa-
ryńskiego, i ona na pewno powinna być  zmieniona na inną. 

Wojciech Brejer  - Tak, czytałem o tym i nie wiem czy 
ta operacja wymiany ulic byłaby adekwatna do obecnej sy-
tuacji finansowej gminy. Nie miej zmiana ulic i usunięcie 
z ich nazw działaczy komunistycznych jest jak najbardziej 
potrzebna. Ale musi być wprowadzana powoli i z głową, 
zwłaszcza by nowe nazwy nie doprowadzały do sporów i 
nie potęgowały niepotrzebnych emocji. Dlatego jestem za 
zmianami ulic w Nowogardzie, ale sukcesywnie i z dobrym 
pomysłem. 

Pani Halina - Czytałam Waszą gazetę i było tam dosyć do-
brze napisane na ten temat. Wydaje mi się, że w innych mia-
stach zmieniają to, dlaczego więc nie mieliby zmienić i w No-
wogardzie. Ulica L. Waryńskiego powinna być zmieniona, bo 
tak jak upadł komunizm, tak powinny być zmienione niektó-
re nazwy ulic. Te ulice przypominają nam stare dzieje. Dlate-
go czas temu dać kres i zmienić to. Wiem, że ta wymiana nie 
będzie jakaś szczególnie droga, toteż tym bardziej należałoby 
ją przeprowadzić. Dlatego jak najbardziej jestem za tym, by 
stare nazwy ulic zastąpić nowymi, bardziej adekwatnymi do 
naszych czasów. 

Wanda Pertkiewicz – Tak, zapoznałam się z tym artykułem 
wspólnie z synem i osobiście  jestem za tym, by nazwy tych ulic 
zmienić, bo przecież już komunizmu nie ma, toteż nie ma sen-
su czcić osób z nim związanych. Dlatego tę sprawę trzeba bez-
względnie oddzielić i postawić przysłowiową „kropkę nad i”. 
Mam świadomość tego, że ta operacja może trochę kosztować. 
Dlatego trzeba ją przemyśleć, by nie było już np. Waryńskiego, 
lecz np. ul. Spokojna, Wesoła czy Szczęśliwa. Bo, kto by na takiej 
ulicy nie chciał mieszkać? 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

09.05.2016 r. 
godz. 14:30 
Pracownik firmy Orange po-

wiadomił o kradzieży linii na-
powietrznej w okolicy miejsco-
wości Łęgno. 

godz. 18:30 
W miejscowości Sikorki do-

szło do zdarzenia ogniowego, 
gdzie spłonął budynek gospo-
darczy. 

10.05.2016 r. 
godz. 17:40 
Podczas kontroli drogowej na 

ul. Kościuszki samochodu mar-
ki Mercedes ujawniono, że kie-
rujący pojazdem Paweł J. znaj-
duje się pod działaniem środ-
ków psychoaktywnych, nato-
miast pasażer, Bartłomiej W. 
posiadał przy sobie środek odu-
rzający w postaci marihuany. 

11.05.2016 r. 
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu komórkowego 
w miejscowości Miętno. 

12.05.2016 r. 
godz. 15:00
Na ul. 3 Maja, na przejściu dla 

pieszych doszło do kolizji dro-
gowej.

godz. 16:50 
Powiadomienie o uszkodze-

niu samochodu marki Opel 
Astra na ul. Żeromskiego. 

godz.  17:00 
Zgłoszenie oszustwa przy za-

kupie wózka dziecięcego za po-
średnictwem portalu interneto-
wego OLX. 

godz. 18:10 
Na ul. 700 Lecia doszło do ko-

lizji drogowej pomiędzy BMW i 
motocyklem Yamaha. 

13.05.2016 r. 
godz. 18:00 
Powiadomienie o kradzie-

ży z budynku gospodarczego w 
miejscowości Kikorze agregatu 
prądotwórczego, silnika do ło-
dzi motorowej oraz dwóch zwoi 
przewodu spawalniczego. 

godz. 18:50 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka na ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

godz. 19:40 
Kolizja drogowa na ul. 15 Lu-

tego, gdzie doszło do zderzenia 
pojazdu marki Audi i rowerzy-
sty. 
    
 st. insp. Klaudia 

Gieryń 

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, 
skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 

14.00 do 15.30

Masz sprawę z zakresu kompetencji 
samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Mają się uwinąć w dwa tygodnie…

Ruszył remont (drugiego) przejazdu kolejowego 
Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy w poprzednim wydaniu DN, wczoraj tj. poniedziałek 16 maja, ruszył remont przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. 
Batalionów Chłopskich. Jak zapowiada rzecznik PKP PLK, prace mają potrwać dwa tygodnie. W tym czasie przejazd będzie zamknięty dla ruchu. 

Przejazd zostanie przebudowany 
w takiej samej technologii, jak ten 
pierwszy przy ul. 700-lecia, który 
„Kolej” zmodernizowała na jesie-
ni 2014 roku. 

-Zakres remontu obejmuje zbu-
dowanie nowej nawierzchni dro-
gowej typu „STRAIL” – mówi Zbi-
gniew Wolny, rzecznik praso-
wy PKP PLK, które są właścicie-
lem przejazdu. - Jest to wytrzyma-
ła i trwała nawierzchnia wykona-
na z płyt gumowych, umożliwiają-
ca komfortowe pokonywanie prze-
jazdu. Ułożone zostaną także nowe 
szyny w torach nr 1, 3 i 4 i podkła-

dy w torze nr 2. Położony nowy as-
falt na dojazdach do przejazdu oraz 
na chodnikach. Ułożone będzie tak-
że nowe odwodnienie torów. 

Początkowo remont miał zo-
stać przeprowadzony na przeło-
mie czerwca i lipca, ale jak mówi Z. 
Wolny, udało się nieco przyspieszyć 
ten termin. 

-Ze względów formalnych roboty 
na przejeździe miały ruszyć na prze-
łomie czerwca i lipca, ale udało się 
wcześniej, dzisiaj (tj. poniedziałek – 
dop. red.) prace już ruszyły i zgodnie 
z harmonogramem  potrwają dwa 
tygodnie  – dodaje Z. Wolny. 

W tym czasie miasto zorganizo-
wało objazdy (mapa obok). Pro-
pozycja objazdu ul. 3 Maja do ul. 
Cmentarnej (Nadtorowej): ul. 3 
Maja - skrzyżowanie dróg Szcze-
cin-Gdańsk-Stargard (lub wcze-
śniejszy zjazd na ul. Bankową), 
ul. 700-lecia - przejazd kolejowy - 
ul.15-lutego - lub Młynarska (lub 
dalej ul. Adama Mickiewicza) - ul. 
Cmentarna (ul. Nadtorowa). Uli-

ca Stanisława Rzeszowskiego bę-
dzie normalnie przejezdna. Dobra 
wiadomość dla pieszych, którzy 
będę w zasadzie mogli przekra-
czać przejazd w trakcie remontu, 
dzięki kładce, która powstała po 
lewej stronie przejazdu – patrząc 
od strony ulicy Bat. Chłopskich. 

Wykonawcą robót, jakie wczoraj 
rozpoczęły się na przejeździe, bę-
dzie firma Bahn Technik Wrocław 

Sp. z o.o. Koszt zadania, który w 
całości ponoszony jest przez PKP 
PLK, to około 1.1 mln złotych. 

Jak zapewnił rzecznik PKP PLK,  
remont nie spowoduje zmian w 
rozkładzie jazdy pociągów. Jego 
zdaniem pasażerowie nawet nie 
odczują, że na przejeździe prowa-
dzone są roboty budowlane. 

SiMin 

Świerczewo: Drzewa przegrywają z wysepkami 

Jednak wytną…
Dziesięć dorodnych i pięknych lip, jakie rosną na wjazdach do Świerczewa, zostanie jednak usuniętych. Ostatnia nadzieja dla drzew była w rękach urzęd-
ników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ta jednak wydała pozytywną opinię do projektu usunięcia drzew.

Jak informowaliśmy w poło-
wie kwietnia, losem drzew zain-
teresowali się sami mieszkańcy 
Świerczewa, przynajmniej ci, któ-
rzy mieli wątpliwości czy należy je 
wycinać. Przypomnijmy, że o po-
zwolenie na likwidację 10 drzew, 
do gminy Nowogard wystąpiło 
starostwo Powiatowe w Golenio-
wie. Drzewa kolidują bowiem z 
planowanym montażem wysepek 

drogowych, jakie mają powstać w 
tym miejscu w czasie zapowiada-
nej modernizacji drogi. Lipy ro-
sną po prostu za blisko krawędzi 
jezdni, która ma zostać poszerzo-
na właśnie na potrzebę instalacji 
wysepek. Starostwo tłumaczy, że 
w ten sposób chce zwiększyć bez-
pieczeństwo na wsi, o co zresz-
tą wnioskowali sami mieszkańcy, 
skarżący się na zbyt szybko prze-
jeżdżające przez miejscowość sa-
mochody. Mieszkańcy chcieli bu-
dowy progów zwalniających na 
terenie miejscowości, a nie wyse-
pek przed wjazdem do wsi. Zda-
niem urzędników z powiatu, pro-
gi jednak nie mogą zostać zamon-
towane na tej drodze, bo zabra-
niają tego przepisy. Starostwo po-
nadto uważa, że progi zwalniające, 
wbrew temu co się powszechnie 
sądzi na temat ich skuteczności, 
nie przyniosą oczekiwanego przez 
mieszkańców efektu. Inny aspekt, 

to ten finansowy. Jak podkreślał 
starostwa goleniowski, Tomasz 
Kulinicz, wycinka drzew jest nie-
zbędna do pozyskania wielomi-
lionowej dotacji na przebudowę 
wspomnianej drogi, gdyż zasto-
sowane elementy bezpieczeństwa 
ruchu mają bezpośrednie przeło-
żenie na pozyskanie dodatkowych 
punktów za bezpieczeństwo. 

RDOŚ uzgadnia 
Sprawą drzew zainteresowa-

ła się na wniosek Burmistrza No-
wogardu, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Szczeci-
nie. Instytucja ta zbadała, czy wy-
cinka drzew jest konieczna, aby 
przeprowadzić modernizację dro-
gi. RDOŚ wypowiedziała się na 
ten temat wczoraj. 

- W wyniku postępowania wy-
jaśniającego - po przeprowadze-
niu oględzin oraz po uzyskaniu od 
wnioskodawcy dodatkowych wy-
jaśnień, 29 kwietnia 2016, RDOŚ 

w Szczecinie wydał postanowienie 
uzgadniające. Sprawdzona zosta-
ła również możliwość zastosowa-
nia opcji alternatywnej, czyli pro-
gów zwalniających. Wnioskodaw-
ca wykazał brak takiej możliwości 
jak w.w. opcja alternatywna. Po-
stanowienie uzgadnia przesłany 
przez Urząd Miejski w Nowogar-
dzie projekt decyzji zezwalający 
Staroście Goleniowskiemu (Wy-
działowi Dróg) na usunięcie 10 lip 
z pasa drogowego drogi powiato-
wej Nr 4160Z Błotno -Nowogard 
(obręb Świerczewo) – informuje 
Anna Ołów – Wachowicz, rzecz-
nik prasowa RDOŚ w Szczecinie. 

Tym samym wszystko wskazu-
je na to, że piękne i charaktery-
styczne lipy zostaną jednak wy-
cięte. Ucierpią chociażby lokal-
ni pszczelarze. Jak wiadomo drze-
wa te stanowiły od lat pożytek dla 
pszczół, o walorach estetycznych 
już nie wspominając…

Na pocieszenie pozostaje fakt, 
że na podstawie zgody na ścię-
cie drzew, jaką na pewno wkrótce 
wyda burmistrz Nowogardu, sta-
rostwo zostanie zobowiązane do 
dokonania tzw. nasadzeń rekom-
pensacyjnych, a więc posadzenia 
młodych drzewek w innym miej-
scu. 

MS

Na razie wszystko zgodnie z planem... Prace remontowe ruszyły wczoraj rano

Widoczne na zdjęciu lipy zostaną jed-
nak ścięte

KOMUNIKAT
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Sonda z Osiny Mieszkańcy Węgorzyc wybrali…

Nowym sołtysem  
Grzegorz Bogucki
Mieszkańcy Węgorzyc zdecydowali, że nowym sołtysem ich miejscowości będzie Grzegorz 
Bogucki. Dotychczas pełniąca tę funkcję Elżbieta Berlińska złożyła rezygnację. 

E. Berlińska złożyła rezygnację 
z powodów prywatnych. Zgodnie 
ze statutem wójt musiał zwołać 
zebranie, aby wieś mogła oficjal-
nie przyjąć rezygnację pani sołtys 
i wybrać następcę. Nowe wybory 

odbyły się 12 maja. Zanim jednak 
do nich doszło, K. Szwedo, wójt 
gminy Osina, w kilku ciepłych 
słowach podziękował p. Elżbie-
cie za jej półtoraroczną pracę na 
rzecz sołectwa i gminy. 

W wyborach na nowego sołty-
sa wsi, wystartowało trzech kan-
dydatów: Barbara Czajkowska, 
Leszek Witek oraz Grzegorz Bo-
gucki. Udział w głosowaniu wzię-
ło 57 mieszkańców. Zdecydowa-
na większość z nich, bo 44 popar-
ła G. Boguckiego. 

Nowy sołtys wsi ma 59 lat i jest 
rzecz jasna mieszkańcem Wę-
gorzyc. Pan Grzegorz na chwilę 
obecną pracuje w Gminie Osina, 
jako pracownik prac publicznych. 
Nam pozostaje pogratulować no-
wemu sołtysowi wygranej w wy-
borach i życzyć owocnej pracy na 
niwie społecznej. 

KS

Elżbieta Belińska z nowym sołtysem wsi Grzegorzem Boguckim

Czy ktoś za to odpowie?

Zdewastowano plac zabaw  
w Bodzęcinie 
Na początku maja, w miejscowości Bodzęcin doszło do aktu wandalizmu. Nieznany do-
tąd policji sprawca, zniszczył znajdujący się przy świetlicy wiejskiej  plac zabaw. Wartość 
uszkodzonego mienia oszacowano na kwotę 9 000 złotych brutto.

Do aktu wandalizmu na ternie 
Bodzęcina doszło najprawdopo-
dobniej w długi weekend  majo-
wy, rozpoczynający tzw. „majów-
kę”. Nieznany dotąd sprawca zde-
wastował plac zabaw i miejsca re-
kreacyjne, zniszczono i spalono 
ławki, zdewastowano huśtawki, 
uszkodzono ślizgawkę. Wartość 
uszkodzonego mienia oszacowa-
na została na kwotę 9 000 zło-
tych brutto. -5 maja, otrzymali-
śmy zgłoszenie od pana Krzysztofa 
Majcher, sołtysa wsi, o zdewasto-
wanym placu zabaw. W związku 
z tą sytuacją, zgłosiliśmy tę spra-
wę na policję. Sprawca, bądź też 
sprawcy zdarzenia spalili elemen-
ty drewniane urządzeń zabawo-

wych oraz ławki i stoły drewniane 
będące na wyposażeniu placu re-
kreacyjnego w Bodzęcinie – mówi 

w trakcie rozmowy z DN, Izabela 
Żabicka, pracownik Urzędu Gmi-
ny w Osinie.

Policja potwierdza, że otrzyma-
ła zgłoszenie o zniszczeniu placu 
zabaw. 

 -  W KP Nowogard prowadzo-
ne jest postępowanie dotyczące 
uszkodzenia placu zabaw w miej-
scowości Bodzęcin (art. 288par.1 
kk). Trwają czynności zmierzające 
do ustalenia sprawców tego prze-
stępstwa -poinformowała DN, 
asp. J. Filipczuk.

KS

W dniach od 8 do 15 maja, obchodzony był  XIII Ogólnopol-
ski Tydzień Bibliotek. Wydarzenia z tym związane odbywa-
ły się również w osińskiej Bibliotece (piszemy o tym w wy-
daniu). W związku z tym wydarzeniem,  w naszej cotygo-
dniowej sondzie pytamy respondentów z terenu  Gminy Osi-
na, czy chętnie czytają książki oraz czy korzystają ze zbiorów 
znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie ?

Pani Janina – Na chwilę obec-
ną nie mam czasu, by czytać 
książki. Mam na głowie wiele in-
nych spraw, zajmuję się chorym 
synem, często wyjeżdżam, bo pra-
cuję za granicą. Od czasu do cza-
su lubię sobie jedynie kupić i po-
czytać  gazetę. Czytam zazwyczaj 
to co mnie interesuje. Do bibliote-

ki niestety nie zachodzę. Ja zawsze byłam zabiegana i zapracowana, ale 
za to mój mąż był miłośnikiem książek. 

Bronisław Koziura -Czytam 
bardzo wiele różnych książek. 
Czytam też dużo gazet i czaso-
pism.  Gdy jest tylko ładna pogo-
da, siadam na balkonie i czytam 
co popadnie. Chętnie przycho-
dziłem do naszej biblioteki i wy-
pożyczałem nawet po kilka ksią-
żek naraz. Robiłem sobie listę i w 
zbiorze książek szukałem tego, co 
mnie interesowało. Moja małżonka też lubi czytać książki, przynosi mi 
z Kościoła gazetki katolickie. Mamy dużo wolnego czasu, stąd też to lu-
bimy robić. 

Renata Langner - Chętnie 
czytam książki  w wolnej chwi-
li. Ostatnio przeczytałam książ-
kę o tematyce religijnej pt. „Wiel-
ki rybak”. Lubię odwiedzać biblio-
tekę w Osinie, gdyż w tym miej-
scu    można znaleźć bardzo cie-
kawe zbiory. Pracuję w szkole jako 

nauczyciel i staram się wraz z innymi nauczycielami współpracować z 
Gminną Biblioteką. Z dziećmi jesteśmy tam częstymi gośćmi. Uczniowie 
wypożyczają książki i korzystają ze zbiorów bibliotecznych.

Pan Andrzej - W wolnej chwi-
li zawsze znajdę czas, by przeczy-
tać jakąś książkę. Interesują mnie 
bardzo kryminały i horrory. U 
nas w domu od zawsze czytało się 
dużo książek. Mój tata to taki mi-
łośnik książek, lubi sobie w spoko-
ju usiąść i coś poczytać. Nie od-
wiedzam naszej biblioteki z racji 
tego, że wolę wymieniać się książkami z bliskimi mi osobami, czy też 
znajomymi. U nich zawsze znajdę coś ciekawego. 

Pani Paulina – Ogólnie lubię 
czytać książki. Córce też od czasu 
do czasu czytam bajkę na dobra-
noc. Niestety na osobiste czytanie 
nie mam zbyt dużo czasu, z ra-
cji tego, że zawsze znajdzie się coś 
ważnego do zrobienia.

W Osinie akurat nie mieszkam 
i nie mam tak swobodnego dostę-
pu do książek, jak mieszkańcy tej 
wsi. Aby coś wypożyczyć musiała-

bym specjalnie tu przyjechać, a nie zawsze mam na to czas. 
KS
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Ziemba ustępuje, Simiński nowym prezesem

Zmiana warty w nowogardzkim PSL
Tak zdecydowali delegaci partii podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego gminnego PSL, jaki odbył się w minioną sobotę (14 maja), w restauracji Ka-
mena. Wcześniej Kazimierz Ziemba, wieloletni prezes organizacji oświadczył, że nie będzie kandydował na następną kadencję. Delegaci wybrali też nowy 
zarząd PSL, w którego skład wszedł m. in. Tomasz Kulinicz- starostwa goleniowski. 

K. Ziemba, były burmistrz No-
wogardu, obecnie przewodniczący 
Rady Powiatu goleniowskiego, peł-
nił funkcję szefa lokalnych struktur 
PSL przez ponad 20 lat. Jak powie-
dział ogłaszając swoją decyzję o re-
zygnacji, nadszedł „czas na zmia-
ny”. 

-Wraz za tak modnym ostatnio 
powiedzeniem „czas na zmiany”, 
postanowiłem nie kandydować na 
stanowisko prezesa zarządu miej-
sko-gminnego PSL w Nowogardzie. 
Uważam, że dzisiaj jest bardzo do-
bry czas, by władze oddać w godne 
ręce, a nasza organizacja ma zna-
komitych następców. Mam satysfak-
cję, że prezesowałem naszej organi-
zacji przez tak dług, osiągając suk-

cesy organizacyjne, ale i własne – 
oświadczył K. Ziemba, podsumo-
wując działania ustępującego za-
rządu PSL. 

Chwilę po tym,  kończący kaden-
cję zarząd PSL wręczył K. Ziembie 
pamiątkową tablicę i list gratulacyj-
ny, dziękując za wieloletnią pracę 
na rzecz partii w Nowogardzie oraz 
samorządu. Wymieniono też sze-
reg jego zasług. Ustępujący prezes 
nie krył wzruszenia, podkreślając, 
że jego osiągnięcia to także zasłu-
gi całej organizacji jaką jest PSL. Na 
wniosek T. Kulinicza, Ziemba zo-
stał też przez delegatów jednogło-
śnie uhonorowany zaszczytnym ty-
tułem Prezesa Honorowego PSL w 
Nowogardzie. 

Na nowego prezesa zarządu koła 
PSL w Nowogardzie, komisja man-
datowo-skrutacyjna wskazała D. Si-
mińskiego.  Z sali nie padały inne 
kandydatury i tym samym do-
tychczasowy wiceprezes PSL,  zo-
stał wybrany na szefa tej organiza-
cji. Jego kandydaturę poparło jed-
nogłośnie 47 delegatów biorących 
udział w sobotnim zjeździe. 

-Dziękuję delegatom za wybór 
mojej osoby na prezesa Zarządu 
Gminnego PSL w Nowogardzie na 
następną kadencję. Jest to dla mnie 
nobilitacja i zapewniam, że nie za-
wiodę ani ja, ani cały nowo powo-
łany Zarząd. Znajdujemy się obec-
nie w dosyć trudnym momencie. 
Nastąpiło szereg zmian politycz-
nych u szczytu władzy, które deter-
minują zmianę strategii każdej or-
ganizacji politycznej w kraju. Ce-
lem jednak organizacji gminnych 
jest dbałość o nasze małe ojczyzny, 
jaką dla nas jest Gmina Nowogard, 
a nie skupianie się na tym, co dzieje 
się w Warszawie. My również zmie-
niamy system działania. Będziemy 
bliżej ludzi, bliżej ich spraw i proble-
mów. Będziemy starali się dbać o do-
bro każdego obywatela naszej gmi-
ny. Każdy z nas działa społecznie 
i nie czerpie z tej działalności żad-
nych pożytków, dlatego cieszy mnie, 

że PSL i tym razem nie zawiódł. De-
legaci przybyli na zjazd licznie i dali 
kredyt zaufania młodszemu pokole-
niu, które chce działać, chce budo-
wać nową siłę naszego ugrupowania 
– skomentował swój wybór na pre-
zesa PSL w Nowogardzie, Damian 
Simiński. 

Podczas zjazdu wybrano też 
członków zarządu PSL w Nowo-
gardzie. W wyniku głosowania we-
szli do niego, poza nowo wybra-
nym prezesem: Tomasz Kulinicz 
(wiceprezes), Piotr Buriak (wice-
prezes), Andrzej Siwy (Skarbnik), 
Irena Juszczyk (sekretarz), Stani-
sław Saniuk, Jolanta Jackowiak, Mi-
chał Bociarski, Tadeusz Banachom-
ski, Zbigniew Luter, Wojciech Maj-
chrzak, Dariusz Ćmil, Magdalena 

Szoka. Podczas obrad wybrano też 
komisję rewizyjną (jej przewodni-
czącym został Miłosz Kondraciuk, 
prywatnie zięć K. Ziemby), a także 
27 delegatów na zjazd powiatowy 
partii, jaki odbędzie się 18 czerwca. 
Wśród nich, poza całym zarządem, 
znalazł się też K. Ziemba. Jego kan-
dydaturę zgłosił T. Kulinicz, obec-
nie również szef PSL w powiecie 
goleniowskim. 

Damian Simiński przyjmuje gratulacje od K. Ziemby, tuż po wyborze na nowego 
szefa PSL w Nowogardzie..

Głosowanie delegatów w sprawie wyboru nowego prezesa PSL w Nowogardzie

Biały personel obchodził swoje święto

Pielęgniarka, pielęgniarz – zawód doceniany? 
W czwartek, 12 maja, obchodzony był Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położonych. W tym dniu postanowiliśmy udać się do Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, by kilku przedstawicieli „białego personelu” zapytać, w dniu ich święta, co uważają w swojej pracy za najważ-
niejsze oraz z jakimi problemami zmagają się w swoim zawodzie na co dzień. 

Halina Szawan, pielęgniarka na-
czelna – Pochodzę z Bolesławca Ślą-
skiego, jako młoda dziewczyna rozpo-
częłam naukę w liceum medycznym 
w szkole pielęgniarskiej. Tam dowie-
działam się, na czym tak naprawdę ta 
praca polega. Przez całe życie się do-
kształcałam, robiłam liczne kursy.  W 
swoim zawodzie pracuję już od 1969 
roku. Pracę w szpitalu w Nowogardzie  
rozpoczęłam w 1973 roku, wcześniej 

pracowałam we Wrocławiu i Szczeci-
nie. Bardzo dużą uwagę przywiązuję 
do dokształcenia personelu. Personel 
tworzy jakość pracy. Celem zasadni-
czym i podstawowym naszego zawo-
du jest podnoszenie jakości opieki nad 
człowiekiem chorym. Myślę, że nasz 
zawód jest zawodem docenianym, 
gdyż mówią o tym wszystkie statystyki 
i badania. Zawód ten ma wysoki pre-
stiż medyczny. Oprócz tego jest to za-
wód bardzo odpowiedzialny. Za błędy 
w sztuce w wykonywaniu świadczeń, 
pielęgniarka zostaje karana. W dzi-
siejszych czasach pielęgniarki za dużo 
pracują, a jest to wynikiem tego, że są 
braki w kadrach. Pielęgniarka przy-
chodząca do pracy musi być skupiona, 
wypoczęta, musi mieć świeży umysł. 

 Emila Awgul, pielęgniarka z od-
działu wewnętrznego – Od dziec-
ka marzyło mi się to, by zostać pie-
lęgniarką. Odwiedzając krewnych w 
szpitalu zawsze obserwowałam pracę 

pielęgniarek. Wewnętrznie gdzieś czu-
łam, że chcę wykonywać ten zawód. 
Jako pielęgniarka pracuję od 6 lat. 
Wcześniej z mężem pracowałam na 
gospodarstwie. Po odchowaniu dzieci 
stwierdziłam, że  przyszedł czas na to, 
aby zatrudnić się w szpitalu i  reali-
zować swoje marzenia. Bardzo lubię 
swoją pracę i oddział wewnętrzny na 
którym pracuję. Dla mnie ważne jest 
to, aby pacjent czuł się dobrze w tym 

miejscu. Zawsze wspieram pacjen-
tów, ofiaruję im swoją pomocną dłoń. 
Praca z osobami starszymi sprawia 
mi wiele satysfakcji. Myślę, że zawód 
pielęgniarki nie jest doceniany przez 
wszystkich, a co do naszych pensji, to 
uważam, że są one upokarzające. To 
jest bardzo odpowiedzialny zawód i 
my pielęgniarki zasługujemy również 
na godne traktowanie.

Mieszko Florkowski położy z od-
działu ginekologiczno-położnicze-
go - W tym roku, w czerwcu, minie 
trzy lata odkąd pracuję jako położy. 
Od zawsze chciałem iść na studia me-
dyczne. Na początku myślałem, aby 
zostać pielęgniarzem, ale los chciał 
inaczej. Gdybym miał dokonać wybo-
ru po raz  kolejny, to nadal wybrał-
bym położnictwo. Ponadto dodatko-
wo zrobiłbym  drugi fakultet. Myślę, 
że najważniejsza w tym zawodzie jest 
empatia do drugiego człowieka.  W tej 
pracy należy się również wykazać zro-

zumieniem i życzliwością. Myślę, że 
pacjenci dzięki takim cechom doce-
niają naszą pracę. W szpitalu pracu-
ją sami profesjonaliści i wykształcone 
osoby. Każdemu z nas zależy na tym, 
aby pacjent czuł się w szpitalu dobrze. 
Nawiązując do pracy  pielęgniarek, to 
coraz mniej osób kształci się w tym 
zawodzie, ze względu na niskie płace. 
Nie oszukujmy, iż jest to jeden z głów-
nych i podstawowych problemów. 

KS

Na liście członków   PSL znajdu-
je się 89 nazwisk. Trzem nowym 
działaczom wręczono legitymacje 
członkowskie podczas sobotniego 
zjazdu. 

Nowe władze nowogardzkiego 
PSL zostały wybrane na 4 -letnią 
kadencję, która upłynie w 2020 
roku.

Marcin Simiński
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III Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Nowogardzie 

Nie obawiaj się, nie lękaj- zaakceptuj, poznaj
To jedno z haseł, jakie nieśli ze sobą uczestnicy marszu, który w miniony piątek, 13 maja, tradycyjnie przeszedł ulicami miasta, by w ten sposób uczcić 
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Każdy ma prawo do godnego życia. Jednakże łatwo powiedzieć lecz trudniej sprawić, aby tak po prostu było. 
Nowogardzianie już po raz trzeci pokazali, że nie jest im obojętny los osób z niepełnosprawnością fizyczną, czy też intelektualną. 

Barwny korowód wyruszył 
tradycyjnie spod Przedszkola 
przy ul. Poniatowskiego, gdzie 
swoją siedzibę ma Stowarzysze-
nie na Rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych „Serduszko”, jeden z 
głównych organizatorów wyda-
rzenia. Marsz przeszedł głów-
nymi ulicami miasta, by zakoń-
czyć marsz na Placu Szarych 
Szeregów. Na jego czele szła or-
kiestra dęta wraz z cheerleader-
kami z Gryfic, jeźdźcy na ko-
niach. Później mnóstwo dzie-
ci i młodzieży, zarówno niepeł-
nosprawnych jak i tych, którzy 
mogą się cieszyć w pełni zdro-
wiem. A wszystko pod eskor-
tą nowogardzkiej policji. Nie 
zabrakło też samorządowców, 
radnych i działaczy społecz-
nych. 

Na samym Placu Sza-
rych Szeregów tradycyjnie na 

wszystkich czekała wielka sce-
na i mnóstwo atrakcji. - „Spoty-
kamy się już po raz III, tu w No-
wogardzie i w tym szczególnym 
miejscu, by uczcić Dzień Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych i święto obchodzo-
ne w Europie corocznie 5 maja, 
zapoczątkowane we Francji na 
początku lat 90. XX wieku , 
jako Dzień Godności Osób Nie-
pełnosprawnych . Nasze ob-
chody, tu w Nowogardzie roz-
poczęliśmy marszem godno-
ści, by zwrócić uwagę na pro-
blemy z niepełnosprawnością 
i podkreślić konieczność dzia-
łań na rzecz integracji ze społe-
czeństwem– powiedziała wita-
jąc wszystkich na scenie Doro-
ta Banach, prezes Stowarzysze-
nia „Serduszko”. 

Po oficjalnych wystąpieniach 

organizatorów przyszedł czas 
na występy artystyczne. W 
międzyczasie każdy z uczest-
ników mógł pojeździć konno 
czy wziąć krótką lekcję z pierw-
szej pomocy. Była trampoli-
na i wodne kule, a jak zabra-
kło energii, to można było po-
silić się odwiedzając stoiska ze 
smakołykami. Wspaniała at-
mosfera i dobra zabawa sprawi-
ła, że borykające się na co dzień 
z różnymi dysfunkcjami dzieci, 
miały na twarzy uśmiech. – Je-
stem bardzo zadowolony, że je-
stem w tym miejscu już po raz 
kolejny. Jestem nieco zaskoczo-
ny tą atmosferą, jaka tu panu-
je. Dlatego dziś zamierzam się 
tu świetnie bawić i wszystko tu 
zobaczyć. Pogoda jest fajowa, 
są rodzice i na medal muzy-
ka – powiedział Jakub Wójcik, 
jeden z  uczestników obcho-
dów. Tuż obok Jakuba obecna 
była jego wychowawczyni, pani 
Róża Górczewska, nauczyciel-
ka klasy III b, SP Nr 1 w Nowo-
gardzie, która również nie kry-
ła, jak ważny to dzień, nie tylko 
dla osób niepełnosprawnych, 
ale dla całej społeczności. 

 – Taki dzień dla Kuby czy Jes-
siki, moich podopiecznych, jest 
bardzo ważny, albowiem mają 
oni swoje święto, które nie tylko 
jest istotne dla nich samych, ale 
również dla społeczności miesz-
kającej w Nowogardzie. Poprzez 
taki dzień zawiązuje się inte-

gracja oraz okazja do wspólne-
go uczestnictwa dzieci zdrowych 
z tymi nieco innymi, bo chory-
mi i pokrzywdzonymi przez los. 
Impreza jest bardzo dobrze zor-
ganizowana, czego dowodem są 
dziś uśmiechy na twarzach Ku-
busia i Jessiki - spuentowała 
pani Róża. 

Marsz Godności staje się 
symbolem walki z dyskrymina-

cją i wykluczeniem społecznym 
osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie czy ruchowo w na-
szej gminie. Był także okazją do 
refleksji na temat tego, czy na-
sze miasto jest przyjazne oso-
bom mającym chociażby trud-
ności z poruszaniem się. Jak 
wiadomo, w tym obszarze jest 
ciągle wiele do zrobienia… 

Jarek Bzowy 

Nasz komentarz 
Konieczność obchodzenia Dnia Godności Osób Niepełnospraw-

nych wskazuje, że w temacie stosunku do osób które dotknięte są taką 
czy inną niepełnosprawnością nadal musimy się wzajemnie wycho-
wywać i uwrażliwiać. Aczkolwiek sytuacja w tym zakresie jest niepo-
równywalnie lepsza aniżeli ta, jakiej niepełnosprawni doświadczali za 
komuny (czyli  najbardziej „ludzkiego” systemu na świecie), to jednak 
nadal jest wiele do zrobienia. Dlatego dobrze, że jest Dzień Godności i 
dobrze, że publicznie nagłaśniamy fakt, że niepełnosprawni są jak naj-
bardziej pełnoprawną częścią społeczeństwa. I to właśnie jest normal-
ność! Jednak  w Nowogardzie, jak zwykle normalność ma inne, jak 
wszędzie wokół, imię. Nowogardzka normalność ma na imię Robert 
Czapla! Burmistrz Nowogardu nie dość że spóźnił się na rozpoczęcie 
głównego elementu obchodów Dnia Godności i dołączył do uczest-
ników już w trakcie marszu, to jednocześnie po raz kolejny dokonał 
aktu żenującej autopromocji fundując uczestnikom za gminne pienią-
dze chorągiewki i informacją na nich, że burmistrz Nowogardu to… 
Robert Czapla (patrz zdjęcie obok).  Zapewne nieświadome wagi tego 
co trzymają w dłoniach dzieci – uczestniczące w paradzie machały 
więc, niczym w Korei Północnej, chorągiewkami na cześć umiłowa-
nego przywódcy zawierające jego szacowne dane personalne. No cóż, 
jaki gość taki prezent- można by powiedzieć, wszak burmistrz w tym 
wypadku był gościem. Niestety gościem bez, wymaganej w naszych 
czasach, kindersztuby...

Red.
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W ramach Tygodnia Bibliotek w Osinie 

Wystawa pamiątek mieszkańców 
W całej Polsce, w dniach od 8 do 15 maja, obchodzony jest XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W związku z tym wydarzeniem Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Osinie, w dniach od 9 do 13 maja, przygotowała dla swoich mieszkańców cykl spotkań edukacyjnych,  promujących m.in rozwój czytelnictwa. 
W tym roku,  XIII edycja programu odbędzie się pod hasłem „ Biblioteka inspiruje”.

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Osinie jest jednym z wielu miejsc 
w Polsce biorących udział w ob-
chodach XIII edycji ogólnopol-
skiego programu  - Tydzień Bi-
bliotek. Cykl spotkań bibliotecz-
nych w Osinie trwał od 9 do 13 
maja. W zeszłym tygodniu miesz-
kańcy gminy mogli uczestniczyć 
w spotkaniu autorskim z Doro-
tą Schrammek, pisarką powieści 
obyczajowych, zorganizowana zo-
stała również pamiątkowa wysta-
wa dokumentów, odbył się kier-

masz książek oraz  Dzień Nieza-
pominajki. 

Jak wyglądał Tydzień Bibliote-
ki w Osinie? 

W poniedziałek, 9 maja, o go-
dzinie 10:00, uczniowie z oddzia-
łu przedszkolnego z ZSP w Osinie 
w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu rozwoju czytelnictwa mieli 
okazję obejrzeć teatrzyk kamishi-
bai pt. „Mój przyjaciel Kemushi”, 
w wykonaniu pana Krzysztofa 
Góreckiego. -W poniedziałek pan 
Krzysztof Górecki zaprezentował 
uczniom z oddziału przedszkolne-
go teatrzyk kamishibai. Jak zwy-
kle spotkanie okazało się dla dzie-
ci bardzo interesujące. Celem spo-
tkania było przekazanie uczniom 
wiedzy na temat rozwoju motyla. 
Uczniowie po obejrzeniu teatrzy-
ku wykonali dodatkowo  prace pla-
styczne pt. „W kolorowym świecie 
motyli”. Forma wykonania prac 
była bardzo ciekawa, gdyż ucznio-
wie za pomocą farb nałożonych na 
papierze tworzyli motyla. - rela-
cjonuje spotkanie Elżbieta Cho-
dor, opiekunka przedszkolaków.

W trakcie rozmowy sami 
uczniowie przyznali, że teatrzyk 

okazał się bardzo ciekawą formą 
edukacyjną, a cykl takich spotkań 
powinien odbywać się częściej. - 
Teatrzyk był bardzo ciekawy. Mo-
głoby być więcej takich spotkań w 
naszej szkole. Pamiętamy z wczo-
rajszego teatrzyku, że była tam 
taka mała gąsieniczka, która rosła 
i rosła i rosła. Na końcu zmieniła 
się w motylka. A wcześniej nawet 
nie mieściła się do swojego łóżecz-
ka. Motylek był żółty, czerwony i 
zielony. - dodają Agatka i Marce-
linka. 

Wystawa pamiątek 
Kolejnego dnia w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej zorganizowa-
no wystawę pamiątek. Spośród 
wielu dokumentów udostępnio-
nych przez mieszkańców Krzy-
wic, Kikorzy i Redostowa, w bi-
bliotece znajduje się również eg-
zemplarz dokumentu pochodzą-
cy aż z 1902 roku. 

- Najstarsza pamiątka z naszej 
wystawy pochodzi z 1902 roku. 
Są też pamiątki z 1937 roku oraz 
z lat ubiegłych. Proszę spojrzeć na 
to pismo, na to wykaligrafowanie. 
Wszystkie te pamiątki, które po-
siadamy, mają wartość jedynie ar-

chiwalną. Nasza wystawa zawiera 
świadectwa ubezpieczeniowe na-
wet w języku rosyjskim, świadec-
two szkolne, akty nadania, kwi-
ty dostarczania obowiązkowych 
świadczeń drogowych, znajdują się 
tu również dokumenty pochodzą-
ce z dawnego województwa  Lubel-
skiego – informuje DN Krzysztof 
Górecki.

Wystawę w bibliotece będzie 
można zobaczyć do 20 maja.

Spotkanie z pisarką 
W środę odbyło się spotka-

nie autorskie z panią Doro-

tą Schrammek, autorką powieści 
osadzonych w realiach nadmor-
skiego Pobierowa : „Horyzon-
ty uczuć”, „Stojąc pod tęczą”, „Na 
brzegu życia”.  Czwartek zaś był 
dniem książki. Od godziny 10:00 
do16:00, na placu przy bibliotece 
mieszkańcy Osiny oraz okolicz-
nych wsi mogli nabyć za przysło-
wiową złotówkę wiele ciekawych 
książek. Tego dnia nie zabrakło 
również czytania wierszy i prozy. 

W piątek natomiast odbył się 
Dzień Niezapominajki.

KS

Agatka i Marcelinka z oddziału przedszkolnego z ZSP w Osinie opowiadają o przed-
stawieniu

We wtorek mieszkańcy Gminy Osina 
mogli obejrzeć w bibliotece pamiąt-
kowe dokumenty pochodzące nawet z 
1902 roku

Na zakończenie Misji Św. -  procesja Fatimska ulicami miasta

Figura MB Fatimskiej już w kaplicy
W sobotę, o godzinie 17:00, rozpoczęła się Msza Święta kończąca kilkudniowe Misje Fatimskie w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Nowogardzie.  

 Po uroczystej liturgii eu-
charystycznej wierni  wzię-
li udział w procesji  ulicami 
miasta, odprowadzając  za-
kupioną kilka tygodni temu 
w Fatimie  figurę Matki Bo-
skiej do miejsca jej stałej lo-

kalizacji, czyli kaplicy im. 
Jana Pawła II w kościele far-
nym. Po drodze procesja za-
trzymała się na placu Wolno-
ści, gdzie słowo wygłosił oj-
ciec Piotr, jeden z misjona-
rzy głoszących nauki przez 

prawie tydzień trwania Misji 
Świętych. Przypomnijmy, że 
ojciec Piotr, jak i towarzyszą-
cy mu ojciec Ireneusz. Pocho-
dzą ze zgromadzenia Pallo-
tynów. Zakończone Misje to 
według słów księdza probosz-

cza Grzegorza Legutki, po-
czątek współpracy parafii pw. 
WNMP ze zgromadzeniem 
Pallotynów - będziemy Was 
gościć odtąd często, czy to przy 
okazji adwentowych czy wiel-
kopostnych rekolekcji –mówił 

ksiądz proboszcz, dziękując 
misjonarzom za ich posługę 
i modlitwę w dniach nowo-
gardzkich Misji. Niżej zdjęcia 
z sobotnich uroczystości.

sm
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Otwarcie żeglarskiego sezonu 2016 

Duża frekwencja w „Knadze”
W sobotę, 14 maja, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się Walne Zebranie jego członków połączone z inauguracją sezonu 2016.

Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Klubu w 2015 r. oraz 
sprawozdania finansowe za lata 
2014 i 2015 przedstawił Koman-
dor Jan Smolira. Po krótkiej dys-
kusji oraz rekomendacji Komi-
sji Rewizyjnej w/w sprawozda-
nia zostały przyjęte jednogło-
śnie  a Zarząd Klubu uzyskał ab-
solutorium za działanie w roku 
2015. Następnie Zarząd przed-
stawił zgromadzonym propozy-
cję kierunków działania Klubu w 
roku 2016. Po rzeczowej dyskusji 
mającej na uwadze dalszy rozwój 
działalności Stowarzyszenia, Wal-
ne Zebranie podjęło uchwałę  zo-
bowiązującą Zarząd do: a) kon-
tynuacji dotychczasowych pro-
jektów adresowanych do dzieci i 
młodzieży, umożliwiających im 
zdobywanie i rozwijanie umie-
jętności żeglarskich, w szczegól-
ności: Przegląd Piosenki Żeglar-
skiej „Szuwary 2016”, kurs żeglar-
ski Junga & Kadet dla początku-
jących, kontynuacja szkolenia 

kursantów z lat ubiegłych z wy-
korzystaniem środków własnych 
(składki) oraz przy ewentualnym 
wsparciu sponsorów, b) wystąpie-
nia do władz samorządowych w 
celu wspólnej realizacji moderni-
zacji nabrzeża klubowego w celu 
poprawy estetyki oraz zwiększe-
nia bezpieczeństwa użytkowni-
ków przystani klubowej, c) czy-
nić nieustające starania o pozy-
skanie środków zewnętrznych dla 
realizacji celów statutowych  oraz 
realizacji projektów organizowa-
nych przez Stowarzyszenie, d) w 
celu utrzymania okresu trwałości 
projektów, wymaganych w postę-
powaniach konkursowych,  wy-
stąpić do władz samorządowych 
o zawarcie 10-letniej umowy uży-
czenia użytkowanej obecnie nie-
ruchomości , stanowiącej zaple-
cze działalności Stowarzyszenia. 
Po zakończeniu obrad dokona-
no oficjalnej inauguracji sezonu 
2016.

Info: własna

Wspólne zdjęcie członków oraz sympatyków Klubu Żeglarskiego Knaga, wykonane po walnym zebraniu

Koło PZW „Tęczak”

Szczupaki dopisały 
Sezon spinningowy wędkarze z Koła PZW „Tęczak”, zainicjowali na jeziorze nowogardzkim w długi weekend maja. Równolegle rozegrano także za-
wody spławikowe. 

Zawody rozegrano przy wspa-
niałej słonecznej pogodzie. I choć 
z lekka zaciągał wschodni wiatr, 
ryba zameldowała się przy nie-
jednej łódce. Większość wędka-

rzy skupiła się w rejonie „Neptu-
na” i mola, ale byli też i tacy, któ-
rzy szukali szczęścia aż w koń-
cu jeziora. Po podliczeniu wy-
ników najskuteczniejszym spin-

ningistą tych zawodów okazał się 
Marcin Fedak, który złowił trzy 
szczupaki (jeden trafił na powrót 
do wody) i uzyskał łącznie 2650 
pkt., II miejsce Kamil Paleta – 

2350 pkt, III miejsce Wojtek Kaź-
mierczak – 1600 pkt, który zło-
wił także najdłuższego szczupaka 
72 cm, IV miejsce Marcin Szew-
czyk – 650 pkt. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali upominki. Byli też 
i tacy, którzy mieli po dwa szczu-
paki tuż, tuż przy podbieraku, ale 
zabrakło zimnej krwi i ryba po-
szła w siną dal. Mimo obficie wy-
stępujących glonów, dobrze ra-
dzili sobie także z przybrzeżną 
drobnicą spławikowcy. Pierw-
sze miejsce zdobył Marek Ryma-
nowicz – 2210 pkt, II – Mieczy-
sław Saja – 1630 pkt, III – Ryszard 
Rybicki – 1610 pkt, IV - Miro-

sław Sawicki – 1400 pkt, V – Ce-
zary Sadło – 1350 pkt, VI Andrzej 
Winczewski – 1330 pkt. Zgrilo-
wana śląska kiełbasa i kaszanka 
nad wodą zawsze smakuje wy-
bornie, a grillował ją Robert Ma-
cełko, sędzia Adam Włodek i Ry-
szard Paleta wyniki podliczył, ko-
mandor zawodów Ryszard Patyk 
zatwierdził, sekretarz Stanisła-
wa Leciejewska wszystko wiernie 
spisała, a prezes wręczył puchary. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak 

Serdeczne podziękowania 
Dyrekcji i Lekarzom,
 Pani Halinie Brejdak

 i całemu personelowi DPSu w 
Nowogardzie za wieloletnią, od-

daną i troskliwą opiekę nad naszą 
Mamą Marianną Jędrzejewską. 

Dziękuje 
syn Czesław z żoną Zofią



Nr 37 (2467)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej

Pomorzanin odbił się od dna
W sobotę (14 maja), przed własną publicznością zespół Pomorzanina Nowogard podej-
mował walczący o utrzymanie Kłos Pełczyce. Nowogardzianie po pięknym golu z rzutu 
wolnego zdobytym przez Rafała Listkiewicza, przerwali niechlubną serię 8 spotkań z rzę-
du bez punktów i zgarnęli pierwsze w tej rundzie 3 punkty. 

Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 1:0 (0:0)
Gol: Rafał Listkiewicz 
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak, Damian Kosior, Paweł Królik, 

Adrian Wasyluk (Krystian Krzak) – Marek Kowalski (Krystian Kubicki), Adam 
Mańka, Dominik Wawrzyniak, Gracjan Wnuczyński (c) (Marcin Skórniewski), 
Fernando Maia Batista – Rafał Listkiewicz (Patryk Marcinkowski).  

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
26. kolejka:
Ina Ińsko – Arkonia Szczecin   1:1
Polonia Płoty – Sarmata Dobra   2:1
Stal Lipiany – Piast Karsko   1:2
Iskra Golczewo – Sparta Węgorzyno  0:0
Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce  1:0
Zorza Dobrzany – Energetyk Gryfino  0:2
Rega Trzebiatów – Morzycko Moryń  4:3
Błękitni II Stargard – Stal Szczecin  7:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 26 65 69 17 20 5 1
2 Sparta Węgorzyno 26 56 55 29 17 5 4
3 Stal Szczecin 26 56 79 24 17 5 4
4 Morzycko Moryń 26 54 74 34 17 3 6
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 26 45 50 38 12 9 5
6 Arkonia Szczecin 26 40 48 32 10 10 6
7 Błękitni II Stargard 26 39 72 59 12 3 11
8 Ina Ińsko 26 37 41 41 11 4 11
9 Iskra Golczewo 26 36 46 39 10 6 10
10 Piast Karsko 26 36 45 51 11 3 12
11 Polonia Płoty 26 32 45 59 10 2 14
12 Stal Lipiany 26 28 45 69 8 4 14
13 Kłos Pełczyce 26 24 31 48 7 3 16
14 Zorza Dobrzany 26 23 32 52 6 5 15
15 Pomorzanin Nowogard 26 10 21 58 2 4 20
16 Sarmata Dobra 26 7 15 118 2 1 23

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających dru-
żyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wo-
jewódzkiej okręgówki

Jak informowaliśmy już przed 
meczem, Kłos Pełczyce wciąż miał 
realne szanse na utrzymanie, wa-
runkiem było zwycięstwo w No-
wogardzie z rozbitym Pomorzani-
nem. Piłkarze miejscowych mieli 
jednak inny plan na ten mecz i po-
stanowili, że dadzą swoim kibicom 
chwilę radości i przerwą fatalną se-
rię 8 meczów z rzędu bez punktów. 
Nowogardzianie niemal przez cały 
mecz przeważali na swoim boisku, 
a młody skład Pomorzanina chwi-
lami prezentował się bardzo solid-
nie. Pomimo przewagi, do prze-
rwy kibice wciąż nie oglądali bra-
mek. Wynik uległ zmianie w dru-
giej części gry po tym, jak pięk-
nie bezpośrednio z rzutu wolne-

go uderzył Rafał Listkiewicz. Pre-
cyzyjny strzał napastnika Pomo-
rzanina zaskoczył golkipera gości i 
nowogardzianie mogli cieszyć się z 
prowadzenia. Przypomnijmy, że to 
nie pierwsze trafienie Listkiewicza 
po strzale z rzutu wolnego. 

Do końca spotkania wynik nie 
uległ zmianie i dzięki temu Pomo-
rzanin zanotował pierwsze zwy-
cięstwo w rundzie wiosennej w 
tym sezonie. Choć to marna po-
ciecha dla kibiców z Nowogardu, 
to jednak Pomorzanin odbił się od 
dna i awansował na przedostatnie 
miejsce w ligowej tabeli. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Rafał Listkiewicz zapewnił Pomo-
rzaninowi zwycięstwo nad Kłosem 
Pełczyce, po precyzyjnie wykonanym 
rzucie wolnym

OKS Goleniów wygrywa w Nowogardzie

Przegrali po błędach
W niedzielę (15 maja), drugi zespół Pomorzanina na własnym boisku podejmował OKS 
Center MD Goleniów. Goście nie mieli większych problemów z tym, aby wykorzystać sze-
reg błędów rezerwowych i pewnie wygrać w Nowogardzie 0:4. Dla Pomorzanina II była to 
czwarta porażka z rzędu. 

Pomorzanin II Nowogard – OKS Center MD Goleniów 0:4 (0:2)
Skład: Michał Piątkowski – Andrzej Piotrowicz, Sławomir Połatyński, Grzegorz 

Skrzecz (Bartłomiej Bielski), Michał Fedak – Marcin Skórniewski, Konrad Kolib-
ski, Michał Teodorczyk (Mariusz Głąbecki), Krystian Kubicki (c) , Patryk Marcin-
kowski – Sebastian Suchy. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
21. kolejka:
Orzeł Łożnica – Światowid Łobez   1:0
Hanza Goleniów – Zalew Stepnica  3:1
Kasta Majowe – Wołczkowo-Bezrzecze  5:1
Pomorzanin II Nowogard – OKS Goleniów 0:4
Zjednoczeni Kobylanka – Vielgovia Szczecin 2:4
Znicz Niedźwiedź – Rybak Wełtyń  3:0 (walkower)
Pomorzanin Przybiernów – Aquila Szczecin 0:3 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 23 61 65 19 20 1 2
2 Hanza Goleniów 22 57 68 18 19 0 3
3 Światowid Łobez 21 49 82 18 16 1 4
4 Aquila Szczecin 21 46 54 26 15 1 5
5 OKS Center MD Goleniów 21 40 61 44 13 1 7
6 Vielgovia Szczecin 22 40 51 36 13 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 21 34 44 36 11 1 9
8 Wołczkowo – Bezrzecze 21 25 35 44 8 1 12
9 Znicz Niedźwiedź 22 25 41 60 8 1 13
10 Zalew Stepnica 21 22 49 50 7 1 13
11 Pomorzanin II Nowogard 22 19 35 58 6 1 15
12 Zjednoczeni Kobylanka 21 16 42 74 5 1 15
13 Pomorzanin Przybiernów 26 0 27 70 5 1 20
14 Rybak Wełtyń 26 0 20 121 3 0 23

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem 
Przybiernów oraz Rybakiem Wełtyń

Drugi zespół Pomorzanina, 
po efektownym zwycięstwie nad 
Zjednoczonymi Kobylanka (5:0), 
zanotował trzy porażki z rzę-
du i wciąż nie potrafi wywalczyć 
punktu. Z silnym zespołem z Go-
leniowa, który lepiej gra na wyjaz-
dach niż u siebie, nikt nie twier-
dził, że będzie łatwo. Jeśli jednak 
rezerwowi ustrzegliby się błędów 
własnych, wynik mógłby wyglą-
dać inaczej... Między słupkami 
Pomorzanina stanął Michał Piąt-
kowski, który dzień wcześniej za-
chował czyste konto w meczu 
pierwszego zespołu. Tym razem 
młody golkiper z Nowogardu mu-
siał czterokrotnie wyjmować pił-
kę z siatki. Goście byli bezwzględ-
ni i jeszcze przed przerwą korzy-
stając z nieporadności gospoda-Michał Piątkowski miał tym razem bardzo pracowity weekend. Najpierw stanął mię-

dzy słupkami w pierwszym zespole, by następnego dnia pomóc w bramce rezerwowym

rzy, zdobyli dwa gole. Po zmianie 
stron OKS dorzucił kolejne dwa 
trafienia i pewnie pokonał dru-
gi zespół Pomorzanina 0:4. Po-
zytywną wiadomością jest ka-
dra Pomorzanina, ponownie o 
sile nowogardzkiej drużyny sta-

nowili młodzi piłkarze, którzy w 
takich spotkaniach zbierają bez-
cenne doświadczenie. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR
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Sportowe emocje w SP nr 1

UKS „Jedyneczka” na podium
W wyjątkowym dniu, w piątek 13-go, szkolny klub sportowy „Jedyneczka”, który funkcjo-
nuje przy Sp 1 Nowogard, zorganizował na szkolnej sali sportowej turniej piłki ręcznej 
chłopców rocznik 2005.

Wyniki:

Grupa I
SP 55 Szczecin – SP 1 Nowogard (II) 15:1
SP 1 Nowogard (II) – SP Banie  2:4
SP Banie – SP 55 Szczecin   1:11

B+ B- P
1 SP 55 Szczecin 26 2 4
2 SP Banie 5 13 2
3 SP 1 Nowogard (II) 3 19 0

Grupa II
SP 23 Szczecin – SP 1 Nowogard (I)  5:10
SP 1 Nowogard (I) – SP 18 Koszalin  2:6
SP 18 Koszalin – SP 23 Szczecin  14:3

M B+ B- P
1 SP 18 Koszalin 20 5 4
2 SP 1 Nowogard (1) 12 11 2
3 SP 23 Szczecin 8 24 0

 
Mecz o 5. miejsce:
SP 1 Nowogard (II) – SP 23 Szczecin 4:5
Półfinały:
SP 55 Szczecin – SP 1 Nowogard (I) 8:5
SP 18 Koszalin – SP Banie  8:5
Mecz o 3. miejsce:
SP 1 Nowogard (I) – SP Banie  5:3
Finał:
SP 18 Koszalin – SP 55 Szczecin  5:12

Klasyfikacja końcowa:
1. SP 55 Szczecin
2. SP 18 Koszalin
3. SP 1 Nowogard (I)
4. SP Banie
5. SP 23 Szczecin
6. SP 1 Nowogard (II)

Górny rząd od lewej: Gracjan Maciejewski, trener Artur Danilewski, Mateusz Krugły, Kamil Kaczmarek, Mieszko Szymański, 
Filip Szczyrba, Miłosz Jurzysta, Jakub Łuczyszyn, Bolek Grygowski; dolny rząd od lewej: Mateusz Bednarek, Wojtek Lewandow-
ski, Filip Kowalski, Mateusz Sudomierski, Maciek Kolasiński, Wiktor Mikołajewski

Jednym z założeń klubu UKS 
„Jedyneczka”, jest wychowywanie 
dzieci poprzez sport i promowa-
nie wśród nich piłki ręcznej. Ko-
ordynacja działań klubu ze szko-
łą, przy której on działa, owocuje 
dużymi sukcesami zawodników 
reprezentujących Szkołę Podsta-
wową nr 1 w rozgrywkach spor-
towych.

Turniej zorganizowany 

wspólnie z dyrektorem szko-
ły panem Sebastianem Szy-
mańskim oraz przy finanso-
wym wsparciu przyjaciół klu-
bu państwa Honoraty i Artu-
ra Lembas, cieszył się dużym 
zainteresowaniem – przybyły 
na niego zespoły z całego wo-
jewództwa.

Najlepsi byli szczypiorni-
ści ze Szkoły Podstawowej nr 
55 w Szczecinie, za nimi zo-
stali sklasyfikowani zawodni-
cy SP nr 18 z Koszalina oraz 
pierwszy zespół gospodarzy 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie. 

W turnieju wybrano najlepsze-
go strzelca – Gracjan Maciejewski 

SP 1 N-d, najlepszego bramka-
rza – Błażej Bednarski SP 18 Ko-
szalin oraz najlepszego zawodni-
ka – Adam Biały SP 55 Szczecin. 
Sędzią turnieju był pan Jerzy Ku-
siak, któremu chciałbym podzię-
kować za współpracę przy organi-
zacji tego wydarzenia.

Kończąc, jeszcze raz chciał-
bym podziękować tym, któ-

rzy przyczynili się do sukce-
su turnieju i mam nadzieję, 
że grono przyjaciół wspiera-
jących działania UKS-u, bę-
dzie dalej się powiększać, do 
czego serdecznie zachęcam.

Bogdan Wawryczuk
Prezes klubu UKS ”Jedyneczka” 

Nowogard

„Środy na Torze” – 2 seria

Chrabąszcze w formie
W środę (11 maja), na szczecińskim torze kolarskim, została rozegrana 2 seria cyklicznych 
zawodów „Środy na Torze”. Ponownie ładnie zaprezentowali się najmłodsi kolarze z klubu 
Chrabąszcze Nowogard. 

W kategorii Żak, na szczeciń-
skim torze wystartowała Niko-
la Wielowska oraz Hubert Gry-
gowski. Najpierw został przepro-
wadzony wyścig eliminacyjny, w 
którym Nikola Wielowska upla-
sowała się na 2. miejscu zdoby-
wając 9 punktów, z kolei Hubert 
Grygowski wywalczył 3. pozycję, 
za którą zgromadził 8 punktów. 
W wyścigu eliminacyjnym zwy-
ciężyła zawodniczka Ratusz Ma-
szewo- Tamara Szalińska. Na-
stępnie podopieczni Ryszarda Po-
sackiego wystartowali w wyści-
gu scratch. Tym razem Chrabąsz-

cze zgarnęły najcenniejsze miej-
sca. Nikola Wielowska zwyciężyła 
dopisując do swojego dorobku 10 
punktów, natomiast Hubert Gry-
gowski wywalczył 9 punktów za 
2. miejsce. W klasyfikacji general-
nej cyklu po dwóch seriach, lider-
ką jest Nikola Wielowska z licz-
bą 19 punktów na koncie, na dru-
gim miejscu z 17 oczkami plasuje 
się Tamara Szalińska (Ratusz Ma-
szewo), a na 3. miejscu również z 
17 punktami znajduje się Hubert 
Grygowski. 

W kategorii Młodzik wystarto-
wał Jacek Fecak. Najpierw kolarz 

z Nowogardu walczył w wyści-
gu na 200 metrów ze startu lotne-
go, w którym uplasował się na 5. 
miejscu i dopisał do swojego do-
robku 6 punktów. Następnie Ja-
cek Fecak wziął udział w wyścigu 
eliminacyjnym, w którym po za-
ciętej walce stanął na najniższym 
stopniu podium, gromadząc 8 
punktów. Na koniec Młodzicy ro-
zegrali wyścig punktowy, a w nim 
niestety Jacek Fecak nie nawiązał 
już walki o podium i ostatecznie 
ukończył swój start na 9. miejscu, 
z liczbą 2 punktów na swoim kon-
cie. W klasyfikacji generalnej, po 

dwóch seriach Jacek Fecak ma na 
koncie 16 punktów, które póki co 
plasują go na 6. miejscu. 

Ponownie na szczecińskim to-
rze bardzo ładnie zaprezentował 
się urodzony w 2012 roku Bole-
sław Chomicz, który startuje w 

kategorii Przedszkolaczek. Mło-
dziutki kolarz z Nowogardu wy-
grał w jednym okrążeniu toru ze 
startu wspólnego, ponownie da-
jąc sporo radości trenerowi Chra-
bąszczy. 

KR

Na zdjęciu z lewej strony Nikola Wielowska i trener Ryszard Posacki, który może 
być zadowolony z formy, jaką prezentują jego podopieczni
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja 
"WBREW": Klaudia Druciarek, 
Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska, 
Monika Rasowska, Angelika Sikor-
ska i Aleksandra Szcześniak 

Wyniki konkursu plastycznego 
pt.: „Chrońmy środowisko” 
25 kwietnia 2016 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów ZSP Nowogard 
„Chrońmy środowisko”. 

Prace konkursowe miały być pra-
cami plastycznymi wykonanymi

w dowolnej technice. Napisy/ha-
sła miały być w języku angielskim 
lub niemieckim. Kryteriami wybo-
ru pracy były: zgodność z tematyką, 
estetyka pracy i oryginalność.

Jury w składzie:
p. Ewelina Fedak,
p. Karolina Jaklińska-Czyżak,
p. Beata Zagórska.
wybrały prace następujących lau-

reatów:
Język niemiecki:
I miejsce – klasa I TŻ (Maciej Ja-

skulski, Daria Kozieł, Adam Czar-
nowski, Łukasz Rogala, Marcel Żu-
kowski

II miejsce – klasy I TŻ (Maja 
Czurmasło, Sandra Żelazna, Kor-
nelia Wróbel, Justyna Szycko, Łu-
kasz Chodor ) i I TE ( Roksana Li-
piec, Aleksandra Szcześniak)

III miejsce – klasa II TPS ( Pa-
tryk Podziński, Karol Radawiec 
Majkel Wróbel, Maciej Ołubiec, To-
masz Polewczyński)

Język angielski:
I miejsce – klasy II TL ( Maciej 

Krakowski, Bartosz Łaba, Dawid 
Balasiński, Karol Osakiewicz, Mar-
cin Owczarek, Karolina Sławecka) i 
I TL (Adrianna Grocholska, Mate-
usz Ciura)

II miejsce – klasa II TL ( Ma-
rzena Kaczmarczyk, Łucja Jurczyk, 
Karolina Pawliszak, Marcela Krzak, 
Emilia Miłek)

III miejsce – klasa II THE ( Łu-
cja Łachmanowicz, Paulina Mazu-
rek, Agata Kisała)

Przygotowanie regulaminu i 
nadzór nad przebiegiem konkursu: 
Marta Portas, Magdalena Wojcie-
chowska i Mirosława Szymaniak. 

A teraz idziemy w świat, czyli 
pożegnanie absolwentów ZSP
 29 kwietnia w Zespo-
le Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława 
Staszica odbył się uro-
czysty apel z okazji za-
kończenia nauki w kla-
sach maturalnych. 

W uroczystości wzięli udział 
absolwenci i ich rodziny, grono 
pedagogiczne oraz zaproszeni 
goście: członek Zarządu Powia-
tu Goleniowskiego Pan Andrzej 
Siwy, ksiądz dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Zofia Przy-
byszewska. Drodzy absolwenci! 
Życzymy Wam wszystkiego do-
brego – zdanych egzaminów oraz 
spełnienia marzeń w dorosłym 
już życiu!

 Klasa IV THO z wychowawczynią Panią Grażyną Wawrzyniak 

Klasa IV TE z wychowawczynią Panią Patrycją Sierżant 

 Uczestnicy uroczystości 

Klasa IV TH z wychowawczynią Panią Anną Durniewicz 

Klasa IV TŻ z wychowawczynią Panią Beatą Woźnicą-Stanisławek 

Klasa IV TI w wychowawcą Panem Sławomirem Marcinkiewiczem

Klasa IV TPS z wychowawcą Panem Zbigniewem Ceranką 

Pierwsze miejsce w kategorii język an-
gielski 

Pierwsze miejsce w kategorii język nie-
miecki
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie. 
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert. 
Poleć koleżankę i zarób jeszcze więcej

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że sprzeda mieszkania w bu-
dynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

•	 Sprzedam działkę budow-
laną 1739 m2, uzbrojoną w 
Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam działki budowla-
ne 12-15 ar – uzbrojone, Ko-
ściuszki. 602 267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 
ha działce (dom, hala produk-
cyjna, stajnia) w Boninie gm. 
Łobez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.
com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul Asnyka. 884 000 
435

•	 Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe. Po 16 stej. Tel. 
661 319 806 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 
m2, w Nowogardzie, ul. Luty-
ków 1, tel. 665 057 097

•	   Sprzedam pół bliźniaka z 
zabudowaniami gospodar-
czymi okolice Nowogardu. 
502 600 146

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
po byłym sklepie w Karsku. 
609 245 816 

•	  Kawalerka do wynajęcia. 
667 621 070

•	 Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 517 357 653

•	 Sprzedam garaż z działeczką 
– Bema. 668 141 343 

•	 Sprzedam dzialke budowla-
ną na Asnyka. 884 000 435 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	 Wynajmę pokój jednej oso-
bie. Tel. 798 382 886 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe przy Armii Krajo-
wej. 517 503 673 

•	 Własnościowe, spółdzielcze, 
IV piętro 66m2 zamienię na 
mniejsze. 788 205 378 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe. Cena 129 tys. do 
negocjacji po kapitalnym re-

moncie oprócz łazienki. 888 
313 884 

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 53, 61 m2, dwa 
pokoje I piętro, Grzęzno – 
nowe bloki. Cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	 Sprzedam dom nad jeziorem 
w stanie surowym. 605 548 
164 

•	 ‘SPRZEDAM MIESZKANIE W 
NOWOGARDZIE. NOWE, BEZ-
CZYNSZOWE, DWUPOZIO-
MOWE, CZTEROPOKOJOWE 
Z ANEKSEM KUCHENNYM, 
PRZEDOGRÓDEK. TEL. 665 
270 991’

•	 Wydzierżawie lokal o pow. 
200 m2 w centrum Nowogar-
du. 604 215 937

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w 
kamienicy czterorodzinnej 
+ garaż w cenie, Wojska Pol-
skiego. Tel.  783 223 218

•	 Sprzedam dom stan surowy 
na działce 1,5 ha, oraz działki 
budowlane w Olchowie. 723 
025 325 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie I 
piętro. 697 980 702 , 697 972 
751 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
działka przy domu 28 arów, 
ładnie położona. 91 39 21 
430, 696 404 840

•	 Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.tel. 
692549667.

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną okolice stadionu. 695 400 
600

•	 Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. 508 948 888

•	 Dom na wsi parterowy koło 
Nowogardu, 55 tys. 91 45 25 
448, 66 72 76 193 

•	 Sprzedam lub zamienię (do 
II piętra) mieszkanie dwu-
pokojowe. Poniatowskiego 
IV piętro. 605 850 786,91 39 
105 18 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
504 422 809 

•	 Poszukuje mieszkania dwu-
pokojowego, bezczynszowe-
go. 601 493 880

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe, bezczynszowe, 
60m, z ogrodem, Bohaterów 
Warszawy. 609 630 095 

•	 Sprzedam czteropokojowe 
mieszkanie bezczynszowe 
Bema. 692 120 127 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe. 668 151 516, 608 
626 696

•	 Sprzedam kawalerkę 28m2, 
, bezczynszowa, parter. 721 
290 506

•	 Do wynajęcia garaż. 782 549 
811

•	 Sprzedam domek holender-
ski, duży salon oraz aneks 
kuchenny, łazienka, prysznic, 
wc, stan idealny, wymiary : dł. 
8m szer. 2,90. Cena do uzg. 
698 726 963, 669 432 236 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzato-
ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC i 
przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 
24 000 zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok 
prod. 2008, 3 drzwiowa, poj. 
1,4 diesel, tel. 787 717 815

•	 Tanio nowe opony dętkowe, 
leżakowane 650x16. Tel. 721 
728 147 

•	 Sprzedam Forda Escorta 89 
rocznik produkcji, 1300 poj., 
przegląd do 22.06.2016r., 
ubezpieczenie sierpień 2016. 
Cena 1500 zł do negocjacji. 
795 429 655

 ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach i 

prosiaki. 782 036 086
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95
•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 

853 573
•	  Siano w belach sprzedam. 

Tel. 608 01 39 95 
•	 Sprzedam presę kostukują-

cą. 782 827 867
•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 

16 08 84 
•	 Sprzedam tuczniki. 725 806 

787 
•	 Sprzedam łubin. 608 013 995 
•	 Precyzyjny siew kukurydzy, 

rzepaku, koszenie łąk i zbiór, 
orka i talerzowanie, FHUP MI-
CHLAS tel. 508 503 650

•	 Sprzedam prosiaki. 791 817 
107

•	  Sprzedam obornik. 602 708 
518

•	 Kupię słomę w belach duże 
ilości. 602 708 518 

•	 Sprzedam kombajn ziemnia-
czany. 692 608 128 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 po 
kapitalnym remoncie. Cena 
12 700zł . 696 807 922 

•	 Sprzedam ciągnik 40,11 zare-
jestrowany. 91 57 30 249 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377  
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 
95

•	  Prasa belująca, pług trzyski-
bowy obracany, siewnik Po-
znaniak, kury nioski – sprze-
dam. 781 744 340 

•	 Sprzedam kaczki, kury, gęsi. 
782 429 405

USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 

i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-

ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

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

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

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

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia 
mieszkań. 601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: 
budowa domów od postaw, 
dachy, więźby dachowe, do-
cieplenia,stropodocieplenia, 
adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Glazurnik – solidnie i facho-
wo. 721 988 735 

•	 Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Remonty mieszkań. 607 729 
933

•	 Tartak Korytowo. 782 741 
664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
Firma „Synbud”. 669 123 127

•	 Układanie kostki granitowej, 
kamienia polnego, ogrodze-
nia, altany, oczka, grille, tara-
sy. 722 154 477 

•	 Remonty i wykończenia 
mieszkań – wykonam. 608 
364 330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

•	 Usługi elektryczne, wyko-
nam wszelkie instalacje elek-
tryczne w domach jednoro-
dzinnych. 782 573 400

•	 Remonty. 508 920 135 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymaga-
ny j. niemiecki komunika-
tywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 533 848 
005 lub 535 340 311

•	 Firma zatrudni pracownika 
ze znajomością spraw   ka-
drowych  tel. 91 39 25 275

•	 Potrzebna męska pomoc 
na wsi w ogrodzie i pracach 
przydomowych doraźnie. 
Tel. 660 206 833

•	 Hurtownia Drobiu przyjmie 
na pół etatu. 602 288 598 

•	 Wynajmę stanowisko dla 
manikiurzystki, pedikiurzyst-
ki w nowo powstałym salo-
nie. 570 645 440

•	 Zatrudnię brukarzy do pracy. 
696 520 289

•	 Jesteś odpowiedzialny (męż-
czyzna) masz od 20-50 lat, 
chcesz dorobić w weekendy 
i zarobić ok. 150 zł za dzień. 
Zadzwoń. Mile widziane pra-
wo jazdy. Tel. 604 960 226 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

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

•	 Sprzedam Keyboard. 605 
856 538 

•	 Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe. 667 788 
820 

•	 Drewno opałowe. 537 144 
654

•	 Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew owo-
cowych i ozdobnych. Promo-
cja: Tuja szmaragd od 60-70 
cm cena 10 zł, tuja szmaragd 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia 

Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej=4m 50 zł za sztukę. Tel. 606 
106 142 

•	  Sprzedam zamrażarkę trzy-
szufladową. 724 639 127 

•	 Sprzedam tanio piece CO 
wydajność do 120 m2 i 250 
m2, kuchnie gazową. Tel. 
721 728 147, 91 39 23 288

•	 Sprzedam nowy piec DE-
FRO OPTIMA PLUS dwume-
trowy ze sterownikiem. 511 
926 600 

•	 Sprzedam betoniarkę 150 l. 
, spawrkę – Buczek, zwolni-
cę do ciągnika C-360 i 2 re-
sory do przyczepy D-36. 669 
823 464 

•	 Poznam Panią lat 45-50, 
wdowa lub rozwódka, może 
być z zobowiązaniem, okoli-
ce Nowogardu. 665 783 694 

•	 Sprzedam rower górski dla 
nastolatka, 500zł,  i BMX 
1500 zł. 730 585 920

Firma transportowa 
ze Szczecina zatrudni

 mechanika samochodo-
wego aut ciężarowych.
Wynagrodzenia 4-5tys./m-c
Kontakt: Jacek 691481923



Nr 37 (2467)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

REKLAMA

Kwadrat 
Meble

ul. armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

„Dyskoteka z okazji 
Dnia Dziecka”

w Bawialni Kolorado
liczba miejsc ograniczona

Szczegóły pod 
nr tel. 783 230 952, 

698 513 015
oraz na miejscu

w Bawialni Kolorado

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Finał XX edycji Konkursu o Ziemi Nowogardzkiej

Majówkowy Triumf Uczniów  
z SP nr 3
 Dnia 3 maja 2016r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbył się finał XX 
edycji Konkursu o Ziemi Nowogardzkiej pod nazwą: ,,Nowogard –nasze miasto, nasza hi-
storia”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy i konkurs plastyczny.              

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 okazali się absolutnymi zwy-
cięzcami w obydwu kategoriach: 
a) W konkursie wiedzy o Nowo-
gardzie w którym rozwiązywano 
testy dotyczące historii regionu 
oraz zagadnień społecznych, poli-
tycznych i gospodarczych ucznio-
wie naszej szkoły zajęli najwyż-
sze miejsca: Piotr Żelazowski kla-
sa 6 a  - I miejsce, Kuba Wojtyniak 
klasa 5 b  - III miejsce. b) konkur-

sie plastycznym prace uczniów 
naszej szkoły zajęły kolejne miej-
sca: - w kategorii oddziałów zero-
wych: Kazuba – „O”- II miejsce, w 
kategorii klas I-III: Brocka - 2a - I 
miejsce, Julia Kamińska - 2b - II 
miejsce, Tomek Grygowski - 2b - 
III miejsce,- wyróżnienia Dyrek-
tora Biblioteki otrzymały: Klusz-
czyńska – 3 a, Amelia Wyczkow-
ska – 3 c. ęzcom i nagrodzonym 
uczniom gratulujemy wielkiego 

sukcesu i życzymy dalszych osią-
gnięć w kolejnych konkursach, 
a pani Arlecie Bartosik  należą 
się wielkie uściski i gratulacje za 
wspaniałe i merytoryczne przy-
gotowanie Piotrka i Kuby w kon-
kursie wiedzy, bowiem to jeden 
z najtrudniejszych konkursów o 
Nowogardzie dla szkół podstawo-
wych.

Inf. własna

Wspólnymi siłami mieszkańców 

W Osinie powstały 
nowe boiska 
2 maja, w Osinie w pobliżu stadionu wybudowano nowe 
miejsce do gry w piłkę nożną i siatkową. Środki na budowę 
tych obiektów pozyskano z funduszu sołeckiego oraz z do-
finansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa boisk to pomysł sa-
mych mieszkańców, którzy zde-
cydowali przeznaczyć na to część 
funduszu sołeckiego. 

 -  Do budowy tych obiektów za-
kupiliśmy wszystkie najpotrzeb-
niejsze rzeczy: bramki, słupki, 
siatkę, piach i ogrodzenie. Środ-
ki na budowę tych obiektów po-
zyskaliśmy z funduszu sołeckie-
go, zaś część pieniędzy otrzyma-
liśmy z dofinansowania z Urzę-

du Marszałkowskiego. Łącznie 
dało to kwotę ok. 30 000 tys. zło-
tych - informuje DN sołtys Osiny, 
Agnieszka Pakulska. 

Przy budowie boisk pomagała 
miejscowa młodzież. 

- Przyszło do pomocy przy bu-
dowie boisk całkiem liczne grono 
młodzieży! Mimo, że praca kosz-
towała nas wiele wysiłku, to nikt 
tego nie żałuje. Bardzo wszystkim 
dziękuję. Zapraszamy więc miesz-
kańców do korzystania z tych 
obiektów- dodaje na zakończenie 
Agnieszka Pakulska. 

W ramach podziękowania zor-
ganizowano na zakończenie po-
częstunek dla wszystkich osób, 
które przyczyniły się do realiza-
cji przedsięwzięcia. 

KS
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

rok założenia 1992

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

reklama

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

Najwyższe od 15 lat 
w Nowogardzie  CENY

złomu stalowego, metali kolorowych
oraz makulatury

Oferuje �rma WĘGLOSTAL
ul. Boh. Warszawy 27C (na przeciwko POM-u)

tel. 505 511 008
Zapraszamy od pn-pt 7.00 - 17.00 sob. 7.00-14.00

ul. Dworcowa

OFERUJE NAJWYŻSZE CENY
złomu stalowego 
i metali kolorowych
Wsad - 720 zł/t
Żeliwo - 730 zł/t
Blacha - 520 zł/t

tel. 503 119 036
507  021 889

J& M

Pomiędzy tymi dwoma ławkami pani Jadwiga potknęła się o wystające metalowe elementy i upadając "rozbiła" głowę. Kobie-
ta zapowiada, że będzie domagać się od gminy odszkodowania

Czy gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie? 

Do tego wypadku 
nie musiało dojść!

Czytaj s. 3
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W skrócie

Trwa budowa drogi do strefy przemysłowej, wydzielonej pod Woj-
cieszynem. Wykonawcą robót, jak już informowaliśmy, jest firma Stra-
bag. Całkowity koszt inwestycji to 3.062.447,43 zł, z czego blisko 1,5 mln 
złotych pokryje Wojewoda Zachodniopomorski. Pozostałe środki po-
chodzić będą z budżetu miasta oraz Powiatu Goleniowskiego (200 tys. 
jako wkład partnera projektu). Jak przekonywał wielokrotnie burmistrz 
Nowogardu, brak drogi dojazdowej do strefy było jednym z głównych 
czynników dyskwalifikujących ofertę gminy Nowogard w rozmowach z 
potencjalnymi inwestorami szukającymi odpowiednich miejsc do wy-
budowania swoich fabryk. MS

11 maja, firma STW Kazimierz Lewiński na zlecenie Urzędu Gminy w 
Osinie dokonała  utwardzenia nawierzchni drogi w miejscowości Ko-
ściuszki. Koszt realizowanego przedsięwzięcia kosztował gminę ok. 3 
000 tys zł. - W związku z tym, że droga  przy skrzynkach w miejscowości Ko-
ściuszki wymagał, a utwardzenia, złożyliśmy wniosek do wójta o moderni-
zację odcinka drogi. Wójt wniosek ten pozytywnie rozpatrzył i dnia 11 maja, 
ruszyły prace remontowe. Mieszkańcy pobliskich posesji nie będą musieli 
już się więcej martwić, że w okresie roztopów droga, po której dotychczas 
się poruszali, była pokryta błotem. - mówi radny z Gminy Osina, Rafał Wró-
bel, który zabiegał o wykonanie inwestycji u władz gminy. KS 

Mimo, iż do pożaru doszło w noc sylwestrową,  pozostałości spalone-
go drzewa  nadal straszą. Miasto, jak widać, nie kwapi się, by usunąć po-
gorzelisko z Placu Wolności. Taki widok nie jest najlepszą wizytówką dla 
Nowogardu, szczególnie w czasie trwającego właśnie Festiwalu Filmów 
Ekologicznych „Ekofilm”, jaki odbywa się  w Nowogardzkim Domu Kul-
tury. MS

kolejny termin w sierpniu 

Rolnicy otrzymali zwrot za paliwo 
Do rolników trafiło łącznie 750 tys. 567 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawarte-
go w paliwie wykorzystanym przy produkcji.  Kolejne wnioski o przyznanie dopłat do pali-
wa rolniczego wykorzystanego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br., gospodarze będą mo-
gli składać w sierpniu. 

Program dopłat do paliwa rol-
niczego funkcjonuje od 2006 
roku. To program rządowy, któ-
ry jest jedynie obsługiwany przez 
gminy - w zakresie przyjmowania 
wniosków o zwrot, jak i wypłaty 
środków przekazanych na konto 
gmin w całości przez wojewodę. 
Program ma na celu zmniejszenie 
kosztów produkcji rolniczej. 

Jak co roku, tak i w roku bie-
żącym ustalono dwa terminy na 
składanie wniosków o zwrot akcy-
zy zawartej w paliwie rolniczym tj. 
od 1 do 29 lutego 2016 r. oraz od 
1 do 31 sierpnia br. W pierwszym 
terminie rolnicy składali wnioski 
o rekompensatę za zakup paliwa 
dokonany w okresie od 1 sierp-
nia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.. 
Z takiej możliwości, jak informu-
je UM w Nowogardzie, skorzysta-
ło u nas 300 gospodarzy, a łączna 
kwota, jaka z tego tytułu została 
wypłacona beneficjentom, wynio-
sła 750 tys. 567 zł. W drugim ter-
minie zwrot będzie wyliczany na 

podstawie faktur za paliwo zaku-
pione w okresie od 1 lutego 2016 
r. do 31 lipca 2016 r, a pieniądze 
rolnicy powinni otrzymać w paź-
dzierniku br. 

W tym roku stawka na podsta-
wie jakiej wyliczana jest ostatecz-
na kwota zwrotu kosztów zakupu 
paliwa została podniesiona przez 
Rząd o 5 groszy i wynosi równą 
złotówkę do każdego litra. Z tym, 

że ustalony jest podobnie jak w la-
tach poprzednich limit zwrotu w 
przeliczeniu na hektar, jaki może 
maksymalnie otrzymać rolnik – 
obecnie wynosi on 86 zł. 

O możliwości skorzystania z 
dopłat do paliwa poinformuje-
my szerzej, kiedy będzie się zbli-
żał sierpniowy termin składania 
wniosków. 

MS

kto będzie strzegł bezpieczeństwa na plaży? 

Szukają ratowników...
Gmina Nowogard ogłosiła postępowanie na obsługę ratowniczą miejskiego kąpieliska, 
podczas zbliżającego się sezonu. Termin składania ofert mija w najbliższą środę, dokładnie 
na tydzień przed rozpoczęciem sezonu na plaży. 

 Zgodnie z zamówieniem 
miejska plaża ma być chronio-
na przez minimum 2 ratowni-
ków wodnych, w okresie od 25 
czerwca do 31 sierpnia br., co-
dziennie w godzinach od 10:00 
do 18:00. Wszyscy ratownicy 
powinni posiadać uprawnienia 
w stopniu Ratownika Wodne-
go, wydane na podstawie obo-
wiązujących przepisów „O bez-
pieczeństwie osób przebywają-
cych na obszarach wodnych” , a 
także aktualne badania lekar-
skie oraz ubezpieczenie OC w 
związku z wykonywaniem obo-
wiązków ratownika. Ratownicy 
będą musieli być wyposażeni we 
własny strój ratownika (tj. ko-
szulka, spodenki, czapka w ko-
lorze czerwonym lub pomarań-
czowym) oraz sprzęt do nurko-
wania (tj. płetwy, maska, fajka). 
Poza staniem na straży bezpie-
czeństwa korzystających z ką-
pieliska, ratownicy będą od-
powiedzialni także za oczysz-
czanie powierzchni dna obsza-
ru przeznaczonego do kąpieli z 

wszelkich przedmiotów mogą-
cych spowodować skaleczenie i 
co ciekawe, również   oczyszcza-
nie kąpieliska z roślin wodnych. 

Gmina wymaga również, aby 
firma, która podejmie się obsłu-
gi ratowniczej na plaży miejskiej 
w Nowogardzie, była ubezpie-

czona na 50 tys. zł od odpowie-
dzialności cywilnej. 

Postępowanie na wyłonienie 
ratowników prowadzi w imie-
niu Gminy Nowogard, Zarząd 
Budynków Komunalnych, ad-
ministrator miejskiego kąpieli-
ska przy ul. Promenady. 

Termin składania ofert dla po-
tencjalnych wykonawców wy-
znaczono na 25 maja, a więc w 
najbliższą środę. W tym dniu 
oferty mają też zostać otwarte. 

 W ubiegłorocznym sezonie 
bezpieczeństwa na plaży miej-
skiej strzegli ratownicy z Cen-
trum Nurkowania i Wypoczyn-
ku „Romulus”, którego właści-
cielem jest Romuald Kowalski. 

MS

Znaleziono klucze
Widoczny na zdjęciu klucz, przypięty do 

maskotki pełniącej rolę breloczka, znalezio-
no w okolicach 5 -go Marca. Właściciela zgu-
by prosimy o zgłoszenie się do biura redakcji 
DN przy ul. Boh. Warszawy 7a. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard
poszukuje osób chętnych do pracy  

na stanowisku pracownik produkcji 
przy obróbce osłonek naturalnych

Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów 
   sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 91 39 22 394

Czy gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie? 

Do tego wypadku nie musiało dojść!
Pani Jadwiga z Nowogardu, zamierza ubiegać się wypłaty odszkodowania od gminy. Kobieta, w marcu, potknęła się o wystające na Placu Wolności śruby, 
pozostawione po zdemontowanym stojaku na rowery, doznając poważnego urazu głowy. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że do wypadku by nie do-
szło, gdyby urzędnicy śruby usunęli, o co redakcja DN na swoich łamach apelowała już na kilka miesięcy przed przykrym zdarzeniem. Metalowe elemen-
ty usunięto dopiero po tym, jak doszło do zdarzenia. 

O tym, że na Placu Wolności, 
dosłownie naprzeciwko główne-
go wejścia do ratusza miejskie-
go, pozostawiono elementy mo-
cującego stojący w tym miejscu 
niegdyś stojak na rowery, pisali-
śmy już w listopadzie ubiegłego 
roku. Już wówczas apelowaliśmy 
do władz miasta o to, aby niebez-
pieczne dla przechodniów żela-
stwo usunąć. Tym bardziej, że do 
redakcji dzwonili czytelnicy, któ-
rzy przeżyli nieprzyjemne spo-
tkanie z wystającymi  „wkręta-
mi”. Niestety urzędnicy na nasz 
apel nie zareagowali i śruby tkwi-
ły jeszcze przez kilka miesięcy po-
nad poziom powierzchni betono-
wych płyt, jakimi wyłożony jest 
jak wiadomo Plac Wolności. Ster-
czały, aż doszło do wypadku. 

- To była sobota, 12 marca, prze-
chodziłam przez Plac Wolności i 
nagle upadłam, uderzając głową 
w betonową nawierzchnię. Pod-
biegł do mnie młody mężczyzna z 
żoną i zapytał co mi się stało, czy 
zasłabłam? Powiedziałem, że się 
potknęłam o coś, tylko nie wiem 
o co. Byłam zamroczona i począt-
kowo nie wiedziałam o co mogłam 
się przewrócić. Mężczyzna ten mi 
szybko wskazał palcem, co było 

przyczyną stracenie przeze mnie 
równowagi. „Widzi pani te śruby? 
O to pani się potknęła” – powie-
dział - opowiada przebieg wypad-
ku pani Jadwiga, mieszkanka No-
wogardu, która pragnęła zacho-
wać swoje nazwisko, jak i wizeru-
nek do wiadomości redakcji DN. 

Kobieta doznała urazu gło-
wy. Lekarz rodzinny skierował 
ją do nowogardzkiego szpitala. 
Tam zrobiono jej zdjęcie RTG. Na 
szczęście nie stwierdzono pęknię-
cia czaszki, ale ze względu na roz-
ległą opuchliznę i złe samopoczu-
cie, kobieta wymagała hospitali-
zacji przez kilka dni. 

- Miałem dużego guza  na głowie 
i opuchliznę aż na oku. Wszystko 
długo się goiło. Do dziś odczuwam 
dolegliwości po tym zdarzeniu w 
postaci bólu głowy. Neurolog skie-
rował mnie na badanie tomogra-
ficzne. Właśnie oczekuję na wyniki 
– opowiada p. Jadwiga, nie ukry-
wając, że boi się, co wykaże zdję-
cie wykonane tomografem. 

Kobieta zamierza ubiegać się o 
wypłatę odszkodowania do gmi-
ny. Wysokość roszczenia, którego 
będzie się domagać, będzie uza-
leżniona od wyniku badania to-
mograficznego. Nie wiadomo bo-

wiem, czy upadek nie spowodo-
wał urazu neurologicznego i czy 
nie będzie konieczne dalsze lecze-
nie. 

Tu usunęli, gdzie indziej zo-
stawili

Po wystających śrubach, o któ-
re pani Jadwiga się potknęła do-
znając urazu głowy, dziś pozo-
stały tylko otwory w nawierzch-
ni. Elementy zostały zdemonto-
wane,  jednak dopiero po całym 
zdarzeniu. 

Nie trzeba jednak daleko od 
tego miejsca się oddalić, by prze-
konać się, że w pobliżu ratusza na 
przechodniów czeka więcej po-
dobnych niespodzianek. Tak jest 
chociażby wzdłuż chodnika bie-
gnącego pod magistratem, od 

strony ulicy 700-lecia. Jak widać 
na zdjęciu obok tekstu, to pozo-
stałości po zdemontowanych tu 
przed laty chodnikowymi barier-
kami bezpieczeństwa. To miej-
sce szczególnie niebezpieczne. 
Wystarczy sobie wyobrazić, ja-
kie konsekwencje poniesie oso-
ba, która potknie się o wystające 
fragmenty rur i wpadnie na jezd-
nię. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w tym wypadku miasto zareagu-
je błyskawicznie po naszej publi-
kacji, a nie będzie czekać, by do-
szło do kolejnego wypadku,  jak to 
miało miejsce w przypadku śrub, 
o które potknęła się pani Jadwiga. 

W końcu za odszkodowania 
wynikające z zaniedbań urzędni-
ków, później będą płacić solidar-
nie wszyscy obywatele. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Naprawdę trudno zrozumieć, 

dlaczego burmistrz tyle zwlekał, 
by po naszej publikacji zadbać o 
bezpieczeństwo na Placu Wolno-
ści. Przecież wystarczył jeden te-
lefon, pismo ze zleceniem na usu-
nięcie śrub i dzisiaj nie byłoby 
żadnego tematu. Przede wszyst-
kim nie byłoby kłopotów ze zdro-
wiem, z jakim dziś musi się bo-
rykać starsza kobieta. Tak to jed-
nak już jest, jak dba się tylko o to, 
by dobrze na zdjęciach wyglądać, 
nosząc głowę w oparach propa-
gandy, a brakuje motywacji tam, 
gdzie trzeba wykonać prostą, or-
ganiczną robotę...

Redakcja 

Dziś po śrubach, o które potknęła się pani Jadwiga,  nie ma już śladu. Pozostał tyl-
ko niewielki otwór w płycie chodnikowej

Kolejna pułapka na przechodnia...Prosimy uważać mijając ratusz od strony ulicy 
700-lecia

O zagrażających bezpieczeństwu śru-
bach sterczących na Placu Wolności 
pisaliśmy w listopadzie rok temu, prze-
strzegając, że może dojść do wypadku
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lata realizowane przez PUWiS realizowane przez Gminę
Nazwa koszt Nazwa koszt

2000 Pompa śrubowa Warnkowo 3,860,00 Hala filtrów - 6.960 m3 933,975,00
Sieć wodociągowaWarnkowo 28,136,96 Zbiorniki wody czystej 693,172,00
Podsumowanie roku 2000 31,996,96 Zbiórka wód popłucznych żelbetonowy, 

podziemny
275, 133,00

Zbiornik reakcji  żelbetonowy, ocieplany 
poj. 250

254,870,00

Budynek socjalny na stacji uzdatniania 
wody- 2.551 m3

562,004,00

Rurociąg tłoczny z ujęciem na Warnkowie 600,163,00
System sterowania i kable sterownicze 

8,480mb SUW
549,109,00

Studnie na ujęciu wraz z ogrodzeniem studni 
w Warnkowie 4 szt. 

124,999,00

Rurociągi i kanały międzyobiektowe- 494mb 614,214,00
Sieć energetyczna rozdzielcza na stacji 

uzdatniania wody
541,253,00

Linia zasilająca stację transform. SUW 53,407,00
Droga dojazdowa do studni na Warnkowie 101,807,00

Inne 3 750 706
Podsumowanie roku 2000 9,054,812,00

2001 Pompa głębinowa Warnkowo 5,038,80 Przewody wodociągowe rozdzielcze ul. 
Waryńskiego

5,565,48

Pompa głębinowa Woj. Polskiego 5,038,80 Przewody wodociągowe przesyłowe ul. 
Waryńskiego

2,384,22

Podsumowanie roku 2001 10,077,60 Sieć osiedlowa wody pitnej ul. Waryńskiego  2,387,11
Sieć kanalizacji sanit. ul. Waryńskiego 4,173,29

Przewody kanalizacyjne ul. Waryńskiego 51,577,34
Przewody kanalizacyjne ścieki sanitarne ul. 

Waryńskiego 
6,498,52

Sieć wodociągowa do wsi Otręby 57,481,72
Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza- 

Nadtorowa
94,587,76

Inne 36 867,18
Podsumowanie roku 2001 261,522,62

2002 Sieć wodociągowa z przyłączami ul. 
Poniatowskiego-Ogrodowa

66,085,28

Kanalizacja sanitarna ul. Boh. Warszawy do 
bud. 11,14-21,23-31

177,931,00

Podsumowanie roku 2002 244,016,28
2003 Sieć wodociągowa ul. Woj. 

Polskiego do działek 
12,898,33 Kanalizacja sanitarna ul. Promenada-Zielona/

Przepompownia ścieków
129,775,20

Siec wodociągowa Orzechowo/
przyłącze do budynku starej 

mleczarni

44,889,40 Podsumowanie roku 2003 129,775,20

Sieć kanalizacyjna ul. Woj. 
Polskiego do działek

10,549,98

System napowietrzania na 
oczyszczalni ścieków 

32,616,80

Sieć kanalizacyjna ul. K. Wielkiego 30,187,43
Podsumowanie roku 2003 131,141,94

2004 Sieć wodociągowa ul. Warcka i Magazynowa 7,200,00
Kanalizacja sanitarna, przepompownia 

ścieków na Osiedlu Bema 
116,658,63

Sieć kanal. sanit. z przyłączami ul. 
Poniatowskiego- Ogrodowa 

245,503,10

Podsumowanie roku 2004 369,361,73

Inne 24 229,25

lata realizowane przez PUWiS realizowane przez Gminę
Nazwa koszt Nazwa koszt

Pompa do piaskownika OŚ 
Nowogard

2,478,08

Pompa Sewabloc OŚ Nowogard 12,295,00
Stacja dozowania PIX OŚ 

Nowogard
4,570,00

Podsumowanie za rok 2004 43,572,33
2005 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku 

ul. Nadtorowa 1
10,504,69

Podsumowanie za rok 2005 10,504,69
Sieć wodociągowa Strzelewo ( + 

przyłącze)
42,964,50

Sieć wodociągowa Krasnołęka ( + 
przyłącze)

22,471,66

Pompa głębinowa 6,452,35
Pompa głębinowa Błotno 3,447,60

Sprężarka tłokowa SUW Czermnica 1,867,21
Odżelaziacz SUW Wyszomierz 17,432,72
Stacja zlewcza typ STZ dla OŚ 42,832,94

Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki 4,681,25
Kanalizacja sanitarna i 

przydomowa przepompownia ul. 
Kilińskiego (+ przyłącze)

49,686,19

Inne 256 861,36
Podsumowanie roku 2005 448,657,78

2006 Sieć wodociągowa i przyłącza do 
budynku nr 16 ul. Kościuszki

7,287,28 BRAK  -

Sieć wodociągowa z przyłączami 
do działek ul. Woj. polskiego 

7,100,26 Podsumowanie roku 2006 -

Sieć wodociągowa Karsk 8,062,01
Przyłącze wodociągoweul. Boh. 

Warszawy- Kluczyński 
2,696,97

Sieć wodociągowa z przyłączami 
ul. Armii Krajowej/Rieter

82,289,24

Pompa głębinowa Warnkowo 6,220,00
Pompa głębinowa z zabez. SUW 8,828,00
Sieć kanalizacyjna z przyłączami 

Monte Cassino
13,645,96

Sieć kanalizacyjna z przyłączami 
ul. Armii Krajowej/Rieter

114,382,89

Inne 23 547,57
Podsumowanie roku 2006 274,060,08

2007 Sieć wodociągowa z przyłączami 
Miętno

306,449,43 Sieć wodociągowa Nowogard-Kulice-
Wierzbięcin-Ostrzyca

1,338,090,97

Sieć wodociągowa ul. 
Kochanowskiego dz. 118,152

6,400,00 Podsumowanie roku 2007 1,338,090,97

Sieć wodociągowa  ul. Roosevelta 22,273,36
Inne 205 781,51

Podsumowanie roku 2007 543,748,30
2008 Sieć wodociągowa ul. Kościuszki 24,840,05 Elektrownia wiatrowa- 2,041,073,23

Zakup i montaż systemu 
alarmowego na OŚ

2,574,38 Podsumowanie roku 2008 2,041,073,23

Pompa głębinowa z silnikiem 5,508,92
Pompa głębinowa SUW Jarchlino 5,508,92

Sprężarka SUW Maszkowo 2,752,46
Sprężarka SUW Glicko 2,624,95

Sprężarka SUW Wyszomierz 2,624,95
Inne 16 882,08

Podsumowanie roku 2008 63,316,71

lista inwestycji wykonanych na sieci wodno-kanalizacyjnej w okresie 2000-2015

Zestawienie inwestycji w sieć wodno-kalizacyjną za ostatnie 15 lat 

Jaki koń jest, niech każdy sam zobaczy
Jak wiadomo powszechnie, od 

ponad 20 lat, siecią wodno-kana-
lizacyjną w naszej gminie admi-
nistruje Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych. Obec-
nie trwa spór, jaki powstał na sku-
tek ogłoszonego przez burmistrza 
Roberta Czaplę przetargu ma-
jącego w praktyce zastąpić PU-
WiS nową firmą, mającą nam do-
starczać wodę – w tym przypad-
ku miałaby to być  spółka z nie-

mieckim kapitałem. W tym cza-
sie z ust miejskich urzędników 
dało się słyszeć wiele bzdur na te-
mat gminnej sieci wod –kan. np. 
takiej, że PUWiS w okresie admi-
nistrowania siecią w infrastruk-
turę wod.-kan. w zasadzie nie in-
westował, a wręcz odwrotnie – 
pogarszał jej stan. Zarzut ten jest 
niesłuszny co do zasady - ponie-
waż to gmina jest odpowiedzialna 
za inwestowanie w rozwój sieci, a 

po stronie operatora leży bieżące 
utrzymywanie i naprawy.  

Redakcja DN postanowiła 
sprawdzić  ile w ciągu 15 lat zain-
westowała  w sieć wod. kan gmi-
na Nowogard, a jakie wydatki in-
westycyjne poniósł PUWiS. W 
tym celu postanowiliśmy porów-
nać listę wykonanych, w ostat-
nich 15 latach, inwestycji na sie-
ci wodno-kanalizacyjnej w na-
szej gminie – zarówno tych sfi-

nansowanych przez PUWiS oraz  
przez Gminę.  Porównanie  nie 
pozostawia złudzeń – PUWiS od 
2000 do 2010 roku zainwestował 
w sieć (bez ostatnich kilku milio-
nów w Warnkowo) 2 mln 42 tys. 
zł natomiast gmina w tychże  la-
tach 2000 do 2010, czyli za bur-
mistrza Ziemby - co nic nie robił -  
14 mln 73 tys złotych. Natomiast 
w latach 2011-2015 czyli za zapra-
cowanego dzień i noc burmistrza 

R. Czapli  PUWiS zainwestował 
1,3 mln, natomiast Gmina ponad 
0,5 mln z tym, że w ostatnich 3 la-
tach 2012-2015  gmina wydatko-
wała 0 (słownie zero) złotych na 
ten cel. 

Poniżej prezentujemy listę, która 
jednocześnie pozwala na pełne zo-
brazowanie tego, jak na przestrzeni 
ostatnich lat unowocześniano sys-
tem doprowadzania wody i odpro-
wadzania ścieków.                     Red. 
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konkurs j. angielskiego "The Big Challenge"

Uczeń "Jedynki" najlepszy
W ramach współpracy międzyszkolnej, nasza "Jedynka" wraz z Gminazjum nr 1 w Nowogardzie wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Online z 
Języka Angielskiego - "The Big Challenge".

The Big Challenge to konkurs, 
skierowany do uczniów klas 5-6 
szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas 1 -3 gimnazjum. Konkurs od-
bywał się w kilku krajach Europy: 
Polsce, Austrii, Niemczech, Fran-
cji, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. 
W kategorii klas 5 i 6 szkół podsta-
wowych do konkursu przystąpiło w 
Europie 220 107 uczniów , w Polsce 
6 723 uczniów.

Maksymalna ilość punktów do 
zdobycia na teście wynosiła 350. 
Średnia na poziomie szkoły podsta-
wowej wyniosła 236,78p.

Konkurs miał formę testu 45 py-
tań, o różnych poziomach trud-
ności. Do każdego pytania poda-
ne były cztery propozycje odpo-
wiedzi, zadaniem ucznia było wy-
brać jedną, poprawną odpowiedź. 
Pytania sprawdzały zarówno umie-
jętność rozumienia ze słuchu, jak i 
tekstu pisanego. Test zawierał pyta-
nia kontekstowe, oparte na obraz-
kach, krótkich dialogach i tekstach, 
a także pytania z zakresu grama-

tyki, słownictwa i cywilizacji. Dla 
każdego poziomu językowego prze-
widziano odrębny kwestionariusz 
pytań, odpowiadający kryteriom 
określonym przez CEFR. Ucznio-
wie mieli  45 minut na rozwiązanie 
testu.

Miło jest nam poinformować,  
iż, Hadi Yahfouf uczeń klasy pią-
tej pod opieką pani Marzeny Za-
dróżnej zdobył maksymalną licz-
bę punktów w konkursie, tym sa-
mym uzyskując pierwsze miejsce w 
Europie. Dodajmy, że pasją Hadie-
go jest również gra na gitarze kla-
sycznej, w której jako uczeń szko-
ły muzycznej zdobywa wielokrot-
nie najwyższe laury. W najbliższym 
czasie możemy posłuchać jego gry 
w ramach XIX Międzynarodowego 
Festiwalu i Konkursu Muzyki Gita-
rowej w Trzęsaczu w dniach 26-28 
maja 2016r., na który serdecznie za-
praszamy. Na przestrzeni lat Mię-
dzynarodowy Festiwal w Trzęsaczu 
stał się kulturalną wizytówką Trzę-
sacza i regionu. Jest jednym z naj-

ważniejszych festiwali gitarowych 
w kraju znanym również poza jego 
granicami.

Hadi za zajęcie pierwszego miej-
sca otrzyma: Międzynarodowy Cer-
tyfikat poświadczający jego umie-
jętności posługiwania się językiem 
angielskim, możliwość  uczestnic-
twa w międzynarodowym egzami-
nie CAMBRIDGE ENGLISH Lan-
guage, profesjonalny słownik języ-
ka angielskiego Oxford Advanced 
Learner's Dictionary, tablet, T-shirt, 
oraz puchar THE BIG CHALLEN-
GE 2016 National Cup.

Wyniki naszych uczniów:
Kamil Lipiński - 280p., Polska 51, 

Europa 945.
Nikodem Furmańczyk - 248,75p, 

Polska 84, Europa 1551.
Martyna Fedeńczak - 240p., Pol-

ska 94, Europa 1718.
W konkursie wzięli udział rów-

nież uczniowie Klara Kraszewska, 
Wiktor Duraj, Konrad Masiukie-
wicz, Angelika Sikora, Mateusz Ka-
sperczak i Jacek Fecak.  

Każdy uczeń, niezależnie od uzy-
skanych wyników, otrzymuje w na-
grodę dyplom oraz plakat Londy-
nu lub Nowego Jorku, co sprawia, 
że konkurs staje się pozytywnym 
doświadczeniem. 50% uczestni-
ków otrzyma dodatkowe nagrody. 
Uczniowie, którzy w swojej szko-
le, w swojej kategorii uzyskają naj-
lepsze wyniki, otrzymają złoty me-
dal THE SCHOOL AWARD*. Naj-
lepsi uczniowie w klasyfikacji regio-
nalnej i krajowej zostaną uhonoro-
wani dodatkowymi nagrodami, ta-
kimi jak: puchary, ZŁOTY dyplom, 
T-shirt The Big Challenge.

Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my Hadiemu tak wysokiego wyni-
ku, uczniom którzy osiągnęli wynik 
powyżej średniej oraz dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu.

Chlelibyśmy podziękować pani 
Aleksandrze Kasperczak za wspa-
niałą współpracę oraz panu Arturo-
wi Danilewskiemu za przygotowa-
nie pracowni komputerowej.

Opracowała: Marzena Zadróżna
Hadi Yahfouf

lata realizowane przez PUWiS realizowane przez Gminę
Nazwa koszt Nazwa koszt

2009 Sieć wodociągowa ul. Nadtorowa 6,500,00 BRAK -
Sieć wodociągowa Karsk 11,973,91 Podsumowanie roku 2009  -

Sieć wodociągowa z hydrantem 
podziemnym

1,000,00

Inne 32 757,64
Sonda pH- OŚ 8, 555,15

Podsumowanie roku 2009 60,686,70
2010 Sieć wodociągowa od ul. Zielonej 

do ul. 3-go Maja
7,912,92 Sieć wodociągowa ( odcinek) ul. Cmentarna 

15a
47,000,00

Sieć wodociągowa Nowogard- 
Gardno-Olchowo z przyłączami

333,406,18 Rurociąg tłoczny( odcinek) ul. Cmentarna 
15a

37,500,00

Sieć wodociągowa Przybylski ul. 
Poniatowskiego 

13,785,67 Sieć kanalizacyjna ( odcinek) ul. Cmentarna 
15a

6,502,27

Inne 80 437,47 Przepompownia ścieków Pl ul. Cmentarna 
15a 

39,250,50

Podsumowanie roku 2010 435,542,22 Sieć wodociągowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 247,646,59
PUWiS razem 2000-2010 2.042.800,62 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompownią ścieków ul. Sikorskiego
246,831,61

Podsumowanie roku 2010 624,730,97
Gmina razem 2000-2010 14.073.882,69

2011 Sieć wodociągowa 13,260,00 Sieć wodociągowa przesyłowa Błotno- 
Łęgno wraz z siecią rozdzielczą

455,506,98

Studnia głębinowa nr 3 Błotno 78,354,26 Podsumowanie za rok 2011 455,506,98
Inne 68 777,32

Podsumowanie roku 2011 160,391,58
2012 Sieć wodociągowa ul. Grota 

Roweckiego
18,964,92 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Bema 

15-18
94,010,01

Sieć wodociągowa obręb 
Warnkowo

19,473,00 Podsumowanie roku 2012 94,010,01

Siec kanalizacyjna ul. Grota 
Roweckiego

33,125,90

Pompa pozioma, stacja 
podnoszenia ciśnienia

2,682,91

Podsumowanie roku 2012 74,246,73
2013 Studnia głębinowa Boguszyce 13,325,00 BRAK -

Studnia głębinowa Boguszyce 13,325,00 Podsumowanie roku 2013 -
Agregat prądotwórczy 14,576,01

Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. 
Woj. Polskiego

363,164,21

Modernizacja układu sterowania 
automatyką na OŚ

27,735,27

Generator prądu typ Qas- SUW 16,938,50

lata realizowane przez PUWiS realizowane przez Gminę
Nazwa koszt Nazwa koszt

Inne 35 497,60
Budynek agregatorni 2, 056,27

Podsumowanie roku 2013 486,617,86
2014 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

ul. Roosevelta-Armii Krajowej 
133,695,02 Brak -

Sieć wodociągowa przesyłowa 
Strzelewo-Świerczewo

104,272,09 Podsumowanie roku 2014 -

Sieć wodociągowa w Błotnie 20,844,93
Pompa głębinowa/SUW Osowo 7,430,53

Podsumowanie za rok 2014 266,242,57
2015 Sieć wodociągowa ul. Promenada 153,067,21 Brak -

Sieć wodociągowa ul. Monte 
Cassino

3,264,00 Podsumowanie roku 2015 -

Sieć kanalizacyjna ul. Monte 
Cassino

4,896,00

Sieć wodociągowa ul. Asnyka 99,173,50
Inne 86 994,78

Podsumowanie roku 2015 347,395,49
2016 Sieć wodociągowa dz. 152 obręb 4 9,100,00 BRAK -

Sprężarka tłokowa -SUW 
Maszkowo

2,299,00 Podsumowanie roku 2016 -

Inne 94 345,30
Podsumowanie roku 2016 105,744,30

PUWiS 2000-2015 3.377.694,85 Gmina 2000-2015 14.623.404,68
PUWiS 2011-2015 1.334.898 Gmina 2011-2015 599.521,00

Warnkowo. Budowa sieci wodno-kalizacyjnej, to jedna z ostatnich inwestycji PUWiS, szacowana na po-
nad 1,5 mln złotych
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Jezus powiedział swoim 
uczniom: Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale te-
raz [jeszcze] znieść nie może-
cie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do ca-
łej prawdy. Bo nie będzie mó-
wił od siebie, ale powie wszyst-
ko, cokolwiek usłyszy, i oznaj-
mi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z mojego weźmie i wam obja-
wi. Wszystko, co ma Ojciec, jest 
moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi. 
(J 16,12-15)

W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego … Tak rozpoczynam i 
kończę dzień. Tak zaczynam każ-
dą modlitwę. W imię Boga Trójje-
dynego. To jest swoiste wyznanie 
wiary przeze mnie jakiego Boga 
czczę. Znak krzyża. Nie tylko 
przypomina nam o męce i śmier-
ci naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, ale ukazuje nam całą Trójcę. 
Ten znak wyraża prawdę o jed-
ności Osób. Czy ja, chrześcijanin, 
który zostałem stworzony na po-
dobieństwo samego Boga, jestem 
człowiekiem, który wprowa-
dza jedność, zabiega o jedność? 
A może to ja zaburzam jedność? 
W miejscu pracy podsycam nie-
nawiść do pracodawcy, albo in-
nych pracowników. Tworzę jakieś 
dziwne pakty przeciwko komuś. 
Spiskuję, by „umilić” komuś ży-
cie? W domu szukam problemów 

tam, gdzie ich nie ma. Z byle po-
wodu awanturuję się. Może do-
kuczasz swoim sąsiadom i masz 
z tego wielką radochę?  Czy je-
stem człowiekiem jedności, ży-
jącym z innymi w pokoju? Jezus 
wielokrotnie powtarzał, że przy-
szedł aby przynieść pokój. Mówił: 
pokój mój zostawiam wam, po-
kój mój daję wam. Kiedy patrzy-
my na Trójcę Świętą to widzimy, 
że wszyscy są jednakowo waż-
ni. Nikt się nie wywyższa i też ni-
kogo rola nie jest pomniejszana. 
Przeżywana przez nas uroczy-
stość Trójcy Świętej jest najważ-
niejszą tajemnicą wiary, która od-
różnia nas od innych religii. Wie-
rzymy w jednego Boga, który jest 
w Trzech Osobach: osobie Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Lecz nie 
trzech bogów, ale jeden jest Bóg. 
Mam świadomość tego, że to jest 
trudne, że przekracza nasze zro-
zumienie i o to w tym chodzi. Je-
zus w żadnym miejscu nie zro-
bił wykładu o Trójcy Świętej. Nie 
wyjaśnił o co w tym wszystkich 
chodzi. Dlaczego? Widocznie 
uznał, że to nie jest nam potrzeb-
ne. Widzimy Jezusa, który swoim 
uczniom dozuje informacje. Po-
daje im tyle, na ile są w stanie po-
jąć. To, co jest niezbędne. Tajem-
nica Boga nas przerasta. Uczy nas 
pokory. Nie jest jakąś zagadką, 
którą za życia możemy rozwią-
zać jak jakąś krzyżówkę. Współ-
czesny chrześcijanin chciał-
by wszystkie tajemnice rozwią-
zać, wyjaśnić zamiast wchodzić 
w ich kontemplację- zachwycanie 
się nimi. Moment chrztu świę-
tego każdego z nas był momen-
tem kiedy to zostaliśmy włącze-
ni w świat Bożej tajemnicy. Zo-
staliśmy ochrzczeni w imię Trój-
jedynego Boga, w którego mamy 
wierzyć. Czy to, że wiedzieliby-
śmy więcej skutkowałoby tym, że 
wierzylibyśmy bardziej? Tak ni-

gdy nie było i nie będzie. Albo 
się wierzy, albo nie. To nasze ży-
cie wiarą zanurzoną w tajemni-
cy Trójcy Świętej jest życiem jak-
by we mgle. My sami nie jesteśmy 
w stanie mgły rozproszyć. Mamy 
świadomość tego, że jak mgła 
opadnie, na przykład w górach, 
to zobaczymy piękne krajobra-
zy. W życiu każdego z nas nastąpi 
taki moment, że tajemnica Trój-
cy już nie będzie przed nami za-
kryta. Poznamy ją w pełni. Jezus 
mówi do uczniów, że Duch Praw-
dy poprowadzi wierzących ku 
prawdzie. On nie zna innego kie-
runku jak prawda. Jezus mówi o 
sobie, że jest prawdą. Duch Świę-
ty będzie prowadził nas do Jezusa 
jeżeli tylko damy Mu się popro-
wadzić. On będzie naszym prze-
wodnikiem przez mgłę naszej 
wiary. Zaufajmy i dajmy się po-
prowadzić. Duch Święty jest Du-
chem Prawdy. Czy przenika mnie 
ten Duch? Czy jestem człowie-
kiem prawdy? Czy opowiadam 
się za prawdą? Czy mówię zawsze 
prawdę? Czy żyję w prawdzie? Je-
śli w moim życiu pojawiają się 
kłamstwa, półprawdy to znak, że 
nie pozwoliłem Bożemu Ducho-
wi we mnie zamieszkać. Prośmy 
Ducha Świętego, by uczył nas od-
ważnie opowiadać się za prawdą, 
bo tylko ona jest w stanie nas wy-
zwolić. Tajemnica Trójcy Świętej. 
To nie ja poznaję Boga, ale to On 
z miłości do mnie daje mi się po-
znać. Chwała więc Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu za niepojętą 
miłość do każdego z nas. 

Ks. Krystian Dylewski 

Jerzy Grzelak: lat 73, zmarł 16.05.2016r., pogrzeb odbył się 
19.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Daniel Walczak: lat 76, zmarł 18.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 
20.05.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Wierzbicka: lat 75, zmarła 19.05.2016r., pogrzeb odbę-
dzie się 21.05.2016r., Msza św. o godz.12:00, pochówek po Mszy św. na 
cmentarzu w Żabowie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Podziękujmy wspólnie  
za ich posługę 

Okrągłe Jubileusze 
Proboszczów 
W najbliższym czasie, wiernych dwóch nowogardzkich pa-
rafii czekają ważne jubileusze.  Okrągłe rocznie Święceń 
Kapłańskich będą obchodzili proboszczowie: ks. Kazimierz 
Łukjaniuk i ks. Grzegorz Legutko. 

Już w tę sobotę, 21 maja, 25-le-
cie Kapłaństwa, będzie obchodził 
ks. Grzegorz Legtuko, proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie. W tym dniu, o 
godz. 13:00, wierni zaproszeni są 
do wspólnej modlitwy w czasie 
Mszy św. dziękczynnej, jaka zo-
stanie odprawiona w „starym ko-
ściele”. 

Tydzień po tym,  tj. 28 maja, 
na 40 rocznicę Święceń Kapłań-
skich, do wspólnej modlitwy 
wiernych zaprasza ks. Kazimierz 
Łukjaniuk, proboszcz parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego, spra-
wujący również funkcję dziekana 
nowogardzkiego Dekanatu. Jubi-

leuszowa eucharystia odprawio-
na zostanie o godz. 11:00, oczy-
wiście w Kościele pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogar-
dzie. Warto dodać, że Jubileusz 
40 lat sprawowania posługi ka-
płańskiej przez ks. K. Łukjaniu-
ka, zbiega się z 15. rocznicą od-
prawiania pierwszej Mszy św. w 
świątyni przy ul. Jana Pawła II (na 
osiedlu Gryfitów).  Data ta rów-
nież w szczególny sposób zosta-
nie uczczona. 

Oba Jubileusze rzecz jasna, 
będą relacjonowane przez naszą 
redakcją. 

Marcin Simiński

Parafialny Zespół Caritas  
przy parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie, 
składa najserdeczniejsze Życzenia 

z okazji 25-lecia otrzymania Święceń Kapłańskich
 księdzu proboszczowi Grzegorzowi Legutko 

a na kolejne lata posługi Życzymy wiele miłości, radości, zdrowia i Bożych łask. 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy dziękczynnej podczas 
Mszy św., jaka zostanie odprawiona w sobotę, 21 maja, o godzi. 13:00, w dniu  Jubileuszu 
kapłaństwa ks. Grzegorza Lagutki. Podziękujmy wspólnie Panu Bogu za dar kapłaństwa, 

jakim przed 25 laty obdarzył naszego Proboszcza. 
Członkowie PZC  przy parafii pw. WNMP 

ŻyCZeNia

Od lewej ks. Grzegorz Legutko i ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk
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Serdeczne 
podziękowania 

dla wszystkich, którzy 
uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej

śp. Mariana 
Czerkowskiego 

składają 
żona, córka, 
syn i wnuk

Zmienia się życie, czas każdego z nas przychodzi 
Ale nadzieja spotkania w Niebie trwa i nigdy nie  zawodzi

Dorocie i Romanowi Wierzbickim
Wyrazy współczucia z powodu  
śmierci mamy i teściowej

śp. Marii  Wierzbickiej 
  składa rodzina 

Słomskich i Pasławskich 

PodZiękoWaNia koNdoleNCje

„Szkoła Cukrzycy”

Zmiana miejsca i terminów wykładów 
Od dnia 20 maja 2016 roku, 

Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Koło Nowogard zaprasza 
wszystkie zainteresowane osoby 
na godz. 16:00, do Świetlicy Śro-
dowiskowej im. św. Jana Pawła II. 
na wykłady „Szkoły Cukrzycy”.

Świetlica znajduje się na terenie 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-

skiego w Nowogardzie, przy ul. 
Jana Pawła II nr 2.

Uległy również zmianie termi-
ny ostatnich dwóch wykładów, 
nowe terminy wykładów to:

20-05-2016 – Temat wykładu to 
„Retinopatia, nefropatia, neuro-
patia - łatwiej zapobiegać niż le-
czyć. Stopa  cukrzycowa.”

24-06-2016 – Temat wykładu to 
„Zawał serca, udar mózgu - czy to 
tez powikłania cukrzycy?”  po wy-
kładzie nastąpi uroczyste zakoń-
czenie V edycji Nowogardzkiej 
"Szkoły Cukrzycy" .

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Głos w sprawie 
zmian nazw ulic 
W odpowiedzi na nasze zaproszenie do dyskusji na łamach DN 
na temat wniosku zmiany nazw kilku ulic w Nowogardzie, jaki 
ostatnio wpłynął do Rady Miejskiej, odpowiedziała pani Karoli-
na, mieszkanka naszego miasta. Poniżej publikujemy list naszej 
czytelniczki i jednocześnie zachęcamy Państwa do nadsyłania ko-
lejnych refleksji w tym temacie. 

Nowogardzka … czyli, c.d. spra-
wy o zmianę nazw ulic

W ostatnim (piątkowym) wyda-
niu na łamach DN przeczytać moż-
na było artykuł dotyczący zmiany 
nazw ulic. I dobrze, bo dzięki temu 
mogliśmy dowiedzieć się o złożonym 
wniosku do RM, czyli tak naprawdę 
o tym, co dzieje się w naszym mieście 
i o czym w przyszłości będą obrado-
wać radni. Sprawa dotyczy zmiany 
nazw ulic, zmiana ma na celu „usu-
nięcie z przestrzeni publicznej relik-
tów pokomunistycznych w postaci 
nazw ulic, placów i innych elemen-
tów chwalących system totalitarny”. 
Czytając, wniosek zauważam dwie 
kwestie. Niedawno dwie strony No-
wogardu „prześcigały się” w tym, któ-
ra lepiej odda cześć tragicznie zmar-
łym, i o ile takie sytuacje dzieją się 
poza terenami należącymi do gminy 
o tyle można nie wchodzić w polemi-
kę czy stwierdzanie słuszności takich 
przedsięwzięć, ale jeśli sprawa doty-
czy miasta, to uważam, że powinno 
się zabrać głos.

Domyślam się zaś, że obecna ko-

niunktura wpływa na świeży po-
wiew pewnych poczynań i miło by 
było, gdyby naprawdę chodziło o do-
bre imię miasta, a nie tylko o reali-
zację swoich wizji i narzucania swo-
jego punktu historycznego wszyst-
kim mieszkańcom. Gdyby wniosek 
brzmiał tylko o zmianę ulic, to myślę, 
że pole do dyskusji było na tyle duże, 
tu wyraźnie jest zaznaczona nie tyl-
ko zmiana, ale również  nadanie no-
wych nazw związanych z tym, która 
bardziej „pasuje”(mi?). Na szczęście, 
Nowogard został oczyszczony (przy-
najmniej z nazewnictwa) z dawne-
go systemu, więc lista miejsc do „po-
prawki” nie jest aż tak długa.

Odwołując się do wymienionych 
nazw ulic nie widzę tutaj niczego, 
co sławiłoby w/w zarzut mianowicie 
„chwalenie systemu totalitarnego”. 
Myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, 
że systemy totalitarne są systemami 
zbrodniczymi i raczej nikt nie myśli 
o tym, by je chwalić. Tym bardziej, 
że w rocznicę jakiś wydarzeń zwią-
zanych z nazwami ulic wchodzącymi 
w skład naszego miasta nie dzieją się 

@    Ludzie listy piszą  @ 
żadne propagandowe sytuacje, które 
świadczyłyby o chwaleniu owych re-
liktów. O ile 5 Marca, Dąbrowszcza-
ków, pomnik przy pl. Wolności, ko-
jarzyć się mogą z tamtym okresem 
ustrojowym o tyle utożsamianie sło-
wa wolność, które stanowi nadrzęd-
ną wartość dla każdego narodu, z po-
przednim ustrojem brzmi niemal jak 
oksymoron. Tak samo można dopre-
cyzować ul. 15 Lutego, bo o który 15 
lutego chodzi? Czy o ul. Magazyno-
wej czy Fabrycznej, też może kojarzyć 
się z... (ale nie popadajmy w parano-
ję... Bo niedługo zaczniemy debato-

wać o tym, czy przypadkiem nie wy-
mienić strofy Hymnu Narodowego, w 
którym występuje sam napoleon Bo-
naparte). Co do samego L. Waryń-
skiego, socjalista, ale także represjo-
nowany przez rządy caratu i innych 
zaborczych państw. Zgodzić się mogę 
z jednym, też nie uważam, by chwalić 
socjalistyczny model państwa.

Historia jest piękna, a najpięk-
niejsze w niej jest to, że nie mamy 
na nią wpływu, gdybyśmy mieli na 
nią wpływ rzecz jasna nie mogła-
by nazywać się historią. Nasza pol-
ska poza tym, że jest piękna jest rów-
nież bardzo trudna i nie zawsze da 
się jednoznacznie ocenić postaci, któ-
rzy wpisali się w jej tworzenie. Dla-
czego wspominam o niejednoznacz-
ności bohaterstwa? Owa niejedno-

znaczność dotyczy kilku innych po-
staci widniejących na tabliczkach no-
wogardzkich ulic, np. gen. Bema, czy 
chociażby Theodore Roosevelt (Ame-
rykanin, można śmiało zapytać czy 
nie można nadać ul. jakimś polskim 
nazwiskiem) albo np. osoby marszał-
ka Piłsudskiego, który swoimi decy-
zjami doprowadził do zawarcia nie-
korzystnego traktatu ryskiego (1921 
r., zwanym przez niektórych także 
IV rozbiorem Polski), który na stałe 
pogrzebał szansę Polski na odzyska-
nie linii granicznej przed rozbiorowej 
dodatkowo osłabił granicę na wscho-

dzie i doprowadził do bezpośrednie-
go graniczenia z terenami bolszewic-
kiej Rosji, ten sam marszałek w roku 
1934 podpisał pakt o nieagresji z sa-
mym przywódcą narodowych socja-
listów stacjonujących i sprawujących 
władzę w III Rzeszy czy zatem z tego 
tytułu należałoby zastanowić się tak-
że nad zmianą nazwy tej ulicy? Albo 
kolejna postać wspaniały gen. Wła-
dysław Sikorski, który 30 lipca 1941 
r. podpisał pakt Sikorski-Majski ze 
ZSRR, z tym samym związkiem, któ-
ry rok wcześniej doprowadził do roz-
strzelania polskich oficerów w Katy-
niu? Czy te wydarzenia przesłaniają 
całą działalność i  pozbawiają patrio-
tyzmu tych dwóch kluczowych posta-
ci Polski? No nie pozbawiają, wska-
zują jedynie, że historię należy umieć 

interpretować i zacząć się jej uczyć, 
tak by przyszłość nie zatoczyła koła. 
By tego dokonać najpierw należy ją 
przyjąć, a nie z nią walczyć. W spra-
wie pomnika przy pl. Wolności, wy-
starczyłoby by władze nie obchodzi-
ły tam żadnych państwowych świąt i 
nie składali kwiatów pod nim. Wtedy 
stanowiłby nie relikt chwały a jedynie 
pamięci o tym, byśmy nigdy nie do-
prowadzili do powrotu ustroju, który 
niszczy i degraduje człowieczeństwo.

W tej kwestii myślę, że każdy ma 
swoje zdanie, ale powinniśmy pamię-
tać, że władze samorządowe powinny 
kierować się dobrem wspólnym i do-
brem mieszkańców, powinni pamiętać 
o narodzie na który składają się poko-
lenia przodków(tych, którzy zmienia-
li ustrój), pokolenie nasze i pokolenie 
przyszłych mieszkańców Nowogardu 
a nie tylko społeczeństwa, które żyje 
obecnie, więc najwięcej do powie-
dzenia mieliby nasi dziadkowie, pra-
dziadkowie. Na sam koniec można 
odnieść się do wiersza Adama Asnyka 
(na szczęście ulica niosąca jego imię 
nie znalazł się na powyższej popraw-
kowej liście) pt.: „Do młodych”. My-
ślę, że ten utwór najbardziej zobra-
zuje pewną pokorę wobec przeszło-
ści i pewną moc, wobec przyszłości. 
Dlatego nie dziwię się, że powstające 
nowe osiedla mają wydźwięk zwią-
zany z naturą, bo np. Zielona, Klono-
wa, Kwiatowa czy Ogrodowa itp. nie 
będą stanowiły historycznego sporu. 
A jeśli mamy cokolwiek zmieniać, to 
może niech wypowiedzą się ci, którzy 
faktycznie mieszkają na w/w ulicach, 
albo wykorzystajmy metody demo-
kracji jakie nam pozostały w postaci 
chociażby referendum...

z wyrazami szacunku,
Karolina Sałaga
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reklama

AUTORYZOWANY SKLEP I SERWIS
ul. Warszawska 5 (PODKOWA )

tel. 91 573 06 04

LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

Kosiarka spalinowa
z napędem 
GV 48 TK Allroad 4
* Funkcje 4 w 1
* Szerokość cięcia 46 cm
            * Moc 5 KM

Kosa spalinowa
Sparta 380T
* Szelki
* Nóż do trawy
* Moc 2,0 KM

www.victus.pl
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konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Uczniowie z gminy Nowogard nagrodzeni
Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Goleniowie, miało miejsce nagrodzenie laureatów eliminacji powiatowych XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016, pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Ziemba wraz ze 
starostami Tomaszem Kuliniczem i Tomaszem Stanisławskim, nagrodzili autorów najlepszych prac z terenu naszego powiatu dyplomami i upominkami. 
Wśród nagrodzonych znalazły się dzieci z gminy Nowogard.

Konkurs odbył się 4 kwiet-
nia 2016 r., w Starostwie Powia-
towym w Goleniowie. Konkurs 
dotyczy kształtowania prawidło-
wych zachowań oraz właściwych 
postaw w różnych sytuacjach ży-
ciowych i jest organizowany przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego w Zachod-
niopomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim, w imieniu Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju.

Na konkurs wpłynęło 171 prac 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu powiatu gole-
niowskiego. Zgodnie z regulami-
nem prace zostały podzielone na 
cztery kategorie: I grupa – ucznio-
wie klas 1-3 szkół podstawowych, 
II grupa – uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych, III grupa – 
uczniowie gimnazjów, IV grupa – 
uczniowie szkół specjalnych i spe-
cjalnych ośrodków szkolno-wy-
chowawczych.

Do etapu wojewódzkiego Ko-
misja Konkursowa zakwalifiko-
wała następujące prace: 

Grupa I: I miejsce – Wiktoria 
Skrajda – kl. II SP w Orzechowie, 
II miejsce – Paulina Dobrowolska 
– kl. II SP Osrodek Kultury i Spor-
tu w Maszewie, III miejsce – Mar-
celina Fecak – kl. II SP nr 4 w No-
wogardzie, wyróżnienia: Aleksan-
dra Bąk – kl. III SP nr 3 w Nowo-
gardzie, Michalina Wasilak – kl. 
III SP nr 3 w Nowogardzie. 

Grupa II: I miejsce – Amelia 
Domaradzka – kl. IV SP nr 3 w 
Nowogardzie, II miejsce – Kacper 
Burak – kl. V SP nr 3 w Nowogar-
dzie, III miejsce – Wiktoria Szcze-
śniak – kl. V nr 4 w Nowogardzie, 
wyróżnienia: Małgorzata Pertkie-
wicz – kl. VI SP nr 3 w Nowogar-
dzie, Wiktoria Popielarska – kl. VI 
SP w Rożnowie Nowogardzkim.

Grupa III: I miejsce – Julia Ja-
niszewska – kl. II Gimnazjum w 
Przybiernowie, II miejsce – Emi-
lia Lewdańska – kl. II Gimnazjum 

w Mostach, III miejsce – Barba-
ra Brzezicka – kl. II Gimnazjum 
w Mostach, wyróżnienia: Weroni-
ka Synowicz – kl. I Gimnazjum w 
Mostach, Klaudia Szczypek – kl. II 
Gimnazjum w Mostach.

Grupa IV: I miejsce – Andrzej 
Zwierz – kl. III SP ZSS w Gole-
niowie, II miejsce – Dawid Kwiat-
kowski – kl. I SP ZSS w Golenio-
wie, III miejsce – Monika Kośmi-
der – kl. II Gimnazjum SOSW 

w Nowogardzie, wyróżnienia: 
Krzysztof Wyczkowski – kl. II 
Gimnazjum SOSW w Nowogar-
dzie, Bartłomiej Cieślak – kl. II SP 
ZSS w Goleniowie.

Info: własna
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Wywiad z Urszulą Witkowską, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy 

Chcemy w dalszym ciągu podnosić poziom naszej pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie, za uzyskanie najwyższej oceny z obsługi klientów po-
wiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim w pierwszym ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientów Urzędu Pracy. Przyznane wyróżnienie sta-
ło się dobrym momentem do rozmowy z dyrektorem PUP w Goleniowie, posiadającym także filię w Nowogardzie, Urszulą Witkowską, nie tylko na temat działań podej-
mowanych w celu aktywizacji bezrobotnych, ale i sytuacji na rynku pracy, jaka panuje obecnie zarówno w naszej gminie, jak i na terenie całego powiatu goleniowskiego. 

DN: Co oznacza dla Powiato-
wego Urzędu pracy wyróżnienie 
przyznane przez resort Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej ?

Urszula Witkowska: Otrzy-
manie wyróżnienia było dla nas 
ogromnym zaskoczeniem. Co jakiś 
czas Powiatowy Urząd Pracy w Go-
leniowie jest poddawany badaniom 
ankietowym, ale po raz pierwszy 
zastosowano formułę rankingu. W 
zeszłym roku zostaliśmy podda-
ni badaniu z dwóch stron, były to 
badania przeprowadzone lokalnie 
przez Zachodniopomorskie Obser-
watorium Rynku Pracy oraz bada-
nie satysfakcji klienta zlecone przez 
Ministerstwo w skali całego kraju. 

Otrzymanie tego wyróżnienia 
wiąże się dla nas z ogromną sa-
tysfakcją, ale i zarazem obowiąz-
kiem.  Poczucie obowiązku wzrasta 
w miarę dobrej i pozytywnej opinii. 
Będziemy się starać, aby nasi klien-
ci byli w dalszym ciągu zadowoleni 
z naszych działań. 

W jaki sposób pracownicy Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Gole-
niowie przyczynili się do 

uzyskania przez urząd wyróż-
nienia? 

Może na początku przedstawię 
te punkty, które zostały poddane 
badaniu w obszarze obsługi klien-
ta  - czy to w obszarze obsługi pra-
codawcy, czy też w obszarze obsłu-
gi osób zarejestrowanych, jako bez-
robotne czy poszukujące pracy. W 
Ogólnopolskim Badaniu Satysfak-
cji Klientów badano m.in.:  zaan-
gażowanie pracowników, wiedzę i 
ich kompetencje, następnie - sku-
teczność w rozwiązywaniu pro-
blemów, czas obsługi, czas oczeki-
wania na obsługę. Ocenie podle-
gał również aspekt dotyczący ko-
munikacji szeroko pojętej. Ocenio-
no nas również za poziom kultury 
osobistej, życzliwość i przystępność 
czy transparentność naszego dzia-
łania oraz dostępność form wspar-
cia dla klientów. Tak naprawdę, w 

naszej pracy wychodzimy z zasady 
„róbmy swoje”, ale w zakresie wy-
konywania swoich obowiązków na 
jak najwyższym poziomie. Chcemy 
w dalszym ciągu podnosić poziom 
naszej pracy. Miejmy nadzieję, że z 
czasem „poprzeczka” będzie wyżej, 
a nie niżej. O pracownikach Powia-
towego Urzędu Pracy mogę powie-
dzieć, że są oni realnymi i poważ-
nymi partnerami dla pracodawców, 
jak i wsparciem dla osób bezrobot-
nych.

Czy mogłaby pani scharaktery-
zować stopień bezrobocia w po-
wiecie goleniowskim w poszcze-
gólnych gminach ? W której z 
gmin stopień bezrobocia jest naj-
niższy i z czego to wynika? 

Za m-c marzec wskaźnik bezro-
bocia w Gminie Goleniów wyniósł 
3,9 % , w Gminie Maszewo 5,7 %,w 
Gminie Przybiernów 6,8%, w Gmi-
nie Stepnica 6,2 %, w Gminie Osi-
na 6,5%, zaś w Gminie Nowogard 
6,8 %. Gmina Nowogard i Gmi-
na Przybiernów są gminami, które 
na chwilę obecną mają najwyższy 
wskaźnik bezrobocia. W skali na-
szego województwa są to i tak ni-
skie wartości, gdyż nie przekraczają 
one 10 %. Najniższy wskaźnik bez-
robocia odnotowujemy w Gminie 
Goleniów, gdyż na tym terenie w 
ostatnim czasie powstało najwięcej 
firm, a tym samym – miejsc pracy. 
Stopa bezrobocia w powiecie gole-
niowskim za marzec wyniosła 9,4 
%. 

Wiadomym jest, że głównym 
czynnikiem obniżającym stopień 
bezrobocia jest otwarcie zakła-
dów pracy na ternie Parku Prze-
mysłowego pod Goleniowem?

Zgadza się, w większej mierze 
dzięki zakładom funkcjonującym 
na terenie parku przemysłowego 
spadła stopa bezrobocia w powiecie 
goleniowskim i wskaźnik w gminie 
Goleniów. W tym miejscu chciała-
bym zaznaczyć, że jest to również 
zasługa działających lokalnie rodzi-

mych firm. W dalszym ciągu od-
notowujemy rozwój w zakresie po-
wstawania nowych miejsc pracy na 
terenie samego Goleniowa. A god-
nym uwagi jest również fakt, iż oso-
by które jakiś czas temu założyły 
działalność gospodarczą przy po-
mocy m.in. środkom z Urzędu Pra-
cy na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, są dziś małymi lokal-
nymi firmami rozwijającymi się w 
zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy. 

Ich rozwój jest dla nas ogromną 
satysfakcją. 

Ilu pracowników w ciągu roku 
Park Przemysłowy zatrudnił za 
pośrednictwem Urzędu Pracy 
oraz na jakich stanowiskach ci 
pracowniczy byli najczęściej za-
trudniani ? 

W 2015 roku, ogółem podjęć 
pracy było 3543, w tym zatrudnie-
nie w Goleniowskim Parku Prze-
mysłowym – 854. Na chwilę obec-
ną w Parku Przemysłowym funk-
cjonuje ponad 40 firm. 

Z biegiem czasu powstanie ich 
więcej. W parku przemysłowym 
pracownicy najczęściej są zatrud-
niani na stanowisku: magazyniera, 
pakowacza, operatora wózków wi-
dłowych/jezdniowych, pracownika 
produkcji. Zdecydowanie rzadziej 
przedsiębiorcy poszukiwali oso-
by na stanowiska wymagające wyż-
szych kwalifikacji. W tym miejscu 
muszę zaznaczyć, iż w zakresie po-
szukiwania i rekrutacji pracowni-
ków o wysokich technicznych kwa-
lifikacjach, pracodawcy korzysta-
ją z tzw. otwartego rynku pracow-
nika – gdzie wspomagają się rów-
nież pomocą ze strony np. agencji 
zatrudnienia. W tej chwili w celu 
przyśpieszania czasu rekrutacji naj-
częściej proponujemy organizowa-
nie giełd pracy, gdyż charakter ich 
organizacji skraca czas wymagany 
na rekrutację ze strony pracodawcy, 
ale i również są one mniej uciążliwe 
dla osób bezrobotnych. Najczęściej 
miejscem spotkania jest Urząd Pra-
cy i jest to również określona godzi-
na, więc w jednym miejscu i o jed-
nym czasie spotykają się dwie zain-
teresowane strony.  

Chciałabym się również dowie-
dzieć, czy Powiatowy Urząd Pracy 
w Goleniowie w jakikolwiek spo-
sób dofinansowuje swoim klien-
tom dojazd do miejsc pracy ? 

Oczywiście, że tak. Powiatowy 
Urząd Pracy w Goleniowie w bar-
dzo dużym stopniu realizuje tę 
formę pomocy. Jesteśmy świado-
mi tego, że na początku każdy za-
czyna od jakichś podstaw wyna-
grodzeniowych. Niejednokrot-
nie pracownicy zaczynają od naj-
niższej krajowej, a zastrzyk gotów-

ki w postaci dofinansowania do-
jazdów może zachęcić do podjęcia 
pracy, jak i ułatwić pracownikowi 
start. W funduszu mamy przewi-
dziany dosyć spory procent środ-
ków na zwrot kosztów dojazdów do 
pracy, do miejsca odbywania stażu 
czy też szkolenia. Nasi klienci bar-
dzo chętnie korzystają z tej formy 
pomocy. Do naszego urzędu w cią-
gu miesiąca napływa kilkaset wnio-
sków o zwrot kosztów dojazdów. 
Takie dofinansowanie przysługuje 
klientom do 12 miesięcy. Ale należy 
pamiętać, iż ta forma pomocy do-
tyczy osób, które podejmują pracę 
na podstawie skierowania wydane-
go przez tut. Urząd na złożoną kon-
kretną ofertę.

Jak wynika ze statystyk, proble-
my ze znalezieniem pracy mia-
ły grupy wiekowe do 30 i powy-
żej 50 roku życia -  czy nadal mają 
w dalszym ciągu problem ze zna-
lezieniem pracy w powiecie gole-
niowskim? 

Te wskaźniki w tej chwili bardzo 
złagodniały. Poprzez realizację róż-
nych dedykowanych do tych grup 
programów pomocowych -  osoby 
do 30 i powyżej 50 roku życia były 
grupami najczęściej aktywizowa-
nymi. Na chwilę obecną Powiatowy 
Urząd Pracy w Goleniowie realizu-
je program w ramach Rezerwy Mi-
nistra skierowany do osób powyżej 
50 roku życia są to: 

dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, refundacje 
tworzonych stanowisk pracy,

staże zawodowe do 6 miesięcy. 
W dodatku odnotowujemy rów-

nież ze strony pracodawców więk-
szą chęć podjęcia współpracy z 
osobami powyżej 50 roku życia ze 
względu na to, że osoby te w dzisiej-
szych czasach są bardziej mobilne, 
częściej znają języki obce, wykazują 
się większą umiejętnością posługi-
wania się np. komputerem. 

Ostatnio coraz częściej można 
spotkać obcokrajowców zatrud-
nianych w polskich firmach. W 
Nowogardzie są to ostatnio pra-
cownicy narodowości ukraiń-
skiej? Czy UP zauważa ten trend i 
na jakich zasadach osoby te mogą 
być zatrudniane? Jakie warunki 
musi spełnić pracodawca chcący 
w swojej firmie zatrudnić obco-
krajowca spoza UE?

Oczywiście, przy tej ilości reje-
strowanych przez pracowników 
Urzędu oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia pracy cudzoziemcowi 
trend jest bardzo zauważalny. Ge-
neralnie jeśli chodzi o procedury 
- pracodawca składa w PUP tylko 
oświadczenie o zamiarze zatrud-
nienia obcokrajowca. I my je tylko 
rejestrujemy. Mówimy tu o zatrud-

nianiu na okres 180 dni w ciągu 12 
miesięcy - ten okres wyliczamy od 
pierwszego dnia zatrudnienia - na 
każdym stanowisku i w każdym za-
wodzie. Po tych 6 miesiącach, pra-
codawca może wystąpić z wnio-
skiem do wojewody o wydanie ze-
zwolenia na pracę takiemu pracow-
nikowi na okres maksymalny do lat 
3. Wojewoda w Dzienniku Urzędo-
wym wskazuje dla każdego powia-
tu tzw. wykaz zawodów deficyto-
wych, co do których wiadomo, że 
są trudności ze znalezieniem pra-
cowników do ich wykonywania. 
W przypadku naszego powiatu to: 
kierowca samochodu ciężarowego, 
kierowca autobusu, spawacz meto-
dą MIG, asystent ds. księgowości, 
pracownik przygotowujący posił-
ki typu fast food, technik elektryk, 
asystent osoby niepełnosprawnej, 
kierownik działu sprzedaży. W tych 
deficytowych zawodach można za-
trudniać obcokrajowców na okres 
180 dni na oświadczenie, a potem 
Pracodawca starając się o zezwo-
lenie u Wojewody ma uproszczo-
ną procedurę – omija analizę ryn-
ku pracy, czyli nie jest mu potrzeb-
na wydana przez PUP Informacja 
Starosty. Jeśli chodzi o warunki, ja-
kie powinien spełniać pracodawca 
przy zatrudnianiu cudzoziemców – 
to tak naprawdę nie są one w żaden 
sposób szczególne, to zatrudnianie 
musi się odbywać w ramach obo-
wiązującego prawa krajowego. 

Jakie programy wsparcia dla 
osób bezrobotnych są realizowa-
ne w tym roku, i jakim budżetem 
na aktywizację zawodową osób 
bez pracy ma w tym roku UP?

Jest wiele takich programów, dla-
tego wymienię je hasłowo. Jednym 
z nich jest Fundusz Pracy dla osób 
w każdej kategorii wiekowej z bu-
dżetem 3 mln 444 tys. 900 zł. Kolej-
nym jest Regionalny Program Ope-
racyjny dla osób powyżej 30 roku 
życia, który mamy przeznaczone 
ponad 1 mln 200 tys. zł.  Ponad 1 
mln 500 tys. zł., to budżet Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Roz-
wój, kierowany do bezrobotnych w 
wieku do 30 lat.  Dofinansowujemy 
także wynagrodzenia dla osób po-
wyżej 30 roku życia. Na ten mamy 
w tym roku 1 mln 292 tys. zł. Dla 
bezrobotnych powyżej 50 roku ży-
cia oferujemy wsparcie finanso-
wane z rezerwy Ministra Pracy. W 
tym roku 724 500 zł.,

W tym miejscu chciałabym nad-
mienić, iż środki te są w realizacji 
na poziomie 70%. Z uwagi na dużo 
nowo powstających miejsc prac ro-
śnie również zapotrzebowanie na 
zatrudnianie wspierane.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszula Witkowska
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jan Czesław kozakowski 

Moje Radio - cz. iii
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskiego 
Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy 
publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez P Jana noszącego tytuł: „Moje radio”. Aczkolwiek autor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako radio-
słuchacza to scenerią tego swoistego „życia z radiem” jest także a nawet głównie ziemia nowogardzka. Sam pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szcze-
cinie to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzieliliśmy go na odcinku, które 
będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Szczecin
Na falach średnich nadawała Roz-

głośnia Polskiego Radia w Szczeci-
nie, która współtworzyła program 
razem z Radiem Gdańsk i Radiem 
Koszalin. Piękne były słuchowiska, 
w których brali udział wspaniali ak-
torzy z Trójmiasta: Stanisław Mi-
chalski, Tadeusz Gwiazdowski, Lech 
Grzmociński. Słuchowiska oparte 
często były na książkach autorów z 
Wybrzeża: Stanisławy Fleszarowej-
-Muskat, Stanisława Goszczurnego 
i innych. 

Radio Szczecin pamiętam z repor-
taży Aliny Głowackiej-Mąkoszowej, 
Alicji Maciejowskiej i audycji Alfre-
da Sobeckiego o gospodarce mor-
skiej. Alfred Sobecki był m.in. au-
torem Morskich problemów świa-
ta, prezentował na antenie lokalnej 
i ogólnopolskiej trendy w żegludze, 
portach i stoczniach.

Radio to było okno na wielki 
świat, świat portu w Szczecinie. Nie 
przypuszczałem, że kilkadziesiąt lat 
później znajdę się w tym świecie, że 
z wieloma szefami morskich firm 
Szczecina będę współpracował, bę-
dąc z niektórymi na ty. Panią Gło-
wacką miałem okazję spotkać oso-
biście w 1995, kiedy na jubileuszu 
mojej firmy Polcargo International 
wręczała prezesowi Spółki tzw. adres 
gratulacyjny.

Studio Bałtyk powstało w 1972. 
Założyli je Bohdan Onichimowski i 
Kazimierz Tomczyk (prowadził też 
Na Szczecińskiej Ziemi) przy współ-
pracy z rozgłośniami w Gdańsku i 
Koszalinie. Od 1982 nadawana była 
tylko przez Szczecin. Wśród prowa-
dzących byli: Marek Borowiec, Ry-
szard Brodziński, Robert Krupowicz 
(późniejszy Wojewoda Zachodnio-
pomorski, a obecnie burmistrz Go-
leniowa), Teodor Baranowski, Ro-
man Czejarek (później Lato z Ra-
diem i Cztery Pory Roku). W la-
tach 2001-2012 Studio Bałtyk pro-
wadził aktor Teatru Współczesne-
go Konrad Pawicki. Audycja wtedy 
błyszczała poetyckim, inteligentnym 
humorem. Pan Pawicki odczytał na 
antenie kilka moich tekstów, któ-
re przesyłałem mu mailem. Po jego 

odejściu prowadzenie przejęli pre-
zenterzy prezentujący nie wesołość, 
a wesołkowatość. Od kilku miesię-
cy Studia Bałtyk nie ma już na ante-
nie Radia Szczecin. Zniknęła sztan-
darowa audycja rozgłośni, która też 
ze swojej nazwy usunęła słowo „Pol-
skie”. Dobrze, że jeszcze w dokumen-
tach oficjalnych słowo „Polskie” po-
zostawiono. 

Jerzy Porębski, rybak i szanty-
men, ułożył kiedyś piosenkę o Radiu 
Szczecin. Oto jej fragment:

A w świerszczyku stare wieści, 
mocno podstarzałe,

Ot pokręcę w odbiorniku, ot po-
kręcę gałę.

Smutno w długim rejsie i czas 
wolno leci,

Aż tu nagle, niemożliwe, słyszę 
Radio Szczecin!

Z niedzielnych przedpołudni pa-
miętam audycje, w których Wale-
rian Pawłowski, wieloletni dyrygent 
Filharmonii Szczecińskiej, pięknie 
opowiadał o muzyce. Znany też był 
jako autor piosenek do Radioku-
tra, satyrycznej audycji emitowanej 
przez Rozgłośnię w Szczecinie.

Czasami, chcąc wiedzieć co bę-
dzie na antenie, kupowałem Antenę, 
tygodnik, którego oficjalna nazwa 
brzmiała „Radio i Telewizja”. Perio-
dyk, wydawany przez Wydawnictwa 
Radia i Telewizji, o tematyce radio-
wo-telewizyjnej, był kiedyś bardziej 
radiowy niż telewizyjny.

01.09.1966: rozpoczynam naukę 
w PSE (Państwowej Szkole Ekono-
micznej) – dwuletnim studium po-
maturalnym przy Technikum Han-
dlowym w Szczecinie. W tym tech-
nikum uczyły się Filipinki, znane z 
wielu przebojów odtwarzanych w 
radiu, nie tylko szczecińskim. PSE i 
TH mają wspólnych wykładowców, 
których można zobaczyć na archi-
walnym filmie w piosence Do wi-
dzenia, profesorze. Gdy zaczynam 
naukę na ul. Sowińskiego, Filipinek 
już nie ma w TH. Pozostały po nich 
wspomnienia oraz olbrzymie zdję-
cia na korytarzach, przedstawiające 
Filipinki podczas wykonywania naj-
bardziej znanych piosenek. W PSE, 
wśród kolegów jest m.in. Teodor 
Baranowski, który od 1981 aż do 
śmierci w 2009 pracował w Polskim 
Radiu Szczecin. 

W latach 1966-1968 mieszkałem 
w Szczecinie lecz często w sobotę po 
popołudniu przyjeżdżałem do ro-
dziny w Nowych Wyszomierkach. 
W niedzielę wieczorem szykowałem 
się do wyjazdu pociągiem poran-
nym do Szczecina. O 22.30 w I Pro-
gramie PR transmitowano z Krako-
wa Rewię Piosenek, którą prowadził 

Lucjan Kydryński. Audycję otwierał 
motyw z Błękitnej Rapsodii Gersh-
wina. O 23.00 przełączałem na Ra-
dio Wolna Europa. Nadawano wte-
dy program sportowy Wojciech Tro-
janowskiego, znanego przedwojen-
nego polskiego lekkoatlety, dzienni-
karza i sprawozdawcy sportowego. 
Od 1931 pracował w Polskim Radiu 
- był najpopularniejszym sprawoz-
dawcą sportowym w II Rzeczypo-
spolitej Polskiej, po II wojnie świato-
wej pracował w RWE. Po programie 
sportowym była bardzo ciekawa au-
dycja o świecie filmu.

02.09.1968: rozpoczynam pracę 
w firmie Polcargo. Za pierwszą wy-
płatę kupuję sobie radio tranzysto-
rowe. Największym przebojem była 
wtedy piosenka Those were the days 
w wykonaniu angielskiej piosen-
karki Mary Hopkin. Wkrótce poja-
wia się jej polska wersja To były pięk-
ne dni śpiewana przez Halinę Kunic-
ką ze słowami Lucjana Kydryńskie-
go. Ta piosenka po paru miesiącach, 
kiedy w koszarach wspominam swo-
je ostatnie wakacje, nabiera dla mnie 
całkiem innego znaczenia. 

23.10.1968 zjawiam się w hali 
sportowej koszar 41. pułku piechoty 
przy ul. Łukasińskiego. W hali komi-
sja rejestruje rekrutów i przydziela 
umundurowanie wojskowe. Okazu-
je się, że poza włosami, w hali muszę 
zostawić radio tranzystorowe, któ-
re zabrałem ze sobą. Żołnierz służby 
zasadniczej nie może trzymać żad-
nego radia, więc swoje daję do prze-
chowania Marianowi Kowalonkowi, 
dawnemu koledze z ogólniaka, któ-
ry akurat był w komisji. Marian do 
jednostki wojskowej przyszedł rok 
wcześniej i jako stary wiarus miał 
większe możliwości. Odchodząc rok 
później do cywila oddał mi to radio. 
Kiedyś słuchałem go pełniąc służbę 
podoficera dyżurnego na kompanii. 
Przyszedł dowódca batalionu, na-
krzyczał na mnie za słuchanie tego 
radia. Dobrze, że nie rozbił go o po-
sadzkę korytarza dopiero co wypole-
rowaną rękami dyżurnych. W końcu 
jadąc na przepustkę zawiozłem radio 
do domu.

W maju 1970 nasz batalion wyje-
chał na Poligon Drawski. Dowódz-
two pozwala nam słuchać transmisji 
radiowych z Wyścigu Pokoju. Wtedy 
Ryszard Szurkowski wygrał Wyścig 
po raz pierwszy. Okazało się, że słu-
żę w tym samym batalionie co kiedyś 
Czesław Polewiak. Dowódca bata-
lionu opowiadał, że Polewiak jeździł 
na przepustki do domu rowerem.

W 1971 zamieszkałem na ul. Po-
tulickiej Szczecinie. Zaszedłem kie-
dyś do komisu przy ul. Mazurskiej. 

Zobaczyłem w nim radio Pionier, 
prawie takie samo jakie mieliśmy w 
Nowych Wyszomierkach. Wiedzio-
ny sentymentem kupiłem je. Słucha-
łem dość często. Radio miało nie-
zwykłe możliwości – było albo wy-
produkowane przed 1954 albo pod-
rasowane przed poprzedniego wła-
ściciela celem lepszego odbioru 
Wolnej Europy. Przez tego Pionier-
ka można było słuchać nie tylko „za-
kazanych stacji” ale także tego, co 
nadawała Telewizja Polska (fonię). 
Najciekawsze było to, że słychać 
też było radiostację komendy miej-
skiej Milicji Obywatelskiej z ul. Ka-
szubskiej. Wiedziałem co się dzie-
je w mieście: gdzie są jakieś awantu-
ry, gdzie leżą pijacy na chodniku, czy 
Izba Wytrzeźwień ma jeszcze wolne 
miejsca. Zdarzały się też poważne 
pobicia, a nawet zabójstwa.

Sporadycznie słuchałem Radia 
Luxembourg nadającego muzykę 
młodzieżową. Raz natknąłem się na 
moment, kiedy spiker zaanonsował: 
„Lady from Poland”. Zaśpiewała Ma-
ryla Rodowicz – po angielsku. Po jej 
występie przestałem wierzyć w po-
toczne powiedzenie, że umuzykal-
nieni ludzie mają zdolności do języ-
ków obcych.

W 1958 rozpoczęto uruchamianie 
programu III Polskiego Radia. W 
1961 zaczęto nadawać audycje ste-
reofoniczne. Pamiętam sprawdza-
nie tej nowości: Głośnik lewy - szum, 
głośnik prawy – szum. W 1971 „Trój-
ka” staje się moją ulubioną stacją, 
głównie za sprawą audycji rozryw-
kowych: Ilustrowany Tygodnik Roz-
rywkowy (ITR), Powtórka z rozryw-
ki, 60 minut na godzinę. ITR, pro-
wadzony przez Adama Kreczmara 
i Jacka Janczarskiego, był sceną ra-
diową, na której także występowa-
li m.in. Stefan Friedman, Jonasz Ko-
fta, Jan Tadeusz Stanisławski, Tade-
usz Ross, Marian Kociniak, Andrzej 
Zaorski, Kabaret Elita. Audycje te 
wprowadziły pewien rodzaj specy-
ficznego języka, którym posługiwa-
li się ze zrozumieniem tylko słucha-
cze „Trójki”. Pamiętam konsternację 
dziewczyn na pewnej prywatce, na 
której zacząłem rozmawiać językiem 
ITR-u z jednym z gości, też miłośni-
kiem tego programu. Po jakimś cza-
sie jedna z nich zdenerwowana za-
pytała: „O czym wy rozmawiacie?”. 60 
minut na godzinę opierało się głów-
nie na Jacku Fedorowiczu i Marcinie 
Wolskim. W latach 1980 i 1981 bar-
dzo było zaangażowane w przemia-
ny społeczne zachodzące w Polsce. 
Niestety, audycja przygotowana do 
emisji w dniu 13.12.1981 nie została 
już nadana. Radio milczało.

W 1971 pojawiła się, jak to teraz 
się mówi, kultowe Lato z Radiem. 
Była to pierwsza w dziejach polskie-
go radia audycja na żywo. W pierw-
szych latach prowadzili ją: Sławo-
mir Szof, Andrzej Matul, Tadeusz 
Sznuk. Sygnałem rozpoczynającym 
była „Polka Dziadek” oraz informa-
cja „Tu Polskie Radio. Słuchacie au-
dycji „Lato z Radiem” wygłaszana w 
języku polskim, rosyjskim, czeskim 
(Hovoři polský Rozhlas. Poslouchate 
pořad „Léto s Rozhlasem”), niemiec-
kim, francuskim i angielskim. Po-
czątkowo również cogodzinne wia-
domości podawane były w tych języ-
kach. Do legendy przeszły Strofy dla 
Ciebie, gdzie poezję miłosną mówili 
Krzysztof Kolberger i Anna Roman-
towska oraz Koncert spełnionych 
marzeń. Można było zamówić tele-
fonicznie lub listownie ulubioną pio-
senkę oraz złożyć przy tym krótkie 
życzenia. Takie życzenia od koleża-
nek z Polcargo usłyszałem w czerw-
cu 1976 będąc na wycieczce autoka-
rowej po Mazurach. W 2002 Lato z 
radiem ruszyło w trasę koncertową 
po Polsce. Koncerty prowadzili Ro-
man Czejarek i Zygmnut Chajzer. 
Kupiono garnek o pojemności 5100 
litrów, w której można było ugoto-
wać 17.500 porcji. Dwie z tych porcji 
(kapuśniaku) zjedliśmy z żoną w lip-
cu 2002 w Dusznikach-Zdroju, prze-
bywając w wówczas w sanatorium w 
pobliskim Lądku-Zdroju. Rok póź-
niej „Leto z Rozhlasem” zawitało do 
Świnoujścia z zupą pomidorową. Na 
promie Karsibór płynącym na wy-
spę Uznam stanęliśmy naszym sa-
mochodem obok samochodu Lata 
z radiem. Zygmunt Chajzer podzię-
kował nam ruchem ręki, gdy prze-
puściliśmy go przy zjeździe z promu.

Nie pamiętam, co się stało z Pio-
nierkiem kupionym w 1971. Teraz 
czasami zachodzę do sklepów ze sta-
rociami lub odwiedzam pchle tar-
gi mając nadzieję, że znajdę tam ra-
dio z mojego dzieciństwa. Taką ba-
kelitową skrzynkę, która rozjaśniała 
się po przekręceniu lewego pokrętła. 
Na skali pojawiały się cyfry oznacza-
jące fale i nazwy ważniejszych sta-
cji. Kręcąc prawym pokrętłem moż-
na było wędrować po świecie – świe-
cie dźwięków i świecie wyobraźni, 
bo nic tak jak radio nie rozwija wy-
obraźni. Może tylko książka? Ktoś 
nazwał radio teatrem wyobraźni. W 
tym teatrze sami jesteśmy scenogra-
fami, sami budujemy obraz tego co 
słyszymy.

Jan Czesław Kozakowski

Szczecin, 27.04.2016

Stryjek Franciszek Kozakowski przy 
swoich dwóch odbiornikach radiowych 
- lata 50
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Viii integracyjne Biennale Wiedzy ekologicznej w SoSW

„Okaż kulturę i chroń naturę ” 
Dnia 12 maja 2016 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie odbyło się VIII Integracyjne Biennale Wiedzy Ekologicznej 
pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. To impreza, która od wielu lat towarzyszy Ogólnopolskiemu i Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Ekolo-
gicznym im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM ” w Nowogardzie.

Głównym celem przedsięwzię-
cia było rozwijanie wrażliwości 
na piękno przyrody oraz integro-
wanie dzieci niepełnosprawnych 
z dziećmi ze szkół masowych. W 
tym roku w naszej placówce go-
ściliśmy uczniów wraz z opieku-
nami z SOSW w Świnoujściu, ZSP 
im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie oraz Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie.

Pani dyrektor Joanna Wardziń-
ska przywitała wszystkich gości i 
uczestników, następnie głos zabrał 
Starosta Goleniowski, Tomasz 
Kulinicz. Nasi uczniowie wystą-
pili w przedstawieniu pt.: „Smut-
na ziemia”, pokazując wszystkim, 
jak ważne jest segregowanie śmie-
ci. Po gromkich brawach nadszedł 
czas na część konkursową. W tym 
roku uczestnicy biennale roz-
wiązywali krzyżówkę ekologicz-
ną, rozpoznawali smaki warzyw i 
owoców w konkursie „Wiem, co 
jem”. Był pokaz mody eko i budo-
wanie zabawek z surowców wtór-
nych. Ostatnie konkurencje od-
były się na boisku szkolnym: rzut 
kulką z gazety do kosza i slalom z 
piłeczką do ping ponga. Publicz-
ność zgromadzona wokół boiska 
głośno kibicowała zawodnikom. 
Wszystkie konkurencje oceniała 
komisja. Po zmaganiach konkur-

sowych był pokaz tańca naszych 
uczniów, przygotowany przez p. 
Jolantę Gornowską. Każda dru-
żyna i opiekunowie zostali wy-
różnieni i nagrodzeni. W torbach 
ekologicznych z butelek PET, któ-
re ufundował NFOŚiGW z War-
szawy, znajdowały się: piłki, palet-
ki do badmintona, breloki i opa-
ski odblaskowe oraz książki o te-
matyce ekologicznej – wszystko to 
otrzymała nasza szkoła od spon-
sorów. Dodatkowo, każda szko-
ła uczestnicząca w biennale otrzy-
mała karmnik dla ptaków zro-
biony przez naszych uczniów. Na 
koniec odbyło się losowanie na-

grody, ufundowanej przez Staro-
stę Goleniowskiego w postaci bo-
omboxa. Szczęśliwym jej posia-
daczem został SOSW ze Świno-
ujścia.

Korzystając z pięknej pogo-
dy, wszyscy udali się na zewnątrz 
obiektu, gdzie czekała na nas gro-
chówka, grill i lody.

Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie, wspólną zabawę i miłe 
chwile spędzone razem.

Serdeczne podziękowania za 
wsparcie imprezy składamy: - 
panu Staroście Goleniowskiemu 
Tomaszowi Kuliniczowi, - pani 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kul-

tury i Sportu Renacie Chomiń-
skiej, - Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych ze Szczeci-
na, - Wojewódzkiemu Funduszo-
wi Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej ze Szczecina, - Na-
rodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z Warszawy, - redakcji magazy-
nu „National Geographic Polska”, 
- redakcji pisma przyrodniczego 
„Wszechświat”, - firmie „Lodos” p. 
Krystyny Sachryń, - stowarzysze-
niu „NASZE SZANSE

Info. własna 

Tydzień bezpieczeństwa i przyjaźni w osinie

Środa dniem dobrych uczynków
W dniach od 16 do 20 maja, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,  zorganizowano Tydzień Przyjaźni i Bezpieczeń-
stwa.  Dzień dobrych uczynków, pokaz ekologicznej mody oraz wystawa zwierzaków, to nie jedyne atrakcje które czekały w tym wyjątkowym tygodniu na 
uczniów osińskiej szkoły. W programie obchodów przewidziany został również rajd rowerowy do Maciejewa oraz wiele innych atrakcji. 

Obchody Tygodnia Przyjaźni 
i Bezpieczeństwa w ZSP w Osi-
nie są już tradycją .Od poniedział-
ku do czwartku uczniowie ZSP  
uczestniczyli m.in. w zajęciach 
edukacyjnych o bezpieczeństwie, 
brali czynny udział w zajęciach 
ruchowych, uczestniczyli nawet 
w rajdzie rowerowym do Macie-
jewa. Dziś natomiast uczniowie 
zmierzą się ze sobą w wielu kon-
kurencjach sportowych. 

-Od 16 do 20 maja, w ZSP w 
Osinie zaplanowano „Tydzień 
Przyjaźni i Bezpieczeństwa”. Każ-
dy dzień przynosi inną formę ob-
chodów tego tygodnia. W ponie-
działek z rana wystawiona została  
„Księga Dobrych Życzeń”, do której 
nauczyciele, uczniowie oraz zapro-
szeni goście wpisywali różne dobre 
życzenia. -  mówi Renata Langner, 

nauczyciel z ZSP w Osinie. Nie-
co później, bo na trzeciej i czwar-
tej godzinie lekcyjnej uczniowie 
klas IV, V i VI szkoły podstawo-
wej uczestniczyli w spotkaniu z 
panią Klaudią Gieryń. Tematem 
przewodnim zajęć była „ Pierw-
sza Edukacja Prawna”. W ponie-
działek odbył się również  kon-
kursu o tematyce bezpieczeństwa. 
We wtorek w oddziale przed-
szkolnym obchodzony był zbliża-
jący się wielkimi krokami  „Dzień 
Matki”. Z tej okazji maluchy przy-
gotowały swoim mamom krótki 
występ artystyczny. Nie zabrakło 
tego dnia również i zajęć warsz-
tatowych z ratownictwa medycz-
nego w ramach akcji promującej 
bezpieczeństwo - -Zabawy, quizy 
i praktyczną naukę poprowadził  
pan Marcin Różalski z moją pomo-

cą. Dzieci układały swoje mamy 
w pozycji bocznej, sprawdzały od-
dech oraz uciskały klatkę piersio-
wą. Wspólnie z rodzicami wypeł-
niały ankietę na temat zdrowe-
go odżywiania oraz odpowiada-
ły na pytania związane z bezpiecz-

nym zachowaniem w różnych sy-
tuacjach. - relacjonuje przebieg 
spotkania Renata Langner. Nieco 
później, bo o godzinie 11:30, od-
był się wyczekiwany przez wszyst-
kich pokaz ekologicznej mody. 
Stroje uczennic były kolorowe i 

zostały wykonane z surowców 
wtórnych. Wiele frajdy tego dnia 
przysporzyła również wszystkim 
Zumba. Uczniowie z oddziału 
przedszkolnego oraz ich rodzice 
chętnie uczestniczyli w zajęciach 
ruchowych. Po wysiłku maluchy 
zaprosiły swoje mamy na zdrowy 
poczęstunek oraz ofiarowały im 
słoiczek miodu zrobiony z kwia-
tów mleczu. Środa zaś była dniem 
dobrych uczynków. W czwartek 
skolei uczniowie wraz z opiekuna-
mi wybrali się rowerami do Ma-
ciejewa. Po długiej wyprawie ro-
werowej  przyszedł czas na odpo-
czynek i zorganizowanie ogniska. 
Dziś zaś odbędą się zawody spor-
towe. W programie przewidziany 
jest m.in. turniej piłki nożnej oraz 
podsumowanie całego Tygodnia 
Przyjaźni i Bezpieczeństwa. 

KS
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Damian syn Magdaleny 
Furs ur. 12-05-16 z Oświ-
na

Filip syn Anity i Sebastia-
na Wesołowskich ur. 14-
05-16 z Nowogardu

Fabian syn Agnieszki Ka-
linowskiej ur. 14-05-16 z 
Długołęki

Zuzanna córka Doroty i 
Marcina Lewandowskich 
ur. 6-05-2016 z Nowogar-
du

Zuzanna córka Jolanty 
Kurzyńskiej ur. 16-05-16 z 
Wołowca

Krzysztof syn Emilii Maj-
dzińskiej-Piaseckiej ur. 
15-05-16 z Nowogardu

Oliwia córka Agaty Wikie-
ra ur. 13-05-16 z Łobza

Hanna córka Marty Sa-
dłowskiej ur. 15-05-16 z 
Dobrej

Jakub syn Malwiny Krzo-
sek ur. 12-05-16 z Łobza

Franciszek syn Karoliny 
Paczuskiej ur. 17-05-16 z 
Wałkna

Finał Województwa turnieju „Coca-Cola Cup”

Wicemistrzynie z Gimnazjum nr 1
Dziewczęta z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie wzięły udział w najstarszym – 18 edycja – turnieju piłkarskim dla młodzieży w Polsce. Od kilku lat rozgryw-
ki wspiera piłkarz reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. W tym roku w całym kraju wzięło udział w turnieju 40.000 gimnazjalistów.

Dziewczyny z Gimnazjum nr 
1 po pokonaniu w 2 turniejach 
11 drużyn (2 pierwsze miejsca) – 
łącznie w naszym województwie 
wystąpiło 69 ekip – dotarły do fi-
nału wojewódzkiego tych rozgry-
wek, którego zwycięzca pojechać 
miał na finały ogólnopolskie do 
Poznania. Uczestnicy walczyli o 
nagrody m.in. o wyjazd na mecz 
reprezentacji Polski do Francji na 
Euro 2016. 

W rozgrywanych finałach wo-
jewódzkich (w piątek, 13 maja) 
oprócz Gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie wystąpiły: Gimnazjum 
nr 7 Szczecin, Gimnazjum Gmi-
ny Stargard oraz faworyt, wielo-
krotny medalista wielu turniejów 
– Gimnazjum Karlino. Drużyna 
z Karlina – tak na marginesie do-
dajmy – imienia Ludzi Wielkiego 
Serca i Umysłu, posiadała w skła-
dzie reprezentantkę Polski, a od 
czerwca, po ukończeniu gimna-
zjum, zawodniczkę Mistrza Pol-

ski kobiet – Medyka Konin – Kin-
gę Szymańską. Okazało się to de-
cydujące w przebiegu zmagań, po-
nieważ zdobyła ona 5 z 7 bramek 
dla drużyny z Karlina, która to 
właśnie pojedzie 28 maja na finały 
do Poznania.

Turniej sędziował pan Jacek Jac-
kowski. Jak podkreślili opiekuno-
wie drużyn prowadził on mecze 

idealnie, co jak wiemy nie zawsze 
jest regułą. 

Wspaniale grające od dłuższe-
go czasu zawodniczki z Nowogar-
du (wygrały m.in. mistrzostwa re-
jonu – 8 meczów, 8 zwycięstw i 
bilans bramkowy 18-0) zajęły 2. 
miejsce, choć awans był o przy-
słowiowy włos. Dodać należy, że 
przez kontuzję zawodniczki Gim-

nazjum nr 1 nie  mogły dokonać 
żadnej zmiany w czasie meczów, 
co też niestety miało wpływ na 
przebieg tych i innych zmagań (3. 
miejsce w finałach regionu w ra-
mach Gimnazjady). 

- Od roku dziewięć dziewcząt 
trenuje także w drużynie III-ligo-
wej Pomorzanina Nowogard, w 
której część z nich zdążyła już za-
debiutować. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować trenerom 
,,Pomorzanek”, pani Anicie Pio-
trowskiej i panu Pawłowi Błasz-
czykowi, za pomoc, zaangażo-
wanie i rozwój młodych piłkarek. 
Dzięki pracy, którą wykonują ze-
spół dziewcząt klubu ,,Pomorza-

nin” może już wkrótce świę-
tować awans do II ligi piłkarskiej, 
a do naszego miasta mogą zawi-
tać drużyny kobiece np. z Bydgosz-
czy czy z Gdańska. Decydujący o 
tym mecz odbędzie się w sobotę 21 
maja, o godz. 18:00, na stadionie w 
Nowogardzie – mówił po turnieju 
Janusz Raczyński, opiekun druży-
ny Gimnazjum nr 1. 

Gratulujemy piłkarkom z Nowo-
gardu wysokiego 2. miejsca w wo-
jewództwie oraz życzymy kolej-
nych sportowych sukcesów. Przy 
artykule prezentujemy wyniki wo-
jewódzkiego finału „Coca-Cola 
Cup” oraz klasyfikację końcową.  

Oprac: KR

„Coca-Cola Cup” - Finał Wojewódzki:
Gim. nr 1 Nowogard – Gim. Karlino  2:3
Gim. Gminy Stargard – Gim. nr 7 Szczecin  4:0  
Gim. nr 1 Nowogard – Gim. Gminy Stargard 3:0 
Gim. Karlino – Gim. nr 7 Szczecin  3:2 
Gim. nr 1 Nowogard – Gim. nr 7 Szczecin  3:1 
Gim. Karlino – Gim. Gminy Stargard  1:0

M G+ G- P
1 Gimnazjum Karlino 7 4 9
2 Gimnazjum nr 1 Nowogard 8 4 6
3 Gimnazjum Gminy Stargard 4 4 3
4 Gimnazjum nr 7 Szczecin 3 10 0

i maraton Szosowy dookoła jeziora miedwie

11 nowogardzian w wyścigu
W sobotę (14 maja), w Stargardzie po raz pierwszy został rozegrany Maraton Szosowy do-
okoła jeziora Miedwie. Na starcie stanęło 11 kolarzy z Nowogardu, którzy zaprezentowali 
się z bardzo dobrej strony. 

Stargard jeśli chodzi o kolar-
stwo słynie z Maratonu MTB do-
okoła jeziora Miedwie, który w 
dniu 6 sierpnia 2016 roku, zosta-
nie przeprowadzony po raz jede-
nasty. W sobotę (14 maja), został 
rozegrany po raz pierwszy szoso-
wy maraton dookoła jeziora Mie-
dwie, w którym zaprezentowało 
się 11 kolarzy z Nowogardu: Ja-
nusz Pietruszewski, Iwona Pietru-
szewska, Marek Szymański, Jan 
Baran, Małgorzata Kubicka, Grze-
gorz Przybyłek, Arkadiusz Pie-
truszewski, Jan Zugaj, Zbigniew 
Szkołuda, Tadeusz Burewicz, Ro-
bert Podgórski. 

Na mniejszym dystansie „Mini” 
(65 km) wystartowało 5 kolarzy 
z Nowogardu. Najlepiej spisał się 
Janusz Pietruszewski, który za-
jął 1. miejsce w swojej kategorii. 
Iwona Pietruszewska w swoim 
przedziale wiekowym wywalczy-
ła trzeci stopień podium. Marek 
Szymański, Jan Baran oraz Robert 
Podgórski, nie zdołali wywalczyć 
„pudła” w swojej kategorii, zajmu-
jąc odpowiednio 7., 9. i 15. miej-
sce.

Na dłuższym dystansie „Mega” 
(130 km), kolarze musieli zmagać 
się z porywistym wiatrem, sporą 
liczbą podjazdów oraz parszywy-

mi dziurawymi ulicami. Te czyn-
niki ostatecznie mocno „poszat-
kowały” grupę 560 zawodników. 
Spośród nowogardzian najlepiej 
spisał się Jan Zugaj, który wygrał 
w swojej kategorii. Srebrne meda-
le w swoich kategoriach wywal-
czyli jeszcze Małgorzata Kubicka, 
Zbigniew Szkołuda oraz Tadeusz 
Burewicz. Na 3. miejscu w swoim 
przedziale wiekowym uplasował 
się Grzegorz Przybyłek. Poza po-
dium rywalizację zakończył Arka-
diusz Pietruszewski, który uplaso-

wał się na 5. pozycji w kategorii. 
Dodajmy, że Arkadiusz Pietru-
szewski po wysokich miejscach w 
dwóch poprzednich supermara-
tonach (Oborniki Wlkp., Trzebni-
ca), zajmuje obecnie 4. pozycję w 
Open całego cyklu Pucharu Pol-
ski Supermaratonów. Kolarz LKK 
Nowogard ma spore szanse na po-
dium cyklu, gdyż 21 maja wystar-
tuje na dystansie „Giga” (198 km, 
z sumą przewyższeń 2600 m) w 
Radkowie.    

KR

Na zdjęciu od lewej- Janusz Pietruszewski, Małgorzata Kubicka, Iwona Pietruszew-
ska oraz Arkadiusz Pietruszewski, po stargardzkim supermaratonie
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PiaSek, PiaSek PrZeSieWaNy, ŻWir, 
CZarNoZiem, PoSPÓŁka 

 ŻWiroWNia dŁUGoŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z doWoZem do klieNTa

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

jUŻ oTWarTy!
daWNy rodZyNek Pod NoWĄ NaZWĄ

Promyk
Ul. 3 maja 31 c

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Serdeczne podziękowania 
z wyrazami szacunku 
dla Rady Parafialnej 
i Wiernych Kościoła 

św. Faustyny w Świerczewie 
w szczególności dla Młodzieży 

za miłą niespodziankę  
w dniu 8 maja – organista

WydZierŻaWię 
PomieSZCZeNie 
maGaZyNoWe 
ok. 300 m2 oraz 

BiUra  
W NoWoGardZie

Tel koNT. 
601544530

Na zdjęciu piłkarki z Gimnazjum nr 1, które w Coca-Cola Cup wywalczyły wicemistrzostwo województwa. Od lewej: Wiktoria 
Gruda, Oliwia Czerewacz, Daria Furmańczyk, Julia Górniacka, Weronika Godziszewska, Jagoda Tomczyk, Jagoda Bernach, 
Kornelia Augustyniak

ŻyCZeNiareklama
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reklama

Puchar Polski w Wierzbięcinie

Podium LUKS Top
W niedzielę (1 maja), w Wierzbięcinie odbył się drużynowy Puchar Polski w tenisie stoło-
wym. Podopieczni Józefa Korkosza z klubu LUKS Top Wierzbięcin ponownie sprawili spo-
ro radości swoim kibicom, zajmując wysokie 3. miejsce.  

Drużynowy Puchar Polski 
Wierzbięcin organizował dzień 
po zmaganiach w finale baraży 
o I Ligę. Choć podopieczni Józe-
fa Korkosza mieli prawo do tego, 
aby czuć zmęczenie po wyczer-
pujących sobotnich spotkaniach, 
to jednak w niedzielę, pomimo 
iż przegrali swoje dwa spotkania, 
byli bliscy sprawienia dużej in-
dywidualnej niespodzianki, ale o 
tym za chwilę. 

W Pucharze Polski zaprezen-
towały się: ZOOLESZCZ Gwiaz-

da Bydgoszcz (obecnie 5. miej-
sce w Ekstraklasie), Poltarex Lę-
bork, LUKS Top Wierzbięcin. 
Miała wystąpić również druży-
na Ochman Raszków, jednak od-
dała walkowera i nie stawiła się 
w Wierzbięcinie, przez co auto-
matycznie tenisiści z naszej gmi-
ny mieli już zapewnione podium. 

Na początek podopieczni Jó-
zefa Korkosza rywalizowali z go-
śćmi z Bydgoszczy, którzy wy-
stępują w najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce, a w swoich 

Trudne zadanie przed zespołami seniorów

„Pomorzanki” grają o awans!
W najbliższy weekend seniorskie drużyny Pomorzanina Nowogard czeka trudne zadanie. 
Pierwszy zespół zagra w Moryniu z tamtejszym Morzyckiem, które wciąż walczy o awans do 
IV Ligi. Rezerwowi wybiorą się do Szczecina na mecz z Aquilą, która zajmuje 4. miejsce w 
tabeli. W sobotę (21 kwietnia), o godzinie 18:00, na własnym boisku piłkarki Pomorzanina 
zagrają z liderkami z Wałcza, stawką będzie awans do II Ligi Kobiet. 

Pozbawią Morzycko awansu?
Pierwszy zespół Pomorzanina 

Nowogard, w sobotę (21 kwiet-
nia), o godzinie 17:00, zagra w 
Moryniu z tamtejszym Morzyc-
kiem. Rywale zajmują 4. miejsce w 
ligowej tabeli, na koncie mają 54 
punkty i do premiowanego awan-
sem 2. miejsca, tracą zaledwie 2 
oczka. Brak zwycięstwa na 4. ko-
lejki przed końcem rozgrywek w 
meczu ze zdegradowanym Pomo-
rzaninem, będzie oznaczał dla go-
spodarzy koniec marzeń o IV Li-
dze. Liczby jednak są po stronie 
gospodarzy... Morzycko na wła-
snym boisku wygrało 8 spotkań, 
2 razy padł remis, a 3 mecze pił-
karze z Morynia przegrali, wszyst-
ko to przy imponującym bilan-
sie bramkowym: 38 goli strzelo-
nych oraz 14 straconych. Nowo-
gardzianie z kolei na wyjeździe 
wywalczyli tylko 1 punkt... Mimo 
wszystko wierzymy, że po pierw-
szej wygranej w tej rundzie, mło-
dzież z Nowogardu „postawi się” 
Morzycku i nawet jeśli nie wywal-
czy punktów, to chociaż napsuje 
gospodarzom sporo krwi. 

W A Klasie grają o „pietrusz-
kę”...

W 3 grupie szczecińskiej A Kla-
sy już tylko dwie drużyny mają o 
co grać, są nimi Hanza Goleniów 
oraz Orzeł Łożnica. Te zespoły w 
ostatnich 5. kolejkach rozstrzygną 
pomiędzy sobą, kto awansuje do 
regionalnej okręgówki. Po tym jak 
Pomorzanin Przybiernów i Rybak 
Wełtyń wycofały się z rozgrywek, 

pozostałe drużyny grają już tyl-
ko o „pietruszkę”, dlatego sobot-
ni mecz „rezerwowych”, w którym 
w Szczecinie o godzinie 15:00, 
nowogardzianie zagrają z Aqu-
ilą, będzie dobrą okazją do tego, 
aby ogrywać młodych piłkarzy. W 
pierwszym spotkaniu Aquila wy-
grała w Nowogardzie 0:2. Obec-
nie szczeciński zespół zajmuje 
wysokie 4. miejsce w ligowej tabe-
li i może pochwalić się przyzwo-
itym bilansem gier rozegranych 
na własnym boisku. Szczecinia-
nie u siebie wygrali 7 spotkań, a w 
3 meczach schodzili z boiska po-
konani, wszystko to przy 27 strze-
lonych oraz 13 straconych golach. 
Pozostaje wierzyć, że nowogar-
dzianie zaprezentują się w Szcze-
cinie z przyzwoitej strony. 

Problemy kadrowe „Pomorza-
nek”!

W sobotę (21 kwietnia), o go-
dzinie 18:00, na stadionie w No-
wogardzie kobieca drużyna Po-
morzanina rozegra najprawdo-
podobniej najważniejszy mecz 
w swojej historii. Do Nowogar-
du przyjadą piłkarki Orła Wałcz, 
które są liderkami III Ligi Kobiet, 
a stawką będzie awans do II Ligi! 
„Pomorzanki” w pierwszym spo-
tkaniu przegrały w Wałczu 3:1 
(niestety przy wielu kontrower-
sjach...). Orzeł ma na swoim kon-
cie 39 punktów, a Pomorzanki 33 
punkty, ale również zaległy mecz z 
Błękitnymi II. Wygląda zatem na 
to, że jeśli „Pomorzanki” wygra-
ją przynajmniej 2:0, będą już jed-

ną nogą w II Lidze (zakładając, że 
uporają się z Błękitnymi II, Viel-
govią Szczecin, Falą Międzyzdro-
je oraz Energetykiem Gryfino). 
Piłkarki z Wałcza przegrały tyl-
ko raz, miało to miejsce w Mię-
dzyzdrojach w 5. kolejce (2:0 dla 
Fali). U siebie (niekiedy z pomo-
cą), wygrały wszystkie spotkania. 
Niestety „Pomorzanki” w sobo-
tę mogą mieć poważne problemy 
kadrowe. Ze składu wypadły pod-
stawowe zawodniczki: Weronika 
Godziszewska, Natalia Nowacka, 
Monika Krystkiewicz. Wypadły 
również dwie zmienniczki: Daria 
Furmańczyk oraz Julia Górniac-
ka. To poważne osłabienia, jed-
nak trener Paweł Błaszczyk robi 
wszystko aby wzmocnić skład. - 
Obecnie od kilku dni wiszę na tele-
fonie i staram się zakontraktować 
trzy nowe piłkarki, które mają za 
sobą występy w silnych klubach, ta-
kich jak Pogoń Szczecin. Jest duża 
szansa  na to, że uda się wzmoc-
nić drużynę jeszcze przed meczem 
z Orłem, który jest dla nas najważ-
niejszym spotkaniem w roku – in-
formuje trener „Pomorzanek”, Pa-
weł Błaszczyk. Jak wspomniał 
nam trener, doświadczone piłkar-
ki zostały polecone przez Anitę 
Piotrowską, z którą znają się z bo-
iska. Wierzymy, że transfery dojdą 
do skutku i kobieca drużyna po-
walczy o dwubramkowe zwycię-
stwo nad Orłem Wałcz i tym sa-
mym wykona ogromny krok w 
kierunku II Ligi. 

KR     

Szczecin Klasa Okręgowa 2015/2016
27. kolejka:
Stal Szczecin – Piast Karsko   (21.05; 11:00)
Arkonia Szczecin – Polonia Płoty   (21.05; 15:00)
Energetyk Gryfino – Iskra Golczewo  (21.05; 16:00)
Sarmata Dobra – Rega Trzebiatów  (21.05; 16:00)
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard (21.05; 17:00)
Sparta Węgorzyno – Błękitni II Stargard  (21.05; 17:00)
Kłos Pełczyce – Zorza Dobrzany   (21.05; 17:00)
Ina Ińsko – Stal Lipiany    (21.05; 17:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
22. kolejka:
Aquila Szczecin – Pomorzanin II Nowogard (21.05; 15:00) 
Zalew Stepnica – Kasta Majowe   (21.05; 16:00) 
Światowid Łobez – Hanza Goleniów  (21.05; 16:00) 
Center MD Goleniów – Orzeł Łożnica  (21.05; 16:00) 
Wołczkowo-Bezrzecze – Zjednoczeni Kobylanka (22.05; 14:00) 
Vielgovia Szczecin – Znicz Niedźwiedź  (22.05; 16:00) 
Rybak Wełtyń – Pomorzanin Przybiernów  3:0 (walkower)

III Liga Kobiet 2015/2016
15. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  0:0
Pomorzanin Nowogard – Orzeł 2010 Wałcz (21.05; 18:00)
Zalew Stepnica – Kotwica Kołobrzeg
Olimpia III Szczecin – Energetyk Gryfino
Błękitni II Stargard – Hattrick Kołobrzeg

Pomorzanki z Wałczem muszą strzelać bramki, a kontuzja Natalii Nowackiej jest z 
pewnością dużym osłabieniem nowogardzkiej linii ataku

LUKS Top Wierzbięcin po zajęciu 3. miejsca w Pucharze Polski. Od lewej- Bartosz 
Jemilianowicz, Kamil Amilianowicz, Daniel Zubrzycki, Bartosz Dobrowolański, Se-
bastian Jemilianowicz, Mateusz Witkowski oraz trener Józef Korkosz

czykiem. Zawodnik z Wierzbięci-
na urwał rywalowi dwa sety i po 
zaciętym boju, przegrał z 15. te-
nisistą stołowym świata- jedynie 
2:3! W drugim meczu zawodnicy 
z Lęborka również okazali się lep-
si od LUKS Top, wygrywając 2:4, 
przez co ostatecznie Wierzbięcin 
zajął 3. miejsce. Zwycięzcami zo-
stali oczywiście zawodnicy z Eks-
traklasy- ZOOLESZCZ Gwiazda 
Bydgoszcz, a 2. pozycja przypadła 
drużynie Poltarex Lębork.  

KR

szeregach mają klasyfikowane-
go na 15. miejscu na świecie ko-
reańskiego tenisistę. LUKS Top 
przegrał z Bydgoszczą 0:4, jed-
nak na uwagę zasługuje mecz po-
między Bartoszem Jemilianowi-
czem oraz opisywanym Koreań-
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Zatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com

Publiczne Przedszkole  
z oddziałami integracyjnymi Zielone Przedszkole 

ul. Zielona 11, 72-200 Nowogard,  tel. 91 39 26 691

SZUKA DOSTAWCy POSIŁKóW DLA DZIECI  
w wieku 2,5-6 lat  (około 200 posiłków dziennie)
Oferty proszę składać do 31.05.2016 r. na adres e-mail: CE.Zielo-

na11@gmail.com lub osobiście 
Oferta powinna zawierać:
1. Warunki cateringu
2. Przykładowe menu 15 dni
3. Gramaturę posiłków
4. Cenę 
Menu powinno respektować normy żywieniowe oraz zapisy z 

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia po nowelizacjach.

dla PaŃ "ProFilakTyka raka PierSi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-

WOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdro-
wie" dnia 4 czerwiec 2016 r.organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samodziel-
nym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) tel. 91-
3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje  otwarte za-

wody wędkarskie dla dzieci w wieku do 14stu lat. Za-
wody odbędą się dnia 29.05.2016. Zapisy przy Re-
stauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 8.00-
8.30. Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb. Zarząd 
Koła Tęczak

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla opiekunek  

i opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aTerima med.  
Telefon 91 506 55 55

reklama reklama

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowogardzki, przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje rodzeństwo: Tedie-
go i Bolcia.

Dwa terierki- bracia, przyjacie-
le w psim świecie, nierozłączni. Ta 
dwójka kawalerów od urodzenia 
przebywa w swoim towarzystwie 
i znakomicie się uzupełnia. Prze-
szły prawdziwą szkołę życia, a jed-
nak starają się zaufać rasie ludz-
kiej. Jednak nie dzie-
je się to tak od razu. 
Jakaś trauma, o któ-
rej nie wiemy, dopro-
wadziła u nich do czę-
ściowej utraty wiary 
w człowieka. Chcia-
łyby zaufać na 100% 
…, ale coś je hamuje. 
Mają ok. 3 lata, prze-
sympatyczne, pokor-
ne mordki i łagodne 
stateczne usposobie-

nie. W poczuciu bezpieczeństwa 
chciałyby przeżyć kolejne psie lata.

Tedi -jest bardzo ostrożny w po-
dejściu do człowieka. Przy pierw-
szym spotkaniu robi po kilkana-
ście podchodów i zmyka do budy, 
jakby się czegoś wstydził.

Bolcio -jest bardziej ufny, ener-
giczny, chętnie podejdzie na gła-
skanie, ale brata nie spuszcza z 
pola widzenia.

Potrzebują właściciela, który 
ma doświadczenie z psiakami lę-
kliwymi. Więc, kto z was zechce 

stworzyć pełną rodzinę z na-
szymi (jeszcze) podopiecz-
nymi? Prosimy otwórzcie im 
drzwi do swojego serca i do-
brego kochającego domu, w 
którym zamieszkają razem. 
Wykastrowane, zaczipowane 
i pachnące oddamy tylko w 
dobre ręce. Kontakt w spra-
wie adopcji: p. Marta 793 
844 842.

Red.

Adoptuj, nie kupuj 
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oGŁo SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NierUCHomoŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar – uzbrojone, Kościuszki. 602 267 
382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. lutyków 1, tel. 
665 057 097

•   Sprzedam pół bliźniaka z zabu-
dowaniami gospodarczymi okolice 
Nowogardu. 502 600 146

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

•	 Sprzedam 3 pokoje i piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
798 382 886 

• Własnościowe, spółdzielcze, IV pię-
tro 66m2 zamienię na mniejsze. 788 
205 378 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53, 61 m2, dwa pokoje I pię-
tro, Grzęzno – nowe bloki. Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam dom nad jeziorem w 
stanie surowym w Nowogardzie. 
605 548 164 

• ‘SPrZedam mieSZkaNie W No-
WoGardZie. NoWe, BeZCZyN-
SZoWe, dWUPoZiomoWe, CZTe-
roPokojoWe Z aNekSem kU-
CHeNNym, PrZedoGrÓdek. 
Tel. 665 270 991’

• Wydzierżawie lokal o pow. 200 m2 w 
centrum Nowogardu. 604 215 937

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
51,6m2 , bezczynszowe w kamieni-
cy czterorodzinnej + garaż w cenie, 
Wojska Polskiego. Tel.  783 223 218

•	 Sprzedam dom stan surowy na 
działce 1,5 ha, oraz działki bu-
dowlane w olchowie. 723 025 325 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie I piętro. 697 980 
702 , 697 972 751 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położo-
na. 91 39 21 430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II-
,cena 130 zł / mies.tel. 692549667.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
okolice stadionu. 695 400 600

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888

• Dom na wsi parterowy koło Nowo-
gardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 72 
76 193 

• Sprzedam lub zamienię (do II piętra) 
mieszkanie dwupokojowe. Ponia-
towskiego IV piętro. 605 850 786,91 
39 105 18 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 493 
880

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, bezczynszowe, 60m, z ogro-
dem, Bohaterów Warszawy. 609 630 
095 

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie bezczynszowe Bema. 692 120 
127 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, , bez-
czynszowa, parter. 721 290 506

•	 Sprzedam rozpoczętą budowę. 
Tanio. 507 045 404

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z 
garażem. Tel. 608 853 710

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 
ary, ul.ogrodowa. 534 991 778

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 668 151 516, 608 626 696 

• Duża kawalerka do wynajęcia. 661 
196 001 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

• Sprzedam dom w Nowogardzie, 
podpiwniczony, blisko centrum, ul. 
Zaciszna. Tel. 605 856 611 

moToryZaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 
787 717 815

• Sprzedam Forda Escorta 89 rocz-
nik produkcji, 1300 poj., przegląd 
do 22.06.2016r., ubezpieczenie sier-
pień 2016. Cena 1500 zł do negocja-
cji. 795 429 655

•  Sprzedam Daewoo Matiz 2000 rok 
produkcji, 1.0 pojemność. Cena 700 
zł. 519 385 158

• Kupię Toyotę z lat 90. 737 447 702

• Mercedesa starego kupię. 737 799 
666

• 

rolNiCTWo
•	 Sprzedam siano w kostach i pro-

siaki. 782 036 086

•	 orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rze-
paku, koszenie łąk i zbiór, orka i 
talerzowanie, FHUP miCHlaS tel. 
508 503 650

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-
nym remoncie. Cena 12 700zł . 696 
807 922 

• Sprzedam ciągnik 40,11 zarejestro-
wany. 91 57 30 249 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377  

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•  Prasa belująca, pług trzyskibowy 
obracany, siewnik Poznaniak, kury 
nioski – sprzedam. 781 744 340 

• Sprzedam kaczki, kury, gęsi. 782 
429 405

• Sprzedam kabinę do Fergusona 
255. 508 211 596 

USŁUGi
•	 moNTaŻ meBli, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGoWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie dyWa-
NÓW, WykŁadZiN, TaPiCerki 
meBloWej SamoCHodoWej/ 
SkÓrZaNej maTeriaŁoWej / 
PoŚCieli WeŁNiaNej / laNoli-

NĄ/SPrZĄTaNie: CZySZCZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, alta-
ny, oczka, grille, tarasy. 722 154 477 

• Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Usługi elektryczne, wykonam wszel-
kie instalacje elektryczne w domach 
jednorodzinnych. 782 573 400

•	 remonty. 508 920 135 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• amBerCare24 opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 533 848 005 lub 535 340 311

• Firma zatrudni pracownika ze zna-
jomością spraw  kadrowych  tel. 91 
39 25 275

• Potrzebna męska pomoc na wsi w 
ogrodzie i pracach przydomowych 
doraźnie. Tel. 660 206 833

• Wynajmę stanowisko dla manikiu-
rzystki, pedikiurzystki w nowo po-
wstałym salonie. 570 645 440

• Zatrudnię brukarzy do pracy. 696 
520 289

• Jesteś odpowiedzialny (mężczyzna) 
masz od 20-50 lat, chcesz dorobić 
w weekendy i zarobić ok. 150 zł za 
dzień. Zadzwoń. Mile widziane pra-
wo jazdy. Tel. 604 960 226 

• Przyjmę do pracy w sklepie. 797 394 
807 

iNNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. Promocja: Tuja szma-
ragd od 60-70 cm cena 10 zł, tuja 
szmaragd =4m 50 zł za sztukę. Tel. 
606 106 142 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czer-
woną. 664 045 415 

• Sprzedam płyty JOMBO rozbiórko-
we 100/70, tanio. 793 546 019 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Sprzedam  
VW Sharan

rok 2003, 1,9 tdi, 130 km
7-osobowy, wer. cruiser

tel. 531 921 028

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZyŻÓWka DziennikaKUPon  38
32. wietrzna
33. port nad Rodanem
34. dzianina na bieliznę
35. fabryka tarcicy
36. Akwizgran
37. miasto we Włoszech
38. utarty zwyczaj
39. żółw lub wąż
40. rzeka w Azji
41. broń Amora
42. Aleksandra
43. niewidoczna granica ogrodu
44. impas w szachach

Poziomo:
45. kosmate nakrycie łóżka
46. gra na lodzie z czarnym krążkiem
47. chroniony ptak; dzierzba
48. minerał, gł. ruda srebra
49. ryba akwariowa
50. szkodnik lasów
51. drobnostki, błahostki
52. roślina zielna o żółtych kwiatach
53. odblask, lśnienie
54. sąsiad Turka
55. bada życie zwierząt
56. omen
57. Josip Broz ...
58. miasto na północny-wschód od Swierdłowska
59. Boniek dla Włochów
60. odsiaduje wyrok
61. miasto włoskie
62. odpowiedni czas
63. amerykański statek kosmiczny
64. spermacet
65. kąśliwy owad
66. hit Nany, "Remember the ..."
67. ... Sumac, piosenkarka
68. mrzonka, iluzja
69. nitkowata komórka w zarodniku mszaków
70. pierścień na wieży świątyni indyjskiej
71. nadęty facet
72. to, na czym jedzie karetka
73. kurze wykurza
74. mieszaniec
75. gotuje na okręcie
76. kiczowaty obraz
77. wyspy na Pacyfiku
78. rodowity Izraelczyk
79. w nim odcisk pieczęci

Litery z ponumerowanych pól od 1 do 37 utworzą 
rozwiązanie - myśl Harolda Pintera.
Podpowiedź: ESTE, IESI, IRBIT, ZOIL.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. Vincent van ..., malarz
2. chwyta się brzytwy
3. karma dla koni
4. zespół świątyń dżinijskich
5. wydawniczy lub drukarski
6. nie pion i nie poziom
7. opera Bizeta
8. córka Zeusa i Hery, bogini młodzieńczej urody
9. miasto w Iraku
10. ... zbrojne, czyli armia
11. część cyklu pracy silnika
12. np. Barbie
13. ryba, sardynka norweska
14. zmora kierowców
15. tu założysz konto

16. koleżanka Bolka i Lolka
17. najprostsze rośliny plechowe
18. Wisła lub Odra
19. miasto w Danii
20. troje na scenie
21. samochód z rodziny Daewoo
22. słowacki nacjonalista (zm. 1947)
23. tkanina na wsypy
24. pierwsze najczęściej
25. bitumin
26. niewielkie państwo
27. komplet lekarstw
28. zjadliwy, niesprawiedliwy krytyk
29. nowela Karola Irzykowskiego 
30. komputer z klasą
31. konsorcjum

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Parodia to 
wyraz intelektualnej bezradności

Teresa Kowalska, Aleksandra Żóralska, Władysła-
wa Huget, Aneta Tamborska, Maria Machocka, Stani-
sława Pokorska, Jolanta Kozioł, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Alicja Wypych, Agniesz-
ka Skowrońska, Jadwiga Patecka, Genowefa Maćkow-
ska, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Aleksanra Żóralska, Aneta Tamborska, 
Jadwiga Patecka

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Lewandowska, Kamil Feliksiak, Kin-

ga Lewandowska, Kacper Skowroński, Julia Furmań-
czyk, Bbartek Feliksiak, Alicja Kasprzak, Kinga Felik-
siak 

Zwycięzca:  Alicja Kasprzak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi kro BU So Wa SeroCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTro Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro maN BiŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁad jaZdy BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFormaTor lokalNy - NoWoGard

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.4

s. 7

s. 5

REKLAMA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

ul. Dworcowa

OFERUJE NAJWYŻSZE CENY
złomu stalowego i metali kolorowych

tel. 503 119 036
507  021 889

J& M

• Gotówka od ręki
• Cięcie złomu palnikiem
• Odbiór złomu od Klienta
• Ważymy na wagach 
  elektronicznych

s. 3

s. 3

Najwyższe od 15 lat 
w Nowogardzie  CENY

złomu stalowego, metali kolorowych
oraz makulatury

Oferuje �rma WĘGLOSTAL
ul. Boh. Warszawy 27C (na przeciwko POM-u)

tel. 505 511 008
Zapraszamy od pn-pt 7.00 - 17.00 sob. 7.00-14.00

Tragiczny finał poszukiwań …

Odnalezione zwłoki to ciało 
zaginionego mężczyzny  
z Nowogardu

Oświadczenia 
majątkowe 

Burmistrz się 
bogaci…
Procesje w parafiach

 Boże Ciało

Spacer po 500+

Przeprowadzka 
w szpitalu

Kręciła klip w 
Nowogardzie
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Znaleziono Psa

Jak co roku, 26 maja, obchodzić będziemy Dzień Matki. Z tej okazji w naszej cotygodnio-
wej sondzie pytamy uczniów ze SP 2 w Nowogardzie m.in. o to, czego chcieliby życzyć swo-
im mamom w dniu ich święta?

Leon Marcinkowski z klasy  II b – Kocham moją mamę za 
to, że mnie urodziła. Zawsze gdy jestem chory moja mama jest 
przy mnie. Bardzo Ci dziękuję za to, że się mną opiekujesz. Mamo  
wszystkiego najlepszego, żyj sto lat. 

Ania Kusiak z klasy III a – Chciałabym życzyć mojej mamie 
dużo szczęścia, zdrowia i uśmiechu. Mamusiu dziękuję Ci za to, 
że jesteś przy mnie i, że zawsze troszczysz się o mnie. Dziękuje-
ęCi też za to, że mnie tak bardzo kochasz. 

Dominika Nowakowska z klasy I c- Kocham moją 
mamę za to, że i ona mnie bardzo kocha. Zawsze mnie 
przytuli, pomoże w odrabianiu lekcji. Wszystkiego dobre-
go, dużo zdrówka i uśmiechu na twarzy mamusiu. 

Miłosz Machocki z klasy IV a – Moja mama jest naprawdę 
kochana, zawsze zrobi mi śniadanie. Jest przy mnie kiedy tyl-
ko jej potrzebuję. Dba o to, abym zawsze był przygotowany do 
szkoły. Mamo życzę Ci dużo zdrowia, bądź zawsze uśmiechnię-
ta i żyj nam bardzo długo.  

Ola Saja z klasy VI a-  Moją mamę kocham za całokształt. Za-
wsze jest dla mnie miła i kochana. Zawsze mogę na nią liczyć. 
Wspiera mnie w trudnych chwilach. Mamo życzę Ci tego, abyś 
była zdrowa, abyś nigdy nam nie chorowała. Nie zmieniaj się, je-
steś idealna. 

Daria Durma z klasy  V b –  Kocham moja mamę za to, że 
mnie urodziła i za to, że mnie rozpieszcza. Chciałbym życzyć 
Ci  kochana mamo dużo zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech 
spełnią się Twoje najskrytsze marzenia. 

Amelia Huget z klasy  II a – Moja mamusia jest mądra i prze-
piękna. Kocham moją mamę za to, że ona mnie tak mocno ko-
cha, jak ja Ją kocham. Chciałabym Ci życzyć mamusiu w dniu 
Twojego święta dużo zdrówka, szczęścia i ciągłego uśmiechu na 
twarzy. 

Rozmawiała : Klaudia Stefańska 

16.05.2016 r. 
godz. 12:45 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

elewacji budynku mieszkalne-
go przy ul. Wojska Polskiego, po-
przez pomalowanie farbą. 

godz. 13:20 
W miejscowości Lestkowo do-

konano kradzieży pastucha elek-
trycznego, oleju napędowego 
oraz przewodu elektrycznego. 

17.05.2016 r. 
godz. 11:00
Kradzież pompy ze studni w 

miejscowości Bochlin. 
godz. 15:20
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Mercedes na 
ul. Tadeusz Kościuszki. 

18.05.2016 r. 
godz. 16:00
Kradzież torebki damskiej z za-

wartością telefonu komórkowego 
marki Telefunken  oraz portfela z 
pieniędzmi, na ul. 700 Lecia. 

godz. 17:45 
Powiadomienie o kradzieży 

czterech uli z pszczołami w miej-
scowości Wierzbięcin. 

godz. 18:00
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu komórkowego 
marki LG D855 na ul. Bohaterów 
Warszawy. 

godz. 19:10 
Uszkodzenie drzewek owoco-

wych w miejscowości Żabówko. 
godz. 20:40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego na Placu Wol-
ności zatrzymali kierującego po-
jazdem marki VW, Ireneusza D. 
znajdującego się w stanie po uży-
ciu alkoholu z wynikiem 0,26 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

19.05.2016 r. 
godz. 08:50 
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia pomiędzy pojazdami Nissan 
Primera i Nissan Murano.

20.05.2016 r.
godz. 09:20 
W miejscowości Krzywice do-

szło do uszkodzenia szyby w sa-

mochodzie marki Opel Astra. 
godz. 16:50
W miejscowości Miętno, poli-

cjanci OPI podczas kontroli mo-
toroweru marki Junak, ujawnili,  
że kierujący pojazdem Andrzej 
K. znajduje się w stanie po użyciu 
alkoholu z wynikiem 0,24 mg/l w 
wydychanym powietrzu. 

21.05.2016 r. 
godz. 09:00
W pobliżu miejscowości Woj-

cieszyn znaleziono prawo jazdy. 
godz. 11:00
Powiadomienie o kradzieży 

roweru marki Romet stojącego 
przed blokiem na ul. Boh. War-
szawy. 

godz. 08:00
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Utara, znajdującego 
się w pomieszczeniu piwnicznym 
budynku przy ul. Zamkowej. 

22.05.2016 r. 
godz. 01:10 
Na ul. Dworcowej  podczas 

kontroli drogowej samochodu 
marki Audi A4, Policjanci OPI 
ujawnili, że kierujący Andrzej B. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,24 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu oraz nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

godz. 02:00
Powiadomienie o kradzieży 

portfela wraz z dokumentami z 
torebki damskiej pozostawionej 
przy stoliku w restauracji przy ul. 
Zielonej. 

godz. 20:00
W miejscowości Błotno doszło 

do kolizji drogowej samochodu 
marki Honda Akord ze zwierzy-
ną leśną. 

godz. 20:30 
W miejscowości Osina, Walde-

mar G. kierował skuterem marki 
Router znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,46 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

W czwartek 
(19 maja), w lesie, 

w okolicy Długołęki 
znaleziono psa. 

Poszukiwany jest 
właściciel. Kontakt 

512 810 905
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Tragiczny finał poszukiwań …

Odnalezione zwłoki to ciało zaginionego mężczyzny 
z Nowogardu
Tragiczne wieści w sprawie zaginionego, przed ponad rokiem na terenie Szwecji, mieszkańca Nowogardu napłynęły do redakcji DN. Jak wynika z naszych 
informacji, mężczyzna nie żyje. Jego tożsamość miało potwierdzić badanie DNA. 

Chodzi o Roberta Saję, 41-let-
niego mieszkańca Nowogardu 
(na zdjęciu). Mężczyzna praco-
wał, jako kierowca TIR’a, dla jed-
nej z firm transportowych z na-
szego terenu. W ubiegłym roku, 
w styczniu, jego ciężarówkę zna-
leziono na przydrożnym parkin-
gu na terenie Szwecji. W kabinie 
znajdowały się rzeczy osobiste 
kierowcy, w tym także dokumen-
ty i telefon komórkowy. Nieste-
ty mężczyzny nie było w środku. 

Nie odnaleziono go też w okolicy. 
Wiadomo, że ostatni raz kontak-
tował się z rodziną dokładnie 14 
stycznia i od tamtej pory słuch po 
nim zaginął. Policja rozpoczęła 
poszukiwania, apelując m.in. za 
pośrednictwem mediów o kon-
takt osób mogących być w posia-
daniu jakichś informacji na temat 
zaginionego. W akcję włączyła się 
międzynarodowa grupa poszuki-
wawcza. 

Niestety, jak dowiedziała się re-

dakcja DN, poszukiwania mają 
tragiczny finał. Z naszych infor-
macji wynika, że mężczyzna nie 
żyje. Jego ciało odnaleziono na te-
renie Szwecji, a tożsamość miało 
potwierdzić badanie kodu DNA, 
pobranego od jednego z człon-
ków najbliższej rodziny. W tych 
dniach zwłoki zmarłego mężczy-
zny mają zostać przetransporto-
wane do Nowogardu przez lokal-
ną firmę pogrzebową. 

Rzecznik prasowa goleniow-

skiej policji przyznała, że do 
funkcjonariuszy zajmujących się 
poszukiwaniem mężczyzny rów-
nież dotarły nieoficjalne informa-
cje w sprawie odnalezienia cia-
ła zaginionego. Jednak do czasu 
oficjalnego komunikatu, na jaki 
goleniowska komenda czeka od 
międzynarodowej grupy poszu-
kiwawczej, policja nie może w tej 
sprawie udzielać informacji. 

MS

Są wyniki kontroli w Gimnazjum nr 3 

Poważne zastrzeżenia Kuratorium Oświaty 
Brak  monitorowania na bieżąco realizacji podstawy programowej- to najcięższy zarzut, jaki dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie postawiło Ku-
ratorium Oświaty w Szczecinie, po kontroli jaka odbyła się w szkole 4 maja. Dyrektor ma miesiąc, by usunąć zaniedbania. 

Przypomnijmy, że kontrola była 
wywołana opinią na temat dyrekto-
ra, jaką do KO w Szczecinie napisała 
połowa z 16-osobowej kadry peda-
gogicznej Gimnazjum nr 3. W ten 
sposób nauczyciele chcieli wyra-
zić swoje zdanie przed zbliżającym 
się konkursem na dyrektora Gim-
nazjum nr 3, w którym może wy-
startować pełniący tę funkcję tym-
czasowo Bogdan Sobolewski. Na-
uczyciele zarzucili swojemu bezpo-
średniemu przełożonemu przede 
wszystkim to, że uniemożliwia im 
realizację podstawy programowej 
poprzez niewłaściwe rozpisywanie 
zastępstw. W praktyce, jak twierdzi-
li nauczyciele w piśmie do Kuratora, 

godziny te wykorzystywane są przez 
wybranych przez dyrektora nauczy-
cieli, niekoniecznie wyspecjalizo-
wanych w danej dziedzinie nauki, 
czy też uczących konkretną kla-
sę. Poza kwestią organizacji pracy 
w szkole, pedagodzy twierdzili też, 
że dyrektor Sobolewski uniemożli-
wia im uczestniczenie z młodzieżą 
w konkursach i zawodach odbywa-
jących się poza murami szkoły. Wy-
jątek miały stanowić jedynie zawo-
dy sportowe, na które to dyrektor, 
z wykształcenia nauczyciel wycho-
wania fizycznego, jeździ z ucznia-
mi sam. Inna płaszczyzna kierowa-
nych pod adresem B. Sobolewskie-
go skarg, dotyczyła relacji interper-

sonalnych pomiędzy dyrektorem a 
kadrą pedagogiczną. Zdaniem czę-
ści nauczycieli, styl zarządzania ka-
drą, stosowany przez dyrektora, wy-
chodzi daleko poza standardy obo-
wiązujące w zakładach pracy i jest 
niezgodny z etyką zawodową.  

W wyniku przeprowadzonej w 
Gimnazjum kontroli, Kuratorium 
Oświaty potwierdziło wiele zanie-
dbań w obszarze organizacji za-
stępstw. 

„Stwierdzono również brak spój-
ności prowadzonej dokumentacji w 
zakresie realizowanych zastępstw. 
W Gimnazjum funkcjonuje niepisa-
ny system zastępstw - dyrektor usta-
la zastępstwa doraźne za nieobec-
nych nauczycieli lub zajęcia odwo-
łuje. W systemie tym dopuszcza się 
możliwość prowadzenia zajęć przez 
nauczycieli nieposiadających stosow-
nych kwalifikacji. Stwierdzono, że 
liczba zastępstw realizowanych przez 
poszczególnych nauczycieli jest nie-
równomierna. Najwięcej zastępstw 
doraźnych realizował dyrektor szko-
ły, a ich liczba znacząco odbiega od 

liczby zastępstw realizowanych przez 
inne osoby. Dyrektor nie monitoruje 
na bieżąco realizacji podstawy pro-
gramowej” – czytamy we fragmen-
cie raportu pokontrolnego, jaki po 
wizycie w nowogardzkim Gimna-
zjum nr 3 sporządzili urzędnicy 
KO w Szczecinie. To najcięższy za-
rzut, jaki może usłyszeć dyrektor 
danej szkoły od instytucji sprawu-
jącej nadzór pedagogiczny nad pla-
cówkami oświatowymi. Zgodnie z 
wydanymi przez kuratora oświaty 
zaleceniami, dyrektor B. Sobolew-
ski ma miesiąc na usunięcie tych za-
niedbań. W tym czasie dyrektor ma 
również uporządkować kwestie za-
stępstw. Jak nakazał Kurator, mają 
one być organizowane na ostatnich 
godzinach lekcyjnych zapewniając 
w tym czasie uczniom bezpieczeń-
stwo.

Poza uwagami dotyczącymi re-
alizacji podstawy programowej w 
szkole, Kuratorium Oświaty nie 
znalazło twardych dowodów, jakie 
świadczyłyby o uniemożliwianiu 
nauczycielom swobodnego brania 

udziału w zawodach pozaszkolnych. 
„Informacje zamieszczane na stronie 
internetowej szkoły nie potwierdzają 
braku możliwości udziału uczniów w 
zajęciach prowadzonych na wyższych 
uczelniach”- czytamy w raporcie KO.  

W sprawie zarzutów dotyczących 
relacji między dyrektorem a nauczy-
cielami w szkole, Kuratorium ustali-
ło, że tu cytat z raportu:„negatywnie 
atmosferę panującą w szkole ocenia 
więcej niż połowa ankietowanych na-
uczycieli”. Jednakże, w tym obszarze 
nie było możliwości wydania kon-
kretnej decyzji administracyjnej, bo 
Kuratorium oświaty nie ma takich 
kompetencji. Dlatego w tej kwestii 
kuratorium ograniczyło się jednie 
do stwierdzenia, że „opinie kadry pe-
dagogicznej na temat atmosfery pa-
nującej w szkole oraz relacji pomię-
dzy dyrektorem i nauczycielami są 
podzielone”. Nie mniej jednak, już 
sam fakt odnotowania tej sprawy w 
protokole pokontrolnym nie jest dla 
dyrektora bynajmniej powodem do 
dumy. 

Marcin Simiński

W środę sesja 

Czy radni udzielą burmistrzowi absolutorium? 
Na najbliższej sesji, radni będą  głosować w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 
w roku 2015. 

Zanim to nastąpi, radni za-
głosują nad sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy No-
wogard za rok 2015, a więc ty-
powo księgowym dokumen-
tem. Dopiero w następnej ko-
lejności ocenią, jak burmistrz 

owy budżet wykonywał, wyra-
żając swoją opinię w głosowa-
niu nad uchwałą absolutoryjną. 

Tego dnia radni będą głoso-
wać nad jeszcze jedną uchwa-
łą finansową, tym razem bę-
dzie ona dotyczyła bilansu 

nowogardzkiego szpitala. 
Oczywiście w programie sesji 

znalazły się też punkty obowiąz-
kowe, tj. interpelacje i zapytania 
radnych, oraz przyjęcie sprawoz-
dania z działalności burmistrza 
pomiędzy sesjami.

Początek obrad o godz. 9:00, 27 
maja, sala obrad w ratuszu. Przy-
pominamy, że obrady sesji są jaw-
ne i może w niej uczestniczyć każ-
dy obywatel, w charakterze pu-
bliczności. 
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Sonda z Osiny
W najbliższy czwartek, 26 maja, będziemy obcho-
dzić Dzień Matki. Podobnie jak w Nowogardzie, 
tak i tu w Osinie zapytaliśmy kilkoro uczniów o to, 
czego chcieliby życzyć swoim  mamom w dniu ich 
święta, i za co kochają swoje mamy?

Katarzyna Szurgot z klasy III 
a- Kocham moją mamę za to, że  
zawsze była przy mnie i opiekowa-
ła się mną  jak byłam mała. Chcia-
łabym życzyć mojej mamie w dniu 
jej święta dużo zdrowia, szczęścia 
i tego, aby żyła jak najdłużej. 

Julia Wojtas z klasy V a- 
Chciałabym życzyć mojej mamie 
tego, by była zdrowa, i aby miała 
dużo pieniędzy. Niech dalej bę-
dzie taka uśmiechnięta i ładna jak 
teraz. Kocham swoją mamę za to, 
że ciągle jest przy mnie, i za to, że 
mi pomaga. Moja mama dba o to, 
abym była szczęśliwa i chce że-
bym  rozwijała swoje hobby.

Mateusz Gwizdała z klasy I b- 
Kocham moją mamę za wszyst-
ko. Lubię, gdy się do mnie uśmie-
cha i wspólnie spędza ze mną 
czas. Z okazji Twojego święta dro-
ga mamo, chciałbym Ci życzyć 
wszystkiego  najlepszego, dużo 
zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

Dorota Grygorcewicz z klasy 
II b-  Moja mama zawsze jest przy 
mnie zwłaszcza wtedy, gdy jej po-
trzebuję. Bardzo Ci za to dzięku-
je mamusiu i życzę Ci dużo zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, bądź 
zawsze taka uśmiechnięta jak je-
steś teraz. 

Jagoda Lejk z klasy II b – Moją 
mamę kocham za to, że jest za-
wsze przy mnie, że spędza ze mną  
dużo czasu, że chodzi ze mną na 
spacery. Bądź mamusiu zawsze 
zdrowa, uśmiechnięta, wesoła i 
piękna. Kocham Cię mamo. 

Zofia Błaszczyk z klasy II a 
– Moją mamę kocham za to, że 
jest przy mnie, gdy jestem cho-
ra. Ona  opiekuje się mną, poda-
je mi leki. Kocham Cię, pamiętaj 
o tym. Bądź zawsze uśmiechnię-
ta i wesoła. 

Konrad Błaszczyk z klasy IV – 
Droga mamo życzę Ci, abyś zawsze 
była zdrowa. Chcę żebyś wiedziała, 
że bardzo Cię kocham. Chcę żebyś 
była ze mnie dumna i wiedziała, że 
dobrze się uczę również dla Ciebie. 
Mamo wszystkiego najlepszego. 

 Rozmawiała: Klaudia Stefańska

Kochajmy się jak bracia, liczmy jak...
Rewolucyjny system rozliczania się z sołtysami wprowadza Gmina Nowogard. Urzędnicy 
tłumacząc to wytycznymi, jakie otrzymali od Regionalnej Izby Obrachunkowej, chcą aby 
sołtysi o każdy nawet najmniejszy zakup wnioskowali do burmistrza, wcześniej sprawdzając 
co i ile dokładnie kosztuje. Mają też zamawiać towar u tych dostawców, których wskaże gmi-
na. Zdaniem niektórych sołtysów, nowy system, przynajmniej na razie, utrudnia im pracę. 

Dotychczas, zgodnie z listą 
wydatków ustalonych w drodze 
uchwały w ramach funduszu so-
łeckiego, sołtysi robili zakupy, 
a następnie rozliczali się z nich 
przedkładając po ich dokonaniu 
w UM faktury na określony ter-
min zapłaty. Teraz będzie inaczej. 
Sołtys, który będzie chciał np. 
zorganizować dzień dziecka, musi 
pobrać w gminie specjalny druk, a 
następnie udać się do miasta, spi-
sać ceny towarów jakie chce kupić 
(w rozbiciu na ceny netto i brut-
to), wypisać każdą pozycję osob-
no i tak wypełniony wniosek zło-
żyć do burmistrza. Kiedy odzyska 
swój wniosek, wcześniej przeana-
lizowany przez poszczególne wy-
działy w gminie, a na końcu pod-
pisany przez burmistrza, będzie 
mógł kupić co potrzeba. 

Ograniczono też dowolność w 
wyborze sklepów i hurtowni, w 
jakich sołtys może dokonać za-
mówienia. Do tej pory sołtysi 
sami decydowali, gdzie np. kupu-
ją paliwo do kosiarki. Teraz UM 
ogłosi przetarg, w którym wyło-
ni jednego dostawcę oleju napę-
dowego, gdzie sołtysi będą mo-
gli napełniać kanistry. Podobnie 
jest w przypadku tzw. zieleni, a 
więc wszelkiego rodzaju nasadzeń 
i asortymentów ogrodniczych. W 
drodze przetargu, na dostawcę 
tego typu towaru, wyłoniono no-
wogardzką firmę Domel. 

System wdrażany jest od kilku 
tygodni i już pojawiły się pierw-
sze uwagi. Podczas zebrania bur-

mistrza z sołtysami, jakie odby-
ło się w zeszły czwartek w Dąbro-
wie, sołtysi podkreślali, że nowy 
system jest dla nich pracochłon-
ny, a także naraża ich na dodat-
kowe koszty. Sołtys Wierzbięcin, 
Monika Pękala, skarżyła się także 
na zbyt długi okres oczekiwania 
na złożenie pod zleceniem umoż-
liwiającym sfinalizowanie zaku-
pów przez burmistrza, podpi-
su. W przypadku wniosku złożo-
nego w imieniu sołectwa Wierz-
bięcin, dotyczącego zakupu pali-
wa do kosiarki, sołtys na stosow-
ną parafkę musiała czekać pra-
wie trzy tygodnie. - Ja nie popro-
szę trawy, żeby nie rosła - mówi-
ła sołtys. Poparł ją Andrzej Kania, 
radny i sołtysy Wyszomierza, któ-
ry zaapelował, aby nowe regulacje 
nie utrudniały sołtysom pracy. 

Biorący udział w spotkaniu 
urzędnicy gminy, na czele z R. 
Czaplą, przekonywali sołtysów, 
że nowy system ułatwi im pra-
cę, a „chwilowe” niedogodności 
zrzucali na kark procesu wdra-
żania procedury. Obiecywali, że 

wnioski o zakupy będą podpisy-
wane niezwłocznie, tak aby nie 
utrudniać realizacji wydatków 
w ramach funduszu sołeckiego. 
Podkreślali, że wymogi w kwestii 
składania zleceń na zakupy, po-
stawiła przed gminą RIO, w czasie 
jednej z ostatnich kontroli. 

W trakcie spotkania okazało 
się jednak, że wytyczne Izby w tej 
sprawie jeszcze nie zostały „spi-
sane” na papierze, a protokół po-
kontrolny, w którym rzekomo 
wzywa się gminę do wprowadze-
nia nowych zasad zlecenia wydat-
ków w ramach funduszu sołeckie-
go, ma zostać sporządzony dopie-
ro w czerwcu. Urząd tłumaczył 
jednak, że woli wcześniej „przy-
zwyczaić sołtysów do nowych za-
sad”, zanim wypowie się RIO. Po-
zostaje mieć nadzieję, że nowo-
gardzki magistrat nie wykazuje 
się w tej kwestii nadgorliwością 
i w protokole RIO rzeczywiście 
znajdą się takie zalecenia, na któ-
re powołują się urzędnicy. 

Marcin Simiński

Sołtysi podczas spotkania w Dąbrowie 

Justyna Sawicka robi karierę

Kręciła teledysk w Nowogardzie 
Justyna Sawicka, mieszkanka Nowogardu, znana z występu w programie „Tylko Muzyka. 
Must be the music.”, emitowanego przez Polsat, rozpoczęła nagrania teledysku do swojego 
pierwszego singla. Kilka pierwszych scen do klipu kręcono wczoraj, około godz. 18:00, w 
Nowogardzie, przy ul. Dworcowej, nieopodal przychodni Praxis. Kolejne sceny mają być 
już kręcone w Szczecinie. 

Jak poinformowała nas J. Sa-
wicka, singiel, do którego właśnie 
nagrywany jest teledysk, będzie 
nosił tytuł „Oto ja”, a jego premie-
ra odbędzie się za kilka tygodni. 
W przygotowaniu są kolejne dwa 
materiały, które finalnie mają tra-
fić na pierwszy materiał płytowy 
Justyny. 

O kolejnych muzycznych po-
czynaniach sympatycznej miesz-
kanki naszego miasta będziemy 
informowali na bieżąco. 

MS fot. RK
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Oświadczenia majątkowe kierownictwa UM 

Burmistrz się bogaci…
Jak co roku, urzędnicy pionu kierowniczego, dyrektorzy instytucji publicznych oraz radni mają ustawowy obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, 
które następnie są podawane do wiadomości publicznej. W tym wydaniu prezentujemy oświadczenia, jakie złożyło kierownictwo naszej gminy, na cze-
le z burmistrzem Robertem Czaplą. Są to oświadczenia o dochodach, posiadanym majątku oraz zobowiązaniach kredytowych za rok 2015. W kolejnych 
wydaniach będziemy prezentowali pozostałe oświadczenia osób publicznych. 

W porównaniu z rokiem ubie-
głym, oświadczenia majątkowe 
pionu kierowniczego UM Nowo-
gard niewiele się zmieniły, poza 

trzema wyjątkami. Najbardziej 
wzbogacił się Robert Czapla, Bur-
mistrz Nowogardu nabył  ponad 
2 ha ziemi o wartości 24, 5 tysiąca 

złotych. Przesiadł się też w nowy 
samochód o wartości prawie 30 
tys. zł. Dwóm pozostałym urzęd-
nikom, tj. T. Fiejdaszowi i A. Bie-

gańskiej-Sawickiej, udało się po-
większyć swoje oszczędności z 
10 do 19 tys. zł w przypadku tego 
pierwszego, i z 30 do 40 tys. zł se-

kretarz gminy. 
Pełne oświadczenia majątkowe, 

złożone za rok 2015, publikujemy 
poniżej.  

Imię i nazwi-
sko / Stanowi-
sko 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty

Robert Anto-
ni Czapla / bur-
mistrz

99 000 zł, 100 
akcji PZU na 
kwotę 3 402 zł

Mieszkanie o pow. 47,17 m2 o wartości 170 
000 zł, mieszkanie o pow. 48,47 m2 o wartości 
50 000 zł, działka rola o pow. 2,26 ha o warto-
ści 24 500 zł, garaż o pow. 18 m2 o wartości 10 
000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku 
pracy w UM – 152 264,98 zł, 
wynajem mieszkania – 13 036 
zł, 

Citroen C5 kombi rok 
prod. 2011 wartość 29 
000 zł

Nie dotyczy

Krzysztof Ko-
libski / wicebur-
mistrz

Nie dotyczy Nie dotyczy Wynagrodzenie ze stosunku 
pracy w UM – 114 328,10 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny Alior Bank – 
111 853,89 zł, kredyt konsolidacyjny 
Alior Bank – 99 687,78 zł

Marcin Ge-
rard Mar-
chewka / 
skarbnik gminy

5 110 zł Dom o pow. 215 m2 o wartości 380 000 zł, 
mieszkanie o pow. 41,55 m2 o wartości 279 798 
zł, grunty orne o pow. 1,0089 ha o wartości 26 
000 zł, grunty orne o pow. 0,8126 ha o wartości 
126 155,32 zł

Wynagrodzenie ze stosunku 
pracy w UM – 154 948,25 zł, 
umowy zlecenia – 2 362,71 zł, 
przychód z najmu 9 900 zł

Audi A2 rok prod. 
2003 o wartości 12 000 
zł, Chevrolet Epica rok 
prod. 2007 o wartości 18 
000 zł

Kredyt budowlano-hipoteczny w 
PEKAO SA – 35 474,14 zł, kredyt bu-
dowlano-hipoteczny w PEKAO SA – 
48 201,34 zł, pożyczka ING Bank Ślą-
ski SA – 48 254,33 zł, pożyczka PE-
KAO SA – 36 503,39 zł    

A g n i e s z k a 
Biegańska-Sa-
wicka / sekretarz 
gminy

40 000 zł, ak-
cje na kwotę 15 
000 zł

Dom o pow. 102 m2 o wartości 150 000 zł, 
mieszkanie o pow. 66,95 m2 o wartości 150 000 
zł, działka budowlana o pow. 473 m2 o warto-
ści 30 000 zł, działka budowlana o pow. 469 m2 
o wartości 30 000 zł

Wynagrodzenie ze stosun-
ku pracy w UM – 112 951,89 
zł, pełnienie funkcji obywatel-
skich – 490 zł, umowy zlecenia 
– 5023,56 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Tadeusz Fiej-
dasz / kierow-
nik Wydziału 
GKMiOŚ

19 000 zł Mieszkanie o pow. 47 m2 o wartości 140 000 
zł, mieszkanie o pow. 36,62 m2 o wartości 90 
000 zł, garaż o pow. 26,60 m2 o wartości 20 000 
zł

Wynagrodzenie ze stosunku 
pracy w UM – 107 673,95

Nie dotyczy Nie dotyczy

Łabędzia rodzina na ulicach miasta

Na spacer po 500+
Niecodzienny widok na ulicach Nowogardu. W minioną sobotę, przez centrum miasta 
przespacerowała rodzina łabędzi. 

Para dorosłych łabędzi, a za nią 
sześć młodych, przemieszczała się 
od ulicy Bohaterów Warszawy, 
przez ulicę 700 lecia, dalej Ban-
kową, i 3 Maja aż do jeziora. Ptasi 
spacer wzbudzał rzecz jasna spore 
zainteresowanie wśród mieszkań-
ców, którzy ochoczo fotografo-

wali rodzinę łabędzi. Kilka takich 
zdjęć czytelnicy przesłali również 
do naszej redakcji. 

Istnieje hipoteza, że łabędzia ro-
dzina wybrała się do miasta, by w 
Ośrodku Pomocy Społecznej ode-
brać świadczenie „500+”. W tym 
przypadku, przyjmując najniż-

sze dochody, mogłaby to być kwo-
ta nawet 3 tysięcy złotych! Nie-
stety zwierzęta nie znają ludzkie-
go kalendarza, i jak wiadomo żyją 
w rytmie natury, toteż nie były w 
stanie przewidzieć, że w sobotę 
nowogardzki OPS jest nieczynny...
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Logiki w tym nie znajdziesz

Chcą ścieżek, ale nie chcą rowerzystów
Nasi Czytelnicy nadesłali kolejne przykłady trudnej do pojęcia logiki, którą kierują się urzędnicy odpowiedzialni za stan traktów rekreacyjno- wypoczyn-
kowych w naszym mieście i gminie. Głoszona hucznie miłość do ścieżek rowerowych okazuje się być bardzo ułomna – ścieżek niby chcą, ale rowerzystów 
to już nie bardzo.

Nonsensy polityki UM to te-
mat rzeka – dzisiaj ciąg dalszy 
wątku ścieżki rowerowe, a może 
bardziej  - możliwości poruszania 
się rowerem po atrakcyjnych dla 
tej formy rekreacji terenach.  Nim 
urzędnicy z burmistrzem na cze-
le wyczuli, że na ścieżkach rowe-
rowych można zbić kapitał  poli-
tyczny, rowerzyści żyli sobie spo-
kojnie i poruszali się dość swo-
bodnie jednośladami po natural-
nie wytyczonych traktach, w tym 
tych wokół jeziora. No ale jak 
urzędnik się za coś weźmie, to od 
razu mamy problem. W ostatnich 
miesiącach burmistrz R. Cza-
pla buduje wytrwale ścieżkę wo-
kół jeziora, nie bardzo uwzględ-
niając fakt konieczności prowa-
dzenia swoich prac w taki spo-
sób, aby nie zniszczyć  istnieją-
cej tam… ścieżki rowerowej.  Tak 
tak -  ścieżka  rowerowa, i to  nie 
tylko wokół  jeziora, istniała  bo-
wiem od wielu lat i jej drożności 
w niczym  nie przeszkadzał  fakt, 
że nie była tak urzędowo, oficjal-
nie nazwana. Problemy zaczęły 

się, jak rozpoczęto tutaj  tzw. bu-
dowę w tym  eksperymenty z  na-
wierzchnią. Pisaliśmy już  o wy-
łączeniu, w konsekwencji  odcin-
kami  istniejącej ścieżki nad je-
ziorem, z możliwości porusza-
nia się rowerem z powodu wysy-
pania  jej  sporych odcinków tro-
cinami z    rozdrobnionych gałęzi 
usuwanych z okolicznych drzew. 
Ponoć te trociny miały utwardzić 
tę nawierzchnię. Nikt, kogo py-

taliśmy a pytaliśmy fachowców,  
ani o takiej metodzie nie słyszał  
ani  nie potrafił załapać w czym 
mogłaby tkwić ukryta tajemnica 
takiej funkcji trocin. Przy okazji 
wycinek drzew i gałęzi  niszczono 
nadbrzeżne ostoje ptasie, szcze-
gólnie w okolicach brzegu od 
strony Olchowa. W tej sprawie 
protestowali spacerujący tamtę-
dy od lat mieszkańcy, zaniepoko-
jeni i skalą i kierunkiem   „robio-
nych porządków”.  W tych dniach 
nadesłano nam zdjęcia kolejnych 
pomysłów istotnie utrudniają-
cych przejazd rowerem- chodzi 
o pachołki ustawione na ścież-
ce, które podobno coś wytyczają 
– co? Nikt nie wie, przynajmniej 
nie wiedzą tego rowerzyści, któ-
rzy te zdjęcia zrobili. Przy oka-
zji dostarczyli nam też zdjęcia in-
nej przeszkody.  - Kiedyś mogli-
śmy też swobodnie przejechać ro-
werem naturalną drożyną z tyłu 
za stadionem - twierdzi  jeden z 
naszych rozmówców -  od Sar-
niego Lasu aż do ulicy Kościusz-
ki był tamtędy przejazd. Dzisiaj 

(jak widać na zdjęciu przyp. red.) 
i brama od Wojska Polskiego za-
mknięta, i z drugiej strony od uli-
cy Kościuszki zagrodzono wjazd. I 
komu to przeszkadzało? – kończy 
rozżalony. My zaś apelujemy do 
burmistrza– nie buduj Pan ście-
żek rowerowych tam, gdzie one 
są! Zostaw Pan temat w spoko-
ju, aby rowerzyści mieli gdzie jeź-

dzić. Lepiej zająć się budową bez-
piecznych ciągów dla jednośla-
dów wzdłuż dróg, jak chociażby  
Nowogard –Karsk, Nowogard-
-Wojcieszyn,  Nowogard- Kulice, 
Nowogard – Sieciechowo. Wy-
mieniamy tylko najpilniejsze i 
najbardziej oczywiste.

red

„Każdy głupek wjedzie w słupek”- 
więc jest! ścieżka test na mądrość

Zagrodzone i fajnie – tylko po co i komu?

Przeprowadzka w szpitalu

Oddali już dawno, ale przenoszą się dopiero teraz 
Mimo iż hucznego otwarcia wyremontowanego oddziału pediatrycznego w nowogardzkim szpitala dokonano 16 lutego, dopiero w najbliższą 
środę oddział ma zacząć w pełni funkcjonować. Ostateczna decyzja o tym, czy tak będzie, zależy od Sanepidu. 

Przypomnijmy, że dotychczas 
oddział pediatryczny w Nowogar-
dzie mieścił się w samodzielnym 
budynku, znajdującym się na-
przeciwko głównej bramy wjazdo-
wej na teren szpitala. Po oddaniu 
nowej bryły szpitala, pojawiła się 
koncepcja, by z dawnego oddzia-
łu ginekologicznego w starej czę-
ści placówki, urządzić nowy od-
dział pediatryczny. Dzięki daro-
wiźnie otrzymanej od lokalnych 

przedsiębiorców (działających w 
branży norek: Magdaleny i Ma-
riusza Koniecznych oraz Boże-
ny i Roberta Mieleńczuk), a tak-
że dofinansowaniu przyznanemu 
przez Radę Miasta, koncepcja ta 
mogła zostać zrealizowana. Ada-
ptacja pomieszczeń, gdzie mieli-
by być leczeni najmłodsi pacjen-
ci, została zakończona na począt-
ku lutego br., a 16 dnia tego mie-
siąca dokonano oficjalnego otwar-

cia oddziału.  Wydarzenie to zo-
stało tradycyjnie hucznie otrąbio-
ne przez gminę. Okazało się jed-
nak, że ze względu na formalności 
związane z uzyskaniem niezbęd-
nych do funkcjonowania oddzia-
łu pozwoleń, do nowych sal nie 
można było przenieść pacjentów. 
Przeprowadzka opóźniła się o po-
nad trzy miesiące i rozpoczęła do-
piero pod koniec minionego ty-
godnia. Przedsięwzięcie pt. „prze-
prowadzka” ma zakończyć się ofi-
cjalnie w najbliższą środę, kiedy w 
nowych salach mają pojawić się 
pacjenci. Wcześniej jednak odbio-
ru oddziału, będącego już w pełnej 
gotowości, ma dokonać Sanepid – 
tak przynajmniej poinformowano 
nas w szpitalu.  

Pozostaje mieć nadzieję, że tym 
razem będzie to już ostatnie „od-
danie do użytku” oddziału i pa-
cjenci będą mogli skorzystać z 
komfortowych sal w trakcie lecze-
nia, a lekarze pediatrzy i personel 
pracować w godnych warunkach.  

Dodajmy, że nowy oddział ma 
450 m kw. powierzchni, a więc dwa 

razy więcej niż dotychczas mieli 
do dyspozycji mali pacjenci. Licz-
ba łóżek się nie zmieni. W dzie-
więciu salach będzie mogło prze-
bywać jednocześnie 15 pacjentów. 
Większość z nich to sale jednooso-
bowe, w których poza pacjentem 
będzie też łózko dla rodzica/opie-
kuna. Dla starszych pacjentów jest 
sala 4-osobowa. Zorganizowano 

też izolatkę, gdzie będą trafiać np. 
nieletni pod wpływem środków 
odurzających, jacy niekiedy trafia-
ją do naszego szpitala. Ponadto na 
oddziale znajduje się też pełen wę-
zeł sanitarny (oddzielne prysznice 
dla dziewcząt i chłopców), kuch-
nia, jadalnia, świetlica oraz po-
mieszczenia i gabinety medyczne. 

Łączny koszt adaptacji pomiesz-
czeń pod oddział pediatryczny 
wyniósł ok. 260 tys. zł, nie licząc 
kosztów pracy wykonanej przez 
pracowników socjalnych skiero-
wanych przez UM. 

Warto dodać, że poza nowy-
mi salami, na przeszklonym holu, 
przed wejściem na oddział, zain-
stalowano urządzenia do zabawy. 
Zakup bawialni sfinansował pry-
watny sponsor (Beata i Zbigniew 
Piątakowie -   prowadzących go-
spodarstwo rolne Visonex). 

Obok powstał też dobrze wypo-
sażony bufet, w którym drobne za-
kupy mogą robić nie tylko korzy-
stający z oddziału pediatrycznego. 

Marcin Simiński

Historyczne zdjęcie. Personel szpitala wynosi z oddziału pediatrycznego, jeszcze 
działającego w starym miejscu, ostatnie rzeczy i wyposażenie Ostatnie roboty monterskie w salach 

nowego oddziału pediatrycznego trwa-
ły jeszcze w miniony piątek...
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25-lecie kapłaństwa ks. Grzegorza Legutko 

Były życzenia i kwiaty 
W minioną sobotę, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbyła się Msza 
św. dziękczynna z okazji 25-lecia otrzymania Święceń Kapłańskich przez ks. Grzegorza 
Legutko. 

Mszy św. przewodniczył ks. 
G. Legutko. Na zaproszenie du-
chownego, wzięli w niej udział 
także dwaj zaprzyjaźnieni z pro-
boszczem księża: Andrzej i Jan, 
którzy podobnie jak ks. Legutko 
otrzymali przed 25 laty Święcenie 

Kapłańskie. Obecny był również 
dziekan ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
z parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego. Kazanie wygłosił wikary 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
ks. Robert Szyszko. 

Oprócz duchownych, mury 
najstarszej w Nowogardzie świą-
tyni wypełnili licznie zgromadze-

ni parafianie i zaproszeni goście, 
którzy po zakończeniu Mszy św., 
złożyli Proboszczowi życzenia i 
wręczyli kwiaty z okazji obcho-
dzonego Jubileuszu Kapłaństwa. 

Po zakończeniu Mszy św., przed 
kościołem czekał na wszystkich 
słodki poczęstunek. 

MS

Ks. G. Legutko wita wiernych i zapro-
szonych gości, którzy w minioną sobo-
tę zgromadzili się w kościele

Grupa najmłodszych parafian składa ks. G. Legutko życzenia z okazji 25-lecia
 kapłaństwa

Caritas zaprasza na Dzień Dziecka
W najbliższą sobotę (28 maja), obchodzić będziemy Parafialny Dzień Dziecka. Rozpoczniemy nasze 

świętowanie o godz. 11: 00 na Placu Szarych Szeregów, o godz. 12:00 zostanie rozegrany mecz, już po raz 
czwarty, pomiędzy drużyną parafialną a drużyną radnych. O godz. 13:00 rozpocznie się, po raz pierw-
szy, mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a młodzieżą z I Liceum 
Ogólnokształcącego. Atrakcjami dla dzieci będą: malowanie twarzy i różnego rodzaju konkursy. Organiza-
torami są: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich na poczęstunek. Będzie m.in. grochówka, kiełbaska z grilla, ciasto, 
napoje, słodycze, wata cukrowa, lody oraz pizza. 

Inf. własne 

Jest pozwolenie na budowę kościoła w Wojcieszynie

W tym roku fundamenty 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie wydało pozwolenie na budowę kościoła w Wojcieszynie. Pierwsze prace związane z budową świątyni mają ruszyć na je-
sieni tego roku. Fundusze na budowę kościoła od lat zbierają wierni, ale do sfinansowania całego przedsięwzięcia parafia będzie musiała zaciągnąć kredyt. 

- Mamy pełną dokumentację, a 
więc pozwolenie na budowę, wszel-
kie pozwolenia na doprowadzenie 
mediów, a także projekt świątyni – 
mówi ks. Proboszcz Grzegorz Le-
gutko z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, pod którą 
„podlega” Wojcieszyn. 

Projekt świątyni, jaka ma stanąć 
w Wojcieszynie, powstał już w 2014 
roku, o czym wówczas informowa-
liśmy. Przypomnijmy, że budowla 
będzie przypominała kształt czte-
rech rybackich łodzi. Oryginalnie 
zaplanowano też dzwonnicę, stano-
wiącą samodzielną budowlę, peł-
niącą jednocześnie rolę bramy wej-
ściowej na teren otaczający kośció-

łek. Ponadto, poza budową świąty-
ni zaplanowano też drogę dojazdo-
wą i koncepcję zagospodarowania 
przykościelnego placu.  

Lokalizacja się nie zmieniła. Ko-
ściół zostanie wzniesiony tuż na 
początku wsi, przy skrzyżowaniu, 
jakie po oddaniu obwodnicy No-
wogardu podzieliło Wojcieszyn na 
dwie części. Świątynia stanie na 
gruncie, który na rzecz parafii ofia-
rowała jedna z rodzin mieszkają-
cych w Wojcieszynie. Akt notarial-
ny przypieczętowujący ten dar zo-
stał podpisany 10 maja tego roku, 
w jednej z nowogardzkich kancela-
rii notarialnych. 

-Cieszymy się, że mamy za sobą 

już kwestie formalne i możemy 
wreszcie zacząć budowę. Wymow-
ne jest dla nas, że wszystko to uda-
ło się zakończyć w czasie, kiedy na-
sza parafia przeżywała Misje Fatim-
skie – mówi p. Halina Zając, jedna 
z głównych inicjatorek powstania 
kościoła w Wojcieszynie. 

Budowa kościoła pochłonie naj-
prawdopodobniej ponad pół milio-
na złotych. Około 100 tys. zł uzbie-
rali sami parafianie, podczas or-
ganizacji corocznych festonów we 
wsi, a także kiermaszów z oka-
zji ważnych świąt kościelnych. Ks. 
Proboszcz nie ukrywa jednak, że 
potrzeby są znacznie większe i na 
kościół będzie trzeba wziąć kredyt. 
-Sama budowa dachu, ze względu 
na jego oryginalną i ambitną kon-
strukcję wyniesie 450 tys. zł. Mamy 
już zgodę od biskupa na wzięcie kre-

dytu z banku. Oczywiście będziemy 
też w dalszym ciągu zbierać pienią-
dze wśród zaprzyjaźnionych nam 
ludzi – informuje ks. G. Legutko. 

Jak zapowiada proboszcz, jesz-
cze w tym roku mają powstać fun-
damenty pod kościół. W przyszłym 
roku, kiedy już zgromadzona zo-
stanie cała kwota, prace będą kon-

tynuowane. 
Zakończenie budowy kościoła w 

Wojcieszynie planowane jest na je-
sieni 2017 roku. 

Patronem świątyni będzie św. 
Jana Paweł II. Tak zdecydowali ini-
cjatorzy powstania kościoła. 

Marcin Simiński

Parafainie z Wojcieszyna (od lewej Halina Zając i Janina Szponar) wspólnie z ks. G. Le-
gutko, przeglądają dokumenty uprawniające do rozpoczęcia budowy kościoła we wsi

Wojcieszyn. Na widocznym na wprost placu pod drzewami powstanie kościół pw. 
św. Jana Pawła II

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej - Boże Ciało

W czwartek, 26 maja, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej  zwana Boże Ciało. Wierni tego dnia dają publiczne 
świadectwo wiary w realną  obecność Ciała i Krwi Zbawiciela pod po-
stacią konsekrowanego chleba i wina. Procesje odbędą się we wszyst-
kich parafiach.

  W parafii pw. Wniebowzięcia NMP
 O godz.11: 00 zostanie odprawiona Msza święta na Placu przed 

Domem Parafialnym. Po Mszy świętej wyruszy procesja do 4 ołtarzy. 
Procesja przejdzie ulicami: Wyszyńskiego, Kościelną, Warszawską, 
Armii Krajowej i zakończy przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej i Bema. Ołtarze przygotują: I-Żywy Różaniec; II-Ministran-
ci i Lektorzy; III- Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej ; IV-Parafianie.

Na wioskach w Boże Ciało Msze święte będą odprawiane: Karsk 
godz.9:00; Wojcieszyn godz.9:00; Dąbrowa godz.15:00; Olchowo 
godz.15:00

W parafii św. Rafała Kalinowskiego
 Po Mszy św. o godz. 11:00 wyruszy procesja z Panem Jezusem na 

ulice Parafii do 4 ołtarzy. Pierwszy ołtarz na ul. Gryfitów -Caritas i Ro-
dzina Radia Maryja, Drugi Ołtarz na ul. Żeromskiego - Żywy Róża-
niec, na ul. Bohaterów Warszawy - mieszkańcy tej ulicy, i na ul Raci-
bora- rodziny naszej Parafii.

Msze św. w kościołach: w Sąpolnicy o godz. 8:00, w Jarchlinie o 
godz. 9:00, a w Kulicach o godz. 15:00.

W parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej
W Uroczystość Bożego Ciała Msze św. z procesją: w Lestkowie o 

godz. 8:30, w Miętnie o godz. 9:30 i w Nowogardzie o godz. 11:00.
Po Mszy św. w Nowogardzie procesja do czterech ołtarzy zbudowa-

nych przez Parafian.
Pierwszy ołtarz będzie przed blokiem nr 17 przy ul. Bema, drugi 

ołtarz będzie przed blokiem nr 1 przy ul. Leśnej, trzeci ołtarz będzie 
przed blokiem nr 6 przy ul. Leśnej i czwarty ołtarz będzie przy wej-
ściu do kościoła.

Księża proboszczowie proszą Parafian o udekorowanie okien do-
mów i bloków, pod którymi przejdzie procesja, oraz trasy procesji. 
Przez całą Oktawę Bożego Ciała, po Mszy świętej wieczornej, będą 
procesje wokół Kościoła.

opr. MR
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601544530

JUŻ OTWARTY!
DAWNY RODZYNEK POD NOWĄ NAZWĄ

PROMYK
UL. 3 Maja 31 c

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W ramach Tygodnia Przyjaźni i Bezpieczeństwa

Zawody sportowe w ZSP w Osinie 
W dniach od 16 do 20 maja, w ZSP w Osinie obchodzono „Tydzień Przyjaźni i Bezpieczeństwa”. O wydarzeniu tym pisaliśmy we wcześniejszym wydaniu 
DN. Dziś przedstawiamy państwu  relację z piątkowego spotkania.  

-W piątek 20.05.2016r., w 
ramach obchodów „Tygodnia 
Przyjaźni i Bezpieczeństwa” 
odbyły się międzyklasowe 
mecze piłki nożnej chłopców i 
dziewcząt. Przy wspaniałej at-
mosferze i pięknej pogodzie w 
duchu fair-pair, na boisku sz-
kolnym rywalizowały drużyny 
ze Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum. W podstawów-
ce wśród dziewcząt zwyciężyła 
klasa Va, zaś wśród chłopców 
klasa VIa. - poinformowała 
DN Renata Langner, nauc-
zycielka wychowania fizy-
cznego. Uczniowie z Gim-

nazjum, również rozegra-
li bardzo dobre mecze. Każda 
z drużyn zacięcie walczyła o 
zwycięstwo.  - Gimnazjaliści 
rozegrali zacięte mecze, każdy 
z nich trzymał nas do ostat-
niej sekundy w napięciu. – 
mówi na zakończenie nauc-
zycielka. I tak w klasyfikacji 
końcowej, I miejsce zajęła  
klasa III a, zaś  II miejsce eg-
zekwo zajęły klasy IIb i IIIb. 
Na zakończenie zwycięzcy 
piątkowego turnieju otrzyma-
li nagrody. 

KS

XV Konkurs Wiedzy Leśnej

„Trójka” najlepsza
Dnia 18 maja 2016 r., na terenie Leśnictwa Olszyca „Zielonej Kuźni” w Płotkowie, odbyła się XV już edycja konkursu pt. „ Wiedza leśna”.

W tym roku w konkursie 
wzięło udział 10 drużyn: SP nr 
3 Nowogard, SP nr 4 Nowo-
gard, SP Żabowo, SP Długo-
łęka, SP Błotno, SP Wierzbię-
cin, SP Strzelewo, SP Orze-
chowo, SP Dębice, Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w 
Nowogardzie. Każda drużyna 
złożona była z trójki uczniów. 
Szkołę Podstawową  nr 3 re-
prezentowali: Alicja Kaczma-
rek, Mikołaj Nowik oraz Szy-
mon Heiser. Uczniowie za-
nim przystąpili do konkursu, 
musieli się bardzo dużo na-
uczyć. Pytania obejmują bo-
wiem swoim zakresem szero-
ką wiedzę o lesie tj. rozpozna-
wanie głosów zwierząt, owa-
dów, drewna, ptaków, sprzętu 
i narzędzi wykorzystywanych 
przez leśników, roślin drze-
wiastych, krzewiastych i ziel-
nych oraz ich nasion, owoco-
stanów, a także zastosowanie 
roślin leśniczych w ziołolecz-
nictwie i kosmetyce.

Pomimo, iż uczniowie SP 
nr 3 chodzą dopiero do 5 kla-
sy to spisali się rewelacyjnie, 
gdyż na 90 punktów, które 
można było zdobyć, uzyskali 
82 zajmując tym samym zwy-
cięskie I miejsce.    Drugie 
miejsce zajęła drużyna ze 
Strzelewa ( 80,5 p. ) a trze-
cie miejsce drużyna z Dłu-
gołęki (77p.).

Organizator: Nadleśnic-
two Nowogard, zapewnił bar-
dzo atrakcyjne nagrody, któ-
re w tym roku zostały wręczo-
ne na podsumowaniu Festi-
walu Filmów Ekologicznych 
„Ekofilm” w NDK- 20 maja 
2016 r. Serdecznie gratuluje-
my zwycięzcom z SP nr 3, a 
pani Agnieszce Białczak nale-
żą się wielkie uściski i gratula-
cje za wspaniałe i merytorycz-
ne przygotowanie Ali, Miko-
łaja i Szymona w tym konkur-
sie.

Info: własna

REKLAMA

Z okazji okrągłych urodzin 
Urszuli Boratyńskiej 
moc najwspanialszych ży-

czeń: szczęścia, radości każdego 
dnia oraz wszelkiej pomyślności 

składają
 Kochający Mąż, Syn z Żoną, 
Córki z Mężami, Wnuki oraz 

Mirek



Nr 39 (2469)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Drugi zespół nie pojechał do Szczecina

Pomorzanin rozgromiony
Pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard wybrał się do Morynia, aby rywalizować z tam-
tejszym Morzyckiem. Rywale walczący o awans rozbili nowogardzian, wygrywając aż 9:0. 
Z kolei drugi zespół nie zebrał meczowej jedenastki, dlatego Aquila Szczecin bez walki za-
inkasowała 3 punkty. 

Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard  9:0 (2:0)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Damian Kosior, Adrian 

Wasyluk (Michał Teodorczyk), Paweł Królik – Krystian Krzak, Marek Kowal-
ski, Konrad Kolibski, Dominik Wawrzyniak, Rafał Listkiewicz (c) – Paweł Je-
ziorski.

Aquila Szczecin – Pomorzanin II Nowogard  3:0 (walkower)

Szczecin Klasa Okręgowa 2015/2016
27. kolejka:
Stal Szczecin – Piast Karsko   1:1
Arkonia Szczecin – Polonia Płoty   2:1
Energetyk Gryfino – Iskra Golczewo  7:1
Sarmata Dobra – Rega Trzebiatów   0:3
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard 9:0
Sparta Węgorzyno – Błękitni II Stargard  0:3
Kłos Pełczyce – Zorza Dobrzany   0:2
Ina Ińsko – Stal Lipiany    4:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 27 68 76 18 21 5 1
2 Morzycko Moryń 27 57 83 34 18 3 6
3 Stal Szczecin 27 57 80 25 17 6 4
4 Sparta Węgorzyno 27 56 55 32 17 5 5
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 27 48 53 38 13 9 5
6 Arkonia Szczecin 27 43 50 33 11 10 6
7 Błękitni II Stargard 27 42 75 59 13 3 11
8 Ina Ińsko 27 38 45 45 11 5 11
9 Piast Karsko 27 37 46 52 11 4 12
10 Iskra Golczewo 27 36 47 46 10 6 11
11 Polonia Płoty 27 32 46 61 10 2 15
12 Stal Lipiany 27 29 49 73 8 5 14
13 Zorza Dobrzany 27 26 34 52 7 5 15
14 Kłos Pełczyce 27 24 31 50 7 3 17
15 Pomorzanin Nowogard 27 10 21 67 2 4 21
16 Sarmata Dobra 27 7 15 121 2 1 14

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powiększo-
na o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
22. kolejka:
Aquila Szczecin – Pomorzanin II Nowogard  3:0 (walkower)
Zalew Stepnica – Kasta Majowe   3:1
Światowid Łobez – Hanza Goleniów  3:1
Center MD Goleniów – Orzeł Łożnica  1:0
Wołczkowo-Bezrzecze – Zjednoczeni Kobylanka 4:2
Vielgovia Szczecin – Znicz Niedźwiedź  3:0
Rybak Wełtyń – Pomorzanin Przybiernów  3:0 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 24 61 65 20 20 1 3
2 Hanza Goleniów 23 57 69 21 19 0 4
3 Światowid 63 Łobez 22 52 85 19 17 1 4
4 Aquila Szczecin 22 49 57 26 16 1 5
5 OKS Center MD Goleniów 22 43 62 44 14 1 7
6 Vielgovia Szczecin 23 43 54 36 14 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 22 34 45 39 11 1 10
8 Wołczkowo – Bezrzecze 22 28 39 46 9 1 12
9 Zalew Stepnica 22 25 52 51 8 1 13
10 Znicz Niedźwiedź 23 25 41 63 8 1 14
11 Pomorzanin II Nowogard 23 19 35 61 6 1 16
12 Zjednoczeni Kobylanka 22 16 44 78 5 1 16
13 Pomorzanin Przybiernów 26 0 27 70 5 1 20
14 Rybak Wełtyń 26 0 20 121 3 0 23

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem Przybiernów oraz Ry-
bakiem Wełtyń

Morzycko Moryń rozbił Pomo-
rzanin Nowogard 9:0 i awanso-
wało na 2. miejsce w ligowej ta-
beli. Nowogardzianie w pierw-
szej części meczu grali jak rów-
ny z równym z faworyzowany-
mi rywalami, jednak nie ustrzegli 
się błędów przez które do szatni 
schodzili ze stratą dwóch goli. Po 
zmianie stron gospodarze urzą-
dzili sobie festiwal strzelecki, a 

spowodowane było to otwartą grą 
nowogardzian, którzy za wszelką 
cenę starali się zdobyć gola hono-
rowego. Morzycko strzelanie za-
kończyło na 9 bramkach i nowo-
gardzianie do domów wracali z 
nietęgimi minami. Pomimo wy-
sokiej porażki, dla młodej druży-
ny Pomorzanina należą się bra-
wa za ambicje, czego nie można 
powiedzieć o piłkarzach drugie-

go zespołu, którzy nawet nie po-
jechali do Szczecina na mecz z 
tamtejszą Aquilą. Powodem, nie 
po raz pierwszy, był brak piłka-
rzy chętnych do gry... Wygląda 
na to, że „rezerwowi” będąc pew-
ni utrzymania na dobre odpuścili 
sobie walkę o ligowe punkty. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualne tabele. 

KR

Drużyna Pomorzanina Nowogard przed meczem z Morzyckiem Moryń.

Zawody w Rumi

Szymon Piecyk srebrnym 
medalistą 
W sobotę (21 maja), Szymon Piecyk, reprezentant klubu Luks Karate Goleniów, wywal-
czył II miejsce w kategorii kumite juniorów 16-17 lat -76kg, w zawodach o Puchar Polski  
WKF w Rumi. 

21 maja, w hali  MOSiR w 
Rumi, odbyły się zawody o 
Puchar Polski WKF. Swo-
je uczestnictwo w zawodach 
zgłosiło łącznie ok. 400 za-
wodników, w tym również i 
Szymon Piecyk, podopiecz-
ny Witolda Traczyka z Klubu 
Karate Luks Goleniów. Rywa-
lami 17-letniego mieszkań-
ca Strzelewa byli reprezen-
tanci klubu  Shobu-Kan ze 
Stargardu oraz Kaisho Karate 

Klub z Białegostoku. Pomimo 
tego, że Szymonowi nie uda-
ło się wywalczyć I miejsca, 
młody zawodnik zajął drugie 
miejsce i tym samym wywal-
czył dla siebie i swojego klubu 
srebrny medal. 

-W sobotę odbywały się za-
wody w Rumi. Były to zawo-
dy o Puchar Polski WKF. Jako 
zawodnik startowałem w ka-
tegorii  kumite juniorów 16-17 
lat -76kg. Po trzech walkach 

doszedłem do finału, ale tam 
niestety przegrałem. Uważam, 
że dzień ten nie należał do 
moich najlepszych. Wiem, że 
stać było mnie na wiele więcej 
–  relacjonuje spotkanie Szy-
mon Piecyk.

Nam nie pozostaje nic in-
nego, jak pogratulować mło-
demu zawodnikowi II miej-
sca oraz życzyć mu kolejnych 
sukcesów na zawodach. 

KS Szymon Piecyk srebrnym medalistą na zawodach w Rumi
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Zarząd Koła Miejsko-Gminnego
 PZW w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 05.06.2016r. 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do lat 
16stu na zwody wędkarskie spławikowe. Spotka-

nie uczestników k/Neptuna o godz. 8.30. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 02.06.2016r. 

Serdecznie Zapraszamy 
Dzieci i Rodziców Zarząd

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje  otwarte za-

wody wędkarskie dla dzieci w wieku do 14stu lat. Za-
wody odbędą się dnia 29.05.2016. Zapisy przy Re-
stauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 8.00-
8.30. Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb.

 Zarząd Koła Tęczak

Koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

„Pomorzanki” pokonują Orła Wałcz

Pyrrusowe zwycięstwo...
Piłkarki Pomorzanina Nowogard, w sobotę (21 maja), o godzinie 18:00, rozgrywały naj-
ważniejszy mecz w sezonie. Rywalkami były liderki z Wałcza, które „Pomorzanki” musia-
ły pokonać przynajmniej 2:0, aby w dwumeczu mieć lepszy bilans, który pozwoliłby wy-
grać III Ligę Kobiet. Podopieczne Pawła Błaszczyka były o krok od osiągnięcia swojego 
celu, jednak na 3 minuty przed końcem przyjezdne zdobyły bramkę i ostatecznie Pomo-
rzanin co prawda wygrał 2:1, ale wynik ten nie pozwoli awansować nowogardziankom na 
1. miejsce w ligowej tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 2:1 (1:0)
`10 min. Weronika Rzeplińska, `52 min. Aleksandra Mościńska
Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Mi-

siak, Klaudia Korgiel – Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Labuda, Małgorza-
ta Wołk, Aleksandra Mościńska, Patrycja Kozioł – Weronika Rzeplińska (Moni-
ka Krystkiewicz).

III Liga Kobiet 2015/2016
15. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin 0:0 
Zalew Stepnica – Kotwica Kołobrzeg  1:3
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Wałcz 2:1
Olimpia III Szczecin – Energetyk Gryfino 6:0
Błękitni II Stargard – Hattrick Kołobrzeg - || - 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 15 39 81 8 13 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 14 36 78 6 12 0 2
3 Fala Międzyzdroje 15 34 75 11 11 1 3
4 Zalew Stepnica 15 27 67 24 9 0 6
5 Vielgovia Szczecin 15 23 54 24 7 2 6
6 Olimpia III Szczecin 15 20 32 30 6 2 7
7 AP Kotwica Kołobrzeg 15 16 25 22 5 1 9
8 Błękitni II Stargard 13 14 11 39 4 2 7
9 Energetyk Junior Gryfino 15 6 31 87 2 0 13
10 Hattrick Kołobrzeg 14 0 0 203 0 0 14

Przypomnijmy, że „Pomorzan-
ki” w pierwszym meczu prze-
grały z Orłem Wałcz 3:1, dlate-
go, aby przeskoczyć w ligowej ta-
beli rywalki z Wałcza, podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka, musiały wy-
grać przynajmniej 2:0. Wszystko 
zaczęło się dobrze dla zawodni-
czek z Nowogardu, które już w 10. 
minucie objęły prowadzenie. Ład-
ną akcję przeprowadziła Katarzy-
na Piotrowska oraz Patrycja Ko-
zioł. Futbolówka trafiła na skrzy-
dło do Małgorzaty Labudy, która 
znalazła w polu karnym Weroni-
kę Rzeplińską. Napastniczka Po-
morzanina precyzyjnym strzałem 
z 11 metrów pokonała bramkar-
kę przyjezdnych. Następnie po-
tężnymi strzałami popisały się 
Małgorzata Labuda oraz Katarzy-
na Piotrowska, jednak bramkarka 

Orła odpowiedziała ładnymi in-
terwencjami. Orzeł mógł dopro-
wadzić do wyrównania, ale w sy-
tuacji sam na sam, zawodnicz-
ka przyjezdnych strzeliła obok in-
terweniującej Anity Piotrowskiej, 
a lecącą do pustej bramki piłkę 
w ostatniej chwili wybiła Karo-
lina Kowalczuk, ratując swój ze-
spół. Po zmianie stron nowogar-
dzianki wciąż lekko przeważały, a 
w 52. minucie podwyższyły swo-
je prowadzenie. Prostopadłym 
podaniem z głębi boiska popisa-
ła się Patrycja Kozioł, piłka tra-
fiła do Aleksandry Mościńskiej, 
która w sytuacji sam na sam zdo-
była drugą bramkę dla „Pomo-
rzanek”. Następnie ładnym strza-
łem bramkarkę Orła próbowała 
zaskoczyć Monika Krystkiewicz, 
jednak piłka nie znalazła drogi 

do bramki. Gdy wydawało się, że 
Pomorzanin osiągnie swój cel, na 
trzy minuty przed końcem nowo-
gardzianki straciły piłkę, co spo-
wodowało, że Orzeł przeprowa-
dził z pozoru niegroźną akcję, ale 
niestety skuteczną. Zawodnicz-

ka z Wałcza podała do swojej na-
pastniczki pomiędzy stoperkami 
Pomorzanina. Zawodniczka go-
ści uderzyła co prawda słabo, ale 
skutecznie na bramkę strzeżoną 
przez Anitę Piotrowską i zdoby-
ła gola kontaktowego, który naj-
prawdopodobniej będzie golem 
na wagę mistrzostwa III Ligi Ko-
biet. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka nie spuściły głów i szuka-
ły trzeciego gola. Najbliżej szczę-
ścia była Patrycja Kozioł, która 
przelobowała bramkarkę z Wał-
cza, niestety futbolówka o centy-
metry minęła spojenie słupka z 
poprzeczką. Rywalki również sta-
nęły przed szansą, aby doprowa-
dzić do wyrównania, jednak w sy-
tuacji sam na sam pomyliła się za-
wodniczka przyjezdnych. „Pomo-
rzanki” ostatecznie wygrały 2:1, 

jednak było to pyrrusowe zwycię-
stwo, gdyż za sprawą lepszego bi-
lansu w dwumeczu, zawodnicz-
ki z Wałcza pozostaną na 1. miej-
scu w ligowej tabeli, jeśli założy-
my, że obydwie drużyny wygra-
ją wszystkie swoje pozostałe spo-
tkania. Teraz aby wygrać ligę, za-
wodniczki z Nowogardu muszą li-
czyć na to, że Orzeł zgubi punkty 
w swoich trzech ostatnich spotka-
niach. Istnieje jeszcze cień szans 
na awans z drugiego miejsca, gdyż 
w II Lidze większa liczba zespo-
łów może opuścić rozgrywki po-
przez wycofanie się. Jeśli ten sce-
nariusz się powtórzy, Pomorzanin 
może awansować z 2. miejsca, na 
co zdecydowanie piłkarki z No-
wogardu zasłużyły. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę.                   KR  

Gol na 2-0 strzelony przez Aleksandrę 
Mościńską, do 77. minuty meczu była 
bramka na wagę mistrzostwa III Ligi

„Środy na Torze” - 3 seria

Nikola Wielowska 2 razy druga
W środę (18 maja), na szczecińskim torze kolarskim odbyła się trzecia seria cyklicznych zawodów pod nazwą „Środy na Torze”. Tym razem wystartowa-
ło trzech kolarzy z Nowogardu. Ponownie najlepiej spisała się Nikola Wielowska, która dwa razy zajęła 2. miejsce. 

Nikola Wielowska na szcze-
cińskim torze rywalizuje w kate-
gorii Żak. Najpierw zawodnicz-
ka Chrabąszczy Nowogard wzię-
ła udział w wyścigu eliminacyj-
nym. Nowogardzianka przegra-
ła tylko z Mają Wróblewską z Ra-
tusza Maszewo. Tak samo było 

w drugiej konkurencji- wyścigu 
scratch. Zwyciężyła Maja Wró-
blewska, a Nikola Wielowska 
dopisała do swojego dorobku 9 
punktów za 2. miejsce. Dwukrot-
ne zwycięstwo kolarki z Maszewa, 
pozwoliło jej przeskoczyć Nikolę 
Wielowską w klasyfikacji general-
nej cyklu po trzech seriach. Wró-
blewska jest nową liderką z licz-

bą 20 punktów, natomiast Nikola 
Wielowska z 18 punktami zajmu-
je 2. miejsce w klasyfikacji. 

Po raz pierwszy na szczeciń-
skim torze do rywalizacji przystą-
pił, w kategorii Junior Młodszy – 
Mateusz Gliwka. Nowogardzia-
nin w pierwszej konkurencji, jaką 
był wyścig na 400 metrów ze star-
tu lotnego, uplasował się dopiero 

na 8. pozycji, za którą wywalczył 
3 punkty. W wyścigu eliminacyj-
nym oraz punktowym, Mateusz 
Gliwka nie został sklasyfikowany. 

Ponownie sporo radości tre-
nerowi Ryszardowi Posackiemu 
przyniósł Bolesław Chowicz, star-
tujący w kategorii Przedszkola-
czek. Młodziutki kolarz Chra-
bąszczy wygrał w jednym okrą-

żeniu wokół toru ze startu wspól-
nego. 

KR

Nikola Wielowska pomimo dwukrotne-
go podium, straciła pozycję liderki w 
klasyfikacji generalnej cyklu po trzech 
seriach

OGŁOSZENIE
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

                                            

Warsztaty „Pani Złotówka-historia pieniądza”

w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń-
pracujący absolwent” NBP
W dniu 22 kwietnia odbyły się warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych gminy No-
wogard przeprowadzone przez uczniów uczestniczących w zajęciach projektowych NBP 
„Przedsiębiorczy uczeń-pracujący absolwent”. Uczniowie uczestniczyli w lekcji dotyczą-
cej historii pieniądza. Poznali znaki pieniężne i ich zabezpieczenia. Brali udział w grach i 
quizach związanych z pieniędzmi i bankowością. Podsumowaniem działań był konkurs z 
rozpoznawania banknotów i monet.

Zespół z ZSP 

Zdjęcie pamiątkowe

Historia pieniądza w pigułce 

Zespoły z czterech szkół 

 Rozstrzygnięcie konkursu 

Wojewódzki Konkurs z 
Podstaw Przedsiębiorczości 
W piątek (20 maja) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 
odbył się Wojewódzki Konkurs z Podstaw Przedsiębiorczości realizowany 

w ramach projektu Przedsię-
biorczy Uczeń – Pracujący Ab-
solwent współfinansowanego 
przez NBP.

 Celem konkursu było pro-
pagowanie wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu przedsiębiorczo-
ści wśród uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych. W skład dru-
żyny z ZSP weszły następujące 
uczennice z klasy II THE – Mo-
nika Staszak, Patrycja Szpilska i 
Wioleta Szymczak. Sukcesy od-
niosły drużyny reprezentujące:

I Miejsce – ZSP im St. Staszica 
Nowogard 

II Miejsce – II Liceum Ogólno-
kształcące w Nowogardzie 

III Miejsce  -  I  Liceum 
Ogólnokształcące im. ppor. E.  
Gierczk w Nowogardzie 

IV Miejsce – Zespół Szkół Nr 
1 w Goleniowie
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

ATERIMA MED.  
Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. infor-

muje, że sprzeda mieszka-
nia  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budow-
laną 1739 m2, uzbrojoną w 
Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam działki budow-
lane 12-15 ar – uzbrojone, 
Kościuszki. 602 267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 
ha działce (dom, hala pro-
dukcyjna, stajnia) w Bo-
ninie gm. Łobez. Atrak-
cyjna cena. Kontakt: aga-
t a 7 8 0 2 2 0 @ g mai l . c om , 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe. Po 16 stej. Tel. 
661 319 806 

•	 Sprzedam mieszkanie 
69,5 m2, w Nowogardzie, 
ul. Lutyków 1, tel. 665 057 
097

•	 Do wynajęcia pomieszcze-
nie po byłym sklepie w 
Karsku. 609 245 816 

•	 Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 517 357 653

•	 Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

•	 Własnościowe, spółdziel-
cze, IV piętro 66m2 zamie-
nię na mniejsze. 788 205 
378 

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 53, 61 m2, dwa 
pokoje I piętro, Grzęzno 
– nowe bloki. Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam dom nad jezio-
rem w stanie surowym w 
Nowogardzie. 605 548 164 

•	 ‘SPRZEDAM MIESZKA-
NIE W NOWOGARDZIE. 
NOWE, BEZCZYNSZO-
WE, DWUPOZIOMOWE, 
CZTEROPOKOJOWE Z 
ANEKSEM KUCHEN-

NYM, PRZEDOGRÓDEK. 
TEL. 665 270 991’

•	 Wydzierżawie lokal o pow. 
200 m2 w centrum Nowo-
gardu. 604 215 937

•	 Sprzedam dom stan suro-
wy na działce 1,5 ha, oraz 
działki budowlane w Ol-
chowie. 723 025 325 

•	 Sprzedam pół domu Oso-
wo, działka przy domu 28 
arów, ładnie położona. 91 
39 21 430, 696 404 840

•	 Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.
tel. 692549667.

•	 Sprzedam działkę budow-
laną okolice stadionu. 695 
400 600

•	 Dom na wsi parterowy koło 
Nowogardu, 55 tys. 91 45 25 
448, 66 72 76 193 

•	 Sprzedam lub zamienię (do 
II piętra) mieszkanie dwu-
pokojowe. Poniatowskiego 
IV piętro. 605 850 786,91 39 
105 18 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe w Nowogardzie. 
504 422 809 

•	 Poszukuje mieszkania dwu-
pokojowego, bezczynszowe-
go. 601 493 880

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe, bezczynszowe, 
60m, z ogrodem, Bohate-
rów Warszawy. 609 630 095 

•	 Sprzedam rozpoczętą bu-
dowę. Tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam dom parterowy 
110 m2, z garażem. Tel. 608 
853 710

•	 Sprzedam działkę ogrodo-
wą 3 ary, ul.Ogrodowa. 534 
991 778

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe. 668 151 516, 608 
626 696 

•	 Duża kawalerka do wynaję-
cia. 661 196 001 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną przy Asnyka. Tel. 513 045 
188 

•	 Do wynajęcia garaż. 782 549 
811

•	 Sprzedam dom w Nowo-
gardzie, podpiwniczony, bli-
sko centrum, ul. Zaciszna. 
Tel. 605 856 611 

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 
006 

•	 Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe, bezczynszowe, 
Bema. 600 29 10 59

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC 
i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok 
prod. 2008, 3 drzwiowa, poj. 
1,4 diesel, tel. 787 717 815

•	  Sprzedam Daewoo Matiz 
2000 rok produkcji, 1.0 po-
jemność. Cena 700 zł. 519 
385 158

•	 Kupię Toyotę z lat 90. 737 
447 702

•	 Mercedesa starego kupię. 
737 799 666

•	 Sprzedam lawetę. 609 931 
915

•	 Nissan sanni silnik, skrzy-
nia biegów, blacharka, pod-
zespoły i inne. 724 337 012

•	 Trabant 600s1 silnik, skrzy-
nia biegów, dużo nowych 
części do zawieszenia. 724 
337 012

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach 

i prosiaki. 782 036 086
•	
•	Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 
95

•	 Sprzedam łubin, zboże. 
502 853 573

•	  Siano w belach sprzedam. 
Tel. 608 01 39 95 

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 
16 08 84 

•	 Sprzedam łubin. 608 013 
995 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 
po kapitalnym remoncie. 
Cena 12 700zł . 696 807 922 

•	 Sprzedam ciągnik 40,11 za-
rejestrowany. 91 57 30 249 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 
377  

•	Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	  Prasa belująca, pług trzy-
skibowy obracany, siewnik 
Poznaniak, kury nioski – 
sprzedam. 781 744 340 

•	 Sprzedam kaczki, kury, gęsi. 
782 429 405

•	 Sprzedam kabinę do Fergu-
sona 255. 508 211 596 

•	 Sprzedam owies. 608 791 
487 

USŁUGI
•	MONTAŻ MEBLI, facho-

wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 

Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia 
mieszkań. 601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: 
budowa domów od postaw, 
dachy, więźby dachowe, do-
cieplenia,stropodocieple-
nia, adaptacja poddaszy. 
Tel. 693 295 955 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Usługi transportowe. Ford 
Transit-maxi. 503 153 159 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	 Remonty mieszkań. 607 729 
933

•	 Tartak Korytowo. 782 741 
664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
Firma „Synbud”. 669 123 
127

•	 Układanie kostki grani-
towej, kamienia polnego, 
ogrodzenia, altany, oczka, 
grille, tarasy. 722 154 477 

•	 Remonty i wykończenia 
mieszkań – wykonam. 608 
364 330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 
879 108

•	 Usługi elektryczne, wyko-
nam wszelkie instalacje 
elektryczne w domach jed-
norodzinnych. 782 573 400

•	Remonty. 508 920 135 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i 
elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 533 848 005 lub 535 
340 311

•	 Firma zatrudni pracownika 
ze znajomością spraw   ka-
drowych  tel. 91 39 25 275

•	 Potrzebna męska pomoc 
na wsi w ogrodzie i pracach 
przydomowych doraźnie. 
Tel. 660 206 833

•	 Zatrudnię brukarzy do pra-
cy. 696 520 289

•	 Jesteś odpowiedzialny (męż-
czyzna) masz od 20-50 lat, 
chcesz dorobić w weekendy 
i zarobić ok. 150 zł za dzień. 
Zadzwoń. Mile widziane 
prawo jazdy. Tel. 604 960 226 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam Keyboard. 605 
856 538 

•	 Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe. 667 788 
820 

•	 Drewno opałowe. 537 144 
654

•	 Szkółka w Karsku poleca 
bardzo duży wybór drzew 
owocowych i ozdobnych. 
Promocja: Tuja szmaragd 
od 60-70 cm cena 10 zł, 
tuja szmaragd =4m 50 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Sprzedam cegłę rozbiórko-
wą, czerwoną. 664 045 415 

•	 Sprzedam płyty JOMBO 
rozbiórkowe 100/70, tanio. 
793 546 019 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 
609 931 915 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia 

Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

REKLAMA

SP 2

Dzień języka angielskigo
W dniu 16 maja w SP2 odbył się Dzień Języka Angielskiego. Uroczystość została poprze-
dzona dwoma konkursami plastycznymi. Uczniowie klas I-III wykonali prace pt. „Flagi i 
symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a uczniowie klas 
IV- VI prace na temat „Plakat reklamujący wycieczkę do Londynu”. Udział w tych konkur-
sach mógł wziąć każdy, a prace można oglądać na korytarzach szkoły do 30 maja. 

W środę 16 maja odbyła się 
prezentacja skeczu w j. angiel-
skim” U lekarza” przygotowa-
nych przez uczniów klasy 6a. Na-
stępnie uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych drużynowo 
zmagali się w konkursie wiedzy 
ogólnej o krajach Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii oraz 
znajomością języka angielskie-

go. Godzinę później uczniowie 
klas II-III w drużynach dwuoso-
bowych prezentowali swoją zna-
jomość słownictwa. Ocenie pod-
dano znajomość słowa, wymowę 
oraz pisownię. Dzień Języka An-
gielskiego urozmaiciło przedsta-
wienie wykonane przez uczniów 
klasy V pt.:”Wyjazd z królową”- 
natomiast klasa IVa przedstawie-

nie pt.:„Snow White and Seven 
Dwarfs” czyli Królewna Śnież-
ka i Siedmiu Krasnoludków”. Na 
zakończenie odbył się uroczysty 
apel, na którym zostały wręczone 
nagrody i dyplomy za udział we 
wszystkich konkursach. Wszyst-
kim uczniom gratulujemy!

Organizatorzy Dnia Języka An-
gielskiego p. Beata Feńczak i p. 
Aleksandra Dul  bardzo dzięku-
ją uczniom za uczestnictwo we 

Wyniki konkursów:
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas I:
Martyna Paradowska i Lena Kozłowska Ib – 1 miejsce

W kategorii klas II:
Emilia Tomasikiewicz , Amanda Czarnecka i Dawid Król IIa – 

1miejsce
Adrianna Skobyranda , Weronika Luberadzka i Antonina Kałużka 

IIb - 1 miejsce
W kategorii klas III:
Oliwia Jastrzębska, Magdalena Wesołowska i Agata Pastysiak  III a 

– 1 miejsce
Joanna Klauzińska, Joanna Błaszczyk i Oliwia Skrobiranda III b – 

1 miejsce

Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas IV VI:
Oliwia Feliksiak VIa – 1 miejsce
Karolina Lesner Va – 1 miejsce
Wiktoria Nagły i Marcelina Pastusiak Va – 2 miejsce
Agnieszka Ługowska, Julia Piekarska i Weronika Cieślak – 2 miejsce
Maria Smolińska VIa - 3 miejsce
Aleksandra Skąpska Va – 3miejsce

Laureaci konkursu wiedzy: Kultura Krajów Wielkiej Brytanii i ko-
munikacja dnia codziennego  w kategorii klas IV- VI:

Gabriela Bartkowiak IVa, Klaudia Simińska Va i Kryspin Feda – 1 
miesce

Katarzyna PlebańskaIVa, Jakub Saja Vb i Michał Krysztofiak VIa – 
2 miejsce

Maria Lewińska IVa, Karolina Lesner Vb i Tomasz Wdowczyk VIb 
- 3 miejsce

Laureaci konkursu „Słownictwo” w kategorii klas II- III:
Jakub Zawal IIc i Wojciech Jesionka IIIb - 1 miejsce
Julia Olawa IIb i Oliwia Jastrzębska IIIa – 2 miejsce
Hubert Suder IIb i Anna Kusiak IIIa – 2 miejsce
Patryk Bąk IIb i Julia Furmańczyk IIIb – 2miejsce
Pędziwiatr Alan IIc i Bianka Dalmata IIIb - 2 miejsce
Alfertowicz Julia IIa i Kamil Olbiński IIIa  – 3 miejsce

rozdanie dyplomów i nagród

Królewna Snieżka i 7 krasnoludków (2) Królewna Snieżka i 7 krasnoludków U lekarza-skecz

wszystkich konkursach i przed-
stawieniach. Podziękowania 
składamy również nauczycie-
lom i obsłudze za pomoc w zor-
ganizowaniu tego wydarzenia. 
Szczególne podziękowania skła-

damy sponsorom Dziennikowi 
Nowogardzkiemu za wydruko-
wanie pięknych dyplomów oraz 
wydawnictwu Oxford Universi-
ty Press za ufundowanie nagród.

info: własna
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

rok założenia 1992

50%

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• rehabilitacja
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

• LASER IPL SHR
   bezbolesne usuwanie
   zbędnego owłosienia

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 10 zł
w maju

PROMOCJA          50%

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

reklama

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

Czytaj s. 2

Najwyższe od 15 lat 
w Nowogardzie  CENY

złomu stalowego, metali kolorowych
oraz makulatury

Oferuje �rma WĘGLOSTAL
ul. Boh. Warszawy 27C (na przeciwko POM-u)

tel. 505 511 008
Zapraszamy od pn-pt 7.00 - 17.00 sob. 7.00-14.00

ul. Dworcowa

OFERUJE NAJWYŻSZE CENY
złomu stalowego i metali kolorowych

tel. 503 119 036
507  021 889

J& M

• Gotówka od ręki
• Cięcie złomu palnikiem
• Odbiór złomu od Klienta
• Ważymy na wagach 
  elektronicznych

Czy będzie z tego referendum? 

Czapla po raz drugi bez 
absolutorium 

Czytaj s. 3

Więźniowie  
zaczepiają  
przechodniów...
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W skrócie

W piątek (20 maja), otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników 
zgłoszenie dotyczące dziury, jaka powstała na chodniku przy ul. Stefa-
na Żeromskiego. - Tuż przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego jest ogrom-
ne wgłębienie. Na dodatek leżą tam porozwalane duże płyty. Idąc chodni-
kiem można naprawdę zrobić sobie krzywdę. Mam nadzieję, że po waszej 
interwencji, gmina zrobi z tym porządek – poinformował  telefonicznie 
DN mieszkaniec Nowogardu. Co prawda droga  należy do powiatu, ale 
na podstawie zawartej  umowy z gminą, to gmina jest jej zarządcą. Miej-
my nadzieję, że Burmistrz szybko upora się z tym problemem i chodnik 
wkrótce zostanie zmodernizowany. W końcu nie chcemy, aby  komuś 
stała się krzywda. KS

Od marca 2016 roku, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskie-
go czynnie włączyła się w działania proekologiczne nawiązując współ-
pracę z Nowogardzkim Domem Kultury, Związkiem Celowym Gmin R-
-XXI, zielarzem panem Andrzejem Wojtkowskim, LOP i Markiem Heise-
rem. Od 10 marca do 20 maja, odbyło się X edycji warsztatów dla dzie-
ci pod hasłem „Ekologia dla JUNIORA”. W projekcie uczestniczyły dzieci 
w wieku od 5 do 7 lat z nowogardzkich szkół i przedszkoli, a także dzie-
ci z miejscowości, w których znajdują się biblioteczne filie: Błotno, Strze-
lewo, Długołęka, Wierzbięcin, Wyszomierz, Żabowo oraz Dąbrowa.Info: 
własna

Mieszkańcy Bodzęcina, 24 maja, podczas zebrania wiejskiego zde-
cydowali, że nowym sołtysem ich miejscowości będzie pani Anna Pał-
czyńska  (na zdjęciu). Dotychczas pełniący tę funkcję (przez 5 lat) Krzysz-
tof Majcher, złożył rezygnację z przyczyn zdrowotnych.  Przypomnijmy, 
że zgodnie ze statutem Gminy Osina, wójt  musiał zwołać zebranie, aby 
mieszkańcy  Bodzęcina  mogli oficjalnie przyjąć rezygnację pana Krzysz-
tofa i wybrać jego następcę.  Jako jedyna spośród wszystkich uczestni-
ków, swoją kandydaturę na stanowisko sołtysa miejscowości Bodzęcin 
zgłosiła pani Anna Pałczyńska. Nowa sołtys w tajnym głosowaniu otrzy-
mała 29 głosów z 34 możliwych. Wójt na zakończenie zebrania pogra-
tulował pani Annie wygranej oraz podziękował panu Krzysztofowi za 
współpracę na rzecz sołectwa i gminy. KS

Więźniowie zaczepiają 
przechodniów...
Niepokojący telefon odebraliśmy wczoraj w redakcji DN. Jedna z mieszkanek Nowogardu 
poskarżyła się, że więźniowie, których gmina wykorzystuje do prac na terenie miasta zacze-
piają przechodniów, w tym głównie kobiety w różnym wieku. 

- Niech burmistrz Czapla nie 
wysyła już więźniów nad jezio-
ro. Nie raz już widziałam, jak oni 
zaczepiają przechodzące kobiety, 
najczęściej młode z wózkami. Kie-
dyś mnie też jeden zaczepił, że mu-
siałam uciekać. Wczoraj natomiast 
widziałam, jak jeden ze skazanych 
podszedł do młodych ludzi siedzą-
cych na ławce i zaczął coś im tłu-
maczyć. To byli jacyś Niemcy. Pró-
bowali mu tłumaczyć, że nic nie 
rozumieją, ale on nie chciał od 
nich się odczepić. W końcu uciekli-  
mówi kobieta, która wczoraj zate-
lefonowała do redakcji. Zdaniem 
naszej czytelniczki, taki proceder 
trwa od dawna dlatego do połu-
dnia, a więc w czasie kiedy najczę-
ściej pracują skazani, nad jezio-
rem trudno spotkać spacerowi-
czów, w tym głównie młode mat-
ki. 

- Młode kobiety unikają tego 
miejsca, bo nie chcą być zaczepia-
ne przez skazanych – uważa nasza 
czytelniczka. 

Pozostaje pytanie, w jakim stop-
niu sprawowany jest nadzór nad 
więźniami wykonującymi pra-
ce społeczne na terenie miasta? 
Nie jest tajemnicą, że więźniowie 
swobodnie przemieszczają się po 
ulicach miasta, zarówno w dro-
dze do miejsca rozpoczęcia pracy 
(ZBK), jak i po zakończeniu pra-
cy, wracając do więzienia. O to za-
pytaliśmy ZK w Nowogardzie, in-
formując jednocześnie o telefonie 
naszej czytelniczki. 

Oto jaką otrzymaliśmy odpo-
wiedź:

- Zgodnie z umową z dnia 

02.02.2010 r. zawartą pomiędzy 
Dyrektorem Zakładu Karnego w 
Nowogardzie a Burmistrzem No-
wogardu, grupa 10 skazanych jest 
skierowana do nieodpłatnego za-
trudnienia przy pracach publicz-
nych na rzecz organów admini-
stracji publicznej w systemie bez 
konwojenta (zgodnie z art. 123 a 
§2 Kodeksu karnego wykonaw-
czego). W dniu 24.05.2016 r. pra-
ce porządkowe w parku nad jezio-
rem wykonywało 7 osadzonych. 
Do czasu zakończenia wykonywa-
nia przez nich zleconych zadań, do 
tutejszej jednostki nie dotarły żad-
ne informacje dotyczące nieodpo-
wiedniego zachowania ww. osa-
dzonych. Warto dodać, iż miesz-
kańcy mają taką możliwość po-
przez kontakt telefoniczny z do-
wódcą zmiany lub też mogą zgło-
sić ten fakt pracownikowi kontra-
henta.  Odnosząc się do kwestii do-
tyczącej braku nadzoru, informu-
ję że każdy pracownik kontrahen-
ta ma obowiązek stale przebywać 
w miejscu pracy osadzonych; nie 

zezwalać na samowolne oddala-
nie się skazanych z wyznaczonych 
miejsc pracy oraz nie dopuszczać 
do nawiązywania przez osadzo-
nych nielegalnych kontaktów z oso-
bami postronnymi. Ponadto ww. 
pracownik powinien mieć zapew-
nioną stałą łączność z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie. 

Należy dodać, iż w związku z 
powzięciem powyższych informa-
cji, funkcjonariusze Zakładu Kar-
nego w Nowogardzie dokonali w 
dniu dzisiejszym dodatkowej kon-
troli miejsc pracy skazanych.

Podpisane: . Przemysław Sońtka
Rzecznik Prasowy Dyrektora

Zakładu Karnego w Nowogardzie

Co wykazała dodatkowa kon-
trola, o której wspomina pan 
Rzecznik już nas jednak nie po-
informowano. Pozostaje mieć 
nadzieję, że zgłoszony przez na-
szą czytelniczkę proceder zosta-
nie skutecznie wyeliminowany, a 
nadzór nad więźniami będzie się 
odbywał tak należy. 

MS

 Halo redakcja 

Caritas  
zaprasza na Dzień Dziecka

W najbliższą sobotę (28 maja), obchodzić będziemy Parafialny Dzień Dziecka. Rozpocznie-
my nasze świętowanie o godz.11:00 na Placu Szarych Szeregów, o godz.12:00 zostanie rozegra-
ny mecz już po raz czwarty, pomiędzy drużyną parafialną a drużyną radnych. O godz.13:00 roz-
pocznie się po raz pierwszy, mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, a młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego. Atrakcjami dla dzieci będą: malowa-
nie twarzy i różnego rodzaju konkursy. Organizatorami są: Parafialny Zespół Caritas przy Para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich na poczęstunek. Będzie m.in. grochówka, kiełbaska z 
grilla, ciasto, napoje, słodycze, wata cukrowa, lody oraz pizza. 

Inf. własne 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard
poszukuje osób chętnych do pracy  

na stanowisku pracownik produkcji 
przy obróbce osłonek naturalnych

Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów 
   sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 91 39 22 394

Czy będzie z tego referendum? 

Czapla po raz drugi bez absolutorium 
Podobnie jak w zeszłym roku, tak i tym razem Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi Robertowi Czapli absolutorium. Tylko 6 z 21 radnych pozytywnie 
zaopiniowało wykonanie zeszłorocznego budżetu miasta przez włodarza gminy. Sesja, na której radni głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi abso-
lutorium, odbyła się w minioną środę, 25 maja. 

Zanim doszło do głosowania nad 
uchwałą absolutoryjną, poszczegól-
ne kluby, a także pojedynczy radni, 
ocenili pracę burmistrza. W więk-
szości wystąpień, poza oświadcze-
niem klubu SLD, radni negatywnie 
zaopiniowali wykonanie budżetu 
przez R. Czaplę. 

Wiceprzewodniczący rady 
Piotr Słomski, wypowiadając się 
w imieniu całego klubu PiR-PiS, 
przypomniał, że burmistrz po-
dejmując jednostkowo decyzję o 
ogłoszeniu „przetargu na wodę” 
naraził gminę na poważne konse-
kwencje finansowe, które miesz-
kańcy ponoszą do dziś. P. Słom-
ski wytknął też Czapli zamiesza-
nie z pieniędzmi na zakup stery-
lizatora, które zresztą, jak pod-
kreślił, do tej pory nie zostało ra-
dzie należycie wyjaśnione. Przy-
pomnijmy, że radni dwukrotnie 
musieli głosować, by w końcu pie-
niądze na zakup sprzętu trafiły na 
konto szpitala, bo za pierwszym 
razem środki na ten cel, gdzieś się 
„rozpłynęły” w budżetowych ru-
brykach. Przewodniczący Klubu 
PiR-PiS, po raz kolejny negatyw-
nie odniósł się także do poziomu 
polemiki, jaką R. Czapla prowadzi 
z radą przy wykorzystaniu gmin-
nego biuletynu samorządowego. 
Jego zdaniem to podstawowe ar-
gumenty, które nie pozwalają bur-
mistrzowi udzielić absolutorium. 

Radny Roman Kwiatkowski 

(PSL), wypowiadając się niejako 
w imieniu całego klubu PSL, za-
rzucił  burmistrzowi, że jego po-
lityka podatkowa doprowadziła 
do odpływu z naszego terenu wie-
le firm, zwłaszcza działających w 
obszarze transportowym. Kwiat-
kowski przypomniał, że dopiero 
rada tej kadencji obniżyła podat-
ki dla przedsiębiorców. 

Radny Marcin Nieradka (PiR-
-PiS), powiedział, że zamiast dia-
logu prowadzącego do rozwoju 
miasta, R. Czapla woli się upajać 
kolejnymi, wywoływanymi przez 
siebie konfliktami z radą miasta. 
Jego zdaniem burmistrz nie ma 
żadnej strategii na rozwój mia-
sta i tym samym powstrzymanie 
zjawiska spadającej z roku na rok 

liczny ludności, w tym głównie 
młodzieży. 

Radny Michał Krata (PSL), ne-
gatywnie odniósł się za to do wy-
biórczego, jego zdaniem, trakto-
wania przez burmistrza nakreślo-
nych przez radę inwestycji. Przy-
pomniał, że R. Czapla jako prio-
rytety traktuje tylko te inwestycje, 
które mają przynieść mu poklask, 
a te zgłaszane przez radnych nie 
będących w SLD, odsuwa w cza-
sie albo kwestionuje ich racjo-
nalność. Za przykład podał m.in. 
brak realizacji budowy ścieżki ro-
werowej do Wierzbięcina. 

Do kwestii nierównego trakto-
wania potrzeb społecznych od-
niósł się również Andrzej Kania 
(WN), który zauważył to na przy-
kładzie sołectw. Jego zdaniem, 
jedne miejscowości wiejskie są 
traktowane przez burmistrza ze 
szczególną troską, a inne po ma-
coszemu. 

W obronie burmistrza, niczym 
wierni żołnierze broniący swoje-
go dowódcy, stanęli radni z klubu 
SLD – partii, której szefem w No-
wogardzie jest burmistrz Robert 
Czapla. Radny Marcin Wolny,   
podkreślił, że w niektórych ob-
szarach wykonania budżetu bur-
mistrz osiągnął nawet 600 procent 
normy! Tym samym przewyższył 
nawet największe osiągnięcia wła-
dzy z czasów PRL. Radna Jolan-

ta Bednarek stwierdziła, że bur-
mistrz jest tak zapracowany, że 
aż szkoda aby nie dostał absolu-
torium, a jeśli jednak tak się sta-
nie, będzie to jej zdaniem jedy-
nie zwykłym przejawem złośliwo-
ści, a nie merytoryczną oceną jego 
pracy. Jako że jest również sołty-
sem, konkretnie sołectwa Strzele-
wo, Bednarek powiedziała, iż bur-
mistrza niemalże ludzie kochają... 
szczególnie ponoć sołtysi, dla któ-
rych Czapla tak wiele robi. Radna 
Anna Wiąz, odnosząc się do słów 
wypowiedzianych wcześniej przez 
radnego M. Nieradkę, stwierdzi-
ła, że „żyje najwyraźniej w innym 
mieście”, niż wspomniany radny. 
Jej zdaniem, Nowogard jest pięk-
ny a ludziom żyje się w nim wspa-
niale i przynajmniej ci mieszkań-
cy, z którymi radna rozmawia, po-
pierają to co robi R. Czapla. Rad-
na nie wyjaśniła jednak, jak jej ra-
dosną wypowiedź należy odnieść 
do zupełnie merytorycznej kwe-
stii, jaką jest jakość wykonania 
przez burmistrza uchwalanego 
przez radnych budżetu (a to jest 
przedmiotem absolutorium). 

Głos SLD był jednak głosem 
skrajnej mniejszości w radzie, co 
pokazało głosowanie. Zdecydo-
wana większość radnych, bo 12, 
zagłosowała przeciw udzieleniu 
absolutorium: Lidia Bogus, Bo-
gusław Dziura, Marcin Nieradka 

i Piotr Słomski z klubu PiR-PiS; 
Michał Krata, Roman Kwiatkow-
ski, Michał Bociarski z PSL; Bogu-
mił Gała, Arkadiusz Ciechanow-
ski, Dawid Jurczyk, Andrzej Kania 
z WN oraz Dariusz Kielan – radny 
niezależny. Tylko 6 radnych zagło-
sowało za udzieleniem absoluto-
rium tj. Anna Wiąz, Renata Piwo-
warczyk, Jolanta Bednarek i Mar-
cin Wolny z SLD, oraz Mirosława 
Cwajda (WN) i Michał Wiatr (nie-
zależny). 3 radnych wstrzymało 
się od głosu, byli to: Jowita Pawlak 
(niezależna) oraz radni PSL: Rafał 
Paśko i Stanisław Saniuk. 

Tym samym burmistrz Robert 
Czapla z pewnością zapisze się w 
historii nowogardzkiego samorzą-
du, bowiem, jako pierwszy wło-
darz naszej gminy po raz drugi z 
rzędu nie otrzymał absolutorium 
od Rady Miasta. Przypomnijmy, 
że taką samą decyzję radni podjęli 
w zeszłym roku. Wówczas za nie-
udzieleniem absolutorium zagło-
sowało 14 radnych. 

Burmistrz R. Czapla zdaje się 
jednak nie doceniać swojego osią-
gnięcia w tym obszarze. Tuż po 
przegranym głosowaniu w spra-
wie absolutorium, w znanym dla 
siebie stylu stwierdził, że choć sza-
nuje głosy krytyki ze strony rad-
nych, zachęca ich aby „pokocha-
li Nowogard i dostrzegli pozytyw-
ne zmiany”, których uosobieniem 
jest- jak rozumiemy, jedynie on 
sam (interes partii-interesem Na-
rodu). 

Nieudzielenie absolutorium nie 
skutkuje automatycznie referen-
dum. Aby zostało ono ogłoszone 
rada musiałaby w ciągu dwóch ty-
godni podjąć odrębną decyzję w 
tej sprawie…

Marcin Simiński

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi - większość radnych głosuje przeciw.
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      Uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Marii Konopnickiej  w Nowogardzie 

zapraszają w dniu  

27.05.2016 r. w godz. 9 00 − 1330 na: 

  FESTYN RODZINNY 
W programie: 

- gimnastyka przy muzyce - godz. - 9 00 

- bigos dyrektora szkoły 

- kawiarenka z domowym ciastem, gofry 

- pajda chleba ze smalcem, zupa gulaszowa, kiełbaski z grilla 

- zawody międzyklasowe klas II - 1015 

- loteria fantowa 

- mecz piłki nożnej (rodzice-dzieci)  - 12 00 

- inscenizacja teatralna 

- skok wzwyż – dziecko z rodzicem - 1100 

- mierzenie ciśnienia i poziomu cukru 

- zawody sportowe klas III - 1100 

ZAPRASZAMY !!! 

Czy dojdzie do ekshumacji? Na razie będzie eksperyment 

Znikające groby…
Pani Beata Küchler uważa, że w wyniku pomyłki pracowników zakładu pogrzebowego z Nowogardu, jej zmarli przed rokiem rodzice, wbrew swojej ostat-
niej woli, nie zostali pochowani w rodzinnym grobowcu, tylko obok. Kobieta złożyła wniosek o ekshumację trumien z ciałami swoich bliskich. Nie zgodzi-
ła się jednak na to część rodziny zmarłych, toteż Sanepid wydał decyzję odmowną. Sprawa trafiła do sądu, przed którym pani Beata domaga się uzyskania 
zgody na ekshumację. Jak twierdzi robi to, by wypełnić ostatnią wolę swoich rodziców.  

24 lutego 2015 roku, umiera oj-
ciec pani Beaty, pan Józef Soduł. 
1 kwietnia, tego samego roku, 
umiera mama pani Beaty, Miro-
sława Soduł. Małżeństwo życzy-
ło sobie, aby po śmierci ich ciała 
były złożone obok siebie - w ro-
dzinnym grobowcu rodziny So-
duł, gdzie spoczywa już babcia 
i wuj pani Beaty. Kobieta twier-
dzi jednak, że w wyniku pomył-
ki pracowników zakładu pogrze-
bowego, rodzice zostali pochowa-
ni obok rodzinnego grobu. Trum-
na z ciałem Mirosławy Soduł zo-
stała złożona w grobie sąsiadują-
cym z rodzinnym grobowcem ro-
dziny Soduł, w mogile gdzie spo-
czywa inna, nieznana osoba, zaś 
Józef Soduł został pochowany po-
między tymi mogiłami. 

W dniu 16 czerwca 2015 roku, 
pani Beata zwróciła się do Pań-
stwowego Inspektoratu Sanitarne-
go w Goleniowie z dwoma wnio-
skami o wydanie zezwolenia na 
ekshumację zwłok jej rodziców. 
Do wniosku pani Beaty przychy-
lił się jeden z wnuków Józefa i Mi-
rosławy (syn pani Beaty) oraz ro-
dzeństwo zmarłej Mirosławy. Po-
zostali bliscy zmarłej tj. druga cór-
ka zmarłych oraz jej synowie, zgo-

dy na ekshumację nie wyrazili, 
twierdząc, że jest to niezgodne z 
ich przekonaniami, a i sami zmar-
li by tego nie chcieli. Ponieważ 
bez zgody wszystkich członków 
najbliższej rodziny, Pani Beata nie 
może uzyskać pozwolenia na eks-
humację, postanowiła skierować 
sprawę na drogę sądową. Tam do-
maga się, aby jej siostra i dwaj sio-
strzeńcy oświadczyli, że zgadzają 
się na wykopanie trumien. Dodat-
kowo pani Beata twierdzi, że brak 
uzyskania takiej zgody spowodu-
je, że ona sama nie będzie mogła 
być po śmierci pochowana w ro-

dzinnym grobowcu, który utrzy-
muje dba i opłaca od wielu już lat. 

Wątpliwości pojawiły się po 
pogrzebie 

Pani Beata przyznaje, że już po 
pogrzebie swojego ojca nabra-
ła wątpliwości co do miejsca po-
chówku. Jak twierdzi początko-
wo próbowano jej wmówić, że się 
myli. 

- Przekonywano mnie, że moje 
wątpliwości są jedynie wywołane 
wrażeniem optycznym, które two-
rzy spora ilość wiązanek i wieńców 
leżących na grobie. Dopiero póź-
niej pan Sebastian Furmańczyk 
przyznał w rozmowie ze mną, że 
moi rodzice nie zostali pochowani 
w rodzinnym grobowcu – opowia-
da pani Beata. 

Wspomniany, przez p. Beatę, 
Sebastian Furmańczyk, nie chciał 
zbytnio komentować całej sprawy. 
Jego zdaniem najważniejsze jest 
jednak, że rodzice pani Beaty spo-
czywają obok siebie. 

- Sprawa jest w sądzie i nie chcę 
się wypowiadać na tym etapie co 
do szczegółów, jednakże zawsze je-
stem gotowy do polubownego roz-
wiązania sprawy na swój koszt, co 
też proponowałem już wielokrotnie 
pani Beacie i miałem wrażenie, że 
pani Beata jest gotowa na nie przy-
stać. Pragnę przede wszystkim pod-
kreślić, że rodzice mojej klientki są 
pochowani obok siebie i to jest w 
mojej ocenie najważniejsze - mówi 
S. Furmańczyk.  

W rozmowie poza kasetą, wła-
ściciel nowogardzkiej firmy po-
grzebowej tłumaczył, że wie-
le osób nie zdaje sobie sprawy z 
tego, że granice nagrobków często 
nie są zgodne z faktycznym poło-
żeniem szczątków zmarłych. 

Pomylone kwatery…
W międzyczasie okazało się też, 

że istnieją poważne rozbieżno-
ści pomiędzy faktycznym poło-
żeniem niektórych nagrobków w 
kwaterze, gdzie pochowano zmar-
łych rodziców pani Beaty, a tym 
co pokazuje elektroniczna mapa 
sporządzona przez firmę karto-
graficzną. 

„Z otrzymanego od zarządu pi-
sma wynika, że po prawej stro-
nie grobowca rodzinnego pań-
stwa Sudoł, znajduje się grób o 
nr BV, rząd 7, grób 23, w którym 
spoczywają Romuald Bogus, Jerzy 
Paśko i Wiesława Zielińska. Jed-
nak z wiedzy i obserwacji powód-
ki (pani Beaty dop. red.) wynika, 
że po prawej stronie grobowca ro-
dzinnego znajdował się grób bez-

imienny” – czytamy we fragmen-
cie pozwu, jaki w sądzie złożyła 
pani Beata. 

Jak udało nam się ustalić z oso-
bami przygotowującymi mapę na 
zlecenie zarządcy cmentarza, Za-
kładu Usług Komunalnych w No-
wogardzie, błędy już dostrzeżono 
i mają być one skorygowane. Tłu-
maczono nam, że rozbieżności w 
numeracji grobów to efekt pomył-
ki „drukarskiej”. – Doszło do prze-
sunięcia numeracji o jedną pozy-
cję, stąd te rozbieżności – poinfor-
mował DN, właściciel firmy, która 
wykonywała elektroniczną mapę 
cmentarza w Nowogardzie. 

Wypełnić ostatnią wolę…
Sprawa jest rozwojowa i ma wie-

le wątków. Jest też z natury „de-

likatnych”, bo dotyczy rodzinnej 
i osobistej sfery. Pani Beata nie 
ukrywa, że jest w wieloletnim spo-
rze ze swoją siostrą, co jej zdaniem 
utrudnia znalezienie konsensu-
su. Uważa jednak, że jej obowiąz-
kiem, jako córki zmarłych, jest do-
pilnowanie, aby wola jej rodziców 
została uszanowana, nawet jeśli 
zapłaci za to pogorszeniem i tak 
już złych relacji z rodziną. 

- Nie potrafię żyć ze świadomo-
ścią, że moja mama leży z obcą dla 
niej osobą, a ojciec nie został po-
chowany w jakimkolwiek grobie, 
tylko gdzieś pomiędzy mogiłami i 
nawet nie ma żadnego nagrobku– 
mówi pani Beata. 

Kobieta ma nie tylko pretensje 
do zakładu pogrzebowego, które-
mu powierzyła pochówek swoich 
rodziców, ale i do zarządcy cmen-
tarza. 

-Zgodnie z regulaminem cmen-
tarza, zarządca ma obowiązek 
nadzorować każdy pochówek, wła-
śnie po to, aby nie dochodziło do 
takich pomyłek – dodaje kobieta. 

Z uwagi na skomplikowany cha-
rakter sprawy i rozbieżności w ze-
znaniach świadków, sąd zdecydo-
wał się na przeprowadzenie „eks-
perymentu procesowego”. Będzie 
to polegało na sprawdzeniu, gdzie 
konkretnie znajdują się trumny 
z ciałami zmarłych. Termin eks-
perymentu nie został jeszcze wy-
znaczony. Wiadomo natomiast, 
że kolejna odsłona sprawy w są-
dzie będzie miała miejsce w dru-
giej połowie czerwca. 

Do sprawy będziemy wracali. 
Marcin Simiński

Pani Beata uważa, że jej rodziców pochowano w złym miejscu, czego dowodzi również mapa cmentarza, na której  naniesiono 
położenie nagrobków.

W miejscu, gdzie teraz leżą betonowe dźwigary znajdował się rodzinny grób pań-
stwa Soduł. Po prawej widać świeżą mogiłę, która powstała po śmierci rodziców 
pani Beaty.
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Oświadczenia majątkowe 2015

Ile zarabiają radni z Nowogardu?
W minionym wydaniu DN opublikowaliśmy oświadczenia majątkowe kierownictwa naszej gminy, na czele z burmistrzem Robertem Czaplą. 
Dziś prezentujemy majątki radnych VII kadencji z naszej gminy. W następnej kolejności zaprezentujemy oświadczenia majątkowe kierowni-
ków jednostek organizacyjnych podległych gminie, szkół a później także władz powiatu i radnych powiatowych z Nowogardu. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Michał Bociarski 8 000 zł Mieszkanie o pow. 52,25 m2 o wartości 151 000 zł Dieta radnego – 11 399,76 zł, Praca w ARiMR 

– 41 264,15 zł
Nie dotyczy Kredyt hipoteczny PKO S.A. - 116 000 zł

Lidia Bogus Nie dotyczy Dom o pow. 200 m2 o wartości 450 000 zł, gospodarstwo rolne o 
pow. 4,5 ha o wartości 350 000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 91 682,83 
zł, Konferencje – 850 zł

Ciągnik siodłowy rok prod. 2005, 
Mercedes 408 rok prod. 1997, Naczepa 
rok prod. 2005, przyczepa Viola rok 
prod. 2013, Mecedes Actros rok prod. 
2005

Kredyt WBK – 100 000 zł, Umowa 
leasingowa Getin Bank – 55 000 zł, umowa 
leasingowa Getin bank – 55 000 zł

Arkadiusz 
Ciechanowski

15 000 zł Gospodarstwo rolne o pow. 45 ha o wartoci 450 000 zł Gospodarstwo rolne dochód – 50 000 zł, 
dieta radnego – 7 000 zł

Nie dotyczy Kredyt inwestycyjny w BGŻ Paribas – 140 
200,00 zł

Roman 
Kwiatkowski

2 000 zł Mieszkanie o pow. 87,

 m2 o wartości 320 000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 0,3519 
ha o wartości 7 000 zł, lokal użytkowy o pow. 36,6 m2 owartości 
135 000 zł, garaż o pow. 32 m2 o wartości 64 000 zł

Gospodarstwo rolne dochód – 580 zł, 
działalność gospodarcza – 585 509,12 zł, 
umowa zlecenie – 1600 zł

Volvo V50 rok prod. 2007 Kredyt obrotowy PKO Bank Polski – 70 
000 zł

Marcin Nieradka 2 000 zł Dom o pow. 74,59 m2 o wartości 285 000 zł Dieta radnego – 10 129,36 zł, działalność 
gospodarcza – 13 404,64 zł, zatrudnienie 
(etat) – 32 975,53 zł

Toyota Avensis rok prod. 2003 Kredyt konsumpcyjny Bank Raiffeisen – 27 
500 zł, kredyt hipoteczny Bank Pekao SA – 
256 410,00 zł 

Renata 
Piwowarczyk

Nie dotyczy Nie dotyczy Dieta radnej – 7 534,04 zł, umowa o pracę – 
70 754,37 zł

Nie dotyczy Kredyt gotówkowy Bank PKO S.A. - 34 000 
zł, kredyt gotówkowy Alior Bank – 2 000 zł

Andrzej Kania 30 000 zł Dom o pow. 104 m2 o wartości 240 000 zł, działka o pow. 1700 
m2 o wartości 80 000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 66 000 zł, 
dieta radnego i sołtysa – 9 285 zł, prowizja 
od podatku – 193 zł

Audi A4 rok prod. 2008, BMW X-3 rok 
prod. 2007

Kredyt na działalność Idea Bank – 35 873 
zł

Jolanta Bednarek Nie dotyczy Dom o pow. 120 m2 o wartości 200 000 zł, gospodarstwo rlne o 
pow. 4,61 o wartości 80 000

Gospodarstwo rolne dochód – 7 600 zł, 
dieta radnej i sołtysa – 10 545 zł, działalność 
wykonywana osobiście dochód – 1 576,37 zł

VW Touran rok prod. 2004 o wartości 
17 000 zł

Kredyt hipoteczny – 630 000 zł kredyt 
został zaciągnięty na zakup domu i działki 
ogrodowej w kwocie 90 000 zł w banku 
PKO S.A.

Mirosława Cwajda Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 55,59 m2 o wartości 50 000 zł, budynek 
gospodarczy o pow. 22,50 m2 o wartości 11 000 zł

Dieta radnej – 8 400 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogusław Dziura 63 000 zł Dom o pow. 100,80 m2 o wartości 350 000 zł Dieta radnego – 8 400 zł, emerytura – 35 
569,95 zł, umowa zlecenie – 60 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Bogumił Gała Nie dotyczy Dom o pow. 196 m2 o wartości 600 000 zł, działka rolna 
zabudowana o pow. 0,6241 ha o wartości 200 000 zł, działóka 
rolna niezabudowana o pow. 0,1361 ha o wartości 40 000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 29 456,12 
zł, dieta radnego – 7 280 zł

VW Transporter rok prod. 2005, Ford 
Focus rok prod. 2011

Nie dotyczy

Dawid Jurczyk 1 000 zł Mieszkanie o pow. 58,71 m2 o wartości 190 000 zł Wynagrodzenie za zatrudnienie – 35 577,29 
zł, dieta radnego – 8 658,75 zł

BMW E91 rok prod. 2005 Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO SA 
pozostało do spłaty – 157 240 zł

Dariusz Kielan Nie dotyczy Nie dotyczy Dieta radnego – 8 400 zł, umowa o pracę – 
19 665 zł

Citroen C3 Picasso rok prod. 2009 Nie dotyczy

Rafał Paśko 4 500 zł Mieszkanie  pow. 38,18 m2 o wartości 120 000 zł, mieszkanie 
o pow. 119,54 m2 o wartości 190 000 zł (współwłasność udział 
1/2), garaż o pow. 18 m2 o wartości 16 000 zł, garaż o pow. 
15,88 m2 o wartości 10 000 zł (współwłasność udział 1/2)

Umowa o pracę - 66 507,27 zł, dieta radnego 
– 10 079,36 zł, dieta członka Zarządu ROD 
– 418 zł, wynajem mieszkania – 10 200 
zł, pełnienie obowiązków społecznych – 1 
583,07 zł

VW Touran rok prod. 2003 Kredyt w banku PEKAO S.A. - 163 200 zł

Jowita Pawlak 3 000 zł Mieszkanie o pow. 67,7 m2 o wartości 160 000 zł, biuro o pow. 
44 m2 o wartości 90 000 zł, garaż o pow. 30 m2 o wartości 10 
000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 38 100,41 
zł, umowa o pracę – 74 054,20 zł, umowa 
zlecenia – 32 568,00 zł 

KIA Carens rok prod. 2015 Pożyczka gotówkowa w Banku PEKAO 
S.A. - 17 936,67 zł, pożyczka gotówkowa w 
Banku BGŻ – 9 725,97 zł

Piotr Słomski 25 000 zł Nie dotyczy Ze stosunku pracy – 2 164 zł, 
działalnośćwykonywana osobiśćie – 7 
783,76 zł, praca autorska – 1 925,50 zł, dieta 
radnego – 10 709 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Michał Wiatr Nie dotyczy Do o pow. 144 m2 o wartości 300 000 zł, działka pod domem 
o wartości 40 000 zł, działka rolna o pow. 0,16 ha o wartości 7 
800 zł

Z tytułu zatrudnienia – 51 471,42 zł, dieta 
radnego – 10 619,36 zł

VW Golf rok prod. 2004 Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO S.A. - 
132 188,38 zł

Anna Wiąz Nie dotyczy Dom o pow. 203 m2 o wartości 450 tys. zł, działka rolna o pow. 
0,56 ha o wartości 100 000 zł, budynek magazynowy o pow. 502 
m2 o wartości 250 000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 88 323 zł, 
dieta radnego – 8 214 zł

Skoda Rapid rok prod. 2014 Nie dotyczy

Marcin Wolny 40 000 zł Mieszkanie o pow. 69,56 m2 o wartości 202 000 zł Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 59 
265,74 zł, działalnośćwykonywana osobiście 
– 3 176,10 zł, dieta radnego – 8 050 zł, 
działalność gospodarcza dochód – 11 284 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny w Banku PEKAO S.A. - 
202 000 zł

Michał Krata 70 000 zł, 3 
200 euro, 7 
600 GBP

Nie dotyczy Działalność gospodarcza przychód/dochód 
– 360 875,86 zł/0,00 zł, dieta radnego 
– 10 649,77 zł, pełnienie obowiązków 
społecznych – 633 zł

BMW 645 CI rok prod. 2004 Pożyczka hipoteczna w Mbank – 139 
087,55 zł

Stanisław Saniuk 7 560 zł, 40 
euro

Mieszkanie o pow. 57,8 m2 o wartości 200 000 zł, garaż o pow. 
18 m2 o wartości 10 000 zł

Umowy o dzieło i zlecenia – 3 640,50 zł, 
emerytura – 73 023,26 zł, dieta radnego – 18 
746,46 zł

Toyota Corolla rok prod. 2014 Kredyt Bank – 250 000 zł, karta kredytowa 
debetowa PKO BP – 5 000 zł

Oprac: KR
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Henryk Kozłowski vel Różycki: lat 87, zmarł 23.05.2016r., pogrzeb 

odbył się 25.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Edward Kaumuk: lat 69, zmarł 23.05.2016r., pogrzeb odbędzie się 

27.05.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Gdy Jezus dokończył swoich 
mów do ludu, który się przysłu-
chiwał, wszedł do Kafarnaum. 
Sługa pewnego setnika, szczegól-
nie przez niego ceniony, chorował 
i bliski był śmierci. Skoro setnik 
posłyszał o Jezusie, wysłał do Nie-
go starszyznę żydowską z prośbą, 
żeby przyszedł i uzdrowił mu słu-
gę. Ci zjawili się u Jezusa i pro-
sili Go usilnie: „Godzien jest, że-
byś mu to wyświadczył, mówili, 
kocha bowiem nasz naród i sam 
zbudował nam synagogę”. Jezus 
przeto wybrał się z nimi. A gdy 
był już niedaleko domu, setnik 
wysłał do Niego przyjaciół z proś-
bą: „Panie, nie trudź się, bo nie 
jestem godzien, abyś wszedł pod 
dach mój. I dlatego ja sam nie 
uważałem się za godnego przyjść 
do Ciebie. Lecz powiedz słowo, 
a mój sługa będzie uzdrowiony. 
Bo i ja, choć podlegam władzy, 
mam pod sobą żołnierzy. Mówię 
temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: 
»Chodź« – a przychodzi; a moje-
mu słudze: »Zrób to« – a robi”. 
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił 
się i zwracając się do tłumu, któ-
ry szedł za Nim, rzekł: „Powia-
dam wam: Tak wielkiej wiary nie 
znalazłem nawet w Izraelu”. A 
gdy wysłani wrócili do domu, za-
stali sługę zdrowego. (Łk 7,1-10)

Jezus dziś pragnie pokazać każ-
demu z nas, że wiara jest dla każ-
dego. Pragnie pokazać nam, że 
wierzyć może każdy. Wystarczy 
chcieć. Dzisiejsza ewangelia po-

zwala nam na nowo odświeżyć 
sobie prawdę, że w każdym czło-
wieku jest ziarenko, zaczyn wia-
ry. Jednak to czy ona będzie się 
rozwijać, wzrastać zależy już tyl-
ko od nas. Od naszego podejścia, 
zaangażowania. Kościół w Litur-
gii Słowa stawia nam za przykład 
setnika, rzymskiego żołnierza. 
Popatrzmy dzisiaj na jego ser-
ce i niech rozpali się w nas pra-
gnienie posiadania takiego ser-
ca. Przejmujący jest fakt, że czło-
wiek bogaty, który skinieniem 
głowy może zmienić sobie słu-
gę, nabyć nowego tego nie robi. 
Pragnie jednak zrobić wszystko 
by ten odzyskał zdrowie. Co nam 
to mówi o jego sercu? Setnik jest 
człowiekiem szacunku. Dostrze-
ga godność każdego człowieka, 
nawet sługi, a w tamtych czasach 
sługa był nikim, był traktowany 
przedmiotowo. Czy moje serce 
jest sercem przesiąkniętym, ocie-
kającym szacunkiem do drugie-
go? W sposób szczególny do tych 
co są pode mną? Moi podwładni? 
Czy w stosunku do każdego na-
potkanego człowieka podchodzę 
z szacunkiem? Setnik pomimo 
swojej władzy potrafił wychodzić 
ku drugiemu. Ileż ciepłych słów 
odnośnie setnika usłyszał Jezus 
od starszyzny żydowskiej. Mó-
wili: kocha nasz naród, a nawet 
zbudował nam synagogę- miej-
sce modlitwy. Serce setnika było 
sercem religijnym. Pozytywnie 
podchodził do wiary Żydów. Za-
dbał o to by mieli swoją świąty-
nię, w której będą mogli oddawać 
cześć Bogu Jedynemu. Czy moje 
serce jest sercem religijnym? Czy 
dbam o dom modlitwy, do któ-
rego jestem przypisany? Pią-
te przykazanie kościelne mówi o 
tym, aby troszczyć się o potrze-
by Kościoła. Setnik na pewno by 
to zrobił, a ja? Czy otaczam tro-
ską dom samego Boga? Czy bio-
rę udział w różnych przedsię-
wzięciach w nim organizowa-

nych, ze świadomością, że robię 
to dla mojego Boga? Nie dla księ-
dza proboszcza, nie dla otaczają-
cych mnie ludzi, lecz dla Boga? 
Serce setnika przenikała świado-
mość jego miejsca w świecie. Bar-
dzo dobrze wiedział, że ma swo-
ich podwładnych, ale i wiedział, 
że są również ci co przewyższają 
go godnością. Czy ja znam swo-
je miejsce w świecie? Czy wierzę 
w to, że w tym domu, ten rodzi-
nie, w tym miejscu zamieszkania 
mogę się zbawić? To nie o miej-
sce ani o ludzi mnie otaczających 
się rozchodzi, ale o to co dzieje 
się w moim sercu. Setnik bardzo 
dobrze wiedział czym jest wojna, 
czym jest walka. Wiedział też, że 
walkę, która toczy się o życie jego 
sługi nie wygra podległym mu 
wojskiem. Wygrał te walkę swo-
ją wiarą. Jezus był jego wiarą za-
chwycony. Powiedział, że u niko-
go w Izraelu takiej wiary nie zna-
lazł. Setnik nie widział Jezusa, Je-
zus nie widział chorego, a jed-
nak na płaszczyźnie wiary za-
działy się wielkie rzeczy, zadzia-
ły się cuda. Wiara setnika wzro-
sła, sługa odzyskał zdrowie, Jezus 
był zdumiony. A ja? Co dzisiejszy 
fragment zmieni w moim myśle-
niu, zmieni w moim postępowa-
niu? Czy zmieni się coś w moim 
sercu? 

ks. Krystian Dylewski

Już w sobotę podziękujmy za...

40 lat kapłaństwa 
ks. Kazimierza 
Łukjaniuka 
Jak już informowaliśmy, w najbliższą sobotę, 28 maja, w Ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskiego,  odbędą się uroczysto-
ści z okazji 40 rocznicy Święceń Kapłańskich księdza kano-
nika Kazimierza Łukjaniuka. 

Msza św. dziękczynna odpra-
wiona zostanie o godz. 11:00, 
oczywiście w Kościele pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie. Będzie ona połączona rów-
nież z 15 rocznicą odprawienia 
pierwszej Mszy św. w świątyni 
przy ul. Jana Pawła II (na osiedlu 
Gryfitów).

Ks. Kazimierz Łukjaniuk jest 
proboszczem parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Pełni też funk-
cję dziekana nowogardzkiego De-
kanatu. Wcześniej pracował jako 
proboszcz parafii pw. św. Anny w 
Długołęce. 

Redakcja już dziś składa ks. Ka-
zimierzowi najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji obchodzonego Ju-
bileuszu Kapłaństwa, życząc Dzie-
kanowi bożego błogosławieństwa 
na kolejne lata sprawowania po-
sługi. 

Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich wiernych do wspólnej 
modlitwy dziękczynnej podczas 
Mszy św., jaka zostanie odpra-
wiona w sobotę, 28 maja, o godz. 
11:00, w dniu Jubileuszu Kapłań-
stwa ks. Kazimierza Łukjaniuka.  

MS



27-30.05.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

recytatorski konkurs w SP 4 

„Wypłyń na głębię”
We wtorek (24 maja), 37 uczniów z terenu Gminy Nowogard wzięło udział w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego pn. „Wypłyń na głębię”, w SP 4 w  
Nowogardzie.  

Oficjalnego otwarcia uroczy-
stości dokonała o godzinie 9:00, 
pani Beata Kuligowska – dyrektor 
SP 4, która powitała uczniów oraz  
ich opiekunów. Nieco później od-
był się występ lokalnej poetki pani 
Haliny Zając i jej wnuczki Małgo-
rzaty. Pani Halina specjalnie na tę 
okazję przygotowała dwa autor-
skie teksty poetyckie. 

Udział w tegorocznym konkur-
sie wzięło łącznie 37 uczniów z 8 
szkół z terenu Gminy Nowogard 
tj. SP 1, SP 2, SP 3, SP 4 SP Orze-
chowo, SP Długołęka, SP Żabo-
wo, SP Strzelewo. W takcie kon-
kursu uczniowie  zaprezentowali 
się w utworach nawiązujących do 
twórczości i poezji Jana Pawła II.  
Mali poeci wyrecytowali m.in. ta-
kie wiersze jak: „List do Ojca Św.”, 
„Papież Jan Paweł II”, „Ślad Ojca”, 
„Na szczytach Tatr”  oraz wie-
le, wiele innych. Oceny i wyboru 
zwycięzców dokonało jury w skła-
dzie: Izabela Koladyńska, Bernar-
da Korycko oraz ks. dr Ireneusz 
Kamionka. Komisja konkurso-

wa  przyznawała punkty uczniom 
za dobór repertuaru, interpreta-
cję tekstu oraz ogólny wyraz arty-
styczny. 

I tak w klas I- III szkół podsta-
wowych I miejsce ex aequo zajęli 
Kacper Ferensztajn i Jakub Para-
dziński z klasy II SP 3, opiekunem 
uczniów jest pani Iwona Kusek. 

III miejsce zajął Miłosz Zieliński  
z klasy II SP 2, opiekunem Miło-
sza jest pani Krystyna Gradzik. 

W klasach I-III wręczono rów-
nież wyróżnienia. I tak osoba-
mi wyróżnionymi zostali: Kaja 
Żminda z klasy II  Szkoły Podsta-

wowej nr 1 (opiekun Beata Biniec-
ka), Marcelina Wróbel z klasy II z 
Żabowa ( opiekun Anna Dynow-
ska) oraz Leon Bitenc z klasy I z 
SP 4 (opiekun Beata Andrysiak). 
W klasach IV-VI zwyciężczynią 
konkursu recytatorskiego została 
Angelika Sikora, uczennica klasy 
V Szkoły Podstawowej nr 1, opie-

kunem dziewczynki jest pani Edy-
ta Kamińska. Wysokie, bo II miej-
sce zajęła Emilia Misarko z klasy 
IV SP nr 4 (opiekun  Renata Li-
sowska), III miejsce zajął Wik-
tor Duraj, uczeń klasy V SP nr 1, 
opiekunem chłopca jest pani Edy-
ta Kamińska. W klasach IV-VI  
wyróżnione też zostały dwie oso-
by: Martyna Nawara z klasy VI SP 
nr 1 (opiekun Edyta Kamińska) 
oraz Martyna Owczarek uczenni-
ca klasy V SP 4 (opiekun  Renata 
Lisowska).  Na zakończenie, lau-
reaci konkursu otrzymali z rąk ks. 
dr Ireneusza Kamionki  jego au-
torskie książki.

Fundatorzy: ks. dr Ireneusz Ka-
mionka, Bernarda Korycko-Prze-
wodnicząca Rady Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas Christina 
w Szczecinie, Ewa Kasprzyk, Pie-
karnia Marianny Malinowskiej, 
Piekarnia Karsk, Piekarnia Wal-
demara i Barbary Pędziszczak. 

Patron Medialny: Dziennik No-
wogardzki. 

KS

Występ Marceliny, jak i wielu innych 
uczestników  nagrodzono dużymi bra-
wami

Podczas konkursu Leon zaprezentował  
wiersz pt. Na szczytach Tatr

Marcel zaprezentował się w utworze 
pt. Prośba do Ojca Świętego

Zapraszamy na „Noc bibliotek”  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie,  
która odbędzie się  
     w sobotę 4 czerwca od godz. 19.00 do 22.00. 
 

W programie: 

 Wspólne oglądanie filmu na podstawie książki A. Maleszki "Magiczne drzewo" 

 Noc detektywów w bibliotece czyli na tropie przygód Lassego i Mai 
 Tajemnica skrzyni z tytułami 
 Nocne poszukiwania skarbu w bibliotece - koniecznie zabierz ze sobą latarkę  
 Nocne zwierzęta czyli rozpoznajemy odgłosy zwierząt 

 Teatrzyk cieni czyli zabawa dla każdego 

 Potwory z książek - czy się ich boimy? 
 

Przyjmujemy zgłoszenia uczestników w wieku od 9-13 lat. 
Potrzebna jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w "Nocy bibliotek" 

(druk do pobrania w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym) 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
z a p r a s z a 

31 maja /wtorek/ o godz. 16.30
na drugą część  słowno-muzycznego spektaklu 

o poezji ks. Jana Twardowskiego 
przygotowanego przez panią Józefę Szukalską

Gościem specjalnym będzie pan Stanisław Heropolitański,
 pracownik książnicy Pomorskiej.

Uwaga Maturzyści z roku 1966 
Komitet Organizacyjny informuje, że 

spotkanie koleżeńskie 
z okazji 50-lecia Matury odbędzie się 25 
czerwca 2016 (sobota), w hotelu Oskar w 

Nowogardzie. Początek o godz. 14:00. 
Hasło spotkania: 

MATURA TYSIĄCLECIA 
Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu: 

608 233 414. 

Zebranie informacyjne 
rodziców uczniów klasy 

pierwszej                                      
na rok szkolny 2016/2017, odbędzie się
8 czerwca br. (środa) o godzinie 1700

w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nowogardzie.

Serdecznie zapraszamy!

a. Gałęski wręczył dyplomy

Kolejna grupa Polaków  
z Mariupola zdawała egzaminy
132 osoby, czyli  Polacy przebywający w Ośrodku „Caritas” w Rybakach na Mazurach, otrzy-
mały świadectwa ukończenia kursu języka polskiego. 

Świadectwa wręczył mieszka-
niec Nowogardu  A. Gałęski, zara-
zem dyrektor Instytutu Kształce-
nia Ustawicznego Wspólnoty Pol-
skiej w Warszawie, odpowiedzial-
ny za przygotowanie naszych ro-
daków do stałego już zamieszki-
wania w Polsce. Polacy pochodzą-
cy tym razem z okolic  Mariupo-
la  w  Donbasie, to kolejna grupa 
mieszkańców ziem Ukrainy ob-
jętych działaniami wojennymi, 
przyjęta  na stałe do kraju w ra-
mach akcji polskiego Rządu. Kurs 
języka polskiego trwał w ośrodku  

w terminie od 04.01 do 25.05.16r., 
a egzamin 17 maja. Naukę prowa-
dzili nauczyciele z Warszawy. Te-
raz wszyscy Polacy z tej grupy do-

stali już mieszkania i propozy-
cje pracy na terenie wielu woje-
wództw.

Red.
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AUTORYZOWANY SKLEP I SERWIS
ul. Warszawska 5 (PODKOWA )

tel. 91 573 06 04

LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

Kosiarka spalinowa
z napędem 
GV 48 TK Allroad 4
* Funkcje 4 w 1
* Szerokość cięcia 46 cm
            * Moc 5 KM

Kosa spalinowa
Sparta 380T
* Szelki
* Nóż do trawy
* Moc 2,0 KM

www.victus.pl

0
RATY

%

Wymagania:
• Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi. 
• Doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku.  
• Wykształcenie minimum zawodowe.  
• Zaangażowanie i chęć do pracy.
• Dyspozycyjność. 
                                       

               SZLIFIERZ POWŁOK LAKIERNICZYCH 
                                           - praca dla kobiet
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe. 
• Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym.
• Dyspozycyjność,
• Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy:
• Możliwość przyuczenia do zawodu i rozwoju zawodowego. 
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Niezbędne narzędzia do pracy.

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie 
jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl  lub

Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 111 

   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” tym razem odwiedzamy targowisko miejskie

Nowogardzki Rynek sercem drobnego handlu
Tym razem, w ramach naszego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, postanowiliśmy odwiedzić nowogardzkie targowisko, by porozmawiać z kilkoma 
sprzedawcami na temat kondycji drobnego handlu, również w kontekście zmian do jakich doszło na rynku w ostatnich latach. 

Naszą pierwszą rozmówczynią 
jest pani Genowefa Longer, wła-
ścicielka stoiska z odzieżą i obu-
wiem. - Na targowisku miejskim 
w Nowogardzie pracuję już 13 lat. 
Rozpoczynając swoją działalność 
widziałam, jak handel na rynku 
rozkwitał. Na chwilę obecną sytu-
acja ta się zmieniła. Nasze docho-
dy znacznie się zmniejszyły. Bywa 
często tak, że nie jesteśmy w stanie 
utrzymać nawet samych siebie. Są 
miesiące, kiedy musimy dokładać 
do interesu. Pomimo tego, co tu się 
dzieje, my dalej będziemy promo-

wać rynek. Ja oraz moi klienci nie 
wyobrażamy sobie, że miejsca tego 
mogłoby nie być. Oprócz sprzę-
tu AGD i zabawek, na naszym 
rynku można dostać praktycznie 
wszystko. Klienci  mogą  zakupić 
u nas dobrej jakości odzież, obu-
wie, owoce, warzywa, kwiaty, a 
nawet i sadzonki. Ja osobiście zaj-
muję się sprzedażą  odzieży, obu-
wia oraz wszelkiego rodzaju do-
datków. Na moim stoisku klienci 
mogą nabyć skórkowe kapcie, skó-
rzane kamizelki męskie i materia-
łowe, bluzki, spodnie, sukienki, pa-
ski, szelki, a nawet czapki dla dzie-
ci i dorosłych. Tak naprawdę, każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Ale nie-
stety, muszę to powiedzieć, w ostat-
nim czasie na rynku pojawia się 
coraz mniej klientów, jest to też w 
dużej mierze spowodowane tym, 
że ludzie nie mają pieniędzy, bo 
nie mają pracy. Kiedyś to miejsce 
było zupełnie inne. Na rynku za-
wsze coś się działo. Teraz bywa z 
tym różnie. Dla mnie, nowogardz-
kie targowisko zawsze będzie miej-
scem w którym spotykają się lu-
dzie. Zawsze ktoś się zatrzyma, po-
rozmawia, a to jest naprawdę miłe. 

Podążając dalej zatrzymaliśmy 
się przy stoisku z męską odzie-
żą. Tam spotkaliśmy pana Janusza 
Synowca, który z chęcią opowie-
dział nam o swojej pracy i długo-
letnim stażu w handlu... 

 -  Jeszcze około 10 lat temu, ry-
nek  tętnił życiem. Stoisk było o 
wiele więcej, miejsc pracy również. 

Od roku 2014 ubyło tu około 40%-
50 % miejsc pracy. Myślę, że spo-
wodowane jest to tym, że na mie-
ście powstało więcej supermarke-
tów i sieciówek. Na nowogardz-
kim rynku pracuję od  1998 roku. 
Ja oferuję klientom zakup u mnie 
odzieży męskiej. W moim punk-
cie można kupić m.in. koszulki, 
spodnie dżinsowe, dresowe oraz 
bluzy. Asortyment mamy bardzo 
obszerny. W dodatku oferujemy 
naszym klientom  zakup poście-
li, kołder, ręczników, skarpet i pi-
dżam. Przez tyle lat, co tu pracu-

ję, udało nam się pozyskać grono 
stałych klientów, którzy z chęcią 
odwiedzają to miejsce. Stali klien-
ci przychodzą do nas od ponad 10 
lat. Produkty dla naszych klientów 
specjalnie przywozimy z Łodzi, a 
nawet i z Warszawy. Chcemy, aby 
produkt ten był dobrej jakości.   

Kilka metrów dalej znajduje się 
sklep obuwniczy pani Eweliny, do 
którego również zaglądamy, by 
porozmawiać o sytuacji w jakiej 
funkcjonują handlowcy na rynku. 

-Moim zdaniem, Burmistrz oraz 
Rada Gminy powinni zmoderni-
zować Targowisko Miejskie w No-
wogardzie. Tym działaniem po-
zyskaliby więcej miejsc pracy. Bo 
inne lata przecież rynek był prze-
pełniony stoiskami i ludźmi, a te-
raz sama pani widzi co tu się dzie-
je. Wiele osób zrezygnowało ze 
swojej działalności ze względu na 
koszty związane z opłatami, jakie 
gmina pobiera. 

Ja na rynku pracuję od 1992 

roku, a wcześniej pracowała tu 
moja mama. Bardzo dobrze wspo-
minam te czasy, kiedy rynek tętnił  
życiem. Pamiętam, że dwa razy w 
tygodniu jeździło się po towar, bo 
było tak duże zapotrzebowanie na 
dany produkt.  Przez rynek czasa-
mi nawet nie dało się przejść. Wy-
daje mi się, że te czasy już nigdy nie 
wrócą, choć mimo wszystko trzeba 
być dobrej myśli. Chciałabym też 
powiedzieć, że niektórzy z nas jed-
nak świetnie sobie radzą, pomimo 
tego, że zostało nas tak niewielu. 
Są punkty, które naprawdę świet-
nie prosperują. U nas na rynku 
można nabyć świeże owoce i wa-
rzywa, co sobotę przyjeżdża też tu 
masarnia. Nie mamy tu drogo, je-
steśmy bardzo otwarci na współ-
pracę. Zapraszamy bardzo serdecz-
nie na zakupy na nasze targowi-
sko. W moim sklepie obuwniczym 
„DAMAR” można nabyć wszelkie-
go rodzaju obuwie. Oferuję  zakup 
swoim klientom tenisówek, klapek, 
obuwia  sportowego i dziecięce-
go. Każdy w godzinach od 8:00 do 

17:00 znajdzie coś dla siebie. Cie-
szy mnie fakt, że tak wiele osób od 
lat do nas przychodzi. Bo każdy z 
nas pozyskał stałych klientów. Do 
nas na zakupy potrafią przyjść na-
wet  mieszkańcy wiosek. 

Podczas wizyty na rynku  od-
wiedziliśmy również stoisko pani 
Anny Laskowskiej- Lisieckiej, któ-
ra od 3 lat prowadzi tu działal-
ność. Według pani Anny, rynek w 
dalszym ciągu funkcjonuje dzię-
ki klientom, którzy od lat przy-

chodzą tu na zakupy.  - Zajmu-
ję się głównie sprzedażą bielizny i 
pidżam. Swoją działalność, w tym 
miejscu, rozpoczęłam 3 lata temu. 
Kiedyś rynek był miejscem, przez 
które nie dało się przejść, a teraz  z 
roku na roku jest coraz gorzej. Na-
sza przyszłość jest jedną wielką nie-
wiadomą. Na opłaty i czynsz na 
szczęście uda mi się zarobić, ale 
czasami są dni kiedy nie ma utar-
gów, a przecież za wszystko trze-
ba zapłacić. Są też i takie dni kiedy 
zastanawiam się, czy przypadkiem 
tego stoiska nie zamknąć. Dzięki 
ludziom, którzy tu przychodzą, my, 
przedsiębiorcy, jakoś prosperujemy. 
Bez klientów tak naprawdę rynku 
by nie było. Chciałabym zaznaczyć, 
że na mieście jest bardzo dużo skle-
pów, które oferują klientom małe 
rozmiary ubrań oraz ubrania typo-
wo młodzieżowe. U mnie, oraz na 
innych stoiskach, osoby starsze bez 
problemu znajdą coś dla siebie. Ja 
osobiście sprzedaję odzież pocho-
dzenia polskiego i tureckiego. Bywa 
też często tak, że klienci od same-
go rana potrafią czekać aż otwo-
rzę swoje stoisko. Bardzo cieszę się, 
że klienci mnie odwiedzają i dzię-
ki dobrym opiniom i sprawdzonym 
produktom przyprowadzają za 
sobą kolejnych klientów. Wiem, że 
klient, który chce kupić dany pro-
dukt, patrzy przede wszystkim  na 
jego jakość, stąd nie sprowadzam 
do mojego sklepu produktów wyko-
nanych z polieterów. Do mnie po-
trafią przyjeżdżać klienci z Reska, 
Świnoujścia, Kamienia Pomorskie-
go, a nawet z Golczewa. W sprze-

dażny generalnie mam produk-
ty bawełniane, po przystępnych 
cenach, a za bawełnianą piżamę 
klient zapłaci około 30 zł. Zachę-
cam również do zakupu owoców 
i warzyw u nas w rynkowych wa-
rzywniakach, gdyż ceny produktów 
potrafią być niższe niż w supermar-
ketach, a codziennie jest nowa do-
stawa. Każdy z nas stara się, aby 
produkty były najwyższej jakości. 

Kończąc nasz pobyt na rynku 
odwiedziliśmy także punkt sprze-
daży z odzieżą pana Artura Cie-
pieli. W związku z tym, że wła-
ściciela stoiska nie udało nam 
się spotkać, więc postanowiliśmy 
porozmawiać z panią Kazimie-
rą Piórkowską, pracownicą tego 
sklepu. 

- Na rynku pracuję od 18 lat. 
Obecnie zatrudnia mnie pan Ar-
kadiusza Ciepiela. W sprzedaży 
posiadamy dobrej jakości towar i 
w przystępnych cenach. Sprzeda-
jemy eleganckie garsonki, bluzki, 
spodnie. Z pewnością zwłaszcza 
osoby starsze znajdą w naszej ofer-
cie coś dla siebie. 

Kiedyś rynek przepełniony był 
stoiskami. Każdy tu pracujący 
handlował i wszyscy byli zadowo-
leni. Teraz wszystko podupadło. 
Nie jestem w stanie powiedzieć, 
dlaczego tak się stało. W okresie zi-
mowym z pewnością jest nam cię-
żej. Każdy deszcz czy śnieg wpływa 
niekorzystnie na sprzedawany tu 
towar, bo po prostu ulega on przez 
to zniszczeniu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
mimo zmieniającej się rzeczywi-
stości w handlu, zdominowanym 
przez wielkie sklepy, miejski ry-
nek przetrwa jeszcze długie lata. 
Warto też aby miejskie władze 
wsłuchały się w słowa handlow-
ców, z którymi rozmawialiśmy, 
i pomyślały o modernizacji tego 
miejsca, tak by mogło ono speł-
niać oczekiwania coraz bardziej 
wymagających klientów i przycią-
gnąć nowych handlowców w to 
miejsce.  

KS 
Pani Ewelina, właścicielka Sklepu Obuwniczego DMAR

Kazimiera Piórkowska

Genowefa Longer

Anna Laskowska- Lisiecka
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Z cyklu eseje Jana Czesława kozakowskiego

Moje kino - cz. 1
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek, absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskie-
go Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych kilkakrotnie w DN. Ostatnio publikowaliśmy 
refleksje zatytułowane „Moje Radio”. Dzisiaj rozpoczynamy publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez pana Jana, noszącego tytuł: „Moje kino”. Au-
tor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako widza, a scenerią  tych „doświadczeń kina” jest  głównie ziemia nowogardzka. Sam pan Jan mimo że od wie-
lu lat mieszka w Szczecinie to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi, w tych dniach dzielił się swoimi wspomnieniami z 
uczniami SP w Długołęce. Został tam zaproszony przez dyr. Szkoły. Ze względu na obszerność materiału podzieliliśmy go na  2 odcinki,  dzisiaj odcinek 1.

Do Szkoły Podstawowej w Długo-
łęce chodziłem w latach 1955-1962. 
Raz w miesiącu do naszej szkoły 
przyjeżdżało kino oświatowe. Sym-
patyczny pan wyświetlał nam filmy 
edukacyjne, dokumentalne i kre-
skówki. Pamiętam film o wizycie w 
Polsce prezydenta Indonezji, Sukar-
no. Tutaj też obejrzałem pierwszy 
w życiu film fabularny, który zro-
bił na mnie wstrząsające wrażenie. 
Była to "Biała grzywa", film francu-
ski w reżyserii Alberta Lamorisse-
`a, wyprodukowany w 1953 r. Pięk-
ny film o przyjaźni chłopca Folco z 
dzikim koniem, w którą wkraczają 
okrutni dorośli. W Internecie zna-
lazłem na ten temat artykuł w dwu-
tygodniku „Konie i rumaki” z 1994 
r. Jakiś niedoinformowany dzienni-
karzyna, opisując ten film stwier-
dził, że nie dotarł on nigdy na pol-
skie ekrany. Tłumaczył to przyczy-
nami politycznymi – film nie mógł 
podobać się ówczesnym polskim 
władzom, gdyż był metaforą wolno-
ści. Oburzyło mnie bardzo takie za-
kłamywanie historii. Napisałem list 
do redakcji, lecz żadnej odpowiedzi 
nie dostałem. 

Film „Biała grzywa” miał tylko 40 
minut i może dlatego był wyświe-
tlany przez kino oświatowe. Pełno-
metrażowe filmy były pokazywa-
ne przez tzw. kino objazdowe. Kino 
miało własny samochód, w któ-
rym operatorzy przewozili sprzęt i 
w którym mieszkali. Ciekawe, czy 
operatorzy kina objazdowego wie-
dli takie życie, jakie przedstawiono 
we francuskim filmie "Narzeczona 
Pirata"? Tytułowy Pirat był właści-
cielem kina objazdowego. Jego na-
rzeczona mieszkała w małej miej-
scowości, do której co jakiś czas za-
jeżdżało kino na kołach.

W naszej części powiatu 
nowogardzkiego pojawiało się kino 
objazdowe nr 4, początkowo raz na 
miesiąc w miejscowościach, w któ-
rych była jakaś świetlica. O projek-
cji mieszkańcy byli powiadamiani 
plakatami i głośną muzykę nada-
waną z megafonów, słyszaną – w 
zależności od pogody - nieraz kil-
ka kilometrów dalej. U nas, w No-
wych Wyszomierkach słychać było 
ją z Wyszomierza, słychać było też 
z Krasnołęki. Na plakatach wpisa-
ne były tytuły filmów, ceny biletów 
oraz wiek widzów wymagany do 
obejrzenia filmu (słynne „dozwolo-
ne od lat osiemnastu”).  W Wyszo-
mierzu przybytkiem X Muzy sta-
wała się świetlica w budynku Gro-
madzkiej Rady Narodowej (obok). 
Świetlica była na parterze. Odby-
wały się w niej także zebrania, zaba-

wy oraz przedstawienia teatru ama-
torskiego. Operatorzy rozwiesza-
li ekran, w pobliżu umieszczali gło-
śniki, ustawiali na stoliku projek-
tor, a obok okrągłe płaskie pudeł-
ka z taśmami filmowymi. Jedna ta-
śma przeważnie zawierała pół filmu 
(mniej więcej godzinę). Podczas 
wyświetlania projektor cicho szu-
miał. W strumieniu światła emi-
towanym przez projektor krążyły 
drobiny kurzu i dym z papierosów, 
gdyż wtedy wolno było palić w cza-
sie projekcji. Wieczór spędzony w 
takim kinie składał się z następują-
cych części: Polska Kronika Filmo-
wa, film dokumentalny i dwa filmy 
fabularne. Najczęściej były to obra-
zy radzieckie, wyświetlano też fil-
my francuskie, włoskie, angielskie i 
amerykańskie.  Pamiętam takie fil-
my jak Arsene Lupin, O życie Ruth, 
Przybycie Tytanów, Krążownik 
Szos, Zbrodnia przy ulicy Dantego, 
Kainowa Zbrodnia, Los człowieka, 
Helena Trojańska, Huzarska Balla-
da, Haszek i jego Szwejk. Ten ostat-
ni to był film produkcji radziecko-
-czechosłowackiej, w rolach głów-
nych wystąpili Josef Abrham, Ru-
dolf Hrusinsky i Irina Gułaja. Była 
to chyba pierwsza aktorka, która mi 
się bardzo podobała. Nie podbiła 
natomiast mojego serca Dolores del 

Rio, odtwórczyni głównej roli w fil-
mie   Maria Candelaria, chociaż do-
rośli mówili z uznaniem o jej uro-
dzie. Z dwóch filmów fabularnych 
pierwszy był dozwolony dla mło-
dzieży szkolnej, drugi dla dorosłych 
– od 16 lub 18 lat. Pewnego razu 
bardzo chciałem obejrzeć film dla 
dorosłych, chociaż chodziłem jesz-
cze do podstawówki. Jeden z opera-
torów wziął te kilka złotych (chyba 
cztery) za seans i kazał mi ukryć się 
za ławkami podczas projekcji. Jed-
nakże drugi kiniarz był bardziej ry-
gorystyczny. Wypatrzył mnie wśród 
publiczności, wyciągnął zza ławek, 
oddał pieniądze i wyprosił z sali. 

W 1959 mój brat Seweryn w wie-
ku 27 lat został przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Wyszomierzu. Przewodniczący 
GRN to odpowiednik wcześniejsze-
go (do 1954) lub późniejszego (po 
1972) - wójta. Biuro GRN znajdo-
wało się na pierwszym piętrze bu-
dynku, obok Biblioteki Gromadz-
kiej. Kiedyś w Polskiej Kronice Fil-
mowej pokazano kościół Świętego 
Seweryna w Kolonii. Obok kościo-
ła znajdował się wyszynk piwny Se-
verin. W komentarzu lektor powie-
dział, że Niemcy spożywają piwo w 
przybytku pod wezwaniem Święte-
go Seweryna, co wywołało wybuch 
śmiechu wśród obecnych na sali. 
Mnie jakoś to nie rozbawiło.

15 lipca 1960 - w 550. rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem - ma miejsce pre-
miera filmu historycznego "Krzyżacy 
 wg powieści Henryka Sienkiewi-
cza w reżyserii Aleksandra Forda. Po 
wakacjach 1960 najstarsze klasy ze 
szkoły w Długołęce jadą pociągiem 
do Gryfic, żeby obejrzeć ten film w 
kinie „Capitol”. Nowogardzkie kino 
„Orzeł” nie było jeszcze przystoso-
wane do wyświetlania filmów pano-
ramicznych. Chociaż znałem książ-
kę film "Krzyżacy" zrobił na mnie 
wielkie wrażenie i chyba do dzisiaj 
nie potrafię się oprzeć urokowi tego 
dzieła. Z Gryfic wracamy już nocą. 

Między Płotami a Nowogardem, po 
prawej stronie, widzimy przez okna 
jakiś duży pożar. To jakby dopełnia 
nastrój wywołany obejrzeniem fil-
mu.

W czerwcu 1958 odwiedził nas 
mój brat stryjeczny Jan Józef, syn 
stryjka Jana Kozakowskiego. Był w 
drodze do jednostki wojskowej w 
Kołobrzegu, gdzie miał odbyć za-
sadniczą służbę wojskową. Jako żoł-
nierz miał Józek ciekawą przygodę z 
filmem, opowiadał o tym po latach. 
Wraz z kolegami brał udział w na-
kręcaniu najważniejszego fragmen-
tu "Krzyżaków" Aleksandra For-
da – bitwy pod Grunwaldem. Żoł-
nierze jako statyści występowali raz 
jako Krzyżacy, a raz  jako Żmudzi-
ni. Podobno podczas sceny zabicia 
Ulricha von Jungingen żołnierze - 
statyści tak się wczuli w role, że do-
słownie poturbowali Stanisława Ja-
siukiewicza, odtwarzającego postać 
Wielkiego Mistrza.

Jeszcze w podstawówce założy-
łem zeszyt, w którym zapisywałem 
tytuły obejrzanych filmów. Począt-
kowo było to łatwe, lecz gdy poja-
wiła się telewizja, a z nią mnóstwo 
filmów, przestałem prowadzić taki 
rejestr. Kolega z Ogólniaka Zbyszek 
Zarzycki, późniejszy profesor Poli-
techniki Szczecińskiej, też bardzo 
interesował się filmem. Kupował ty-
godnik Film. Ja też zacząłem polo-
wać w nowogardzkich kioskach na 
ten tygodnik, żeby śledzić co nowe-
go się dzieje w polskiej i światowej 
kinematografii. Zbyszek zaraził też 
mnie pasją do rozrywek umysło-
wych: szarad, krzyżówek, kalambu-
rów i rebusów. Był taki tygodnik, do 
dzisiaj istniejący, Rozrywka. Przez 
wiele lat kupowałem także Szpilki i 
Karuzelę.

Bodajże w 1964 nowogardzkie 
kino „Orzeł”, zaczęło wyświetlać 
film Alfreda Hitchcocka zatytuło-
wany, nomen omen, "Ptaki". Obraz 
ten cieszył się niesamowitą popu-
larnością, również w Polsce. "Ptaki" 
zbulwersowały Anastazję Nowak, 
która uczyła nas języka rosyjskiego 
w Liceum. Pani Nowak, wielka mi-
łośniczka zwierząt, bardzo krytyko-
wała ten film, mówiąc, że zwierzęta 
nie są zdolne do takiego okrucień-
stwa, jakie przedstawiał Hitchcock 
na ekranie. 

W październiku 1965 nasze kla-
sy z Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie wyjechały do Szczeci-
na pociągiem, by w kinie „Kosmos” 
obejrzeć film Andrzeja Wajdy "Po-
pioły". Premiera filmu opartego na 
powieści Stefana Żeromskiego była 
jednym z ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych roku.

Kino to, według powszechnie 
przyjętej klasyfikacji, X Muza. Na-
tomiast telewizja, takie radio, któ-
re nie wymaga uruchamiania wy-
obraźni, to Muza XI. Telewizja jest 
młodszą siostrą filmu. Do początku 
lat 60. pogoda u nas była różna, ale 
nie było „szklanej pogody”. „Szyby 
niebieskie od telewizorów” zaczęły 
błyszczeć później, chyba że zabra-
kło prądu - wówczas nie błyszcza-
ły. Pierwszy telewizor w wyszomier-
skiej świetlicy pojawił się dopiero w 
roku 1961 lub 1962. W jakiś nie-
dzielny wieczór wyświetlono film 
o mafii sycylijskiej. Dziwiło mnie, 
że wszyscy aktorzy mówią jednym 
głosem. Okazało się, że to głos lek-
tora. Więcej programów telewizyj-
nych mogłem oglądać w Liceum 
nowogardzkim, do którego zaczą-
łem chodzić we wrześniu 1962. W 
jednej z pracowni stał olbrzymi te-
lewizor, włączany przeważnie na 
lekcjach języka polskiego. Ogląda-
liśmy przedstawienia teatru Telewi-
zji Polskiej (sztuki Gogola, Czecho-
wa, Kruczkowskiego), film amery-
kańsko-brytyjski Książę i aktorecz-
ka z Laurencem Olivierem i Mari-
lyn Monroe. W styczniu 1963, pod-
czas zimy stulecia, zamieszkałem 
w internacie LO przy Wojska Pol-
skiego, niedaleko Prewentorium. W 
niedzielę mogliśmy oglądać więcej 
telewizji. Z tych czasów pamiętam 
głównie „Kabaret Starszych Panów”.

Pierwszy telewizor na naszej ko-
lonii, Nowych Wyszomierkach, 
miał Ryszard Piotrowski, który oże-
nił się z córką sąsiadów, Elżbietą 
Stępnik. Kupił go w 1965. Chodzi-
łem do Piotrowskich oglądać serial 
francuski "Belfegor – Upior Luwru", 
Festiwal Piosenki w Opolu czy So-
pocie. Przed filmem był Dziennik 
Telewizyjny prowadzony przez An-
drzeja Kozerę, a w sobotę Monitor, 
w którym gospodarzem był Karol 
Małcużyński. Stępnikowie ze szcze-
gólnym zainteresowaniem ogląda-
li francuskie filmy i programy roz-
rywkowe (Gilbert Becaud, Charles 
Aznavour), gdyż kilka lat spędzili 
na emigracji zarobkowej we Francji, 
do której wyjechali jeszcze przed II 
Wojną Światową. 

cd. za tydzieńPocztówka z 1961 – po lewej brama prowadząca do kina „Orzeł” - fot. W. Wojtkie-
wicz (Biuro wydawnicze „Ruch” nr 33-166)
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VII Wałecki maraton mTB

Nowogardzianie walczyli o medale
W niedzielę (22 maja), o godzinie 11:00 w Wałczu rozpoczął się VII Wałecki Maraton MTB, zaliczany do cyklu Zachodniej Lig MTB 2016. Na starcie sta-
nęło 5 zawodników LKK Nowogard, którzy ponownie zaprezentowali się z dobrej strony. 

Kolarze z Nowogardu, podczas 
VII Wałeckiego Maratonu MTB 
rywalizowali na głównym dystan-
sie 46 km. W kategorii K1 zapre-
zentowała się jeżdżąca w barwach 
Bike Team Szczecin – Anna Kłos. 
Mieszkance Nowogardu towa-
rzyszył Michał Urtnowski, który 
przed fatalnym wypadkiem regu-
larnie startował w Zachodniej Li-
dze i odnosił w niej duże sukcesy. 
Obecnie Michał  przechodzi reha-
bilitację i regularnie jako kibic po-
jawia się na wyścigach w ramach 

tego cyklu. Jego dziewczyna Anna 
Kłos pokonała wymagającą trasę z 
czasem 2:24:44, dzięki czemu wy-
walczyła 2. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz wysoką 2. pozycję w 
Open Kobiet. 

Z podium mógł cieszyć się rów-
nież Marek Szymański, który z 
każdym kolejnym startem prezen-
tuje się coraz lepiej. Urodzony w 
1950 roku reprezentant LKK No-
wogard startował w kategorii M6. 
Marek Szymański ukończył wy-
ścig z wynikiem 2:15:03, a czas ten 

uplasował go na 2. miejscu w kate-
gorii wiekowej oraz na 73. pozycji 
w Open Mężczyzn. 

Najwyżej sklasyfikowany w 
Open był Jakub Wielowski. Ko-
larz z Nowogardu urodzony w 
1999 roku, rywalizował w silnie 
obsadzonej kategorii M1. Jakub 
Wielowski dystans 46 km poko-
nał z czasem 2:06:23, który sklasy-
fikował go na 5. miejscu w kate-
gorii oraz na 50. pozycji w Open 
mężczyzn. 

W kategorii M4 zaprezentował 
się urodzony w 1973 roku Adam 
Wielowski, który trasę pokonał z 
wynikiem 2:15:51. Pozwoliło mu 
to zająć 28. lokatę w swojej kate-
gorii wiekowej oraz 76. miejsce w 
Open Mężczyzn. 

Ostatnim z naszych reprezen-
tantów, który wystartował w Wał-
czu był urodzony w 1951 roku Jan 
Baran. Kolarz LKK Nowogard tak 
jak Marek Szymański rywalizował 
w kategorii M6. Jan Baran poko-
nał dystans z czasem 3:09:35 i w 
swojej kategorii uplasował się na 
10. miejscu oraz na 157. pozycji 
w Open. 

Dodajmy, że podczas VII Wa-
łeckiego Maratonu MTB w wy-
ścigu głównym rywalizowało 178 
kolarzy. Gratulujemy naszym re-

prezentantom swoich startów 
oraz życzymy im kolejnych zali-
czonych maratonów MTB. 

KR

Na zdjęciu Jakub Wielowski, który 
w Wałczu podczas maratonu z cyklu 
Zachodniej Ligi MTB, zajął najwyższe 
miejsce w Open

Marek Szymański nie przestaje zadzi-
wiać i tym razem wywalczył 2. miejsce 
w swojej kategorii

Anna Kłos w rozmowie z Michałem Urtnowskim tuż przed swoim startem w VII Wa-
łeckim Maratonie MTB

Tydzień Bibliotek 2016 pod hasłem „Biblioteka inspiruje”
Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie rozpoczął się w poniedziałek (9 maja), od spotkania pracowników 
Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, którzy złożyli życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.  

W tym dniu odbyło się  również 
pierwsze z cyklu spotkanie z ko-
miksem dla szkół gimnazjalnych. 
W czasie zajęć młodzież dowie-
działa się czym jest komiks, po-
znała jego historię i twórców. Spo-
tkaniom towarzyszyła  promocja 
książki Scotta McClouda „Zro-
zumieć komiks” odkłamująca ste-
reotypy związane z komiksem. W 
środę, 11 maja, gościliśmy pana 
Przemka Głowę, który interesuje 
się historią Pomorza, jest nie tyl-
ko przewodnikiem po Szczeci-
nie, ale także fanem komiksu. Do 

13 maja, odbyło się łącznie 8 spo-
tkań, w których uczestniczyło 190 
uczniów. Następnie o godz. 15:30, 
w ramach współpracy z Bibliote-
ką miało miejsce spotkanie człon-
ków Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło Nowogard i ich 
sympatyków, które poprowadził 
prezes nowogardzkiego koła pan 
Eugeniusz Tworek. Biblioteczną 
salę zapełniło blisko 30 osób.

We wtorek, 10 maja, Bibliote-
kę Miejską odwiedziła pani Ce-
cylia Judek, Sekretarz naukowy 
Książnicy Pomorskiej w Szczeci-

nie z prelekcją „Henryk Sienkie-
wicz i Marie jego życia”. Odbyły 
się dwa spotkania dla ponad100 
osobowej grupy młodzieży z no-
wogardzkich szkół, Gimnazjum 
nr 1, ZSP im. S. Staszica w Nowo-
gardzie i LO nr 1. Natomiast w go-
dzinach popołudniowych odbyło 
się cykliczne spotkanie „Spotkaj-
my się w Bibliotece” z kosmetolo-
giem panią Patrycją Drejas, pod 
hasłem „Biblioteka inspiruje do 
dbania o zdrowie i urodę”.  W śro-
dę, 11 maja, odbyła się lekcja bi-
blioteczna o „Historii nowogardz-

kiej Biblioteki” dla klasy gimna-
zjalnej, a po południu podczas 
spotkania inauguracyjnego zosta-
ła przypieczętowana, obustronnie 
korzystna współpraca Biblioteki i 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 
Nowogardu.   

W dniach 11 – 12 maja, odbył 
się XI Finał MIEJSKO – GMIN-
NEGO KONKURSU CZYTEL-
NICZEGO przeznaczonego dla 
uczniów szkół podstawowych 
gminy Nowogard. Pierwszego 
dnia test konkursowy „KRÓLE-
STWO BAŚNI ANDERSENA” 

rozwiązali uczniowie klas II i III z 
trzech szkół naszej gminy ( 9 dzie-
ci). Następnego dnia w konkur-
sie „BAŚNIOWE FANTAZJE – 
KONKURS WIEDZY O ŻYCIU 
I TWÓRCZOŚCI ANDERSENA” 
uczestniczyli uczniowie klas IV – 
VI z sześciu szkół (18 dzieci).

13 maja, Tydzień Bibliotek 2016 
w nowogardzkiej Bibliotece uro-
czyście zakończył recital piosenki 
kobiecej w wykonaniu Anny Ce-
lebańskiej. 

W tym tygodniu odbyły się 
również cykliczne spotkania dla 
najmłodszych „Poranki malucha”, 
które organizowane są we wtorki i 
środy dla dzieci w wieku od 2 do 
5 lat.

Dostępne też były wystawy 
„Nasi bibliotekarze”, „Nowogard 
w oczach dziecka” i „Nowogard 
na starych fotografiach”. War-
to wspomnieć, że od marca do 
maja można było w holu Biblio-
teki oglądać wystawę „Franciszek 
A. Wójcik – bibliotekarz z pasją”, 
która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem.

Info: własna

Pracownicy MBP Nowogard

Wystawa Nasi bibliotekarze
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rezerwy pauzują, „Pomorzanki” jadą do Szczecina

W sobotę mecz o honor
W najbliższy weekend na ligowych boiskach rywalizować będą dwa zespoły Pomorzanina. 
W sobotę (28 maja), pierwszy zespół zagra mecz o honor z Sarmatą Dobra, przegrany, naj-
prawdopodobniej zakończy ligę na ostatnim miejscu w tabeli. W niedzielę (29 maja), ko-
bieca drużyna zagra na wyjeździe z Vielgovią Szczecin. Wolne od piłki będą mieli zawodni-
cy drugiego zespołu, gdyż z Rybakiem Wełtyń wygrali walkowerem. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Po-
morzanin został już zdegradowa-
ny do niższej klasy rozgrywko-
wej, taki mecz jak ten zaplanowa-
ny na najbliższą sobotę z Sarmatą 
Dobra, będzie jedyną okazją aby 
dać swoim kibicom chwilę rado-
ści. Pojedynki obydwu zespołów 
od lat elektryzują kibiców w No-
wogardzie oraz w Dobrej. Sarmata 
zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z 
7 punktami na koncie, Pomorza-
nin jest przedostatni z 10 punkta-
mi. Doberscy piłkarze na wyjeź-
dzie nie wywalczyli jeszcze punk-
tu, strzelając jedynie 2 gole i tra-
cąc na boiskach rywali 64 bramki. 
Nowogardzianie u siebie wygrali 
2 spotkania, a 3 pojedynki zremi-
sowali, strzelając przy tym 10 goli 
oraz tracąc 25 bramek. Choć licz-
by przemawiają za gospodarzami, 
to należy pamiętać, że przed ro-
kiem Sarmata pokonał nowogar-
dzian 2:1. Tej porażki chyba naj-
bardziej nie mogą Pomorzanino-
wi wybaczyć kibice, dlatego ko-

lejna wpadka i strata punktów z 
Sarmatą, będzie już totalną kata-
strofą... Jak sobie z tą presją pora-
dzi młody zespół Pomorzanina? 
Przekonamy się o tym już w naj-
bliższą sobotę o godzinie 16:00. 

Kobiecy zespół pojedzie do 
Szczecina, aby rywalizować z tam-
tejszą Vielgovią. Rywalki plasują 
się na 5. miejscu w ligowej tabe-
li i do tej pory uzbierały 23 punk-

ty. Na własnym boisku Vielgo-
via potrafi być groźna, do tej pory 
szczecinianki wygrały 4 spotka-
nia, raz zremisowały oraz zanoto-
wały 2 porażki, a wszystko to przy 
36 strzelonych oraz 10 straconych 
golach. W pierwszym meczu ze-
spół z Nowogardu wygrał przed 
własną publicznością 2:0. „Pomo-
rzanki” wciąż pozostają w wal-
ce o mistrzostwo III Ligi Kobiet, 

Uwaga Dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje  otwarte za-

wody wędkarskie dla dzieci w wieku do 14stu lat. Za-
wody odbędą się dnia 29.05.2016. Zapisy przy Re-
stauracji Neptun w dniu zawodów od godz. 8.00-
8.30. Uczestnik zawodów obowiązkowo ma mieć 
siatkę na przechowywanie złowionych ryb. Zarząd 
Koła Tęczak

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
28. kolejka:
Polonia Płoty – Ina Ińsko   (28.05; 15:00)
Stal Lipiany – Stal Szczecin   (28.05; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra  (28.05; 16:00)
Piast Karsko – Sparta Węgorzyno   (28.05; 17:00)
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  (28.05; 17:00)
Rega Trzebiatów – Arkonia Szczecin  (29.05; 11:00)
Błękitni II Stargard – Energetyk Gryfino  (29.05; 15:00)
Iskra Golczewo – Kłos Pełczyce   (29.05; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
23. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin (26.05; 14:00)
Orzeł Łożnica – Aquila Szczecin   (26.05; 15:00)
Zjednoczeni Kobylanka – Zalew Stepnica  (26.05; 16:00)
Kasta Majowe – Światowid Łobez   (26.05; 17:00)
Hanza Goleniów – OKS Goleniów  (26.05; 19:00)
Pomorzanin Przybiernów – Znicz Niedźwiedź 0:3 (walkower)
Pomorzanin II Nowogard – Rybak Wełtyń  3:0 (walkower)

III Liga Kobiet 2015/2016
16. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Olimpia III Szczecin  (28.05; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard (29.05; 12:00) 
Błękitni II Stargard – Orzeł Women Wałcz
Hattrick Kołobrzeg – Zalew Stepnica
Energetyk Gryfino – Fala Międzyzdroje

Wyremontowali przystań wędkarską w Olchowie

Sprzątanie po wandalach
W dniu 21 maja, wędkarze porządkowali przystań wędkarską w Olchowie i teren przy jezio-
rze Kościuszki. Na apel Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie odpowie-
działo swoim uczestnictwem w pracach zaledwie 16 wędkarzy i to w zdecydowanej większo-
ści członkowie Zarządu Koła. 

Prace na przystani wędkarskiej 
rozpoczęto o godzinie 10:00, kil-
ka osób: Roman Szałkiewicz, Jan 
Stępień, Mariusz Bedyński, zaję-
ło się uporządkowaniem terenu, 
wykonaniem oprysku chwastów 
oraz wygrabieniem liści nagro-
madzonych w okresie jesienno-
-zimowym. Remont ogrodzenia i 
pomostu wędkarskiego sprawnie 
wykonali Zygmunt Lisowski, To-
masz Stankiewicz i Zygmunt Pa-
cocha. Wykoszenie trawy w części 

rekreacyjnej przypadło Krzyszto-
fowi Pędziszczakowi, który bar-
dzo sprawnie się z tym uporał. 

Wymianę uszkodzonej płyty 
pokrycia dachowego wiaty doko-
nali Władysław Jasek i Andrzej 
Strzyżewski. Utwardzenie na-
wierzchni slipu do wodowania 
łodzi z ażurowych płyt betono-
wych wykonali Kazimierz Ziem-
ba, Mieczysław Laskowski, Ta-
deusz Siembida, wsparci w koń-
cowej fazie przez Jana Leśniew-

skiego i Andrzeja Strzyżewskiego. 
Malowanie ogrodzenia mozolnie 
od samego początku wykonywał 
Józef Jóźwiak, którego również w 
końcowej fazie wsparł Władysław 
Jasek. 

Czynny udział w porządkowa-
niu przystani brał również prezes 
Koła Miejsko-Gminnego Edward 
Paszkiewicz. Na zakończenie pra-
cy przygotowano ognisko i wspól-
ne pieczenie kiełbasek, które do-
starczył Bogusław Rekowski.  

Wszystkim wędkarzom uczest-
niczącym w porządkowaniu przy-
stani serdecznie dziękujemy, szko-
da tylko, że ich liczbowy udział 
był tak niewielki, zważywszy na 
to, że na terenie gminy Nowogard 
w Polskim Związku Wędkarskim 
zrzeszonych jest około 1000 węd-
karzy. Doceniając włożony wysi-
łek i zaangażowanie Zarządu Koła 
Miejsko-Gminnego PZW i efekty 
wykonanych prac pragniemy jesz-
cze raz zaapelować do korzystają-
cych z przystani wędkarskiej, nie 
niszczmy zieleni, nie demolujmy 

a swój mecz z Vielgovią rozegrają 
w niedzielę o godzinie 12:00. Nie 
posiadamy niestety danych w ja-
kim dniu w Stargardzie z tamtej-
szymi Błękitnymi II będą rywali-
zować  liderki z Wałcza i trudno 
na tą chwilę powiedzieć, że pod-
opieczne Pawła Błaszczyka będą 
znały wynik tamtego spotkania. 

Co by jednak się nie wydarzyło 
w Stargardzie, możemy być pew-
ni, że nowogardzianki zostawią na 
boisku serce i zdrowie, dzięki cze-
mu zainkasują kolejne 3 punkty. 
Przy artykule publikujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach. 

KR  

wyposażenia i urządzeń przysta-
ni. Walczmy z przejawami braku 
kultury i brutalnym zachowaniem 
nieodpowiedzialnych osób. Zwra-
camy się również do policji aby 
w swoich prewencyjnych działa-
niach objęła również teren przy-
stani wędkarskiej w Olchowie. 
Wiele osób po prostu nie zdaje so-
bie sprawy z tego, że ich niewła-
ściwe postępowanie i zachowanie, 

wyrządza duże straty dla wędka-
rzy, lokalnej społeczności i jej oto-
czenia. 

Liczymy jednak, że jest liczna 
grupa osób, która chce coś poży-
tecznego zrobić i potępia w zdecy-
dowany sposób opisane wyżej za-
chowania. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW 

OGŁOSZeNIe
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PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

JUŻ OTWarTY!
DaWNY rODZYNek POD NOWĄ NaZWĄ

PrOmYk
Ul. 3 maja 31 c

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

WYDZIerŻaWIĘ 
POmIeSZCZeNIe 
maGaZYNOWe 
Ok. 300 m2 oraz 

BIUra  
W NOWOGarDZIe

Tel kONT. 
601544530

reklama

W dniu 60-tych urodzin 
dla Kochanego Męża, Taty i Dziadka 

Cezarego 
moc najserdeczniejszych życzeń dużo 

zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności 

od żony, 
dzieci 

i wnuków
Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Z okazji urodzin

Aleksandrze 
Wróbel
Dużo zdrówka, szczęścia  
i radości, każdego dnia 

pełnego miłości, wielkiego 
świata poznania, w lotto 

milionów wygrania. Tego 
z całego serca Ci życzymy 

i hucznie Twe urodziny 
obchodzimy

życzy 
ciocia Grażyna z rodziną
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Publiczne Przedszkole  
z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole 

ul. Zielona 11, 72-200 Nowogard,  tel. 91 39 26 691

SZUKA DOSTAWCY POSIŁKóW DLA DZIECI  
w wieku 2,5-6 lat  (około 200 posiłków dziennie)
Oferty proszę składać do 31.05.2016 r. na adres e-mail: CE.Zielo-

na11@gmail.com lub osobiście 
Oferta powinna zawierać:
1. Warunki cateringu
2. Przykładowe menu 15 dni
3. Gramaturę posiłków
4. Cenę 
Menu powinno respektować normy żywieniowe oraz zapisy z 

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia po nowelizacjach.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza w dniu 05.06.2016r.
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym 

do lat 16-stu na zawody 
wędkarskie spławikowe. 

Spotkanie uczestników k/Neptuna o godz. 8.30. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 02.06.2016r. 
Serdecznie Zapraszamy Dzieci i Rodziców Zarząd

OGŁOSZeNIe
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 7 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XII/82/2016 rady Gminy Osina z dnia 20.05.2016 r.

taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina ulegają przedłużeniu na 6 miesięcy i wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 
3,65 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,94 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 9,11 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 9,84 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w budynku 
wielolokalowym – 4,38 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 
8% = 4,73 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
netto + należny podatek VAT 8% = 7,24 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług – 3,66 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,95 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody – 9,21 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 
8% = 9,95 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w 
zakresie odbioru ścieków – 11,62 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 12,55 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 3,40 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 3,67 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 
brutto.

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  
i powyżej 9,5 do 
10,0 **

Poniżej 6,0 do 5,5 
i powyżej 10,0 do 
10,5 **

Poniżej 5,5 
do 4,5 i po-
wyżej 10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Gr
up

a I

1. Chlorki
0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Gr
up

a I
I

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem 
naftowym

Gr
up

a I
II

8.
Związki biogenne: azot ogólny, azot 
amonowy, azot azotynowy, fosfor ogól-
ny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, 

Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe

12. Siarczki
13. Fenole

Gr
up

a I
V

14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione w 
załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie warunków, jakie na-
leży spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VaT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie 
z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót 
przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za 
odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) 
znajdujący się  
w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku 
do piątku  
w godzinach od 7.00 do 15.00. 
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i 
odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na 
badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi  
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@
puwis.pl
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

P10.2.ś-czb.d/o

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631
A3.1.P.d/o

Zatrudnię na stanowisko 
Zaopatrzeniowiec - magazynier

miejsce pracy: w firmie transportowej w Goleniowie 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie • Doświadczenie na podobnym 
stanowisku • Prawo jazdy kat. B • Umiejętność samodzielnego 
i efektywnego planowania pracy • Wysoko rozwinięte zdolności 
komunikowania się oraz umiejętności negocjacyjne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
pocztą elektroniczną na adres: kigar@kigar.com

Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-

WOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdro-
wie" dnia 4 czerwiec 2016 r.organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samodziel-
nym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) tel. 91-
3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aTerIma meD.  
Telefon 91 506 55 55

Zatrudnię pracownika 
w gospodarstwie rolnym 

zajmującego się  produkcją roślinną oraz 
naprawą maszyn rolniczych. 

Wymagane: prawo jazdy T+E, 
pojęcie o nowoczesnych maszynach. 

Wynagrodzenie według kwalifikacji. 

kontakt: 726 538 363

A11.4.ś-czb.d/o

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-

da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar 
– uzbrojone, Kościuszki. 602 267 382 

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło reska (pow. łobeski), 
po remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, c.o., Tel. 
609 881 060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we. Po 16 stej. Tel. 661 319 806 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, w 
Nowogardzie, ul. lutyków 1, tel. 
665 057 097

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Własnościowe, spółdzielcze, IV piętro 
66m2 zamienię na mniejsze. 788 205 
378 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53, 61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzę-
zno – nowe bloki. Cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151

•	 Sprzedam dom nad jeziorem w sta-
nie surowym w Nowogardzie. 605 
548 164 

• ‘SPrZeDam mIeSZkaNIe W NOWO-
GarDZIe. NOWe, BeZCZYNSZOWe, 
DWUPOZIOmOWe, CZTerOPOkO-
JOWe Z aNekSem kUCHeNNYm, 
PrZeDOGrÓDek. Tel. 665 270 991’

• Wydzierżawie lokal o pow. 200 m2 w 
centrum Nowogardu. 604 215 937

•	 Sprzedam dom stan surowy na 
działce 1,5 ha, oraz działki budow-
lane w Olchowie. 723 025 325 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położona. 
91 39 21 430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II-
,cena 130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowogar-
du, 55 tys. 91 45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam lub zamienię (do II piętra) 
mieszkanie dwupokojowe. Poniatow-
skiego IV piętro. 605 850 786,91 39 
105 18 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowe-
go, bezczynszowego. 601 493 880

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
bezczynszowe, 60m, z ogrodem, Bo-
haterów Warszawy. 609 630 095 

•	 Sprzedam rozpoczętą budowę. Ta-
nio. 507 045 404

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z 
garażem. Tel. 608 853 710

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 ary, 
ul.Ogrodowa. 534 991 778

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
668 151 516, 608 626 696 

• Duża kawalerka do wynajęcia. 661 196 
001 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

• Sprzedam dom w Nowogardzie, pod-
piwniczony, blisko centrum, ul. Zacisz-
na. Tel. 605 856 611 

• Pokój do wynajęcia. 604 279 006 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe, Bema. 600 29 10 59

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

• Sprzedam mieszkanie 3  pokoje, 3 
maja, 129 tys. Tel. 888 313 884

•  Kupię działkę ogrodową z murowa-
ną altanką przy ul. 15 Lutego. Tel. 887 
077 570

•	 Sprzedam pilnie całe pietro kamie-
nicy z mieszkaniem i pomieszcze-
niem po byłej przychodni lekarsko-
-stomatologicznej o pow. ok. 300m2 

w Dobrej Nowogardzkiej. Idelana 
na hotel, przedszkole, działalność 
gospodarczą. Cena do uzgodnienia. 
511 505 391

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do końca 
2016 benzyna 1200 pojemność. Cena 
24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 
3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 
815

• Kupię Toyotę z lat 90. 737 447 702

• Mercedesa starego kupię. 737 799 666

• Sprzedam lawetę. 609 931 915

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach i prosia-

ki. 782 036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 
39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

• Sprzedam ciągnik C-360 po kapital-
nym remoncie. Cena 12 700zł . 696 
807 922 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377  

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam kaczki, kury, gęsi. 782 429 
405

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Sprzedam mało używany śrotownik 
Bąk 1100 zł. 667 146 812 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

USŁUGI
•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI me-
BlOWeJ SamOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / POŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-

glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby da-
chowe, docieplenia,stropodocieple-
nia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 
955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-ma-
xi. 503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia 
polnego, ogrodzenia, altany, oczka, 
grille, tarasy. 722 154 477 

• Remonty i wykończenia mieszkań – 
wykonam. 608 364 330

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Usługi elektryczne, wykonam wszelkie 
instalacje elektryczne w domach jed-
norodzinnych. 782 573 400

•	 kredyty dla osób fizycznych, rolni-
ków i firm. Pożyczki bez BIk. Hipo-
teki. 607 09 25 09, 697 08 25 09 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 533 
848 005 lub 535 340 311

• Firma zatrudni pracownika ze znajo-
mością spraw   kadrowych   tel. 91 39 
25 275

• Potrzebna męska pomoc na wsi w 
ogrodzie i pracach przydomowych 
doraźnie. Tel. 660 206 833

• Zatrudnię brukarzy do pracy. 696 520 
289

• Jesteś odpowiedzialny (mężczyzna) 
masz od 20-50 lat, chcesz dorobić w 
weekendy i zarobić ok. 150 zł za dzień. 
Zadzwoń. Mile widziane prawo jazdy. 
Tel. 604 960 226

•  Zatrudnię do pracy na fermę, dobre 
warunki płacowe i mieszkaniowe. 511 
731 352 

•	 Zlecę dwa dachy. 504 595 424 

•	 Zatrudnię murarzy. 504 595 424 

• Zatrudnię na staż do salonu optyczne-
go z możliwością pracy w soboty. Kon-
takt 91 39 27 272

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe. 667 788 820 

• Drewno opałowe. 537 144 654

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew owocowych i ozdob-
nych. Promocja: Tuja szmaragd od 60-
70 cm cena 10 zł, tuja szmaragd =4m 
50 zł za sztukę. Tel. 606 106 142 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czerwo-
ną. 664 045 415 

• Sprzedam płyty JOMBO rozbiórkowe 
100/70, tanio. 793 546 019 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 
915 

• Sprzedam wirówkę do miodu, trzyka-
setową, napęd ręczny. 882 963 434

• Sorzedam ponton dwuosobowy. 882 
963 434 

• Sprzedam rower góral i cześci Żuk, 
Warszawa. Tel. 661 811 611 
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

zapraszamy na http://portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Sprzedam  
VW Sharan

rok 2003, 1,9 tdi, 130 km
7-osobowy, wer. cruiser

tel. 531 921 028
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie  

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

BRYGARDZISTA
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• organizacja pracy podległym pracownikom ( zespół 10-20 osób )
• przestrzeganie ustalonych standardów
• zarządzanie powierzonym obszarem magazynu
• dbałość o sprzęt, wyposażenie i terminowość wykonania powierzonych zadań
• raportowanie do Kierownika Działu 
• optymalizacja i poprawa stosowanych standardów i procedur
Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników min 2 lata
• doświadczenia w zarządzaniu  magazynem
• umiejętności podejmowania decyzji
• proaktywnej postawy lidera
• umiejętności delegowania zadań i wyznaczania priorytetów
• znajomości pakietu Ms Office
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
   w stopniu średniozaawansowanym
• mile widziane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych
Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 15.06.2016r.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻÓWka DziennikakuPon  40
32. niewidoczna granica ogrodu
33. węgierski powóz konny
34. marka lodówek
35. żona Saturna, bogini wegetacji
36. 100 g wódki potocznie
37. powolny chód konia
38. tamci ludzie
39. największa jednostka chronologiczna w dziejach 
Ziemi
40. wulkan na wyspie Mindano
41. dopływ Rodanu
42. płynie przez Goleniów

Poziomo:
43. na muchy
44. prawdziwek
45. komin wulkanu
46. Alecu, (1819-59), pisarz rumuński
47. rzeka w USA
48. matka Polluksa i Kastora
49. ze znaną stadniną
50. Liroy
51. powieść Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego 
52. zespół ośmiu muzyków
53. człowiek na torze
54. pławienie
55. lek na gardło
56. przyjaźń, dobre stosunki
57. wawelski gad
58. tubylec z Filipin
59. znany środek owadobójczy
60. dobry pedagog
61. glinowiec, srebrzysty miękki metal
62. prawosławny duchowny
63. buddyjska mniszka
64. zwycięstwo
65. koszykówka
66. danie do zrozumienia
67. człowiek śniegu
68. wyżyna w południowej Saharze
69. powieść poetycka Juliusza Słowackiego
70. miasto w USA
71. miasto w Holandii (Brabancja Pn.)
72. słomiane ocieplenie roślin
73. dokładka
74. dynastia, za której się jadało
75. pierwszy duży komputer elektroniczny ogólnego 
zastosowania
76. dojście
77. d wykluczone
78. Jaskóła, kolarz
79. imię Chałupiec

Podpowiedź: AETA, RAID, YAKIMA, ZIŁ.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. podniecenie, gorączkowy nastrój
2. chronione drzewo iglaste
3. król elfów ze "Snu nocy letniej" W. Szekspira
4. rzeczy lub podmiejska
5. dawniej przewodnik wojskowy
6. płynie przez Kijów
7. nie lubi skina
8. biała niewolnica
9. imię żeńskie 30.IX
10. woreczek na pieniądze
11. zęby do szczerzenia
12. konny pododdział kozaków
13. pistolet maszynowy
14. Muza z aulosem
15. promieniotwórczy izotop wodoru

16. wąż R. Kiplinga
17. sprzeczka
18. chodnik w poprzek złoża
19. brat mleczny króla Artura
20. akcent metryczny w wierszu iloczasowym
21. gryzoń z Ameryki Południowej
22. skrzydlaty człowieczek, chochlik
23. ... Sumac, piosenkarka
24. sina dla kochasia
25. zasłynął jako autor "Serca"
26. dwudziesta trzecia litera grecka
27. coś na grzbiet
28. częstochowskie w kiepskim utworze
29. równa 100 senom
30. Akwizgran
31. ciężarówka z Rosji
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.3

s. 5

REKLAMA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Ile zarabiają 
gminni 
kierownicy

s. 4

Najwyższe od 15 lat 
w Nowogardzie  CENY

złomu stalowego, metali kolorowych
oraz makulatury

Oferuje �rma WĘGLOSTAL
ul. Boh. Warszawy 27C (na przeciwko POM-u)

tel. 505 511 008
Zapraszamy od pn-pt 7.00 - 17.00 sob. 7.00-14.00

Lans 
okazał się 
zgniłkiem...

Śmieci nadal będzie odbierał ZUK

4 miliony za wywóz 
odpadów

s. 3

Groźna kolizja pod Nowogardem 

Nissan przeciął  
drogę

s. 7
Pazura i Koterski 
odwiedzą Nowogard

Pomorzanin 
wygrywa z Sarmatą
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Znaleziono Psa
W czwartek 
(19 maja), w lesie, 

w okolicy Długołęki 
znaleziono psa. 

Poszukiwany jest 
właściciel. Kontakt 

512 810 905

W najbliższą środę, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlatego tym 
razem zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu w cotygodniowej sondzie, z czym im się ko-
jarzy dzieciństwo i jakie życzenia składają dzieciom, nie tylko tym swoim? 

Józef i Maria Schilke –  Tak się składa, że moje czy mał-
żonki dzieciństwo możemy uznać za bardzo spokojne, a na-
wet wspaniałe. Bo dzieciństwo, czy późniejszy wiek mło-
dzieńczy, spędziliśmy przy swoich rodzicach, najczęściej w 
otoczeniu natury i lasu, który położony był nad rzeką, ale 
nie tu, lecz w Szczecin Dąbiu. Dziś nasze kochane dzieci nie-
stety nie chcą być zbytnio ruchliwe, bo zamiast chodzić sobie 
do parku,  lasu czy nad jezioro najczęściej wolą przesiady-
wać przy komputerze i grać w gry. Panie redaktorze, współ-
czesny świat, jak dla nas, jest światem zbytnio szalonym, któ-
ry tak naprawdę pokaże swoje oblicze wtedy, gdy nas już nie 
będzie. Dlatego z wielkim sentymentem wspominam rozmo-

wy czy wyjścia na ryby z moim tatą, który sadzał mnie na brzegu rzeki i pilnował, bym nie wpadł do wody, co 
nie zawsze mu się udawało. Dlatego wspólnie z małżonką życzymy, by czas dzieciństwa dla każdego malucha 
i naszych dwóch wnuków Maksymiliana i Aleksandra, był również czasem wszelkiej pomyślności i takiej bez-
troskiej, dziecięcej radości. 

Pan Marian – Moje dzieciństwo było bardzo biedne, bo opiera-
ło się na bardzo skromnym życiu i częstym jedzeniu tylko karto-
fli. Dlatego w tamtych czasach, gdy byłem jeszcze dzieckiem, nie 
łatwo było żyć. W domu, w którym mieszkałem, najczęściej było 
zimno i były bardzo ciężkie warunki do mieszkania, a ja na doda-
tek dość często chorowałem. Dlatego tego czasu nie wspominam 
dobrze. Dziś są inne czasy i nieco łatwiej jest żyć. Myślę, że dziś 
dzieci mają łatwiejsze życie. W Dniu Dziecka życzę im więc wie-
le radości i by były zawsze roześmiane. 

Bogusław Dziura – Zacznę od tego, że nie były to takie 
czasy, jak te w których obecnie żyjemy. Każde święta to był 
najczęściej jeden pomarańcz, który wówczas bardzo cie-
szył i był wyjątkowy w smaku. W tej chwili jest on i inne 
egzotyczne owoce na wyciągnięcie dłoni. Okres dzieciń-
stwa najczęściej wspominam z mojego rodzinnego domu, 
gdzie była wielka troska rodziców oraz wspaniałe wyjaz-
dy, moje i innych wnucząt babci, do Wielkopolski, która 
zawsze witała nas z radością i swoimi wypiekami z praw-
dziwego pieca do wypiekania chleba. Dlatego życzę wszyst-
kim dzieciom w przededniu ich święta wszelkiej pomyślno-
ści, jak najmniej trosk oraz likwidacji w szkołach podsta-

wowych wszystkich egzaminów, które nie sprawdzają się lecz tylko je bardziej, w mojej ocenie, stresują. 

Pani Ewa – Moje dzieciństwo było na szczęście bardzo dobre i 
miłe. Dlatego mam z nim bardzo dobre wspomnienia, pomimo, 
że pracowałam i pomagałam rodzicom na gospodarce, ponieważ 
były krowy i trzeba było je często prowadzić na pastwisko. Nie 
był to dla mnie wtedy czas miły, ale trzeba było go jakoś przeżyć 
i trwać w nim. Może to co powiem będzie dość zaskakujące, ale 
w moich czasach dzieci zwyczajnie pragnęły bawić się na dwo-
rze z innymi dziećmi, od rana do wieczora. Dziś niestety dzie-
ci najczęściej trudno zachęcić, by przebywały na świeżym powie-
trzu, bo wolą one siedzieć w domu przed komputerem i grać w 
gry komputerowe przez wiele godzin. Dlatego życzę wszystkim dzieciom w dniu ich święta, by zechciały więcej 
czasu spędzać na dworze i aby okazywały więcej szacunku osobom dorosłym i starszym. Korzystając z okazji 
chciałabym swoim wnuczkom bliźniaczkom Marysi i Helence oraz córce życzyć wiele zdrowia, a także wszel-
kich łask losu na kolejne lata życia. 

Pani Danuta - Okres mojego dzieciństwa wspominam w kate-
goriach dobrych i złych. Bo kiedyś rodzice nie musieli tak ciężko 
pracować, jak w chwili obecnej, i mieli zdecydowanie więcej cza-
su dla swoich pociech, które może nie miały wszystkiego, ale miały 
przynajmniej zawsze obecność swoich rodziców w domu, a skut-
kowało to na pewno większą radością w towarzystwie rodziny. 
Dziś niestety czas przyspieszył. Dlatego obecność rodziców naj-
częściej zastępuje dzieciom domowy komputer, telefon  czy tablet. 
Dlatego życzę wszystkim dzieciom i moim wnuczętom, tj. Adamo-
wi, Amelii, Jakubowi, Lenie w przededniu ich święta, by były za-
wsze zdrowe, ciekawe świata i poznawały go przez podróże, a nie 
przez ekran komputera, by były szczęśliwe i radosne.

Rozmawiał:: Jarek Bzowy 

23.05.2016 r. 
godz. 14:50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Bohaterów Warszawy pomię-
dzy pojazdami Fiat oraz Ford. 

godz. 10:00
Wybicie szyby w pomiesz-

czeniu magazynowo-biurowym 
przy ul. Kościuszki. 

godz. 15:10
Kradzież torebki z zawartością 

dokumentów oraz telefonu ko-
mórkowego na ul. Kowalskiej.

24.05.2016 r. 
godz. 13:50 
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu sprzętu elektronicznego 
na ul. Promenada. 

godz. 16:30 
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

25.05.2016 r. 
godz. 11:30
Kolizja drogowa na Placu Wol-

ności, pomiędzy pojazdami Opel 
Omega oraz Mercedes. 

26.05.2016 r. 
godz. 15:30 
Powiadomienie o kradzieży ta-

blicy rejestracyjnej z samochodu 
marki Ford Mondeo, zaparkowa-
nego przy ul. Luboszan. 

godz. 16:10
Na ul. 3 Maja doszło do koli-

zji drogowej pomiędzy pojazda-
mi Audi i Mazda. 

godz. 17:45
Na ul. 3 Maja, Robert S. kiero-

wał samochodem marki Renault 
Masters znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,56 

promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

27.05.2016 r. 
godz. 15:45
Powiadomienie o oszustwie 

dokonanym za pośrednictwem 
portalu internetowego Allegro. 

28.05.2016 r.
godz. 04:20 
Uszkodzenie samochodu mar-

ki Honda na ul. Zielonej. 
Godz. 10.10
Powiadomienie o kradzieży 

zagęszczarki budowlanej z tere-
nu posesji w miejscowości Wy-
szomierz. 

godz. 12:00
Powiadomienie o kradzieży 

pieniędzy w miejscowości Węgo-
rzyce. 

godz. 19:30 
Na ul.700Lecia, Ryszard M. 

kierował rowerem znajdując się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,62 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

29.05.2016 r. 
godz. 16:20 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Sąpolnica, pomiędzy pojazda-
mi Skoda oraz Nissan.

godz. 16:20 
W miejscowości Osina doszło 

do kolizji drogowej, gdzie na sa-
mochód marki Renault spadł 
znak drogowy. 

godz. 17:20 
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, pomiędzy pojazdami VW 
Sharan oraz BMW.
    
 st. insp. Klaudia Gieryń 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w 
Nowogardzie
z a p r a s z a 

31 maja /wtorek/ o godz. 16.30
na drugą część  słowno-muzycznego spektaklu 

o poezji ks. Jana Twardowskiego 
przygotowanego przez panią Józefę Szukalską

Gościem specjalnym będzie pan Stanisław Heropolitański,
 pracownik Książnicy Pomorskiej.
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Ośrodka Pomocy 
Społecznej

w Nowogardzie

Tym razem z darmowej promocji nici 

Lans okazał się zgniłkiem...
Skandalem zakończyła się nieuprawniona próba podpięcia się pod akcję rozdawania darmowych jabłek od Agencji Rynku Rolnego przez działaczy 
nowogardzkiego SLD, pod patronatem burmistrza Roberta Czapli. Jabłek prawdopodobnie nie będzie wcale, a zamiast partyjnego lansu zostanie zgniłek 
i anty-promocja miasta, bo o Nowogardzie głośno tym razem w Warszawie. 

Wczoraj, na stronie UM No-
wogard ukazał się komunikat, 
że w najbliższą środę, 1 czerwca, 
o godz. 14:00, odbędzie się ak-
cja rozdawania jabłek z zasobów 
ARR. Jak można było przeczy-
tać w komunikacie, organizato-
rem akcji miało być nowogardz-
kie SLD, a patronat nad nią ob-
jął sam burmistrz Robert Czapla 
(notabene szef tej partii w Nowo-
gardzie). Komunikat o podobnej 
treści ukazał się również na stro-
nie internetowej SLD Nowogard. 
Tam wymieniono także nazwiska 
trzech osób, które za dystrybucję 
są odpowiedzialne, podając ich 
numery telefonów. Jedną z nich 
była m.in. Stanisława Jakubczak, 
prezesowa nowogardzkiego od-
działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Piszemy w cza-
sie przeszłym, bo oba ogłosze-
nia dość szybko jednak zniknę-
ły (na dowód, że przez kilka go-
dzin wisiały w internecie pre-
zentujemy kopie). Stało się to 
po tym, jak dziennikarze Dzien-
nika Nowogardzkiego i Gaze-
ty Goleniowskiej zaczęli spraw-
dzać w ARR, kto jest uprawnio-
ny do udzielenia pomocy chary-
tatywnej, w imieniu ARR?  Na li-

ście organizacji uprawnionych 
do rozdawania jabłek, jaką opu-
blikowała na swoich stronach 
Agencja Rolna, nie było bowiem 
żadnej partii politycznej, ani tym 
bardziej nowogardzkiego koła 
SLD. W rozmowie z DN, rzecz-
nik prasowa ARR, pani Karoli-
na Dziewulska -Siwek, potwier-
dziła, że w programie wycofywa-
nia jabłek z rynku, których pol-
scy producenci z powodu em-
barga nie mogli sprzedać do Ro-
sji, mogą brać udział jedynie or-
ganizacje charytatywne, takie 
jak np.: Caritas, Banki Żywności 
czy Ośrodki Pomocy Społecz-
nej. Tym samym próba lansu po 
bandzie czyli jazdy na jabłkach, 
jaką podjęli „eseldowscy” dzia-
łacze na czele z burmistrzem 
Robertem Czaplą, nie była moż-
liwa do uskutecznienia. Wszak 
bowiem, szczególnie w kwestii 
pomocy charytatywnej, żad-
na tak poważna instytucja, jaką 
jest ARR, nie pozwoli się „wkrę-
cać” w podobne historie. Dlate-
go, jak wiadomo na razie nieofi-
cjalnie, jabłka w ogóle z Nowo-
gardu mogą być „zawrócone”. 

Niejasne są również okolicz-
ności, na podstawie jakich Ro-

bert Czapla został nazwany „pa-
tronem” nie swojej akcji. Pyta-
ny o to miejski urzędnik w No-
wogardzie, odpowiedzialny za 
umieszczanie komunikatów na 
stronie UM, stwierdził, że „o 
patronat nad akcją prosiła rze-
komo sama Agencja Rynku Rol-
nego”. Mało tego, w ratuszu po-
noć mają na to jakiś papier. Tyle, 
że ARR temu zaprzecza. Zresz-
tą, po co Agencji patronat? Jeśli 
już miałaby o jakiś wystąpić, to 
prędzej do Ministra Rolnictwa, 
bądź jakiejś organizacji zrze-
szającej producentów jabłek, a 
nie burmistrza prowincjonalnej 
gminy. 

Po raz drugi
Przypomnijmy, że już po raz 

drugi burmistrz Robert Czapla, 
wykorzystując do tego program 
ogłoszony przez ARR, próbował 
z siebie zrobić „hojnego wujka” 
co jabłka rozdaje. Kilka tygodni 
temu akcję dystrybucji jabłek 
można było obserwować na Pla-
cu Wolności. Wówczas rozda-
no kilka ton owoców, szumnie 
ten fakt odnotowując w gmin-
nych propagatorach. Samą ak-
cję, zapowiadał uroczy plakat, 
na którym burmistrz Nowogar-

du w otwartych drzwiach zapra-
szał mieszkańców do poczęsto-
wania się dorodnymi owoca-
mi. Tamte owoce zostały w rze-
czywistości przekazane na rzecz 
jednej z nowogardzkich szko-
ły przez uprawnioną organiza-
cję charytatywną ze Szczecina. 
Dlaczego więc burmistrz Czapla 
poczuł się dysponentem tych ja-
błek? Można się tylko domyślać  
,ale taka dobroć wywołała wów-
czas powszechny „niesmak”. 

Apetyt rośnie jednak w miarę 
jedzenia i tym razem sprawa po-
szła za daleko. Kto obiecał prze-

kazać owoce i dlaczego zdecy-
dował się oddać je w ręce par-
tyjnej egzekutywy z Nowogar-
du, by ta mogła się polansować 
całkiem za darmo w centrum 
miasta? To oczywiście jest jesz-
cze do wyjaśniania.  A będzie ku 
temu okazja,  jak tylko w spra-
wie wypowie się oficjalnie ARR 
oraz Ministerstwo Rolnictwa, 
do których to instytucji zwró-
ciliśmy się o wyjaśnienie całej, 
już na pierwszy rzut oka, zgni-
łej sprawy...

Marcin SimińskiGroźna kolizja pod Nowogardem 

Nissan przeciął drogę
W minioną niedzielę, późnym popołudniem, na drodze w kierunku Stargardu doszło do 
groźnej kolizji. 

Do zdarzenia doszło dokładnie kilkaset metrów od Nowogardu. Jadącej od strony miasta Skodzie, drogę 
zajechał przecinający w poprzek jezdnię Nissan. Oba auta wylądowały w rowie. Na szczęście to w jakim były 
stanie, nie odzwierciedliło samopoczucia jadących samochodami osób. Nikomu nic się nie stało. 

MS

Ogłoszenie jakie ukazało się na stronie UM Nowogard zostało usunięte po kilku go-
dzinach. Podobne ogłoszenie widniało na stronie SLD przez ten sam okres 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

/Dział Dla Dzieci i Młodzieży/

z a p r a s z a 
Naszych najmłodszych czytelników

na Dzień Dziecka w Bibliotece
dnia 1 czerwca /środa/ o godz. 1100

 
Spotkanie przeprowadzone będzie

w formie cyklicznych zajęć dla najmłodszych
„Poranki Malucha”

/czytanie, wspólna zabawa przy muzyce, zajęcia z chustą
i tunelem animacyjnym KLANZA, przewidziane są również inne atrakcje/
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Sonda z Osiny
W związku z Dniem Dziecka, jaki będziemy obchodzić w 
najbliższą środę, podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osi-
nie zapytaliśmy kilku przechodniów, jak wspominają swo-
je dzieciństwo i czego życzą, nie tylko swoim dzieciom?

Pani Ewa – To już stare dzieje, ale mu-
szę przyznać że moje dzieciństwo było jak 
najbardziej dobre, a wręcz mogę powie-
dzieć, że wspaniałe. Miałam bardzo do-
brych rodziców oraz rodzeństwo. Była nas 
ósemka, ja byłam najmłodsza, toteż ro-
dzice bardzo dbali o mnie, ale i o pozosta-
łe moje rodzeństwo, i robili wszystko bym 
była zawsze nakarmiona i by niczego nam 

nie brakowało. Dlatego to był bardzo wyjątkowy dla mnie czas. Przy rodzicach nauczy-
łam się wielu pożytecznych spraw, a przede wszystkim pracy, bo mieliśmy gospodarkę na 
której bardzo ciężko pracowali, by nam niczego nie brakowało. Dzień Dziecka to bardzo 
radosny dzień. Dlatego życzę wszystkim dzieciom, by były szczęśliwe i zawsze radosne. A 
moim wnuczkom Wiktorii i Emilce, by był uśmiechnięte i cieszyły się dobrym zdrowiem. 

Pan Tadeusz – Wspaniały okres moje-
go dzieciństwa zawdzięczam moim rodzi-
com, bo to oni robili wszystko i czuwali, by 
było ono w miarę spokojne. Kiedy ja byłem 
dzieckiem, to były też zupełnie inne czasy, 
w których nie było łatwo, ale były to czasy 
spokojniejsze, jako nastoletni chłopiec mu-
siałem się uczyć, ale i też iść do pracy, któ-
ra zawsze była w kierunku majsterkowa-
nia. Dlatego od maleńkości wiedziałem, co to jest praca. Dziś dzieci niestety są, powiem 
delikatnie, nieco rozgrymaszone przez obecne czasy, gdzie zamiast gry w berka czy klasy 
grają na komputerach i innych tego typu urządzeniach. Życzę wszystkim dzieciom z oka-
zji ich święta, by były grzeczne, uprzejme i szanowały swoich rodziców oraz dorosłych. 

Pan Bronisław – Panie Jarku, musia-
łem w dzieciństwie słuchać się rodziców, 
ale też się uczyć, bo to było najważniejsze 
wówczas. Okres dorastania spędziłem na 
pomocy rodzicom w różnych pracach, ale 

i podrywaniu dziewczyn, co było dla mnie 
bardzo miłą sprawą. Dlatego wiek mło-
dzieńczy był wiekiem bardzo dla mnie 
dobrym i takim, gdzie wiele dobrego się 
w moim życiu wydarzyło. Bo chodziłem 

ze szturmówką na przemarsze, a nawet też śpiewałem. Panie, jakie to były super czasy. 
Dlatego moje dzieciństwo było bardzo fajnym dla mnie czasem. Dzieciom życzę, by do-
brze wykorzystały czas swojego dzieciństwa, by były szanowane przez nas dorosłych oraz 
by także szanowały nas dorosłych. 

Pan Paweł – Moje dzieciństwo to zu-
pełnie inne czasy, bo więcej było spokoju, 
gdzie nie było tych wszystkich dziwactw 
i udogodnień, które czasami są mało po-
trzebne lub wcale. Młode lata to także 
uczenie się i zdobywanie zawodu. Kończąc 
życzę wszystkim dzieciom, by były grzecz-
ne i słuchały rodziców i niekoniecznie jesz-
cze w tym okresie chodziły swoimi ścieżka-
mi. Sam mam dwie córki Magdalenę i Wiktorię, dlatego korzystając z okazji przesyłam 
im najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Pan Bogdan – Dla mnie okres dzie-
ciństwa to okres bardzo trudny, ale i od-
legły, bo  powojenny, a tym samym na-
prawdę ciężki, wtedy była wszędzie do-
kuczliwa bieda. Dlatego z okresu dzieciń-
stwa szczególnie pamiętam właśnie biedę. 
Dlatego życzę wszystkim dzieciom, by ni-
gdy nie zaznały biedy i ubóstwa. Wpraw-
dzie moje czasy, a czasy współczesne to 
mówiąc wprost „ Dzień do Nocy”. Bo kie-

dyś osoba dorosła lub starsza zawsze mogła liczyć na szacunek. W tej chwili jest z tym 
bardzo różnie. Dlatego życzę dzieciom, by żyło im się dobrze  i by wyrabiały w sobie sza-
cunek do ludzi starszych czy też dorosłych i nie zapominały nigdy o nauce i poszerzaniu 
swojej wiedzy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Śmieci nadal będzie odbierał ZUK

4 miliony za wywóz odpadów
Prawie 4 mln złotych – na taką kwotę Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie, wyce-
nił roczny kontrakt z miastem na odbieranie śmieci od mieszkańców gminy. Urząd Miej-
ski ogłosił wyniki przetargu na to zadanie. Oferta ZUK była jedyną, jaka została złożona. 

Przetarg został ogłoszony13 
kwietnia. Wyniki podano w ze-
szłym tygodniu. Zgodnie z wa-
runkami zamówienia potencjal-
ni wykonawcy mieli wycenić za 
jaką kwotę będą przez najbliższy 
rok odbierać odpady komunalne 
zarówno spod nieruchomości za-
mieszkałych, jak i niezamieszka-
łych (firmy, instytucje publiczne). 
Zgodnie z wytycznymi oferenci 
mieli skonstruować swoją kalku-
lację podając ceny za wywóz od-
padów z nieruchomości położo-
nych na terenie dwóch sektorów, 
na jakie podzielono miasto. Gra-
nica sektorów biegnie wzdłuż to-
rów, dzieląc gminę na umow-
ną połowę. Wymóg dzielenia ob-
szaru zamówienia w taki sposób 
jest odgórny i ma chronić przed 
ewentualnym monopolem. 

 Jedyną ofertę na to zadanie 
złożył nowogardzki ZUK, któ-
ry obsługiwał to zadanie rów-
nież w poprzednim okresie. I tak, 
cena oferty ZUK na wywóz śmie-
ci od mieszkańców gminy z sek-
tora nr I (od torów w kierunku ul. 
700-lecia, 3 Maja i dalej) wyno-
si 2 miliony 396 tys. 856 zł. Od-
biór odpadów z terenu sektora nr 

II (od torów w kierunku ul. Boh. 
Warszawy) firma wycenił na 1 
mln 597 tys. 903 zł. Łącznie daje 
to dokładnie 3 mln 999 tys. 759 
zł. Umowa z gminą zostanie pod-
pisana na okres od 1 lipca 2016 
do 30 czerwca 2018. 

Przypomnijmy, że w imie-
niu miasta gospodarką śmiecio-
wą zajmuje się Zakład Budynków 
Komunalnych. To ten zakład bu-
dżetowy pobiera opłaty za odbiór 
odpadów od mieszkańców, a na-
stępnie rozlicza się z firmą odpo-

wiedzialną za ich wywóz na wy-
sypisko – w naszym wypadku na 
teren składowiska w Słajsinie. 

Przetarg na wywóz odpadów to 
największe pod względem kwoty 
zamówienia postępowanie, jakie 
co roku musi ogłaszać w imieniu 
gminy ZBK. 

Rocznie w gminie Nowogard 
mieszkańcy produkują 6 tys. 885 
ton  śmieci, z czego 5 tys. 809  ton 
to odpady nieposegregowane tzw. 
zmieszane.
   MS

Wpłynęła jedna oferta

Obsługę ratowniczą zapewni 
Romulus 
Podobnie jak w zeszłym sezonie, tak i tego lata, bezpieczeństwa osób korzystających z uro-
ków kąpieliska miejskiego w Nowogardzie będzie strzegła firma Romulus. 

Przypomnijmy, że w imieniu 
gminy Nowogard, postępowanie 
na obsługę ratowniczą miejskie-
go kąpieliska prowadził Zarząd 
Budynków Komunalnych, admi-
nistrator plaży. Termin składania 
ofert minął w środę, 25 maja. W 
odpowiedzi na ogłoszenie wpły-
nęła jedna oferta. Złożyła ją firma 
Romulus, Romualda Kowalskie-
go. Firma wyceniła wartość usług 
na 26 tys. 900 zł. 

Zgodnie z zamówieniem miej-
ska plaża ma być chroniona przez 
minimum 2 ratowników wod-
nych, w okresie od 25 czerwca do 
31 sierpnia br., codziennie w go-
dzinach od 10:00 do 18:00. Poza 
staniem na straży bezpieczeń-
stwa korzystających z kąpieliska, 
ratownicy będą odpowiedzialni 
także za oczyszczanie powierzch-
ni dna obszaru przeznaczonego 

do kąpieli z wszelkich przedmio-
tów mogących spowodować ska-
leczenie i oczyszczanie kąpieliska 
z roślin wodnych. 

W ubiegłorocznym sezonie 

bezpieczeństwa na plaży miej-
skiej strzegli również ratownicy z 
firmy Romulus. 

MS
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Oświadczenia majątkowe 2015

Ile zarabiają gminni kierownicy?
W minionych wydaniach DN opublikowaliśmy oświadczenia majątkowe kierownictwa naszej gminy, na czele z burmistrzem Robertem Czaplą oraz pre-
zentowaliśmy majątki radnych VII kadencji z naszej gminy. Tym razem przyszedł czas na oświadczenia majątkowe sześciu   kierowników oraz dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych podległych gminie. W następnych wydaniach opublikujemy oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół, a później tak-
że władz powiatu i radnych powiatowych z Nowogardu.                                                                                                                                                                       Oprac: KR

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Kazimierz Lembas 
/ dyrektor 
Samodzielnego 
Publicznego 
Szpitala w 
Nowogardzie

99 000 zł, 4 
100 euro, 760 
dolarów USA

Dom o pow. 70 m2 o wartości 130 000 
zł, gospodarstwo rolne o pow. 10 ha/34 
ha (budynek mieszkalny i gospodarczy) o 
wartości 130 000 zł, działka o pow. 407 m2 o 
wartości 10 000 zł

Działalność gospodarcza – 95 179,54 zł, 
gospodarstwo rolne dochód – 40 000 zł, Celowy 
Związek Gmin R-XXI – 31 587,38 zł, emerytura – 56 
000,64 zł, dieta radnego (powiat) – 13 243,08 zł, 
Polski Związek działkowców ROD Nowogard – 165 zł 

Toyota Corolla 
rok prod. 2008

Nie dotyczy

Grażyna Grosicka 
/ kierownik 
Zarządu Budynków 
Komunalnych w 
Nowogardzie

30 000 zł Dom o pow. 140 m2 o wartości 450 000 zł, 
działka pod budynek mieszkalny o pow. 892 
m2 o wartości 50 000 zł, 1/8 udziału w działce 
budowlanej pow. 15,2 m2 o wartości 10 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 107 176,85 zł, najem 
dzierżawa – 8 400 zł

Toyota Verso 
rok prod 2013

Kredyt hipoteczny 
ING Bank Śląski – 
70 000 zł, leasing 
samochodowy 
Toyota Bank 
Polski SA – 55 
889,73 zł

Aneta Drążewska 
/ dyrektor 
Nowogardzkiego 
Domu Kultury

33 850 zł Dom o pow. 136,4 m2 + garaż wolno stojący 
o pow. 20,4 m2 na działce o pow. 293 m2 o 
łącznej wartości – 380 000 zł, grunt rolny o 
pow. 1427 m2 o wartości 15 000 zł

Nowogardzki Dom Kultury – 92 303,47 zł Toyota RAV-4 
rok prod. 2005

Nie dotyczy

Teresa Skibska / 
kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie

124 113,00 zł Dom o pow. 150 m2 o wartości 260 000 zł, 
gospodarstwo rolne o pow. 1,95 ha o wartości 
12 610,00  zł, 

Gospodarstwo rolne dochód – 2 500 zł, Umowa o 
pracę – 91 258,33 zł, pełnienie funkcji społecznych – 
490 zł

Toyota RAV-4 
rok prod. 2012 
o wartości 60 
000 zł

17 413,20 zł – z 
tytułu decyzji 
o opłacie 
adiacenckiej 
naliczonej przez 
Urząd Miejski w 
Nowogardzie

Magdalena 
Pędzik / 
kierownik Zespołu 
Ekonomiczno-
Administracyjnego 
Szkół w 
Nowogardzie

25 042 zł Mieszkanie o pow. 66 m2 o wartości 98 000 zł Ze stosunku pracy – 96 347,73 zł Nie dotyczy Kredyt hipoteczny 
– 48 265 zł

Aneta 
Wysoszyńska / 
dyrektor Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
im. Stefana 
Żeromskiego w 
Nowogardzie

32 000 zł, 18 000 
euro

Mieszkanie o pow. 115,19 m2 o wartości 322 
532 zł, mieszkanie o pow. 57,75 m2 o wartości 
161 700 zł, mieszkanie o pow. 40,06 m2 o 
wartości 112 168 zł, gospodarstwo rolne o 
pow. 3,6695 ha o wartości 86 000 zł, budynek 
handlowo-usługowy o o pow. 116 m2 (na 
działce o pow. 557 m2) o wartości 383 850 zł, 
lokal mieszkalny o pow. 68,02 m2 o wartości 
190 500

Działalność gospodarcza przychód / dochód – 354 
336,86 zł / 406,01 zł, nauczyciel w ZSP Nowogard – 
43 614,48 zł

BMW 1 rok 
prod. 2004 o 
wartości 20 
000 zł, BMW X5 
rok prod. 2007 
o wartości 60 
000 zł

Kredyt w 
wysokości 12 
508,39 zł

Umowy z powiatem podpisane, teraz tylko czekać na pierwsze działania 

Nowogard i Osina otrzymały dofinansowania
W ubiegłym tygodniu, w Starostwie Powiatowym w Goleniowie podpisano dwie ważne umowy na dofinansowanie inwestycji na terenie m.in. gminy No-
wogard, jakie mają być wykonane przy współudziale środków unijnych obsługiwanych przez Urząd Marszałkowski. Pierwsza z nich dotyczy budowy sie-
ci wod.-kan. do strefy przemysłowej. Druga zapowiadanej modernizacji drogi powiatowej na odcinku od Świerczewa do Strzelewa. 

Pierwsza umowa, czyli Kon-
trakt Samorządowy, opiewa na 8 
693 798,00 zł, w tym dofinansowa-
nie stanowi kwotę: 7 389 728,30 zł. 
Obszar uwzględniony w Koncepcji 
Kontraktu Samorządowego obej-
muje trzy gminy zlokalizowane na 
terenie powiatu goleniowskiego: 
Gminę Nowogard, Osina i Masze-
wo oraz Powiat Goleniowski, re-
prezentowany przez Starostę jako 
czwarty podmiot. Kontrakt obej-
muje następujące projekty:

Gmina Nowogard:
–„Budowa sieci wod-kan w re-

jonie inwestycyjnym Wojcieszyn-
-Miętno”,

„Doradztwo edukacyjno – za-

wodowe dla uczniów”.
–Kwota ogółem: 3 590 356,00 zł; 

dofinansowanie: 3 051 802,60 zł
Gmina Osina:
–„Poprawa jakości kształcenia 

oraz dostosowania nauczania do 
potrzeb rynku pracy”,

„Modernizacja i unowocześnie-
nie istniejącej infrastruktury Ze-
społu Szkół Publicznych w Osi-
nie”. 

Kwota ogółem: 330 378,00 zł; 
dofinansowanie: 280 821,30 zł

Powiat Goleniowski:
-„Praktyczne umiejętności ryn-

kowe - wzrost zdolności zatrud-
nienia”,

- „Rozbudowa, termomoderni-

zacja i doposażenie budynku Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 
w Nowogardzie”.

- Kwota ogółem: 4 382 200,00 zł; 
dofinansowanie: 3 724 870,00 zł.

Gmina Maszewo:
-„Dostosowanie placówek 

oświatowych na terenie gmi-
ny Maszewo do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych”,

- „Rozwój kompetencji kluczo-
wych oraz indywidualizacja pracy 
z uczniem w placówkach oświato-
wych na terenie Gminy Maszewo”,

–„Zwiększenie szans edukacyj-
nych dzieci z niepełnosprawno-
ściami poprzez realizację dodat-

kowej oferty edukacyjnej i specja-
listycznej w Przedszkolu Miejskim 
w Maszewie”.

 Kwota ogółem: 390 864,00 zł; 
dofinansowanie: 332 234,40 zł.

Realizacja Koncepcji Kontrak-
tu Samorządowego odbywać się bę-
dzie na podstawie umowy partner-
stwa zawartej pomiędzy Powiatem 
Goleniowskim, Gminą Nowogard, 
Osina i Maszewo. Powiat Goleniow-
ski reprezentowali starostowie To-
masz Kulinicz i Tomasz Stanisławski. 
Umowę podpisali również burmistrz 
Maszewa Jadwiga Ferensztajn, wójt 
Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz 
burmistrz Nowogardu Robert Cza-

pla. Realizacja projektu przewidzia-
na jest do 31 sierpnia 2019 roku.

Droga Świerczewo-Strzelewo
Tego samego dnia, Starosta go-

leniowski i wizytujący powiat mar-
szałkowie Geblewicz i Rzepa podpi-
sali też umowę na „Przebudowę dro-
gi powiatowej nr 4160Z Błotno - No-
wogard na odcinku Strzelewo – No-
wogard o długości 4,351 km”. Jak już 
informowaliśmy, wartość inwesty-
cji opiewa według wstępnego kosz-
torysu na 4 mln 247 tys. zł, z cze-
go połowę ma stanowić dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego. 
Remont drogi ma się odbyć w przy-
szłym roku. 

KR, MS
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I po przeprowadzce 

Pacjenci już w nowych salach 
Jak już informowaliśmy oddział dziecięcy nowogardzkiego szpitala, który dotychczas funkcjonował w starym poniemieckim budynku, został przenie-
siony do wyremontowanych pomieszczeń po dawnym oddziale ginekologiczno-położniczym w starej bryle szpitala. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dzia-
ła oddział po przeprowadzce i czy warunki panujące w nowych pomieszczeniach odpowiadają zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu pra-
cującemu na tym oddziale. 

W poniedziałek, na oddziale 
przebywało dokładnie 6 pacjen-
tów. Jak już informowaliśmy, ci 
najmniejsi pacjenci mogą prze-
bywać w sali ze swoim rodzicem, 
dla którego również przygotowa-
no miejsce do spania. Podczas na-
szej wizyty na oddziale spotka-
liśmy dwie mamy, które przeby-
wały tam ze swoimi dziećmi. Była 
więc okazja do rozmowy o wa-
runkach panujących w nowo wy-
remontowanym oddziale. 

- Jesteśmy zadowoleni z poby-
tu w takich warunkach w szpita-
lu. Toalety i sale spełniają wszyst-
kie wymogi sanitarne. Obok nas 
znajduje się sala zabaw, niestety 

my korzystać z niej nie możemy, 
ze względu na to, że nasz syn ma 
opuchniętą nóżkę. Ale od innych 
dzieci  słyszeliśmy, że bardzo im się  
to miejsce podoba. Niektórzy z pa-
cjentów nie chcą nawet wracać do 
domu. Posiłki są tu również wspa-
niałe. – mówi w rozmowie z DN 
jedna z mam. 

O nowym oddziale pediatrycz-
nym pozytywnie wypowiada się 
również  kolejna mama, pani Iza-
bela Radawiec, która pomimo 
krótkiego  pobytu z dzieckiem w 
szpitalu stwierdza, że jest to miej-
cie  przyjazne maluchom. -Wa-
runki na nowym oddziale dzie-
cięcym są bardzo dobre. Jest czy-

sto, pokoje są dobrze wyposażone, 
personel szpitala  również dba o to 
abyśmy czuli się tu dobrze. Nowy 
oddział jest miejscem przyjaznym 
dzieciom i ich rodzicom – mówi 
kobieta. 

Zadowoleni wydają się być 
również mali pacjenci. - Bardzo 
mi się tu podoba, nie chcę wracać 
do domku. - mówi dziewczynka.

A jak przebiegała przeprowadz-
ka do nowych pomieszczeń, i jak 
pracuje się w nowych gabinetach? 
O to właśnie zapytaliśmy ordy-
natora oddziału pediatrycznego 
szpitala, pana Andrzeja Buragasa. 

- Otwarcie szpitala przebiegło 
sprawnie. Zakończyła się praca w 
jednej części oddziału, teraz za-
częła się praca w nowym oddzia-
le. W tej chwili jest taki okres, że 
jest mniej zachorowań więc prze-
bywa tu obecnie mniej pacjen-
tów, dlatego czynności organiza-
cyjne nie sprawiły nam większe-
go  problemu. Warunki w nowym 
oddziale są zdecydowanie lepsze. 
To taki skok jakby w inne dziesię-
ciolecie. Sale są tak przystosowa-
ne, aby dzieci i ich rodzice czuli się 
tu komfortowo. Myślę, że przez ten 
czas nastąpiły duże zmiany orga-
nizacyjne. Doposażanie oraz opty-
malizowanie wszystkiego do ja-

kiegoś sprawnego funkcjonowania 
zapewne jeszcze  potrwa, bo jest to 
proces, który będzie trwał na bie-
żąco. - powiedział na zakończenie 
ordynator oddziału. 

Przypomnijmy, że łączny koszt 
adaptacji pomieszczeń pod od-
dział pediatryczny wyniósł ok. 
260 tys. zł, nie licząc kosztów pra-

cy wykonanej przez pracowników 
socjalnych skierowanych przez 
UM. Remont oddziału został za-
kończony już 16 lutego 2016 roku, 
ale dopiero teraz uzyskano nie-
zbędne pozwolenia, aby mogli w 
nim być leczeni pacjenci. 

KS

Milenka, pacjenta z oddziału pediatrycznego

dr Andrzej Buragas- ordynator odzaiału pediatrii

„Obchody Dnia Patronki 
Szkoły” w SP nr 2
W poniedziałek 23 maja 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie obchodzi-
liśmy „Dzień Patronki  Szkoły – Marii Konopnickiej”. 

O godzinie 10:00,  wszyscy 
uczniowie wraz z nauczycielami 
zgromadzili się  przed obeliskiem 
z wizerunkiem pisarki. Wszyst-
kich zgromadzonych przywita-
ła uczennica klasy V b w stroju 
z epoki, w której żyła i tworzyła 
Maria Konopnicka. Jej  koledzy 

i koleżanki z klasy zapoznali nas 
z najciekawszymi faktami z życia 
pisarki oraz wygłosili fragmenty 
wybranych utworów autorki. Na-
stępnie przeszliśmy na salę gim-
nastyczną, gdzie odbywał się ko-
lejny punkt programu obchodów 
Dnia  Patronki  Szkoły. Przed-

stawiciele wszystkich klas wzię-
li udział w konkursie  pięknego 
czytania utworów Marii Konop-
nickiej. Komisja oceniała według 
następujących kryteriów: bez-
błędnie przeczytany tekst, płyn-
ność, prawidłowa dykcja i into-
nacja. W kategorii klas I-III miej-
sce I zdobył – Miłosz Zieliński z 
klasy IIa, II miejsce – Wiktor Mą-
drowski z klasy Ia, III miejsce – 
Anna Kusiak z klasy III a. W ka-
tegorii klas IV- VI, I miejsce zdo-
była Oliwia Kukuła z klasy V a, II 
miejsce – Olaf Stokłos z klasy V 
b, natomiast  III miejsce – Oliwia 
Cimcioch z klasy IV a.  Rozstrzy-
gnięto również ogłoszony wcze-
śniej konkurs plastyczny, którego 
tematem był portret pisarki. Na 
zakończenie wręczono dyplomy i 
nagrody dla zwycięzców.

inf. wasna

Wyniki konkursu plastycznego
Klasy I

I miejsce-
 Michalina Sierzchała -kl I a

II miejsce-
Lena Kozłowska – kl  b

III miejsce 
– Martyna Paradowska – kl I b

Klasy II
I miejsce –

 Emilia Tomasikiewicz – kl II a
II miejsce= 

Nikola Skąpska – kl II b
III miejsce

- Julia Afeltowicz – kl II a

Klasy III
I miejsce

 - Dominika Bodo – kl III b
II miejsce

 – Magdalena Wesołowska
- kl III a

III miejsce
- Jula Furmańczyk – kl – III b

Klasy IV
I miejsce 

– Maja Tomasikiewicz 
– kl IV a

II miejsce 
– Marika Kowalska – kl IV a
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SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg
 ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

1.Przedmiotem dzierżawy są niżej opisane nieruchomości gruntowe:
  - staw rybny – pow. 0,32 ha, część działki nr 94/3, obręb ewid. Kulice, 
   Gmina Nowogard
 - N- bagno  - pow. 0,34 ha, część działki nr 94/3, obręb ewid. Kulice, 
   Gmina Nowogard
   stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL LP 
   Nadleśnictwo Nowogard.    
2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 15.06.2016 roku 
     o godzinie 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard 
   - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu
    wynosi 200 zł netto/rok.
4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
   - wpłacenie wadium w kwocie 100,00 zł, które należy wpłacić w terminie
   do dnia 15.06.2016 roku do godz. 930 na konto Nadleśnictwa Nowogard
  BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnictwa
  Nowogard.
5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia
   ogłoszenia wyników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla 
  wybrnego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę 
  przedmiotowej nieruchomości.
6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego  w razie uchylenia
    się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 
7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym 
     przez wydzierżawiającego  terminie do podpisania umowy dzierżawy. 
8. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym 
    uzgodnieniu terminu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych 
    informacji ze strony     
    Nadleśnictwa jest  Henryk Wojnowski - tel. ( 091 ) 39 20640 .
10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo zawiadamia 
     pisemnie o rozstrzygnięciu przetargu wszystkich uczestników.
11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do unieważnienia 
      przetargu.

Nowogard, 25.05.2016 r.

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego
 PZW w Nowogardzie 

zaprasza 
w dniu 05.06.2016r. 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym do lat 16-tu na 
zwody wędkarskie spławikowe. Spotkanie uczest-
ników k/Neptuna o godz. 8.30. Zapisy w sklepie 

„Wędkarz” do dnia 02.06.2016r. 
Serdecznie Zapraszamy Dzieci i Rodziców 

Zarząd

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA 

PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 4 czerwiec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje w biurze fundacji od 
godz 8.00 do godz 11.00 w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium)
 tel. 91-3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 
 Zapraszam Prezes Samorządowej 

Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

W tym roku 20. edycja 
Festiwalu 

Koterski i Pazura 
gwiazdami tegorocznego 
„Lata z Muzami” 
Jak informuje NDK, tegorocznymi gwiazdami Festiwalu 
„Lato z Muzami”, będą reżyser Marek Koterski oraz aktor 
Cezary Pazura. W tym roku odbędzie się okrągła, 20. edy-
cja imprezy. 

 Festiwal Filmu Muzyki Ma-
larstwa „Lato z Muzami” potrwa 
od 15 do 17 lipca 2016r.. Widzo-
wie będą mogli wziąć udział w 
licznych pokazach filmowych, 
koncertach, występach. W tym 
czasie do Nowogardu tradycyj-
nie zawitają twórcy współcze-
snego polskiego kina. Dorocz-
ną nagrodę „Lauru Cisowego”, 
przyznawaną polskim reżyserom 
za wybitne osiągnięcia zawo-
dowe, otrzyma Marek Koterski. 
Imprezę otworzy 15 lipca mono-
dram Małgorzaty Bogdańskiej 
zatytułowany „Nie lubię Pana, 
Panie Fellini” w reżyserii Mar-
ka Koterskiego, a jednym z go-
ści festiwalu będzie także Ceza-

ry Pazura. 16 lipca odbędzie się 
spotkanie autorskie z Markiem 
Koterskim i Małgorzatą Bogdań-
ską, zwieńczone pokazem filmu 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusa-
mi”.

Festiwal poprzedzą, w dniach 
13-14 lipca, liczne wydarzenia 
filmowe, w tym m.in. konkurs 
filmów krótkometrażowych „Fil-
mowa Młoda Polska”, projek-
cje dla widzów starszych i młod-
szych, warsztaty i spotkania z za-
proszonymi gośćmi.

Patronat medialny nad jubi-
leuszowym Festiwalem „Lato 
z Muzami” będzie sprawował 
m.in. Dziennik Nowogardzki. 

Opr. MS

OGŁOSZENIE
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Ks. Łukjaniuk obchodził Jubileusz 40 -lecia kapłaństwa 

Łzy, wzruszenie i wspomnienia  
W minioną sobotę, 28 maja, w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyła się uroczysta Masz św. z okazji 40 rocznicy otrzymania święceń kapłańskich 
przez ks. dziekana Kazimierza Łukjaniuka. Uroczystość powiązana była również ze zbliżającą się 15 rocznicą odprawienia pierwszej Mszy św.  w koście-
le przy ul. Jana Pawła II, która przypada na dzień 16 czerwca. 

W uroczystości, poza licznie 
zgromadzonymi wiernymi, udział 
wzięli także duchowni, nie tylko z 
terenu całego nowogardzkiego de-
kanatu, ale także ci, którzy towa-
rzyszyli ks. Kazimierzowi Łukja-
niukowi w czasie rozpoczęcia po-
sługi kapłańskiej. Obecni byli tak-
że przyjaciele Księdza Dziekana ze 
szkoły średniej, na czele z wycho-
wawcą klasy. Wśród oficjalnych go-
ści dostrzec można było m.in. by-
łego prezesa szczecińskiego oddzia-
łu IPN Marcina Stefaniaka, zachod-
niopomorską kurator oświaty Mag-
dalenę Zarębską - Kuleszę, starostę 
goleniowskiego Tomasza Kulinicza, 
wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Piotra Słomskiego i radnego 
Bogusława Dziurę. Obecni byli tak-
że dyrektorzy szkół i nauczyciele, a 
wśród nich m.in.: Lidia Wiznero-
wicz -Gliwna - dyrektor SP 2 oraz 
Joanna Wardzińska - dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno -Wycho-
wawczego. W kościele nie zabrakło 
również przedstawicieli przedsię-
biorców, którzy przez lata wspiera-
li ks. Kanonika w jego inwestycjach, 
jak np. ostatnio budowana świetlica 
środowiskowa Caritas, byli to m. in. 
Krystyna Łazarz prezes PRD S.A. 

Nowogard, Marian Jeż – były pre-
zes nieistniejącego już dziś przed-
siębiorstwa budowlanego, główny 
wykonawca kościoła przy ul. Jana 
Pawła II, a także Jan Bąk- właściciel 
hurtowni budowlanej. W uroczy-
stościach wzięli udział także działa-
cze nowogardzkiego PiS, na czele ze 
wspomnianą już M. Zarębską-Ku-
leszą, pełniącą funkcję szeregowej 
koła tej partii w Nowogardzie, jak 
również przewodnicząca struktur 
powiatowych organizacji. Szczegól-
nej oprawy całej uroczystości do-
dała obecność pocztów sztandaro-
wych kół Sybiraków i miejscowych 
szkół (SP 2, SP3, ZSP) oraz PSL-u. 

Pod koniec uroczystej Mszy 
dziękczynnej, zaproszone delega-
cje i wierni gratulowali ks. Kazi-
mierzowi wspaniałego Jubileuszu, 
życząc Bożego Błogosławieństwa 
na kolejne lata posługi.  Niezwykle 
wzruszające były zwłaszcza podzię-
kowania i życzenia składane przez 
wiernych parafii św. Anny w Dłu-
gołęce, której przed „przeprowadz-
ką” do Nowogardu, ks. Kazimierz 
Łukjaniuk był wiele lat probosz-
czem. Łzy wzruszenia towarzyszy-
ły w trakcie składania życzeń także 
parafianom z Jarchlina i Konarze-

wa, miejscowości administracyjnie 
podlegające pod działalność parafii 
pw. św. R. Kalinowskiego. 

Warto dodać, że ks. proboszcz 
Łukjaniuk 40-lecie kapłaństwa ob-
chodził właściwie 7 maja. Wów-
czas w kościele odbyła się Msza św. 
dziękczynna pod przewodnictwem 
arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. So-
botnie uroczystości miały charak-
ter parafialny, a ich datę świado-
mie wyznaczono jakby po środ-
ku dwóch ważnych uroczysto-
ści, tj. rocznicy święceń kapłań-
skich oraz przypadającą dokładnie 
na 16 czerwca, 15. rocznicą  pierw-
szej Mszy św. odprawionej w ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go. Ciekawostką jest fakt, że pierw-
sza Msza św. w świątyni, poza hi-
storyczną wymową, miała również 
jubileuszowy charakter. Właśnie 
wtedy bowiem ks. Kazimierz Łu-
kjaniuk obchodził 25-lecie kapłań-
stwa. 

Redakcja DN życzy ks. Kazimie-
rzowi Łukjaniukowi wszelkiej po-
myślności na kolejne lata sprawo-
wania Bożej posługi, a także zdro-
wia i dalszej determinacji w osiąga-
niu szczytnych celów. 

Marcin Simiński

Ks. Kazimierz Łukjaniuk poprzez sprawowanie Najświętszego Sakramentu podziękował Panu Bogu za 40-lecie kapłaństwa

Na parafialną uroczystość Jubileuszu Kapłaństwa przybyli też przyjaciele z daw-
nych lat... koledzy i koleżanki księdza Łukjaniuka z pyrzyckiego technikum, na 
czele z wychowawcą klasy

Nie brakowało wzruszeń i łez. Życzenia składają przedstawicielki kilku rodzin z Jar-
chlina i Konarzewa

We Mszy św. dziękczynnej wzięły udział także poczty sztandarowe szkół

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowania za pomoc przy ustawianiu i ozdobieniu ołta-

rza przy ul. Boh. W-wy na tegoroczne święto Bożego Ciała składam: pań-
stwu Otomańskim, rodzinie Adamelek (pomoc fizyczna), państwu Dycho-
niec (oprawa plastyczna),  Bąk (użyczenie transportu), Wiśniewskim, Ki-
niasz, Woźniak ( wypożyczenie kwiatów) oraz wszystkim życzliwym sąsia-
dom – serdeczne Bóg zapłać.

Składa
 Sudomierski Marian 
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Świetni kibice i piłkarze walczący jak o życie

Pomorzanin wygrywa z Sarmatą
W sobotę (28 maja), o godzinie 16:00, w Nowogardzie przy najwyższej frekwencji kibiców w tym sezonie, piłkarze Pomorzanina rywalizowali z Sarmatą 
Dobra. Nie zabrakło gromkich śpiewów, walki o każdy metr boiska i bramek, co najważniejsze strzelanych przez gospodarzy. Drużyna z Nowogardu wy-
grała pewnie 2:0, przez cały mecz nie pozwalając rywalom oddać choćby jednego celnego strzału. 

Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra 2:0 (1:0)
`19 min. Rafał Listkiewicz, `76 min. Paweł Jeziorski 
  Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak, Damian Kosior, Adrian Wasyluk (Patryk Marcinkowski), Paweł Królik – Adam Mańka, 
Gracjan Wuczyński (c) , Dominik Wawrzyniak (Paweł Jeziorski), Krystian Krzak (Marek Kowalski), Fernando Maia Batista – Rafał Listkiewicz.  

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
28. kolejka:
Polonia Płoty – Ina Ińsko   1:2
Stal Lipiany – Stal Szczecin   2:4
Pomorzanin Nowogard – Sarmata Dobra  2:0
Piast Karsko – Sparta Węgorzyno   1:5
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  4:2
Rega Trzebiatów – Arkonia Szczecin  2:1
Błękitni II Stargard – Energetyk Gryfino  1:2
Iskra Golczewo – Kłos Pełczyce   3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 28 71 78 19 22 5 1
2 Stal Szczecin 28 60 84 27 18 6 4
3 Sparta Węgorzyno 28 59 60 33 18 5 5
4 Morzycko Moryń 28 57 85 38 18 3 7
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 28 51 55 39 14 9 5
6 Arkonia Szczecin 28 43 51 35 11 10 7
7 Błękitni II Stargard 28 42 76 61 13 3 12
8 Ina Ińsko 28 41 47 46 12 5 11
9 Iskra Golczewo 28 39 50 48 11 6 11
10 Piast Karsko 28 37 47 57 11 4 13
11 Polonia Płoty 28 32 47 63 10 2 16
12 Stal Lipiany 28 29 51 77 8 5 15
13 Zorza Dobrzany 28 29 38 54 8 5 15
14 Kłos Pełczyce 28 24 33 53 7 3 18
15 Pomorzanin Nowogard 28 13 23 67 3 4 21
16 Sarmata Dobra 28 7 15 123 2 1 25

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powiększo-
na o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Tak to powinno wyglądać 
w każdym spotkaniu, w któ-
rym Pomorzanin jest gospoda-
rzem. Liczna grupa kibiców gło-
śno dopingująca swoich piłka-
rzy, zawodnicy, którzy nie od-
stawiają nogi i walczą na całego 
o każdy metr boiska. Wobec ta-
kiej gry, nikomu nie przeszka-
dza to, że sytuacji bramkowych 
było tyle co na lekarstwo, chcia-
ło się patrzeć na to, jak zdegrado-
wany zespół Pomorzanina grał w 
tym meczu jak o życie. Pierwszy 
kwadrans spotkania to gra toczo-
na w środku pola i żadnych po-
ważniejszych zagrożeń pod jed-
ną i drugą bramką, dużo fauli i 
stałych fragmentów gry, po któ-
rych nic nie wychodziło. W 19. 
minucie spotkania nowogardzia-
nie wykonywali rzut rożny z pra-
wej strony boiska, a futbolówkę 
ustawił grający trener- Fernan-
do. Brazylijczyk dośrodkował w 
pole karne, zakotłowało się przed 
bramką Sarmaty, jednak goście 
wybili futbolówkę poza pole kar-
ne,a ta ponownie wróciła na pra-
we skrzydło do Fernando. Gra-
jący trener Pomorzanina ładnie 
minął obrońcę i podholował pił-
kę do końcowej linii boiska, po 
czym ponownie dośrodkował w 
pole karne, a tam z woleja próbo-
wał uderzać Adam Mańka, będą-
cy na 6 metrze od bramki. Mło-

demu pomocnikowi Pomorzani-
na nie wyszedł ten strzał, Mańka 
nieczysto trafił w futbolówkę i … 
bardzo dobrze wyszło! Piłka pod-
bita przez Mańkę poszybowa-
ła na 15 metr do nabiegającego 
Rafała Listkiewicza, który huk-
nął z pierwszej piłki z powietrza, 
zdejmując pajęczynę z „okienka” 
bramki strzeżonej przez golkipe-
ra Sarmaty. Gol „stadiony świa-
ty” i choćby dla tego trafienia 
warto było tego dnia odwiedzić 
stadion przy ul. Wojska Polskie-
go. Przez kolejne kilkanaście mi-
nut gra wciąż toczyła się w środ-
ku boiska, Michał Piątkowski po-
zostawał bezrobotny, gdyż de-
fensywa Pomorzanina tuż przed 
swoim polem karnym przerywa-
ła akcję gości. W ostatnich 5 mi-
nutach dwukrotnie głową po do-
środkowaniach Rafała Listkie-
wicza najpierw z rzutu wolne-
go, a później z cornera uderzał 
Fernando, jednak przy pierwszej 
próbie bramkarz przeniósł piłkę 
nad poprzeczką, a przy drugiej 
futbolówka poszybowała ponad 
bramką. 

Druga część spotkania miała 
na początku podobny przebieg 
jak pierwsza odsłona, nie było 
groźnych sytuacji, ale mnożyły 
się za to faule, a na trybunach ki-
bice z Nowogardu głośno dopin-
gowali Pomorzanin, przekrzyku-

jąc kilkudziesięciu osobową gru-
pę doberskich kibiców. W 57. mi-
nucie znów błysnął Rafał Listkie-
wicz, który był osamotniony w li-
nii ataku i z trzema obrońcami 
Sarmaty powalczył o długie po-
danie spod pola karnego Pomo-
rzanina. Listkiewicz umiejętnie 
się przepchał na 30 metrze, wy-
walczył futbolówkę, przełożył ją 
sobie na lepszą lewą nogę, gubiąc 
tym samym obrońcę i huknął z 
około 20 metrów, jednak wprost 
w golkipera Sarmaty. Chwilę po-
tem z dystansu uderzał Fernan-
do, jednak piłka poszybowała 
nad poprzeczką. Około 72. mi-
nuty gry, kontuzji nabawił się 
Dominik Wawrzyniak, którego 
trzeba było przetransportować 
do szpitala. Wygląda na to, że dla 
popularnego „Pomidora” sezon 
ligowy już się zakończył, pozo-
staje mu za tem życzyć szybkie-
go powrotu do zdrowia. W jego 
miejsce na placu gry pojawił się 
Paweł Jeziorski i trzeba przyznać, 
że trener miał nosa do tej zmiany. 
Kilka chwil później, dokładnie w 
76. minucie, podanie w pole kar-
ne otrzymał Rafał Listkiewicz, 
napastnik Pomorzanina uderzył 
na bramkę gości, a z najwięk-
szym trudem golkiper Sarma-
ty odbił futbolówkę przed siebie. 
Na taki rozwój sytuacji czekał Je-
ziorski, który wbił piłkę do pustej 

bramki Sarmaty, obok bezrad-
nego bramkarza. Paweł Jeziorski 
ciesząc się, uciszył kibiców go-
ści charakterystycznym gestem, a 
następnie podbiegł do sympaty-
ków Pomorzanina i zasalutował, 
tak jakby chciał powiedzieć: „za-
danie wykonane”!  I to by było na 
tyle, do ostatniego gwizdka sę-
dziego Sarmata grał już jakby nie 
wierzył w zmianę rezultatu, a pił-
karze z Nowogardu wyczekiwali 
końcowego gwizdka. Ten w koń-
cu rozbrzmiał i zaczęło się wspól-
ne świętowanie, piłkarze podzię-
kowali kibicom za ich wspaniałe 
wsparcie, a sympatycy z Nowo-

gardu odpłacili się tym samym za 
waleczność i ambicję. To święto-
wanie mogło wyglądać dość ko-
micznie, bo w końcu jak tu się 
cieszyć gdy zespół spada do niż-
szej ligi? Jednak każdy doskona-
le sobie zdawał sprawę jak ważny 
był to mecz zarówno dla kibiców, 
jak i piłkarzy, którzy w tym przy-
krym sezonie, mieli swoje chwi-
le radości. Wierzymy, że już w re-
gionalnej okręgówce, częściej bę-
dziemy mogli oglądać takie zwy-
cięstwa i uczestniczyć w spotka-
niach z liczną grupą rozśpiewa-
nych kibiców z Nowogardu. 

KR

Po spotkaniu piłkarze podziękowali swoim sympatykom za głośny doping

Dominik Wawrzyniak walcząc o zwycięstwo dla swojej drużyny nabawił się poważ-
nego urazu. Wierzymy, że nowogardzianin szybko powróci do treningów
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„Pomorzanki” wygrały 9 mecz z rzędu! 

Sto lat dla trenera
W niedzielę (29 maja), w Szczecinie, piłkarki Pomorzanina Nowogard rywalizowały z 
Vielgovią. Niespodzianki nie było, „Pomorzanki” co prawda skromnie, ale jednak wygra-
ły swój dziewiąty mecz z rzędu. 

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:1 (0:1)
Gol: Patrycja Kozioł
Skład: Anita Piotrowska (c) – Weronika Godziszewska, Karolina Kowal-

czuk, Anna Nowicka, Róża Misiak (Weronika Rzeplińska) – Katarzyna Pio-
trowska, Małgorzata Wołk, Małgorzata Labuda, Aleksandra Mościńska – Pa-
trycja Kozioł (Julia Górniacka), Klaudia Korgiel (Patrycja Bobik). 

III Liga Kobiet 2015/2016
16. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Olimpia III Szczecin  –||– 
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:1 
Błękitni II Stargard – Orzeł Women Wałcz  0:6
Hattrick Kołobrzeg – Zalew Stepnica  0:6
Energetyk Gryfino – Fala Międzyzdroje  1:8

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 16 42 87 8 14 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 15 39 79 6 13 0 2
3 Fala Międzyzdroje 16 37 83 12 12 1 3
4 Zalew Stepnica 16 30 73 24 10 0 6
5 Vielgovia Szczecin 16 23 54 25 7 2 7
6 Olimpia III Szczecin 15 20 32 30 6 2 7
7 Błękitni II Stargard 15 17 14 45 5 2 8
8 AP Kotwica Kołobrzeg 15 16 25 22 5 1 9
9 Energetyk Junior Gryfino 16 6 32 95 2 0 14
10 Hattrick Kołobrzeg 16 0 0 212 0 0 16

„Pomorzanki” kontynuują 
wspaniałą serię zwycięstw, tym 
razem odnosząc dziewiątą wy-
graną z rzędu. Rywalki przez cały 
mecz nie były w stanie zagrozić 
bramce strzeżonej przez Anitę 
Piotrowską. Z kolei piłkarki z No-
wogardu urządziły sobie festiwal 
niewykorzystanych stu procen-
towych okazji. Na szczęście jed-
na z tych akcji została należycie 
wykończona. W pierwszej poło-

wie Katarzyna Piotrowska popi-
sała się idealnym podaniem z po-
łowy w „uliczkę”, dzięki któremu 
Patrycja Kozioł znalazła się w sy-
tuacji sam na sam z bramkarką 
gospodyń. Zawodniczka z Nowo-
gardu z zimną krwią podcięła pił-
kę nad wybiegającą bramkarką i 
tym samym zapewniła trzy punk-
ty dla swojej drużyny. Po meczu 
miał miejsce jeszcze jeden miły 
akcent, mianowicie gromkie „sto 

lat” odśpiewane przez zawod-
niczki z Nowogardu dla swojego 
trenera - Pawła Błaszczyka, który 
w niedzielę obchodził urodziny. 

Piłkarki z Nowogardu pozosta-
ją na drugim miejscu w ligowej 
tabeli, gdyż rozpędzone liderki z 
Wałcza, rozgromiły w Stargardzie 
drugi zespół Błękitnych 0:6. przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Supermaraton w Radkowie (Klasyk Radkowski)

Mamy liderów Pucharu Polski!
W sobotę (21 maja), w Radkowie odbył się Supermaraton pod nazwą „Klasyk Radkowski”, 
który wchodzi w cykl Pucharu Polski w Supermaratonach. Po świetnych startach Nowo-
gard może cieszyć się z dwóch aktualnych liderów Pucharu Polski. Którymi zostali Małgo-
rzata Kubicka oraz Arkadiusz Pietruszewski. 

W czwartym wyścigu sezonu 
(po Obornikach Wielkopolskich, 
Trzebnicy i Stargardzie), któ-
ry odbył się w Radkowie, dwoje 
zawodników z nowogardzkiego 
LKK wywalczyło żółte koszul-

ki liderów po czterech wyścigach 
z cyklu Pucharu Polski w Super-
maratonach. Na wymagającej 
górskiej trasie, przy idealnej ko-
larskiej pogodzie, trzech zawod-
ników LKK Nowogard walczyło 
na dystansach: Giga (196 km) z 
sumą przewyższeń 3800m – Ar-
kadiusz Pietruszewski, Mega (132 
km) – Małgorzata Kubicka, oraz 
Mini (66 km) – Janusz Pietru-
szewski. W sumie, w zależności 
od dystansu, kolarze pokonywali 
odpowiednio 3., 2, i 1 rundę po 
górach stołowych. Na każdej run-
dzie kolarze zaliczali po trzy pod-
jazdy, z czego dwa podjazdy dzie-
sięciokilometrowe, po których 
następowały 10 km zjazdy po na-
wierzchni, która w dużym stop-
niu odbiegała od ideału. Nowo-
gardzianie w tych warunkach za-
prezentowali się z bardzo dobrej 
strony. 

Startujący na najdłuższym dy-
stansie Arkadiusz Pietruszewski 
walczył w kategorii M4s. Trasę li-
czącą 196 km pokonał z czasem 
7:21:46, osiągając przy tym śred-
nią prędkość 26,89 km/h. Wy-
nik ten zapewnił mu 4. miejsce 
w swojej kategorii oraz wysoką 8. 
pozycję w Open mężczyzn. 

Małgorzata Kubicka dystans 
132 km pokonała z czasem 
7:49:29, osiągając średnią pręd-
kość 16,87 km/h. Nowogardzian-

ka wywalczyła 2. miejsce w swo-
jej kategorii K4s oraz 3. pozycję w 
Open Kobiet. 

Na podium w swojej kategorii 
M6i stanął również Janusz Pie-
truszewski, który pokonał dy-
stans 66 km. Zawodnik LKK No-
wogard uzyskał czas 2:40:31, przy 
średniej prędkości 24,67 km/h. 
Ten wynik zapewnił Januszowi 
Pietruszewskiemu 2. miejscu w 
swoim przedziale wiekowym oraz 
setną pozycję w Open Mężczyzn. 
Dodajmy, że na wymagającej rad-
kowskiej trasie rywalizowało aż 
300 kolarzy. 

Gratulujemy naszym reprezen-
tantom oraz wierzymy, że zarów-
no Arkadiusz Pietruszewski, jak i 
Małgorzata Kubicka, nie oddadzą 
już koszulek liderów w cyklu Pu-
charu Polski w Supermaratonach. 

KR

Małgorzata Kubicka oraz Arkadiusz 
Pietruszewski w koszulce Lidera, po 
4 wyścigach z cyklu Pucharu Polski w 
Supermaratonach

Janusz Pietruszewski na drugim stopniu 
podium, który wywalczył w swojej ka-
tegorii podczas Klasyka Radkowskiego

11 sołectw z gminy Nowogard 
walczyło o 21 tys. zł

Ostrzyca zwycięzcą 
V Igrzysk
W sobotę (21 maja), na terenie ZSP w Nowogardzie, zosta-
ły przeprowadzone V Igrzyska Sołectw gminy Nowogard. 
Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 11 sołectw, a jak 
co roku było o co walczyć, gdyż nagrodami było 21 tys. zł 
do podziału. Zwyciężyła Ostrzyca, która wzbogaciła fun-
dusz sołecki o 6 000 zł. 

Jak co roku, gmina hojnie na-
gradza uczestników Igrzysk Sołec-
kich. Nagrody pieniężne pozwalają 
danym sołectwom spożytkować je 
np. na życie wsi, poprzez organiza-
cje imprez, bądź też zakup sprzętu 
sportowego czy rekreacyjnego, itd. 
Jedenaście drużyn walczyło o sześć 
nagrodzonych pozycji. Do walki 
przystąpiły następujące sołectwa: 
Grabin, Wierzchy, Wojcieszyn, Ża-
bowo, Błotno, Sąpolnica, Ostrzyca, 
Lestkowo, Sikorki, Słajsino, Kona-
rzewo. Mieszkańcy poszczególnych 
wsi zmierzyli się w wyczerpujących 
konkurencjach, takich jak: pchnię-
cie kulą kobiet i mężczyzn, rzut pił-
ką do kosza kobiet i mężczyzn, rzut 
lotką kobiet i mężczyzn, biegi na 
60 m kobiet i mężczyzn, a także na 
150 m kobiet oraz 300 m mężczyzn, 
skok w dal kobiet i mężczyzn, rzut 
woreczkiem do celu, przenoszenie 
partnera, przeciąganie liny, podno-
szenie ciężarka. Po tak morderczych 
testach sprawnościowych, aż 6 so-

łectw mogło cieszyć się z nagrody 
pieniężnej. Najlepsi byli reprezen-
tanci Ostrzycy, do których trafiło 6 
tys. zł. Narzekać nie mogło również 
sołectwo Wierzchy, które za 2. miej-
sce otrzymało 5 tys. zł, z kolei 4 tys. 
zł za 3. pozycję trafiło do Wojcie-
szyna. W Igrzyskach Sołectw war-
to było również uplasować się poza 
podium... Lestkowo za 4. miejsce 
otrzymało 3 tys. zł, Grabin za 5. po-
zycję został nagrodzony kwotą 2 tys. 
zł, z kolei jako ostatni na premię od 
gminy załapali się reprezentanci Si-
korek, którzy otrzymali tysiąc zło-
tych. Innym pozostał żal, że rywa-
le lepiej rzucali woreczkiem, spraw-
niej podnosili ciężarek, czy też mieli 
w swoich drużynach do przenosze-
nia lżejszych partnerów... Pozostaje 
pogratulować zwycięzcom, a prze-
granym życzyć nagród pieniężnych 
w kolejnych Igrzyskach.

KR   

Woreczki w koszyczku również mogły dawać nadzieję na hojne gminne nagrody. 
foto - UM Nowogard
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Schronisko w Sosonowicach na 
Ekotargach w Nowogardzie

Z okazji odbywających się w 
naszym mieście Ekotargów, No-
wogardzki Dom Kultury zaprosił 
Schronisko z Sosnowic. Zapro-
szenie zostało zaakceptowane. 
Wolontariusze schroniska przy-
byli wraz z pupilami. Nowogard 
przyjął gości z uśmiechem na 
twarzy oraz słodkim poczęstun-
kiem w postaci ciasta. Młodzież z 
klasy I TE oraz I TOH z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica przygotowała lo-
terię fantową. Pieniądze zebrane 
w czasie sprzedaży losów zosta-

ły przekazane na schronisko. W  
naszej szkole od pewnego czasu 
zbierane były fanty dla psiaków, 
np. jedzenie, które przynosili 
uczniowie jak i wielu nauczycieli. 
Całą akcję w szkole nadzorowa-
ły Panie: Patrycja Sierżant, Marta 
Portas, Magdalena Wojciechow-
ska oraz Mirosława Szymaniak. 
Wszystko zostało przekazane dla 
piesków. Ciekawą atrakcją był 
konkurs psiej piękności. Nagrody 
ufundowało schronisko, a dyplo-
my przygotowała nasza szkoła. 
Wpisowe również zostało prze-

kazane dla schroniska. Została 
przeprowadzona akcja ,,Posprzą-
taj po swoim psie”, którą  zorga-
nizowali Wolontariusze schroni-
ska z pomocą gminy Nowogard. 
Uczniowie ZSP rozdawali prze-
chodniom ulotki. Najlepszą wia-
domością było to, że trzy psia-
ki znalazły nowe domy i nie mu-
siały wracać do schroniska! Pra-
gniemy podziękować wszystkim 
za wszelką pomoc oraz zachęca-
my do podobnych akcji. 

Angelika Sikorska kl. ITE

Dzień Godności  
Osób Niepełnosprawnych
13 maja 2016 roku, po drugiej godzinie lekcyjnej, uczniowie klasy III THE Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie wraz z opiekunem Panią Mo-
niką Sipajło wzięli udział w marszu ulicami naszego miasta z okazji dnia GODNOŚCI 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

W ten sposób chcieli pokazać 
wizerunek osób niepełnospraw-
nych oraz udowodnić, że są ak-
ceptowani w naszym społeczeń-
stwie. 

Długi spacer ulicami miasta za-
czął się od przedszkola przy uli-

cy Poniatowskiego, wzdłuż uli-
cy 700-lecia a zakończył na Pla-
cu Szarych Szeregów – koło jezio-
ra. W przemarszu wzięli udział 
uczniowie różnych placówek 
wraz z opiekunami z całego po-
wiatu goleniowskiego. Głównymi 

atrakcjami były występy dzieci i 
uczniów z różnych szkół dla osób 
niepełnosprawnych z  obrębu na-
szej gminy. 
    

Anna Przybyszewska
kl. III THE

Wolontariuszki podczas pracy na stoisku ZSP 

 Pani Mirosława Szymaniak z Panią Patrycją Sierżant na stoisku ZSP 

Zdjęcie nr 2 – Uczestnicy pochodu z Panią Moniką Sipajło

Zdjęcie nr 1 – Uczniowie ZSP podczas pochodu 

Wolontariuszki – Monika Rasowska i Karolina Majka 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

ATERIMA MED.  
Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;

Strona 1 z 4

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że sprzeda mieszkania w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar – uzbrojone, Kościuszki. 
602 267 382 

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe. Po 16 stej. Tel. 661 319 
806 

•	 Sprzedam mieszkanie 69,5 m2, 
w Nowogardzie, ul. Lutyków 1, 
tel. 665 057 097

•	 Do wynajęcia pomieszczenie po 
byłym sklepie w Karsku. 609 245 
816 

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 999 
578 

•	 Własnościowe, spółdzielcze, IV 
piętro 66m2 zamienię na mniej-
sze. 788 205 378 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53, 61 m2, dwa pokoje 
I piętro, Grzęzno – nowe bloki. 
Cena do uzgodnienia. 600 695 
151

•	 Sprzedam dom nad jeziorem 
w stanie surowym w Nowogar-
dzie. 605 548 164 

•	 ‘SPRZEDAM MIESZKANIE 
W NOWOGARDZIE. NOWE, 
BEZCZYNSZOWE, DWUPO-
ZIOMOWE, CZTEROPOKO-
JOWE Z ANEKSEM KUCHEN-
NYM, PRZEDOGRÓDEK. TEL. 
665 270 991’

•	 Wydzierżawie lokal o pow. 200 
m2 w centrum Nowogardu. 604 
215 937

•	 Sprzedam dom stan surowy 
na działce 1,5 ha, oraz dział-

ki budowlane w Olchowie. 723 
025 325 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
działka przy domu 28 arów, ład-
nie położona. 91 39 21 430, 696 
404 840

•	 Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.tel. 
692549667.

•	 Dom na wsi parterowy koło No-
wogardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 
72 76 193 

•	 Sprzedam lub zamienię (do II 
piętra) mieszkanie dwupokojo-
we. Poniatowskiego IV piętro. 
605 850 786,91 39 105 18 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 504 422 
809 

•	 Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 493 
880

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe, bezczynszowe, 60m, z 
ogrodem, Bohaterów Warszawy. 
609 630 095 

•	 Sprzedam rozpoczętą budowę. 
Tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam dom parterowy 110 
m2, z garażem. Tel. 608 853 710

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3 
ary, ul.Ogrodowa. 534 991 778

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 668 151 516, 608 626 696 

•	 Duża kawalerka do wynajęcia. 
661 196 001 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy Asnyka. Tel. 513 045 188 

•	 Do wynajęcia garaż. 782 549 811
•	 Sprzedam dom w Nowogardzie, 

podpiwniczony, blisko centrum, 
ul. Zaciszna. Tel. 605 856 611 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, bezczynszowe, Bema. 600 
29 10 59

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we z garażem w Nowogardzie. 
Tanio. 600 177 163

•	 Sprzedam mieszkanie 3  pokoje, 
3 maja, 129 tys. Tel. 888 313 884

•	  Kupię działkę ogrodową z muro-
waną altanką przy ul. 15 Lutego. 
Tel. 887 077 570

•	 Sprzedam pilnie całe pietro ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300m2 w Dobrej 
Nowogardzkiej. Idelana na ho-
tel, przedszkole, działalność go-
spodarczą. Cena do uzgodnie-
nia. 511 505 391

•	 Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie, 47,9m2.. 
Tel. 727 520 307 lub +49 15 21 18 
700 21

•	 Sprzedam mieszkanie 58m, ul. 
Armii Krajowej. 697 72 04 06 

•	 Sprzedam garaż. 697 72 04 06 
•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-

jowe, centrum.tel. 721 909 348
•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 

centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•	 Poszukuje pokoju do wynajęcia. 
515 991 868 

•	

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd 
do końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

•	 Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, 
tel. 787 717 815

•	 Kupię Toyotę z lat 90. 737 447 702

•	 Mercedesa starego kupię. 737 799 
666

•	 Sprzedam lawetę. 609 931 915

•	 Opony szestnastki. Tanio sprze-
dam. Tel. 605 856 538

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 

036 086
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95
•	 Sprzedam łubin, zboże. 502 853 

573
•	  Siano w belach sprzedam. Tel. 

608 01 39 95 
•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 

84 
•	 Sprzedam łubin. 608 013 995 
•	 Sprzedam ciągnik C-360 po kapi-

talnym remoncie. Cena 12 700zł 
. 696 807 922 

•	 Sprzedam łubin. 781 469 377  
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, be-

lowanie siana. 608 01 39 95
•	 Sprzedam kaczki, kury, gęsi. 782 

429 405
•	 Sprzedam owies. 608 791 487 
•	 Sprzedam mało używany śrotow-

nik Bąk 1100 zł. 667 146 812 
•	 Koszenie łąk, belowanie, zgrabia-

nie, mulczowanie. 508 404 704 

USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 

doświadczenie, tel. 608 317 548,
•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839
•	 Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 
39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 

układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 

653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, dachy, 
więźby dachowe, docieplenia-
,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933
•	 Tartak Korytowo. 782 741 664 

•	 Usługi koparko-ładowarką. Fir-
ma „Synbud”. 669 123 127

•	 Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, al-
tany, oczka, grille, tarasy. 722 154 
477 

•	 Remonty i wykończenia miesz-
kań – wykonam. 608 364 330

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

•	 Usługi elektryczne, wykonam 
wszelkie instalacje elektryczne 
w domach jednorodzinnych. 782 
573 400

•	 Kredyty dla osób fizycznych, 
rolników i firm. Pożyczki bez 
BIK. Hipoteki. 607 09 25 09, 697 
08 25 09 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków. 606 824 461
•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 

z doświadczeniem. 782 860 130
•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 

stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 

od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Firma zatrudni pracownika ze 
znajomością spraw   kadrowych   
tel. 91 39 25 275

•	 Potrzebna męska pomoc na wsi 
w ogrodzie i pracach przydomo-
wych doraźnie. Tel. 660 206 833

•	 Zatrudnię brukarzy do pracy. 696 
520 289

•	 Jesteś odpowiedzialny (mężczy-
zna) masz od 20-50 lat, chcesz 
dorobić w weekendy i zarobić ok. 
150 zł za dzień. Zadzwoń. Mile 
widziane prawo jazdy. Tel. 604 
960 226

•	  Zatrudnię do pracy na fermę, 
dobre warunki płacowe i miesz-
kaniowe. 511 731 352 

•	 Zlecę dwa dachy. 504 595 424 

•	 Zatrudnię murarzy. 504 595 424 

•	 Zatrudnię na staż do salonu 
optycznego z możliwością pracy 
w soboty. Kontakt 91 39 27 272

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam Keyboard. 605 856 538 
•	 Sprzedam drewno opałowe, ko-

minkowe. 667 788 820 
•	 Drewno opałowe. 537 144 654
•	 Szkółka w Karsku poleca bardzo 

duży wybór drzew owocowych 
i ozdobnych. Promocja: Tuja 
szmaragd od 60-70 cm cena 10 
zł, tuja szmaragd =4m 50 zł za 
sztukę. Tel. 606 106 142 

•	 Sprzedam cegłę rozbiórkową, 
czerwoną. 664 045 415 

•	 Sprzedam płyty JOMBO rozbiór-
kowe 100/70, tanio. 793 546 019 

•	 Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915  

•	 Sprzedam rower góral i cześci 
Żuk, Warszawa. Tel. 661 811 611

•	  Sprzedam fotelik samochodowy 
z bazą. 881 238 037

•	 Sprzedam wózek głęboki Retro. 
881 238 037

•	 WYNAJMĘ STANOWISKO DLA 
MANIKIURZYSTKI W NOWO 
POWSTAŁYM SALONIE NR 
TEL: 570-645-440 

•	 Owczarek niemiecki długowłosy 
10 miesięczny, ładny. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam czereśnie tanio, 
zbiór własny. 91 39 21 896
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia 

Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Zatrudnię pracownika 
w gospodarstwie rolnym 

zajmującego się  produkcją roślinną oraz 
naprawą maszyn rolniczych. 

Wymagane: prawo jazdy T+E, pojęcie o 
nowoczesnych maszynach. 

Wynagrodzenie według kwalifikacji. 
Kontakt: 726 538 363
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

WYDZIERŻAWIĘ 
POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 
OK. 300 M2 oraz 

BIURA  
W NOWOGARDZIE

TEL KONT. 
601544530

Nowogardzki Dom Kultury

Koncert ukraińskiego 
zespołu „Perlynka”
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie zespołu 
folklorystycznego „Perlynka” z Ukrainy, który odbędzie 
się 17 czerwca 2016r., o godz. 17.00 w sali widowiskowej 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 

Grupa „Perlynka” ze Sławu-
ty została założona w 1997 roku. 
Kierownikiem zespołu jest Maiya 
Saypel, która zbiera i bada trady-
cyjną muzykę wokalną Ukrainy, 
organizuje wyprawy badawcze z 
udziałem członków grupy. Dzię-
ki intensywnej działalności kon-
certowej, ciężkiej pracy chore-
ografa i członków grupy, zespół 
zdobył wiele sukcesów i nagród. 
Od 1998 roku nosi tytuł „wzoro-
wy”. Młodsza grupa „Perlynki” 
składa się z około 30 dziewcząt i 
chłopców w wieku 7-17 lat. Star-
szą grupę reprezentuje 20 osób 

w wieku 18-50 lat. Członkowie 
zespołu prowadzą warsztaty ta-
neczne oparte na autentycznych 
ludowych tańcach i grach dzie-
cięcych. Zespół Folklorystycz-
ny „Perlynka” – to laureat wie-
lu międzynarodowych festiwali, 
m.in. w: Bułgarii, Polsce, Niem-
czech, Turcji, Chorwacji, Grecji. 
Koncert odbędzie się w piątek 
(17 czerwca) o godzinie 17:00 w 
Nowogardzkim Domu Kultury. 
Bilety – w cenie 10 zł (bilet indy-
widualny) oraz 8 zł (bilet zbioro-
wy) – do nabycia w kasie NDK.

Info: własna

Uczniowie uczcili święto Mamy

Dzień Mamy w ZSP w Osinie
 Z okazji Dnia Matki uczniowie klas II ze Szkoły Podstawowej w Osinie przygotowali dla 
swoich mam wiele niespodzianek  w postaci  występów artystycznych, prezentów i życzeń.

27 maja wychowankowie pani 
Katarzyny Paczkowskiej z kla-
sy II b przygotowali dla swoich 
mam uroczystość klasową pt. „ 
Dla Ciebie Mamo”. Uczniowie 
specjalnie na tą okazje przygoto-
wali dla swoich gości występ ar-
tystyczny, podczas którego zapre-
zentowali swoje umiejętności re-
cytatorskie.  Dzieci w trakcie ob-
chodów obdarowały również  

swoje mamy ręcznie wykonany-
mi laurkami oraz symboliczną 
różą, a wszystko po to, aby wyra-
zić  swoim mamom wdzięczność 
za trud włożony w wychowanie,  
bezgraniczną miłość oraz troskę. 

Nie co inaczej Dzień Mamy 
zorganizowali wychowankowie 
pani Kamili Wójcik.  Uczniowie 
klasy II a przygotowali dla swoich 
rodziców lekcje otwartą, w trak-
cie której pochwalili się swoimi 
umiejętnościami z zakresu czyta-

nia, pisania , rozumowania oraz 
liczenia. Mamy w trakcie zajęć 
miały również okazję dowiedzieć 
się  jakie postępy w nauce doko-
nały ich pociechy. Na zakończe-
nie uczniowie przygotowali wy-
stęp artystyczny oraz wręczyli 
swoim gościom symboliczny pre-
zent. 

KS

OGŁOSZENIE
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklamareklama

rok założenia 1992

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Uwaga Rodzice 
29.06.2016 o godz. 17:00 odbędzie się prelekcja

Jak zapobiegać próchnicy
i lękowi przed dentystą u dzieci 
Zapisy w rejestracji Nowo-Dentalu

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

Czytaj s. 2

A3.1.P.d/o

Zbiór  
Truskawek 

Dąbrowa Nowogardzka. 
Truskawka z szypułką.

 510 730 398

kurator magdalena Zarębska-kulesza:

„Do końca wakacji utworzymy 
delegaturę kuratorium  
w Nowogardzie”

Z ostatniej chwili

Zapalił się  
przewód  
kominowy

Wyrzucił psa 
z samochodu

Przyjechali  
do Nowogardu 
chlebem 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5
reklama
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w skrócie
Choć prawdziwki (inaczej bo-

rowiki szlachetne) pojawiają się 
w okresie od lipca do październi-
ka, to jednak mieszkanka Grabina- 
pani Wiesia, w dniu 25 maja, w po-
bliskim lasku znalazła okazałego 
prawdziwka. To nie pierwszy wy-
jątkowy zbiór kobiety, o którym pi-
szemy na łamach DN. W ubiegłym 
roku prezentowaliśmy gigantycz-
nych rozmiarów rzodkiew oraz bu-
raki, które wyrosły w ogrodzie u 
pani Wiesi. Gratulujemy znaleziska 
oraz dziękujemy mieszkance Gra-
bina za to, że się nim zechciała po-
chwalić.  KR

Nikola Skąpska, uczennica klasy II b Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie, została laureatką ogólnopolskiego konkursu edukacyjne-
go „Jak kaktus i Mały ratują świat cały”, zorganizowanego przez funda-
cję na rzecz zrównoważonego rozwoju z siedzibą w Warszawie. Konkurs 
polegał na przygotowaniu plakatu interpretującego hasło „Jak Kaktus i 
Mały ratują świat cały” w oparciu o tematykę zapobiegania zmian klima-
tu oraz o serial edukacyjny „Kaktus i Mały” i był skierowany do dzieci w 
wieku 5-8 lat. Nikola jako nagrodę otrzymała rower górski. Opiekunem 
pracy jest pani Urszula Zajda. Inf. własna

27 maja, w miejscowości Kościuszki wykonano na teremie świetlicy 
wiejskiej drewniane stojaki na rowery. Drewno na budowę tych obiek-
tów mieszkańcy otrzymali od  Nadleśnictwa Nowogard. Wykonawcami 
stojaków są mieszkańcy wsi -  Remigiusz Jasek i Mariusz Wąsik. Dzieci 
zostawiające rower przed świetlicą będą mogły tym razem skorzystać z 
nowo powstałych obiektów. KS

mieszkańcy bieniczek poruszeni losem czworonoga

Wyrzucił psa z samochodu
We wtorek (31 maja), późnym wieczorem, do wsi Bieniczki podjechał samochód, z którego 
kierowca wyrzucił psa, po czym odjechał. Mieszkańcy wsi poruszeni losem czworonoga po-
stanowili zaalarmować redakcję DN. Po naszej interwencji psiak, który od wtorku stał się 
nagle bezdomny, trafił do schroniska w Sosnowicach. 

Naszą redakcję w środę (1 
czerwca), odwiedził pan Seba-
stian, który poinformował nas o 
tym, że ktoś podjechał samocho-
dem i porzucił we wsi Bieniczki 
psa. Mężczyzna dostarczył nam 
zdjęcia czworonoga wałęsające-
go się po wsi oraz opowiedział o 
całym zdarzeniu. - Zrobiło mi się 
żal tego psa, zresztą jak innym 
mieszkańcom wsi. Słyszałem, że 
ktoś miał powiadomić o tym fak-
cie policję, nie wiem czy tak zrobio-
no, ale patrol się nie pojawił, dlate-
go zwróciłem się do DN – opowia-
da pan Sebastian. Nasz rozmów-
ca nie widział tego zdarzenia, re-
lacjonował nam je na podstawie 
tego, co powiedział mu jego brat, 
który był świadkiem tego, jak kie-
rowca wyrzucił zwierzę z samo-
chodu. - Brat powiedział, że naj-
zwyczajniej w świecie we wsi za-
trzymał się samochód, kierowca 
otworzył drzwi, po czym wyrzu-
cił psa, który biegł za tym samo-
chodem, potem sprawiał wrażenie 
jakby szukał swojego pana, był to 
przykry widok – mówi mężczyzna. 
Pan Sebastian powiedział rów-

nież, że choć mieszkańców poru-
szyła ta sytuacja, to niestety wszy-
scy już mają psy na swoich pose-
sjach i w obawie przed pogryzie-
niem „nowego” czworonoga, nikt 
nie przygarnął osamotnionego 
psiaka. Ten szwendał się po wsi, 
aż do momentu gdy otrzymaliśmy 
ten sygnał. 

Poinformowaliśmy o zaistnia-
łej sytuacji Sylwię Ochocką z fun-
dacji „Psia Kość”, która następnie 

zwróciła się o pomoc do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Na-
stępnie do Bieniczek przyjechała 
pani Karina Mazur z firmy MaJ-
Ka, która na zlecenie gminy łapie 
bezpańskie zwierzęta. Pies został 
przetransportowany do schro-
niska w Sosnowicach, gdzie te-
raz będzie miał swój nowy dom. 
Trudno jednak przejść obojętnie 
wobec postępowania, jakim „po-
pisał się” właściciel opisywane-
go psa...  - Jak można się tak za-
chować? Jeżeli ktoś nie chce psa, to 
niech go sobie nie bierze, a nie po-
tem w okrutny sposób pozbywa się 
„problemu”. Dodam jeszcze, że to 
nie pierwszy taki przypadek w na-
szej wsi, już nieraz były tutaj po-
rzucane psy – wspomina pan Se-
bastian. 

W związku z tym, że często 
otrzymujemy podobne sygnały 
i nie zawsze osoby, które starają 
się pomóc pokrzywdzonym zwie-
rzętom wiedzą do kogo mają się 
zwrócić o pomoc, niebawem na 
łamach DN opublikujemy porad-
nik dotyczący tego zagadnienia. 

KR

Znaleziono 
klucze

W dniu 30.05, w okolicach po-
stoju TAXI, znaleziono 3 klucze 
spięte. Klucze są do odbioru w 
redakcji gazety Dziennik Nowo-
gardzki 

Zakończył się remont przejazdu kolejowego 

Już można jeździć...
Zakończył się remont przejazdu kolejowego przy ul. Batalionów Chłopskich. Prace na prze-
jeździe trwały dwa tygodnie.  

Przejazd został przebudowany 
w takiej samej technologii, jak ten 
pierwszy przy ul. 700-lecia, który 
PKP PLK zmodernizowała na je-
sieni 2014 roku. Tam gdzie biegną 
torowiska ułożono gumowe płyty, 
a na pozostałych fragmentach wy-
lano asfalt. Poza nową nawierzch-
nią przejazdu wymieniono szyny 
na torach 1,3 i 4 oraz podkłady na 
torze nr 2.  Ułożono  także nowe 
odwodnienie torów. Asfalt poło-
żono również na chodnikach po 
obu stronach oraz dojazdach do 
przejazdu.  

Remont trwał od 16 maja, choć 
początkowo PKP PLK planowało 
jego rozpoczęcie na przełomie lip-

ca i czerwca. W tym czasie w mie-
ście zorganizowano objazdy. 

Wykonawcą robót była firma z 
Wrocławia. Koszt zadania, który 

w całości sfinansowała „Kolej”, to 
1,1 milion złotych. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard
poszukuje osób chętnych do pracy  

na stanowisku pracownik produkcji 
przy obróbce osłonek naturalnych

Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia do celów 
   sanitarno-epidemiologicznych
- chęci do pracy
Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość awansu
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 91 39 22 394

kurator magdalena Zarębska-kulesza:

„Do końca wakacji 
utworzymy delegaturę 
kuratorium w Nowogardzie”
Jak dowiedziała się redakcja DN, do Nowogardu ma powrócić 
zlikwidowana przed 9 laty  zamiejscowa delegatura Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Nasze informacje potwierdziła Magdale-
na Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty.

 -Tak, to prawda, chciałabym, aby 
taki oddział powstał w Nowogar-
dzie. Planujemy, że uda nam się to 
zrobić do końca wakacji – powie-
działa w rozmowie z DN, M. Za-
rębska-Kulesza.

Delegatura ma zostać zlokalizo-
wana w pomieszczeniach byłego 
hotelu „Cisy” przy Placu Wolności, 
obecnie należącego do Powiatu Go-
leniowskiego. Najprawdopodobniej 
zostaną do tego wykorzystane po-
mieszczenia na parterze budynku. 

-Zarząd Powiatu przyjął już sto-
sowną uchwałę, określającą staw-
ki jakie Kuratorium miałoby płacić 
za wynajem biur  – mówi starostwa 
goleniowski, Tomasz Kulinicz. - Te-
raz czekamy na decyzję  pani Kura-
tor - dodaje. 

Przypomnijmy, że w Nowogar-
dzie, podobnie jak w kilku innych 
miastach na terenie naszego woje-
wództwa, do 2008 roku funkcjono-
wała delegatura KO w Szczecinie. 
Ostatnim jej dyrektorem była Jani-
na Mucek z Nowogardu, obecnie 
kierownik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu w Urzędzie Miejskim 
w Goleniowie. Dziś pytana o plany 
przywrócenia delegatury KO w No-
wogardzie twierdzi, że powodzenie 
tego pomysłu będzie zależało cho-

ciażby od ilości kadry, jaka ma zo-
stać zatrudniona w zamiejscowej 
placówce. 

-  Trudno się wypowiadać na 
ten temat, bo nie znam szczegółów 
tego pomysłu. Wiele zależy od tego, 
ilu pracowników tam zostanie za-
trudnionych, jaki zakres kompeten-
cji w obszarze prowadzenia nadzo-
ru pedagogicznego otrzymają, i na 
ile będą mogli udzielić dyrektorom 
szkół realnego wsparcia. Za mo-
ich czasów w delegaturze pracowało 
średnio 5 osób, co dawało duże moż-
liwości i skuteczność podczas wizy-
towania szkół - powiedziała Janina 
Mucek. 

W tej chwili, poza centralą w 
Szczecinie, kuratorium posiada de-
legaturę w Koszalinie, a także od-
dział zamiejscowy w Wałczu. M. 
Zarębska-Kulesza poinformowała, 
że poza delegaturą jaka ma powstać 
w Nowogardzie, Kuratorium nie 
planuje otwarcia swoich oddzia-
łów w kolejnych miastach, przy-
najmniej na razie. - Nowogard jest 
miastem pilotażowym. Chcemy zo-
baczyć, jak to będzie się sprawdza-
ło w praktyce. Na razie nie myślimy 
o innych miastach – dodała zachod-
niopomorska kurator oświaty.  

Marcin Simiński

Z ostatniej chwili

Zapalił się przewód kominowy
Wczoraj, tj. czwartek 2 czerwca, po godz. 17:00, w jednym z bloków przy ul. 3 Maja zapalił 
się przewód kominowy. 

Na miejsce zdarzenia przyby-
ły aż trzy zastępy straży pożarnej, 
w tym jeden wóz bojowy wypo-
sażony w drabinę, który ściągnię-
to z Goleniowa. Strażacy musieli 
się dostać na dach budynku, a jak 
wiadomo żaden z samochodów 
będących na stanie jednostki stra-
ży w Nowogardzie w drabinę o ta-
kich rozmiarach nie jest wyposa-
żony.  Taka ilość strażaków wywo-
łała zaniepokojenie mieszkańców 
bloku, którzy wyszli przed blok, 
by przyglądać się akcji. Ta polega-
ła na ugaszeniu komina zarówno 
od góry jak i od dołu. 

- Początkowo nie było wiadomo, 
w którym mieszkaniu kończy swój 
bieg palący się komin, toteż straża-

cy poprosili o pomoc w ustaleniu 
tego faktu policjantów – informu-
je Julita Filipczuk, rzecznik praso-
wa policji. 

Na szczęście akcja zakończyła 

się sukcesem. Komin został uga-
szony. Nie było też zagrożenia za-
trucia dwutlenkiem węgla, co czę-
sto towarzyszy takim sytuacjom.  

JB, MS

Zarząd Powiatu otworzył w Nowogardzie biuro

Będą posiedzenia wyjazdowe  
i dyżury starosty 
Zarząd Powiatu Goleniowskiego otworzył w Nowogardzie biuro. Mają się tutaj odbywać 
wyjazdowe posiedzenia Zarządu Powiatu, jak również dyżury starosty. 

Oficjalna inauguracja biura 
miała miejsce wczoraj, tj. czwar-
tek 2 czerwca. 

- W tym biurze będą się odby-
wać wyjazdowe posiedzenia Za-
rządu Powiatu. Będę też tutaj peł-
nił dyżury, również jako radny po-
wiatu, bo wiem, że jest dużo pytań 
od mieszkańców w sprawie cho-
ciażby funkcjonowania podległych 
nam jednostek działających w No-
wogardzie, jak m.in. filia Urzędu 
Pracy, czy Wydziału Komunika-
cji – mówi starostwa goleniowski, 
Tomasz Kulinicz. 

Starosta zapowiada, że harmo-
nogram dyżurów zostanie opra-
cowany w ciągu najbliższych tygo-
dni. Co do posiedzeń zarządu po-
wiatu, to ich terminy będą usta-
lane na bieżąco. Nowe biuro ma 
także pełnić rolę sali, w której za-

rząd będzie spotykał się z pracow-
nikami starostwa pracującymi na 
terenie gminy Nowogard. Chodzi 
na przykład o nauczycieli ze szkół, 
dla których powiat jest organem 
prowadzącym. 

-Do tej pory nie mieliśmy w No-
wogardzie takiego miejsca, żeby 
spotkać się z pracownikami podle-
głych nam jednostek, czy też cho-
ciażby z  przedstawicielami władz 
gminy Nowogard, jeśli będzie taka 

konieczność - dodaje T. Kulinicz. 
Biuro zarządu powiatu znajdu-

je się na pierwszym piętrze bu-
dynku byłego hotelu „Cisy” przy 
Placu Wolności, w pokoju nr 118. 
Wcześniej w tym miejscu funkcjo-
nowała prywatna firma jubilerska, 
która zrezygnowała z pomieszcze-
nia. Do dyspozycji zarządu jest 
niewielka sala konferencyjna, toa-
leta oraz małe pomieszczenie so-
cjalne. Jak poinformował T. Ku-
linicz, adaptacja pomieszczenia 
kosztowała kilka tysięcy złotych. 

MS
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Czy naprawdę chodziło tylko o brak pieczątki? 

Konkurs na dyrektora ZSP unieważniony 
Zarząd Powiatu w Goleniowie unieważnił wyniki konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, po tym jak od jego wyni-
ków odwołał się jeden z kandydatów, podważając decyzję komisji konkursowej. Ktoś bowiem wpadł na pomysł, że za brak pieczątki na dokumencie można 
kandydata „odstrzelić” już na starcie, chociaż  w przepisach trudno znaleźć ku temu przesłanki. Tak to jednak jest, kiedy i w oświacie pojawia się polityka.

Jak już informowaliśmy konkurs 
na dyrektora ZSP w Nowogardzie 
odbył się 24 maja, w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie. W kon-
kursie wystartowało troje kandyda-
tów. Dwóch z nich, tj. Jowita Pawlak 
i Jarosław Chudyk, to nauczycie-
le tej szkoły. J. Pawlak jak wiadomo 
jest także miejską radną.  Niespo-
dziewanie pojawił się także trzeci 
kandydat, Piotr Ruciński z Golenio-
wa, pracownik tamtejszego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, wykładowca 
jednaj z wyższych uczelni, prywat-
nie żeglarz. Nieoficjalnie mówiono, 
że kandydat ten był polecany wła-
dzom powiatu przez jednego z po-
lityków w regionie, pełniący ważną 
funkcję samorządową, reprezentu-
jący PSL. 

Konkurs rozpoczął się od oce-
ny formalnej złożonych przez kan-
dydatów dokumentów. Już na sa-
mym początku doszło do zaskaku-
jącego obrotu sprawy. Zdaniem ko-
misji konkursowej złożona przez J. 
Pawlak oferta zawierała braki for-
malne. Chodziło o brak pieczęci na 
jednym z dokumentów, a konkret-

nie na karcie oceny pracy nauczy-
ciela, którą wystawia dyrektor szko-
ły. Błąd ten uznano za tak poważne 
uchybienie, że oferta J. Pawlak zo-
stała odrzucona, a sama kandydat-
ka nie przeszła do kolejnego etapu 
konkursu, czyli prezentacji koncep-
cji kierowania szkołą. 

Co do dokumentów złożonych 
przez dwóch pozostałych kandyda-
tów, komisja nie miała zastrzeżeń i 
tym samym kandydaci zostali do-
puszczeni do drugiego etapu kon-
kursu. Po jego zakończeniu, po-
przez głosowanie komisja konkur-
sowa zdecydowała, że nowym dy-

rektorem powinien zostać Jarosław 
Chudyk. Jak dowiedzieliśmy się 
nieoficjalnie zdobył on 5 głosów z 
8 osobowej komisji, w której oprócz  
trzech przedstawicieli organu pro-
wadzącego szkołę lub placówkę (w 
tym wypadku Starostwa Powiato-
wego) zasiadało dwóch przedstawi-
cieli organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (Kuratorium Oświa-
ty), oraz po jednym z rady pedago-
gicznej, rady rodziców i zakłado-
wych organizacji związkowych. 

O pieczątce nie ma mowy…
W rozporządzeniu ministra edu-

kacji o zasadach przeprowadzania 

konkursów na dyrektora określo-
no precyzyjnie, w jakich sytuacjach 
oferta kandydata na to stanowisko 
może być odrzucona. Jak czytamy 
może to nastąpić tylko z trzech po-
wodów: oferta złożona po terminie, 
brak kompletu dokumentów, kan-
dydat nie spełnił wymogów kon-
kursu (np. brakuje mu określonego 
wykształcenia lub stażu pracy). Na 
tej krótkiej liście, jak widać, nie ma 
mowy o pieczątkach zakładu pra-
cy, który wystawia ocenę nauczy-
cielowi. Nie wiadomo zatem, jakimi 
przesłankami kierowała się komi-
sja konkursowa. Dlatego też Jowita 
Pawlak odwołała się do władz po-
wiatu od wyników konkursu, a wła-
ściwie od decyzji komisji w sprawie 
odrzucenia jej oferty, powołując się 
na ww. rozporządzenie. Zarząd po-
wiatu również nie znalazł uzasad-
nienia dla werdyktu komisji w spra-
wie oferty J. Pawlak i podjął decyzję 
o unieważnieniu konkursu. 

„Brak pieczątki urzędowej na 
prawidłowo podpisanej przez oso-
bę upoważnioną karcie oceny pracy 
nauczyciela nie wypełnia znamion 

żadnej z przesłanek umożliwiają-
cych podjęcie uchwały o odmowie 
dopuszczenia kandydata do postę-
powania konkursowego. Mając po-
wyższe na uwadze należy uznać, że 
nastąpiła nieuzasadniona odmowa 
dopuszczenia kandydata do postę-
powania konkursowego na stano-
wisko dyrektora Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie” -  czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały zarządu 
powiatu stwierdzającej unieważnie-
nie konkursu. 

Powiat ogłosił nowy konkurs. 
Konkretna data nie została jeszcze 
wyznaczona. Jak zapowiada staro-
stwa Tomasz Kulinicz, odbędzie się 
on najpewniej pod koniec czerw-
ca. Kandydaci mają natomiast czas 
do 15 czerwca na złożenie komple-
tu dokumentów. Ponowny strat w 
konkursie zapowiedziała już oficjal-
nie Jowita Pawlak. 

Przypomnijmy, że od 25 lat dy-
rektorem ZSP w Nowogardzie jest 
Stefan Sitkowski.  

Marcin Simiński

Foto. Radni w Osinie wczytują się w korespondencję jaką do wójta Szwedo kierował 
obywatel Góral, próżno wyczekując odpowiedzi. 

Osina: radni skargę uznali za bezzasadną

Obywatel pisze, wójt nie odpowiada...
Obywatel Góral poskarżył się, że wójta Osiny Krzysztof Szwedo nie odpowiada mu w terminie na pisma, i tym samym łamie przepisy Kodeksu Postępo-
wania Administracyjnego. Radni skargę obywatela uznali za bezzasadną, choć sam wójt przyznał się do uchybienia. Niezależnie od tego od teraz żadne pi-
smo od obywatela ma nie pozostać bez odpowiedzi- zadeklarował wójt Szwedo. Tym samym obywatel może uznać to za swój sukces. 

Obywatel Góral pierwszy raz na-
pisał do wójta 12 września 2014 
roku. W piśmie obywatel rozpytuje 
o możliwość zabezpieczenia w bu-
dżecie gminy środków na remont 
drogi we wsi Kościukszki. Prosi też 
o poinformowanie mieszkańców o 
możliwościach dofinansowania re-
montu ww. drogi. Wójt na pismo 
nie odpowiedział ani słowem.  

Na podstawie pisma autorstwa 
obywatela Górala, radny Piotr Go-
lema złożył interpelację w sprawie 
remontu drogi w Kościuszkach. Do-
piero po tym, wójt obywatelowi Gó-
ralowi napisał krótki list, w którym 
poinformował, że wiosną 2015 roku 
zostanie przeprowadzony przegląd 
techniczny dróg, w tym tej „prowa-
dzącej do posesji obywatela”. Oby-
watel Góral w odpowiedzi na pismo 
wójta zażądał sprostowania, zwra-
cając uwagę, że droga o której re-
mont zawnioskował wspólnie z gru-
pą mieszkańców, nie prowadzi tylko 
do jego posesji, ale kilku domostw. 
Upominał też wójta za personalizo-
wanie sprawy. Wójt już na sprosto-
wanie nie odpowiedział na piśmie, 
a jedynie na kolejnej sesji przepro-
sił obywatela Górala, za stwierdze-
nie, że remont drogi leży rzekomo 
tylko w interesie obywatela. Obywa-

tel rzekomo przeprosiny przyjął, co 
nie znaczy jednak, że sprawę uznał 
za załatwioną, przynajmniej w świe-
tle Kodeksu Postępowania Admini-
stracyjnego. Tam bowiem napisano, 
że urzędnik odpowiadać na pisma 
musi. Złożył zatem obywatel Góral 
do rady skargę na wójta, zarzucając 
mu uchylanie się od odpowiedzi na 
pisma, jakie wcześniej kierował do 
wójta w przedmiotowej sprawie. 

Wyraźnie zaskoczony skargą 
wójt poprosił o spotkanie z radny-
mi. W sumie skargę powinna roz-
patrzyć najpierw komisja rewi-
zja, ale wójt gminy, wolał sprawę 
przedyskutować w szerszym gro-
nie. Tym bardziej, że jak stwier-
dził, pierwszy raz ktoś się na nie-
go oficjalnie poskarżył, toteż jego 
dezorientacja jest uzasadniona. Na 
prośbę wójta, całą radę skrzyknięto 
w trybie pilnym na posiedzenie ko-
misji gospodarki i budżetu, zapla-
nowaną na 5 maja. Radnym przed-
łożono projekt uchwały o odrzuce-
niu skargi na wójta i uznanie jej za 
bezzasadną. Wójt uznał bowiem, że  
właściwie sprawy nie ma, bo na te-
mat drogi się niejako wypowiadał 
odpowiadając na interpelację rad-
nego w sprawie drogi. Poza tym 
wspomniana droga został już wyre-

montowana, a wójt przecież obywa-
tela już dawno przeprosił za to, że 
nie otrzymał odpowiedzi, choć jak 
wcześniej twierdził, nie musiał jej w 
ogóle wysyłać.

Radni nie mieli zatem miękkie-
go orzecha do zgryzienia. Z jednej 
strony wójt się przyznaje, że odpo-
wiedzi nie było, z drugiej pisze, że 
być jej nie musiało wcale. Dlatego 
radny Szymon Pilipczuk poprosił, 
aby przed głosowaniem na skargą 
dostarczyć radnym kpię korespon-
dencji, jaką do wójta Szwedo kie-
rował obywatel Góral, tak by radni 
mogli wyrobić sobie własną, obiek-
tywną opinię na ten temat. Kopię 
dostarczono w trymiga, radni się w 

nią wczytali w kilka minut, i bogatsi 
w scenariusz wydarzeń skargę osta-
tecznie uznali za bezzasadną. Zgo-
dzili się z wójtem, że pierwsze pi-
smo obywatela Górala było wnio-
skiem do budżetu i wójt na nie od-
powiadać nie musiał. Drugie nato-
miast było sprostowaniem do póź-
niejszej korespondencji, za któ-
rej styl wójt obywatela przecież już 
przepraszał. Docenili też, że w mię-
dzyczasie wójt publicznie obywatela 
przeprosił. Z podobnym nastawia-
niem radni przyszli na sesję, która 
odbyła 20 maja, gdzie w głosowaniu 
potwierdzili swoje stanowisko wy-
rażone dwa tygodnie wcześniej na 
komisji. 

Przy okazji wyszło na jaw, że wój-
towi zdarza się nie odpowiadać tak-
że na pisma radnych. Zwrócił na to 
uwagę radny Rafał Wróbel, podob-
nie jak obywatel Góral zamieszkały 
w Kościuszkach. Tu także winnym 
za ten stan rzeczy miał być urzęd-
nik od inwestycji, który jak się oka-
zało pracuje w urzędzie jedynie na 
cząstkowym etacie, i jak sam przy-
znał „czasu, aby na pisma odpowia-
dać brakuje”. 

Niezależnie od tego jak bardzo 
zapracowany jest urząd w Osinie, 
wójt zadeklarował, że po tej naucz-
ce jaką dostał od obywatela Górala 
będzie odpowiadał już na każde pi-
smo jakie do gminy  wpłynie. Na-
wet jeśli odpowiedź ta będzie miała 
zawierać jedynie komunikat o po-
twierdzeniu przyjęcia pisma. Oby-
watel Góral więc przynajmniej tę 
deklarację może uznać za swój duży 
obywatelski sukces, bo gdyby skar-
gi nie złożył, wójtowi być może na-
dal zdarzałoby się ignorować kore-
spondencję od mieszkańców. Sam 
wójt obywatelowi też powinien być 
wdzięczny, bo dzięki temu w przy-
szłości nikt na niego, przynajmniej 
w tym obszarze, już skarżyć się nie 
powinien. 

MS
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kOmuNikaT
Uprzejmie informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. (termin za-

pasowy 10 czerwca br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sil Zbroj-
nych organizuje ćwiczenie Anakonda 16, w ramach którego w trybie 
całodobowym odbędą się epizody RENEGADE-SAREX 16/1. Elementa-
mi przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie 
RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenia dla ludności cywilnej. 
W dniu ćwiczenia 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania (22 ODN) 
będzie emitował sygnały zgodne z trasa. przelotu podejrzanego stat-
ku oraz zostanie również przeprowadzony trening systemu alarmowa-
nia i ostrzegania o uderzeniach z powietrza.

 "ĆwiCZeNie reNeGaDe - w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbę-
dzie się ćwiczenie reNeGaDe z wykorzystaniem systemów alar-
mowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) 
dotyczący zagrożenia z powietrza".

Wojewoda Zachodniopomorski, Piotr Jania

 Przyjechali do Nowogardu za chlebem 

U was spokój i lepsze płace 
Alina Tiszczuk i Denis Marchenko to małżeństwo pochodzące z Ukrainy, dokładnie z Dnie-
propietrowska. Alina jest z wykształcenia ekonomistką. Pracowała w jednym z ukraińskich 
banków. Denis ukończył studia z wychowania fizycznego. Pracował jako kierowca ciężaró-
wek. Dzisiaj oboje mieszkają w Nowogardzie. Jak mówią, przyjechali do Polski za chlebem 
ale i spokojem, którego tak bardzo na Ukrainie ostatnio brakuje. Na taki krok decyduje się 
coraz więcej ich rodaków. 

Nie jest już żadną tajemnicą, 
że Polska jest dla obywateli Ukra-
iny atrakcyjnym krajem pod wzglę-
dem zarobków. Choć nadal nie je-
steśmy bogatym krajem, nasze śred-
nie zarobki są znacznie wyższe niż 
na Ukrainie. Tam niekiedy miesięcz-
ne wynagrodzenie nie przekracza 
700 zł, a do tego toczące się walki na 
wschodniej granicy kraju zdestabili-
zowały sytuację ekonomiczno-spo-
łeczną. Dlatego coraz więcej Ukraiń-
ców decyduje się na wyjazd na „Za-
chód”, głównie do Polski.  Wielu z 
nich osiedliło się na naszym terenie. 
Pracują głównie w parku przemy-
słowym w Goleniowie lub na budo-
wach. Dorabiają też w nadmorskich 
kurortach. Coraz częściej można 
ich też spotkać w Nowogardzie. Tu 
znajdują zatrudnienie u lokalnych 
przedsiębiorców. Przykładem jest 
właśnie Alina i Denis, którzy wspól-
nie podjęli pracę w firmach prowa-
dzonych przez Jerzego oraz Seba-
stiana Furmańczyków. Przyjecha-
li do Nowogardu jesienią 2015 roku. 

Alina ma 25 lat, Denis 26. Oboje po-
chodzą z Dniepropietrowska, pra-
wie milionowej metropolii w połu-
dniowo- środkowej Ukrainy. Alina 
ukończyła studia ekonomiczne oraz 
obróbki drewna. Denis jest po ukra-
ińskim AWF-ie. Na Ukrainie oboje 
mieszkali z mamą Aliny. 

-Kiedyś mieliśmy okazję odwiedzić 
Polskę i bardzo nam się tutaj spodo-
bało. W Polsce jest dobrze miesz-
kać, ponieważ ja pochodzę z dużego 
miasta, a Nowogard okazał się nie-
duży. Jest tu spokojnie. Na począt-
ku było to dla nas szokiem, ale teraz 
się już przyzwyczailiśmy. Na Ukra-
inie łatwiej jest teraz znaleźć pra-
cę, ale wynagrodzenie za pracę nie 
jest tam satysfakcjonujące. W Polsce 
pracodawcy płacą lepiej. Poza tym, 
jak wiadomo u nas jest teraz wojna 
– mówi pani Alina. 

Pani Alina pracuje w kwiaciarni. 
Chwali sobie to miejsce, docenia też 
pomoc, jakiej w pierwszych dniach 
pobytu udzielił jej pracodawca. 

-W Polsce jest bardzo fajnie. Tu-

taj poznałam pana Jurka, jest on 
dla nas takim aniołem stróżem. Na 
pierwszych spotkaniach bardzo nam 
pomógł. Na chwilę obecną pracuję 
w kwiaciarni i jestem z tego bardzo 
zadowolona. Dostałam kartę poby-
tu na 3 lata, znalazłam dobrą pracę, 
mieszkanie i to dzięki panu Jurkowi. 
Za otrzymaną pomoc jestem bardzo 
wdzięczna – mówi Alina. 

Jej mąż Denis przed przyjazdem 
do Polski pracował jako kierow-
ca ciężarówek. Po przybyciu do nas 
znalazł zatrudnienie w firmie po-
grzebowej należącej do Sebastia-
na Furmańczyka. Obecnie pracuje 
jako dostawca posiłków zamawia-
nych przez klientów w restauracji 
Okrąglak. 

-W Polsce można lepiej zarobić. 
Na Ukrainie jest kryzys, chociaż w 
ciągu ostatnich dwóch lata     płace 
się nieco zwiększyły. Mimo to u was 
można rozwinąć skrzydła. Poza tym, 
Polska to piękny kraj. Macie tu świe-
że powietrze i dużo lasów – mówi 
Denis w rozmowie z DN. 

Na razie małżeństwo dość ostroż-
nie planuje swoją przyszłość. Alina 
chciałaby zostać w Polsce, ale De-
nis nie jest zdecydowany. Przyzna-
ją jednak, że z pewnością zostaną 
na dłużej, a do swojego ojczystego 
kraju będą na razie wracać na urlop. 
Oboje uczą się pilnie języka polskie-
go. Alinie idzie to trochę lepiej. De-
nis jeszcze potrzebuje dodatkowych 
lekcji. Powoli jednak stają się samo-
dzielni. Wynajęli ostatnio mieszka-
nie w Nowogardzie. 

Są pracowici i wdzięczni…
Alina i Denis nie są jedyny-

mi pracownikami z Ukrainy, któ-
rzy znaleźli zatrudnienie u rodziny 
Furmańczyków. 

-Zatrudniam 4 osoby, w tym trzy 
kobiety. Zatrudnienie cudzoziem-
ca odbywa się na tych samych za-
sadach. Z urzędu pacy dostajemy 
oświadczenie chęci zatrudnienia, de-
klarujemy się na umowę o pracę lub 
umowę zlecenie. A minimum ekono-
miczne wykazuje się na umowie w 

wysokości 1850 zł, czyli tak samo jak 
w przypadku polskiego pracownika - 
mówi Jerzy Furmańczyk. 

Przedsiębiorca przyznaje, że poza 
zapewnianiem zatrudnienia czuje 
się też w obowiązku pomóc przejść 
ten najtrudniejszy pierwszy etap 
pobytu w Polsce. 

-W naszej firmie na umowę o pra-
cę zatrudnionych jest oficjalnie 4 
pracowników. Za każdym razem po-
magamy niektórym osobom przejść 
ten pierwszy etap, ponieważ dla nich 
jest to nowość. Powstają przyjaźnie 
między nami, nowe kontakty. Po-
moc którą świadczymy im z żoną jest 
duża, ponieważ mają stabilizację. 
Jeżeli osoby te mają umowę o pra-
cę staramy się pomóc im za pośred-
nictwem UP uzyskać pobyt czasowy 
na 3 lata. Dla nich jest to duża szan-
sa na to, aby podróżować, zwiedzać i 
nie mają obawy, że zostaną deporto-
wani- mówi J. Furmańczyk. 

Pytany dlaczego zdecydował się 
zatrudnić w swojej firmie obcokra-
jowców, odpowiada żartobliwie. -Po 
pierwsze podobają nam się tamtejsze 
dziewczyny (śmiech)- za chwilę do-
daje już poważnie: - są to pracowici 
i chętni do pracy ludzie, a po trzecie 
wdzięczni za to, że mogą tu być, i że 
otrzymują od nas pomoc. U nas cięż-
ko jest znaleźć pracowników. Polacy 
wolą pracować na zachodzie – mówi 
J. Furmańczyk. 

Jak wynika z danych Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Goleniowie, w 
przeciągu ostatnich trzech lat wy-
dano ponad 4 tysiące oświadczeń o 
zamiarze wykonywania pracy w na-
szym powiecie przez cudzoziem-
ców, głównie z byłych republik ra-
dzieckich i Rosji. Z tego ponad 1500 
oświadczeń wystawiono w samym 
Nowogardzie. Większość z nich do-
tyczyła obywateli Ukrainy.  

Klaudia Stefańska, 
Marcin Simiński

Polska stała się atrakcyjnym 
krajem do migracji zarobkowych

O napływie obcokrajowców ze 
wschodu na nasz rynek pracy roz-
mawiamy z Małgorzatą Bernac-
ką, zastępcą dyrektora PUP w Go-
leniowie, jednocześnie pełniącą 
funkcję dyrektora nowogardzkiej 
filii Urzędu Pracy w Nowogardzie. 

DN: Czy polscy pracodawcy 
mogą zatrudniać legalnie pracow-
ników ze wschodu?

Małgorzata Bernacka: Obowią-
zujące w Polsce regulacje praw-
ne umożliwiają obywatelom sze-
ściu krajów tzn.: Ukrainy, Mołda-
wii, Białorusi, Gruzji, Rosji i Ar-
menii korzystanie z uproszczonej 
procedury dostępu do rynku pra-
cy, polegającej jedynie na rejestra-
cji w powiatowym urzędzie pracy 
oświadczenia, jakie składa praco-
dawca o zamiarze powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi. Procedura re-
jestracji odbywa się w trakcie jed-
norazowej wizyty w urzędzie i jest 
bezpłatna zarówno dla składające-
go oświadczenie, jak i cudzoziem-
ca. Na tej podstawie możliwe jest 
zatrudnienie przez polskiego pra-
codawcę cudzoziemca przez okres 
6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bez 
zezwolenia na pracę. Na pewno 
obecny stan prawny w tym obsza-
rze sprzyja wzrostowi zatrudnienia 
w tej uproszczonej formie. 

Ile oświadczeń w ostatnim czasie 
napłynęło do UP w Nowogardzie w 
związku z zatrudnieniem obcokra-
jowców?

Jeżeli chodzi o nasz powiat to, od 
1 stycznia 2012 roku do 23 maja br., 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Goleniowie łącznie zarejestrowano 
4098 „Oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy oby-
watelowi Republiki: Armenii, Bia-
łorusi, Gruzji, Mołdawii, Federa-
cji Rosyjskiej lub Ukrainy”, w tym 
1516 oświadczeń zarejestrowano w 
filii PUP w Nowogardzie.

Jak wyglądało to w latach ubie-
głych ?

W latach 2012-2014, liczba zare-
jestrowanych dokumentów w gmi-
nie Nowogard utrzymywała się na 
stałym poziomie w granicach od 
140 do 230 oświadczeń rocznie. 
Znaczny wzrost liczby składanych 
oświadczeń pracodawców z Nowo-

gardu odnotowano w 2015 r., bo aż 
o 257 %  tj. 593 oświadczenia. Do 23 
maja br., zarejestrowano już 430 ta-
kich dokumentów. 

Co przyciąga pracowników zza 
naszej wschodniej granicy do 
przyjazdu do Polski? 

Polska stała się atrakcyjnym kra-
jem do migracji zarobkowych dla 
naszych sąsiadów ze wschodu. 
Obywatele ww. krajów, analogicz-
nie do Polaków, emigrują za pracą 
i perspektywą lepszego życia. War-
to zauważyć, że aktualne przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie np. 
na Ukrainie, wynosi w przeliczeniu 
na naszą walutę od 700 do 900 zło-
tych w zależności od regionu. Re-
lacja płac w Polsce i na Ukrainie 
upodobniła się do tej w Niemczech 
i Polsce.

A dlaczego pracodawcy decydu-
ją się na zatrudnianie cudzoziem-
ców?  

Zdaniem pracodawców dominu-
jącym motywem zatrudniania ob-
cokrajowców jest brak wśród pol-
skich pracowników chętnych i go-
towych do podjęcia oferowanej im 
pracy. Nie bez znaczenia są również 
niższe oczekiwania płacowe cudzo-
ziemców oraz ich większa dyspozy-
cyjność. Pracodawcy podkreślają, 
że korzystanie z tego potencjału po-
zwoliło im niejednokrotnie utrzy-
mać stabilność zatrudnienia oraz 
produkcji. 

Do jakich prac najczęściej są za-
trudniani obcokrajowcy?

Cudzoziemcy chętnie zatrudnia-
ni są w gospodarstwach domowych 
do opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi oraz do prac porządko-
wych.

Najczęściej z jakich krajów cudzo-
ziemcy napływają do Polski, do No-
wogardu, w celu pozyskania pracy w 
ramach „ procedury oświadczenio-
wej”?

Cudzoziemcy podejmujący pra-
cę w Polsce pochodzą głównie z 
Ukrainy (95%), w mniejszym stop-
niu są to również obywatele Arme-
nii, Federacji Rosyjskiej, Białorusi 
czy Gruzji.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska

Alina Tiszczuk pracuje jako florystka w 
kwiaciarni. Jak mówi bardzo lubi swoją 
pracę i dobrze czuje się w Nowogardzie.

Denis Marchenko, najpierw pracował w zakładzie pogrzebowym. Teraz rowozi 
obiady zamawiane w restauracji Okrąglak.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Edward Kałmuk: lat 69, zmarł 23.05.2016r., pogrzeb odbył się 

27.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Irena Salamon: lat 91, zmarła 26.05.2016r., pogrzeb odbył się 

28.05.2016r., na cmentarzu w Sikorkach.
Roman Majchrzak: lat 55, zmarł 26.05.2016r., pogrzeb odbył się 

28.05.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Stefania Nowicka: lat 84, zmarła 28.05.2016r., pogrzeb odbył się 

01.06.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Robert Saja: lat 41, zmarł 13.12.2015r., pogrzeb odbędzie się 

03.06.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus udał się do pewnego mia-
sta, zwanego Nain; a szli z Nim 
Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy 
zbliżył się do bramy miejskiej, wła-
śnie wynoszono umarłego - jedy-
nego syna matki, a ta była wdową. 
Towarzyszył jej spory tłum z mia-
sta. Na jej widok Pan użalił się nad 
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Po-
tem przystąpił, dotknął się mar - a 
ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: 
Młodzieńcze, tobie mówię wstań! 
Zmarły usiadł i zaczął mówić; i 
oddał go jego matce. A wszystkich 
ogarnął strach; wielbili Boga i mó-
wili: Wielki prorok powstał wśród 
nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój. I rozeszła się ta wieść o Nim 
po całej Judei i po całej okolicznej 
krainie. (Łk 7,11-17)

Dzisiejsze Słowo ukazuje nam 
dwa orszaki, które spotykają się 
w miejskiej bramie. Z jednej stro-
ny radosny orszak na czele które-
go idzie Jezus, a z drugiej strony 
orszak żałobny. Możemy zapytać: 
kto w bramie ma pierwszeństwo? 
Czy wychodzący kondukt pogrze-
bowy, a może weselny orszak? Co 
ma pierwszeństwo? Śmierć czy 
życie? Pan tego świata czy nasz 
Pan, Jezus Chrystus? Wielu dało 
się oszukać, że śmierć ma naj-
więcej do powiedzenia, że to pan 
tego świata- szatan ma decydu-
jący głos. Orszak żałobny pew-
no miał identyczne myślenie. Dali 
się wprowadzić w świat oszustwa. 

Śmierć młodzieńca wprowadziła 
ich wszystkich w śmierć ducho-
wą. Oni żywi, a jakby umarli. Oj 
jak oni potrzebowali Jezusa. Po-
trzebowali spotkania z Nim, po-
trzebowali jego cudu, jego słów. 
Prawda, którą Jezus chce dziś 
nam na nowo pozwolić odkryć to 
prawda, że ostatnie słowo nie na-
leży do pana tego świata, lecz do 
Boga. Ostatnie słowo, jak wielu się 
wydaje, to nie słowo śmierć, lecz 
słowo ŻYCIE! Nie dajmy sobie 
wmówić, że śmierć jest końcem. 
Śmierć jest początkiem nowego, 
lepszego, wiecznego życia. Kogo 
taka pokusa myślenia pochło-
nie to żyje tak by zrobić wszyst-
ko co tylko możliwe przed śmier-
cią. Prowadzi życie mniej lub bar-
dziej świadomie w napięciu. Czło-
wiek żyjący nadzieją prawdziwe-
go życia, życia wiecznego nie oba-
wia się. Jego życie mija w pogo-
dzie ducha, w doświadczeniu po-
koju wewnętrznego. Jeżeli tego 
nie odczuwasz to znaczy, że dałeś 
się oszukać. Trwasz w kłamstwie 
pana tego świata. Jezus wychodzi 
do wdowy, która jest na pogrze-
bie swojego jedynego syna. Jak 
trudny los ją spotkał. Kobieta w 
środowisku żydowskim nie mia-
ła prawie żadnych praw. Pierw-
sze trudne życiowe doświadcze-
nie, które na nią spadło to śmierć 
męża. Musiała się z tym uporać, a 
teraz stoi w obliczu śmierci swoje-
go jedynego syna. Na pewno w jej 
otoczeniu znaleźli się ludzie, któ-
rzy jej powiedzieli: Bóg tak chciał. 
Dziś także są ludzie, którzy mó-
wią tak i do nas: Bóg tak chciał, 
to Jego wola. Jezus tego nie robi! 
Jezus nie mówi, że to było wolą 
Boga. Jezus otacza wdowę współ-
czuciem. Wolą Boga jest życie, nie 
śmierć. Wolą Boga jest radość, nie 
cierpienie. Wolą Boga jest pokój, 
nie niepewność jutra. Nie dajmy 
sobie wmawiać, że coś jest wolą 
Boga, albo co gorsza, że karą bo-

ską. Sami też nie odważajmy się 
taki stwierdzeń wysnuwać. Cud, 
którego dokonuje dziś Jezus jest 
niezwykły. Główny zainteresowa-
ny- młodzieniec nie prosi Jezu-
sa o cud, bo nie żyje. Jego matka 
też tego nie robi. Młodzieniec nie 
pokazuje swojej wiary Jezusowi, 
bo nie może. Jego matka też tego 
nie robi. Co zatem skłoniło Jezu-
sa do dokonania tego cudu? Mat-
czyne łzy. To jest powód, dla któ-
rego Bóg okazuje swoje miłosier-
dzie. Wystarczyły łzy, aby doko-
nał się tak niezwykły cud. Kiedy 
ostatni raz ja płakałem? Płakałem 
nad swoim grzechem, nad swo-
ją słabością? Kiedy płakałem pro-
sząc o coś Boga? Kiedy ostatni raz 
matko zapłakałaś nad postępowa-
niem swoich dzieci? Kiedy ty oj-
cze uczyniłeś to samo? Kiedy pła-
kaliście, bo wasze dzieci zostawiły 
Boga i poszły swoimi ścieżkami? 
Kiedy płakaliście drodzy małżon-
kowie nad swoim małżeństwem 
w obliczu braku miłości, wzajem-
nego szacunku? Kiedy ja, jako ka-
płan, zapłakałem, bo nie byłem 
dość gorliwy w swojej posłudze 
i wierny samemu Bogu? Wystar-
czą nasze łzy, aby Bóg okazał nam 
swoje miłosierdzie. Chciałoby się 
rzec: płaczmy. On zwraca się dziś 
do mnie i do Ciebie: mówię Ci 
wstań! Wstań ze swojej śmierci 
duchowej. Przychodzę by tchnąć 
w Ciebie życie. Mówię to ja, jedy-
ny Pan, prawdziwy Bóg!

Ks. Krystian Dylewski

Parafialny Dzień 
Dziecka z Caritas
W  sobotę (28 maja), na Placu Szarych Szeregów, odbył się 
Parafialny Dzień Dziecka, zorganizowany przez Caritas 
przy kościele pw. WNMP w Nowogardzie.

Impreza rozpoczęła się o godz. 
11:00, godzinę później rozegrany 
został mecz piłki nożnej pomię-
dzy drużyną z parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP, a drużyną przed-
stawicieli samorządu i ich sympa-
tyków. W tym roku drużyna sa-
morządowców wygrała, wyni-
kiem 6:4. Nie był to jedyny mecz 
w programie imprezy. 

Poza emocjami sportowymi na 
uczestników dnia dziecka, jak co 
roku czekało wiele atrakcji i kon-
kursów. Nie zabrakło też poczę-
stunku w postaci grochówki, kieł-
baski z grilla, słodkości, waty cu-
krowej lodów i pizzy. 

Za pośrednictwem DN, organi-
zatorzy Parafialnego Dnia Dziec-
ka, składają gorące podziękowa-
nia sponsorom: Wiesławie i Je-
rzemu Furmańczyk właścicielom 
Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Furman”, Michałowi Kra-
ta i Grzegorzowi Kozłowskiemu 
właścicielom Restauracji „Kame-
na”, PRD Nowogard S.A, Przed-
siębiorstwu Usług Wodnych i Sa-

nitarnych w Nowogardzie, Edy-
cie i Sławomirowi Wencel właści-
cielom Pizzerii „Neptun”, Krysty-
nie i Janowi Sachryń właścicie-
lom Firmy „Lodos”, Piekarni Cu-
kierni Asprod, Zespołowi Redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego, 
staroście Tomaszowi Kuliniczowi 
i wszystkim ludziom dobrej woli 
za wsparcie Dnia Dziecka. 

Opr. MS
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Uwaga Maturzyści z roku 1966 
Komitet Organizacyjny informuje, że spotkanie koleżeńskie z okazji 50-lecia 

Matury odbędzie się 25 czerwca 2016 (sobota), w hotelu Oskar w Nowogardzie. 
Początek o godz. 14:00. 

Hasło spotkania: MATURA TYSIĄCLECIA 
Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu: 608 233 414

Spotkanie z poezją  
ks. Jana Twardowskiego
We wtorek (31 maja),w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyła się druga 
edycja spotkania z poezją ks. Jana Twardowskiego pt. „Starość też radość”. Gościem spe-
cjalnym tego wydarzenia był Stanisław Heropolitański, pracownik Książnicy Pomorskiej, 
znany dziennikarz, a przede wszystkim lektor. 

Organizatorem spotkania, po-
dobnie jak w pierwszej edycji jaka 
miała miejsce pod koniec lutego, 
była Józefa Szukalska, emeryto-
wana nauczycielka języka polskie-
go w I LO w Nowogardzie. 

Na początku uroczystości po-
witano przybyłych gości oraz za-
proszono do obejrzenia prezen-
tacji,   Michała Buriaka, o życiu 
ks. Twardowskiego. Nieco póź-
niej głos zabrała Józefa Szukalska, 
ks. Robert Szyszko oraz Bożena 
Chryst-Kaczak, którzy przybliży-
li postać ks. Jana Twardowskiego, 

jego twórczość oraz drogę do ka-
płaństwa. 

Całe to spotkanie przeplatane 
było występami uczniów ze Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Golenio-
wie z filią w Nowogardzie. W mię-
dzyczasie można było usłyszeć 
wiersze takie jak: „Puste miej-
sce”, „Papież”, „Do świętego Fran-
ciszka”, „Własnego kapłaństwa się 
boję”, których wykonawcami byli: 
Bożena Chryst-Kaczak, Stanisław 
Heropolitański, ks. Robert Szysz-
ko oraz Sandra Dąbrowska.

Jednym z elementów spo-
tkania było wystąpienie Marka 
Słomskiego – prezesa Dziennika 
Nowogardzkiego. Pan Marek opo-
wiedział słuchaczom o swoich in-
spiracjach związanych z poezją ks. 
Jana Twardowskiego oraz zapre-
zentował publiczności swoje dwa 
wiersze poświęcone ks. Twardow-
skiemu  pt. „Epitafium na odej-

ście”, oraz „Epitafium na powrót”. 
Głos w trakcie spotkania zabra-
ła również Renata Gradzik, która  
postanowiła  podzielić się z pu-
blicznością swoimi wspomnienia-
mi związanymi z poezją ks. Twar-
dowskiego. Wiele pozytywnych 
wrażeń tego wieczoru dostarczył 

wszystkim występ Leny Witkow-
skiej, która zaprezentowała wła-
sną interpretację dwóch utwo-
rów ks. Twardowskiego. Na za-
kończenie tego uroczego wieczo-
ru, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Nowogardzie po-
dziękowała przybyłym za liczne 
uczestnictwo w spotkaniu.

KS

rozmowa ze stanisławem Heropolitańskim, dziennikarzem, 
lektorem, pracownikiem książnicy Pomorskiej

Cała moja droga 
zawodowa to gadulstwo

DN: Czy z takim głosem, jaki 
pan posiada, trzeba się urodzić, 
czy wystarczy nad nim tylko dłu-
go pracować ?

Stanisław Heropolitański: Nie, 
jeśli ktoś chce drastycznie czy 
też zdecydowanie zmienić swój 
głos to musi nad nim pracować. 
Ja wstaję, przecieram oczy i mogę 
czytać. Nie muszę ćwiczyć tak 
jak aktorzy. Nie wiem na czym to 
polega. Stary już jestem i wyda-
wać by się mogło, że powinienem 
mieć problemy, ale jak pani sły-
szy znakomicie sobie z tym radzę. 
Zmęczenie czasem mnie dobija i 
wtedy mogę źle wymawiać lub źle 
myśleć, ale jest to jakby oczywista 
sprawa. Natomiast nie ćwiczyłem 
nigdy głosu, dbam o to, ponieważ 
mam już głos zużyty, więc kil-
ka sztuczek trzeba stosować i za-
chować, odżywianie strun, nawil-
żanie, odpoczynek to są typowe 
rzeczy, o które każdy lektor dba, 
ale znam wiele osób, które pomi-
mo wysiłków nie osiągnęły pełnej 
sprawności. 

Kiedy dostrzegł pan swój ta-
lent? 

Ja go do dzisiaj nie dostrzegłem 
to ludzie mówią, że czytam nie-
źle. Prawdę mówiąc nie wiem na 
czym to polega. Staram się po-
prawnie czytać, staram się czytać 
wyraźnie, staram się interpreto-
wać dobrze tekst, ale żeby to było 
coś specjalnego, to nie wydaje mi 
się. Może fakt, że społecznie jeste-
śmy tak nieudolni jeśli chodzi o 
wykonawstwo językowe sprawia, 
że takie mizeroty jak ja preten-
dują do miana super wykonaw-
ców. Tak tylko sobie mogę to wy-
tłumaczyć, inaczej nie. Nie wyda-
je mi się, żebym był jakąś gwiaz-
dą, co rzeczywiście nie przeszka-
dza mi od 33 lat zajmować się ga-
duleniem, w tym prawie 20 lat w 
telewizji i w Radio Szczecin.

Proszę powiedzieć, czym się 
pan aktualnie zajmuje, gdzie w 
najbliższym czasie będzie moż-
na pana usłyszeć, zobaczyć ?

Wieloma sprawami, ale wszyst-
kie związane są z gadaniem, ga-
dulstwem, z przemawianiem, z 
występami publicznymi, dlatego 

że pracuję w  Książnicy Pomor-
skiej. Jestem również rzecznikiem 
prasowym ZUT- uczelni Szcze-
cińskiej. Współpracuję z firmami, 
które zlecają mi czytanie rozma-
itych tekstów, zaczynając od kur-
sów na prawo jazdy, a kończąc na 
nagrywaniu audiobooków dla lo-
kalnych twórców, poetów tak ich 
nazwijmy. Czyli cała moja droga 
zawodowa to gadulstwo. A spo-
tkać mnie można na przykład po-
jutrze w Gryfinie, później mam 
cykl spotkań w  Książnicy Pomor-
skiej. Dużo też jeżdżę po regionie. 
Umówiony jestem m.in. w Choj-
nie, tam też będzie  czytanie tek-
stów oraz wykłady dla młodzieży. 
Ale nie tylko czytam, prowadzę 
również zajęcia dla młodzieży. 
Prowadzę np. wykłady dotyczą-
ce wystąpień  publicznych, a więc 
wykłady zajmujące się mową cia-
ła, interpretacją teksów, techniką 
przemawiania. Prowadzę również 
warsztaty dla  młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych z czytania, 
gdyż okazuje się, że młodzież na-
sza nie bardzo potrafi czytać tek-
sty, nawet te najprostsze. Wspól-
nie siadamy, nagrywamy te teksty, 
słuchamy, śmiejemy się do roz-
puku, ale przy okazji znajdujemy 
rzeczy, które w tych tekstach, w 
ich wykonaniu, można poprawić, 
są to tzw. warsztaty językowe. 

Jak ocenia pan spotkanie z 
poezją ks. Jana Twardowskiego 
przygotowane przez panią Józe-
fę Szukalską?

Bogate, entuzjastyczne, auten-
tyczne i co mnie najbardziej za-
skoczyło to, to, że nie ma proble-
mów z frekwencją. Okazuje się 
bowiem, że w mieście większym, 
takim jakim jest np. Szczecin, czy 
to ze względu na bogactwo ofer-
ty, czy też ze względu na ubóstwo 
duchowe mieszkańców, mamy 
problemy z frekwencją na fajne i 
wartościowe imprezy. Natomiast 
tutaj widać, że ludzie przyszli po 
to, żeby doznać pewnych wzru-
szeń, emocji. Tutaj nikt nikogo 
nie przyganiał, żadnych grup zor-
ganizowanych w tym miejscu nie 
widziałem. To jest cecha charakte-
rystyczna dla lokalnych  społecz-
ności, i to jest piękna rzecz, która 
w takim mieście jak Szczecin jest 
już chyba historią.   A więc ciesz-
cie się państwo z tego i korzystaj-
cie z tych autentycznych przeżyć.

Na zakończenie chciałbym ży-
czyć czytelnikom gazety Dziennik 
Nowogardzki wszystkiego najlep-
szego i zapraszam na, liczę jak sły-
szałem, zajęcia w bibliotece no-
wogardzkiej.   KS

Stanisław Heropolitański

Ks. Robert Szyszko w trakcie spektaklu opowiedział uczestnikom o drodze kapłań-
skiej ks. Jana Twardowskiego. Po lewej Józefa Szukalska, po prawej B. Chryst-Kaczak

M.Słomski prezentuje swoje wiersze o ks. Twardowskim. Po prawej St. Heropolitański

Na spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego przybyła liczna grupa mieszkań-
ców Nowogardu, która z zaciekawieniem oglądała występy lokalnych artystów

Lena Witkowska podczas spotkania  za-
prezentowała się w dwóch utworach 
- Przezroczystość oraz Podobieństwa. 
Występ nagrodzono gromkimi brawami.
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Festiwal i konkurs muzyki Gitarowej w Trzęsaczu 2016

Międzynarodowy sukces nowogardzkich gitarzystów
W dniach 26 – 28 maja br., odbył się w Trzęsaczu XIX Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Gitarowej. Bardzo ważną częścią festiwalu są konkur-
sy gitarowe dla solistów i duetów gitarowych. W tegorocznej edycji udział wzięło kilkudziesięciu młodych gitarzystów z Polski, Rosji i Białorusi. Konkurs 
zakończył się dużym sukcesem nowogardzkich gitarzystów z Trzęsackiego Kwartetu Gitarowego.

Festiwal w Trzęsaczu należy do 
najbardziej prestiżowych wyda-
rzeń muzycznych na mapie gi-
tarowej Polski. Jest on znanym 
w Europie i na świecie miejscem 
spotkań młodych adeptów sztuki 
gitarowej i wirtuozów gitary kla-
sycznej. Tegoroczne koncerty fe-
stiwalowe zgromadziły wyjątko-
wo liczną publiczność wypełnia-
jącą szczelnie kameralny, neogo-
tycki kościół w Trzęsaczu.

Miłym akcentem festiwalu był 
występ kwartetu Four Guitars – 

Trzęsackiego Kwartetu Gitarowe-
go. W skład zespołu wchodzą: Ja-
kub Dwornik (SM Nowogard), 
Maria Ziółkowska (PSM Gry-
fice), Maja Tomasikiewicz (SM 
Nowogard), Hadi Yahfouf (SM 
Nowogard). Kwartet jako jedyny  

w Polsce gra na oryginalnych lut-
niczych instrumentach wywodzą-
cych się ze słynnej NIIBORI GU-
ITAR ORCHESTRA z Japonii. Ich 
występ zachwycił festiwalową pu-
bliczność i gości z Japonii. Ostat-
niego dnia festiwalu młodzi gita-
rzyści wystąpili ponownie, tym 
razem w towarzystwie guitarroni-
sty Ryutaro Aihara z Niibori Gu-
itar (Japonia).

Bardzo ważną częścią festiwa-
lu są konkursy gitarowe dla soli-
stów i duetów gitarowych. W te-
gorocznej edycji udział wzięło kil-
kudziesięciu młodych gitarzystów 
z Polski, Rosji i Białorusi. Kon-
kurs zakończył się dużym sukce-
sem nowogardzkich gitarzystów 
z Trzęsackiego Kwartetu Gitaro-
wego. Uczniowie z nowogardz-
kiej szkoły muzycznej z klasy gi-

tary Cezarego Strokosza, odnie-
śli sukces w kategorii duetów gi-
tarowych. Duet MAJA TOMASI-
KIEWICZ & HADI YAHFOUF, 
zdobył trzecie miejsce oraz nagro-
dę specjalną za najlepsze wykona-
nie utworu Mirosława Drożdżow-
skiego. JAKUB DWORNIK wraz 
z MARIĄ ZIÓŁKOWSKĄ z PSM 
I st. w Gryficach także zdoby-
li trzecie miejsce. To kolejny, tym 
razem międzynarodowy sukces 
uczniów klasy gitary nowogardz-
kiej szkoły muzycznej. Uczestnicy 
konkursów stworzyli orkiestrę gi-
tarową, której zajęcia warsztatowe 
poprowadził prof. Kazuyuki Te-
rada, wiceprezydent Niibori Gu-
itar. Orkiestra zaprezentowała się 
podczas ostatniego dnia festiwalu. 
Kto nie był niech żałuje… Zespół 
wykonał dwa utwory wywodzące 

się z kraju kwitnącej wiśni. Owa-
cja połączona z okrzykami euforii 
nie miała końca.

Głównym organizatorem festi-
walu jest Stowarzyszenie GITARO-
WY TRZĘSACZ. Twórcą festiwa-
lu i jego dyr. artystycznym jest gi-
tarzysta Cezary Strokosz, kierow-
nik Kwartetu Gitarowego, w któ-
rym grają młodzi mieszkańcy No-
wogardu, jak również instruktor 
gry na gitarze w Szkole Muzycz-

nej w Nowogardzie. Dyrektorem 
organizacyjnym jest pani Moni-
ka Werner- Tomasikiewicz, a ko-
ordynatorem całości pani Iwona 
Ziółkowska. Biorąc pod uwagę, 
jak bardzo odważne plany mają 
organizatorzy warto życzyć im sa-
mych sukcesów i odrobiny szczę-
ścia w realizacji swoich zamie-
rzeń. Nowogardzkim gitarzystom 
serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów na scenach 

konkursowych.
Tegoroczną edycję swoim pa-

tronatem objęli: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go,  Ambasada Japonii w Warsza-
wie, Metropolita szczecińsko ka-
mieński ks. abp Andrzej Dzięga i 
Marszałek województwa zachod-
niopomorskiego Olgierd Geble-
wicz. Wsparcia festiwalowi udzie-
lili m.in. Fundacja KGHM Polska 
Miedź, Urząd Marszałkowski wo-

jewództwa zachodniopomorskie-
go, PRD SA Nowogard, Villa Hoff 
Wellness & Spa i Pałac w Trzę-
saczu, Marina w Trzęsaczu, PKS 
Gryfice, agencja reklamowa SHA-
DOWART, Salon optyczny Maciej 
Ziółkowski w Trzebiatowie, Stacja 
paliw ROP BENZ, firma Interton 
Classic oraz wiele innych instytu-
cji i osób prywatnych.

Opr. MS        

Maja Tomasikiewicz & Hadi Yahfouf na scenie konkursowej

Jakub Dwornik & Maria Ziółkowska na scenie konkursowej

Cezary Strokosz dyr. artystyczny festi-
walu

Dzień otwarty w Szkole Muzycznej w Nowogardzie 
W poniedziałek 30 czerwca, w Szkole Muzycznej I stopnia w Goleniowie z filią w Nowogardzie odbył się dzień otwarty, podczas którego zainteresowani 
mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Dzień otwarty zakończył pokazowy koncert w wykonaniu uczniów szkoły. 

Ci, którzy odwiedzili tego dnia 
szkołę muzyczną mogli zapoznać 
się z pracującymi w niej nauczy-
cielami, jak również przymierzyć 
po raz pierwszy instrument i po-
słuchać jak on brzmi. Instruktorzy 
omawiali dany instrument, jego 
pochodzenie, budowę i materiały 
z jakich jest wykonany. 

Dzień otwarty zorganizowany 
przez szkołę muzyczną był rów-
nież świetną okazją do tego, aby 
zapisać swoją pociechę na naukę 
gry na instrumencie. Szkoła przyj-
muje dzieci i młodzież w prze-
dziale wiekowym 6-16 lat. Oprócz 
zajęć indywidualnych z instru-
mentem, prowadzi również zaję-
cia zbiorowe z audycji muzycznej, 
rytmiki czy też chóru. Wszyscy ci, 
którzy chcą podjąć naukę w szko-
le muzycznej muszą przystąpić do 

wstępnego egzaminu, który odbę-
dzie się w czerwcu, w dwóch ter-
minach. 

- Egzamin wstępny będzie  skła-
dał się z dwóch części. 17 czerwca 
o godzinie 16:00 odbędzie się Test 
Gordona (sprawdzenie zdolno-
ści muzycznych -dop. red.), zaś 20 
czerwca, o godzinie 16:00, odbę-
dzie się przesłuchanie kandydatów 
do klasy I. Uczniowie będą musie-
li  zaprezentować się przed komisją 
w przygotowanej przez siebie pio-
sence. Dodatkowo kandydaci będą 
musieli powtórzyć zaprezentowa-
ny przez komisję rytm klaskany – 
mówi pani Aneta Ostafin-Mirosz, 
nauczyciel klarnetu w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Nowogardzie. 

Zorganizowany  w miniony po-
niedziałek dzień otwarty szko-
ły zwieńczył koncert wiosenny 

w wykonaniu młodych adeptów 
gry na instrumentach. Ucznio-
wie zaprezentowali się w wystę-
pach solowych oraz duetach. W 
trakcie koncertu wystąpił również 
chór szkolny, który zaprezento-

wał publiczności wesołe i pogod-
ne utwory. 

Nowogardzka filia Szkoły Mu-
zycznej powstała 1 październi-
ka 2000 roku, kiedy prowadzenie 
szkoły przejął Powiat Goleniow-
ski. Obecnie do placówki, któ-
ra znajduje się na trzecim piętrze 
budynku byłego hotelu przy Placu 

Wolności,  uczęszcza 60 uczniów. 
Nauka trwa 6 lat, a  zajęcia od-
bywają się od 2 do 4 razy w tygo-
dniu, w godzinach popołudnio-
wych. Uczniowie mają do wybo-
ru naukę gry na gitarze, klarnecie, 
fortepianie czy akordeonie. Nauka 
w szkole jest bezpłatna. 

KS

Koncert wiosenny w wykonaniu uczniów ze szkoły muzycznej

W trakcie dni otwartych uczniowie mo-
gli obejrzeć instrument, wysłuchać gry 
na nim oraz poznać przyszłego nauczy-
ciela
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stanisław Osajda 

50 lat muzykowania i 15 lat posługi na organach! 
Pan Stanisław Osajda, w tygodniu nie ma zbyt wiele czasu na swoje zainteresowania, bo kieruje własną firmą „ESO”, która zaopatruje sklepy i salony fry-
zjerskie w artykuły oraz kosmetyki. Ale, gdy tylko ma czas wolny, nie myśli wtedy o firmie i poświęca go na  hobby, które odnalazł w graniu na instru-
mentach dętych i klawiszowych.  

Postawny mężczyzna, który 
twardo stąpa po ziemi zawodowo 
i prywatnie, widzący zawsze przed 
sobą dobrą i pozytywną stronę ży-
cia. Praca, znajomość kilku języ-
ków w stopniu komunikatywnym 
oraz tworzenie nowych pomysłów 
i muzyka to jego pasje. Ale zdaje 
też sobie sprawę z tego, że mimo 
uzdolnień i osiągania sukcesów w 
tej dziedzinie, trzeba jeszcze mieć 
niebywałe szczęście, a ponadto 
wiele pracować nad sobą, m.in. 
codziennie ćwiczyć grę na tych 
instrumentach. Pan Stanisław 
to osoba o nienagannym ubio-
rze i starannej fryzurze. To rów-
nież osoba pewna siebie i wiedzą-
ca czego chce od życia. Pan Sta-
nisław gra na organach w parafii 
Strzelewo (tam, gdzie się urodził), 
położonej w gminie Nowogard 
i Osina, ale to nie tylko ta miej-
scowość, bowiem pan Stanisław 
koncertuje jeszcze w Dziwnowie, 
Dziwnówku, gdzie gra do Mszy 
polowych dla żołnierzy czynnych 
i kombatantów. 

Gdy jest za instrumentem w 
kościele...

Kładzie ręce na organach, wów-
czas rodzi się w nim mistrz cere-
monii kościelnych, który przy-
grywa do liturgii. Pan Stanisław 
mieszka od wielu lat z małżonką 
w miejscowości Kościuszki, gdzie 
ma swój dom, w którym po za-
wodowych obowiązkach związa-
nych z prowadzeniem firmy zaj-
muje się wówczas swoim ogro-
dem, w którym jest bardzo wiele 
ciekawych roślin i okazów drzew. 
Ale jego największą pasją i następ-
ną miłością, po tej najważniejszej 
do żony, jest muzyka, a konkret-
nie granie na instrumentach, któ-
re poznawał od najmłodszych lat, 
gdzie pierwszym był Akordeon 
32 basowy. Jednak to nie zaspo-
koiło pędu do poznawania, czym 
jest muzyka. Dlatego nie patrząc 
na nic, wstąpił do orkiestry dętej 
strażackiej w Nowogardzie, gdzie 
występował wraz z społem oko-
ło 4 lata, grając na Kornecie (trąb-
ce) oraz Trąbie zwanej bas „B”. By 
zgłębić to czym jest dla niego mu-
zyka i jakie ma ona dla pana Sta-
nisława znaczenie poprosiłem go 
o zwierzenia „Jak to się „zaczęło?  

– Pamiętam, że już w wieku 7 
lat po raz pierwszy zobaczyłam 
pianino, później akordeon i trąb-
kę. Spróbowałem zagrać i jakoś tak 
od razu, naturalnie, podłapałem, o 
co w tym wszystkim chodzi. Wte-
dy te instrumenty mnie zauroczyły, 
bardzo chciałem się uczyć na nich 

grać i poznawać ich tajniki. Dlate-
go po wielu korepetycjach, ćwicze-
niach pojawiły się pierwsze marze-
nia o występach publicznych, jak 
np. wieczorki taneczne m.in. w re-
mizach strażackich. Dlatego upro-
siłem rodziców, aby postarali mi się 
załatwić któryś z tych instrumen-
tów. Miałem wówczas może 8-10 
lat i ciągłą potrzebę rozwijania się 
muzycznie i wokalnie. Nie byłoby 
tych zainteresowań, gdyby nie tra-
dycje rodzinne związane z muzy-
ką. A mianowicie takim pierwszym 
prekursorem, który zaszczepił we 
mnie muzykę był mój tato, który 
wieczorami zasiadał sobie z moim 
rodzeństwem i ze mną i przygry-

wał różne melodie na harmonij-
ce ustnej. Te wieczory nie były tak 
bezpodstawne z racji tego, iż spo-
wodowały, że oprócz mnie do mu-
zykowania coraz bardziej garnęło 
się moje rodzeństwo, a konkretnie 
brat i siostra. Te spotkania spowo-
dowały, że po kilku latach zaczą-
łem radzić sobie z instrumentami, 
bo bardzo pilnie ćwiczyłem przez 
wiele godzin. Nie ukrywam, że spo-
rym krokiem muzycznym były szli-
fy właśnie w orkiestrze dętej z No-
wogardu, jak również kilkanaście 
korepetycji u nauczycieli muzyki 
organowej, a mianowicie profesora 

kapelmistrza, dyrygenta J. Więc-
kowskiego z miejscowości Sokolni-
ki. Dzisiaj przyznaje, że gra na in-
strumentach była przyczynkiem 
do tego, by w przyszłości grać w 
kościele, ale kontynuując...  - za-
intrygowało mnie, dlaczego wła-
śnie wybór padł na grę w kościele 
a nie na sali koncernowej? – Odpo-
wiedź jest banalna, a mianowicie 
miałem sen, w którym zginąłem 
w wypadku samochodowym i oka-
zało się, że ksiądz, który przyszedł, 
pochylił się na ostatnie namaszcze-
nie i  powiedział:, Dlatego zginą-
łeś, bo zagrałeś pełną Mszę. Wów-

czas myśląc, że gram na kilku in-
strumentach zdałem sobie sprawę, 
że nie gram przecież jeszcze w ko-
ściele. Dlatego parafrazując uwa-
żam, że do snów trzeba mieć dy-
stans, ale umieć je odpowiednio 
odczytywać i wierzyć w ich czasa-
mi sprawczą moc. Uważam, że nie 
byłoby tego, gdyby nie moja pasja 
oraz też bycie ministrantem i słu-
żenie do Mszy świętej przez 7 lat w 
Parafii Strzelewo do której wciąż 
należę. Służenie spowodowało, że 
poznałem bardzo dogłębnie i zafa-
scynowałem się pieśniami kościel-
nymi z różnych regionów przedwo-
jennej Polski. Dlatego jako pionier 
zdecydowałem się, by zwrócić się 

do proboszcza Krzysztofa Sochy, by 
ten pozwolił mi wprowadzić do li-
turgii pieśni patriotyczne. Efektem 
tego jest posługa w kaplicach woj-
skowych, gdzie w stałym repertu-
arze są pieśni patriotyczne i oczy-
wiście kościelne. 

Dalsze pomysły nagle prze-
rwała ciężka choroba... 

Później było kilka innych po-
mysłów, w których pan Stanisław 
wziął udział, a dotyczyły one jego 
muzyki, ale i też sfery zawodowej, 
w której było rozwinięcie działal-
ności oraz nawiązanie z kontra-
hentami zagranicznymi z takich 
krajów jak: Słowacja, Czechy, Sło-
wenia i pośrednio również z Ukra-
iną, Węgrami, Niemcami i byłe 
kraje dawnej Jugosławii. To spo-
wodowało, że życie dla pana Stani-
sława było bardzo przyjazne aż do 
chwili, gdy uległ poważnemu wy-
padkowi w szpitalu, gdzie zosta-
ło mu uszkodzone jelito. Ta sytu-
acja spowodowała 3 letnią prze-
rwę oraz walkę o życie, które w 
tym czasie było bardzo zagrożone. 
Pan Stanisław przy silnym wspar-
ciu rodziny i zawierzeniu Panu 
Bogu wierzył, że wyjedzie z choro-
by i pokona ją. Dlatego obiecał so-

bie, rodzinie i Panu Bogu, że gdy 
zostanie wyleczony to powróci do 
grania w kościele. – To było bardzo 
„mocne uderzenie” od życia w moją 
osobę. Dlatego przysiągłem sobie, że 
gdy zostanę wyleczony to będę dalej 
kontynuował grę na organach nie 
tylko już w swojej parafii, lecz tak-
że każdej, w której mnie poproszą.  
Dlatego dziś gram i śpiewam do 
Mszy św. w kilku kościołach w ob-
rębie gmin Nowogard i Osina. Jest 
to o tyle ważne, bo wiem, że wier-
ni już poznali mnie i bardzo chętnie 
akceptują moją obecność w trakcie 
odprawiania Mszy, św. – opowia-
da pan Stanisław. Siedząc sobie na 
jednej z dwóch Mszy św., do któ-
rych przygrywał i śpiewał, spyta-
łem go już po liturgii. Co, pan czu-
je, gdy zasiada przy organach i czy 
dla pana jest to forma właśnie od-
wzajemnienia za darowane życie i 
zdrowie?  - To po prostu jest w czło-
wieku. Od dziecka ciągnęło mnie 
do muzyki i grania. Kościół jest ta-
kim szczególnym miejscem, gdzie 
dźwięk organów brzmi szczególnie 
dobrze nawet, gdy są one zbyt stare 
lub nowoczesne. Jestem dowodem 
na to, że w dzisiejszych czasach or-
ganista musi być multiinstrumen-
talistą. Oprócz gry na organach i 
śpiewu, mam w domu jeszcze trą-
bę o bardzo skomplikowanej budo-
wie, która nadaje bardzo specyficz-
ny dźwięk i nazywa się Waltornia. 
Wyrazy wdzięczności w tym miej-
scu Panu Bogu są dla pana Stani-
sława szczególne? - Zgadza się, bo 
wówczas pomyślałem sobie...Boże, 
jak tylko wyzdrowieję to będę dla 
ciebie grał wszędzie. Poza zawodo-
wą pracą, grą i pełnieniem funk-
cji organisty, pan Stanisław zaj-
muje się także jedynym w swoim 
rodzaju zagadnieniem, jakim jest 
projektowanie i produkcja specjal-
nych kombinezonów chroniących 
przed szkodliwym oddziaływa-
niem pola elektromagnetycznego, 
o którym wielokrotnie informo-
wał czytelników na łamach stron 
gazety „Dziennik Nowogardzki”.  
Można by było jeszcze mówić wie-
le na temat życia pana Stanisława, 
które nie było w przeszłości łatwe. 
Jak On sam mówi w naszej rozmo-
wie: - Że wśród wszystkich talen-
tów – Talent człowieczeństwa jest 
najważniejszy, a pozostałe nie wol-
no zakopywać tylko rozwijać i nimi 
dzielić się i służyć drugim – kończy 
pan Stanisław podkreślając, że naj-
lepszym wyjściem z każdej sytu-
acji, nawet tej bardzo trudnej, jest 
poradzenie sobie z nią. 

Jarek Bzowy

Powołanie do służby  muzyczno-liturgicznej w kościele jest dla pana Stanisława 
miłym obowiązkiem

Pan Stanisław ma  w domu organy i  trąbkę o skomplikowanej  budowie, która ma 
w sobie nietypowy dźwięk

W Dziwnowie na Festynie  Komandosa  brał udział we Mszy  Świętej
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Z cyklu eseje Jana Czesława kozakowskiego

Moje kino - cz. 2
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek, absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskie-
go Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych kilkakrotnie w DN. Ostatnio publikowaliśmy 
refleksje zatytułowane „Moje Radio”. Dzisiaj rozpoczynamy publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez pana Jana, noszącego tytuł: „Moje kino”. Au-
tor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako widza, a scenerią  tych „doświadczeń kina” jest  głównie ziemia nowogardzka. Sam pan Jan mimo że od wie-
lu lat mieszka w Szczecinie to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi, w tych dniach dzielił się swoimi wspomnieniami z 
uczniami SP w Długołęce. Został tam zaproszony przez dyr. Szkoły. Ze względu na obszerność materiału podzieliliśmy go na  2 odcinki,  dzisiaj odcinek 1.

Mój brat Seweryn kupił telewi-
zor pod koniec 1966, był to dru-
gi telewizor na naszej kolonii. Wie-
czorem na telewizję przychodzili do 
nas sąsiedzi: Antczakowie, Hyna-
sowie i Wielowscy. Pamiętam filmy 
Kapitan Blood, Zakazane piosenki, 
dużo jugosłowiańskich filmów wo-
jennych. Od 1967 pojawił się Festi-
wal Piosenki Żołnierskiej w Koło-
brzegu. Potem już wszyscy w No-
wych Wyszomierkach mieli telewi-
zory – poza moim stryjkiem Fran-
ciszkiem, który programowo nie 
chciał mieć „radia z lufcikiem” – jak 
kiedyś Stefan Wiechecki („Wiech”) 
nazwał telewizor. Nieraz zastana-
wiałem się nad fenomenem pamię-
ci stryjka Franciszka. Opowiadał o 
wydarzeniach sprzed 80 lat podając 
szczegóły dotyczące miejsca i czasu 
(z datami a nawet nazwami dni ty-
godnia). Przypuszczam, że to przez 
wielokrotnie opowiadanie historii 
ze swojego życia, a także to, że nie 
oglądał telewizji, która mogła wpły-
nąć na jego pamięć. Niestety, takiej 
„interferencji” poznawczej jesteśmy 
obecnie poddawani cały czas. Stry-
jek również nie czytał książek. W 
przeciwieństwie do jednego z na-
szych dysponentów w firmie, któ-
ry naczytawszy się „tygrysów” opo-
wiadał zawarte tam historie, jakby 
sam w nich uczestniczył. Słuchają-
cy jego opowieści po jakimś czasie 
konstatowali, że w tym samym cza-
sie musiał walczyć na wszystkich 
frontach II Wojny Światowej.  

Á propos wojny: 9 maja 1966 
obejrzałem pierwszy odcinek se-
rialu Czterej pancerni i pies. By-
łem wtedy akurat u swojego kolegi 
z Ogólniaka, Zdzisława Frąckowia-
ka, mieszkającego w Długołęce. Ze 
Zdzichem łączą się moje inne wspo-
mnienia, też związane z „kinemato-
grafią”. Nie pamiętam, czy pomysł 
wyszedł od nauczyciela prac ręcz-
nych pana Tadeusza Babiarza, czy 
od nas. Postanowiłem zbudować 
epidiaskop. W kartonowym pudeł-
ku umieściłem dwie żarówki, któ-
rych światło odbijało się od ścianek 
dwóch metalowych puszek, rozcię-
tych pionowo. Światło silnym stru-
mieniem wychodziło na zewnątrz 
przez obiektyw, w którym były dwie 
ruchome soczewki. I te soczew-
ki pochodziły z okularów, które dał 
mi Zdzichu. Z pergaminu zrobiłem 
„taśmę filmową”, na której sam ry-
sowałem różne obrazki. Obrazki 
wyświetlane na ścianie dawały na-
miastkę prywatnego, obecnie zwa-
nego domowym, kina. 

Dnia 5 listopada 1966 zdarzyła 
się rzecz niezwykła, która nie mia-

ła miejsca ani przedtem ani potem: 
Ośrodek Regionalny Telewizji Pol-
skiej w Szczecinie nadawał non stop 
filmy fabularne (głównie westerny). 
Wszystko to miało na celu zatrzy-
manie w domach Szczecinian, żeby 
nie chcieli udać się przed kościół św. 
Jana Ewangelisty, gdzie miała odbyć 
się msza św. z udziałem Prymasa 
Polski kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Prymas przybył na szczeciń-
skie uroczystości milenijne. Propo-
zycja telewizji nie wszystkich zain-
teresowała, gdyż w spotkaniu z kar-
dynałem uczestniczyło około 80 ty-
sięcy ludzi.

W czerwcu  1968 przyjeżdżam 
pociągiem do Wyszomierza na wa-
kacje. Na stacji dowiaduję się, że w 
świetlicy ma być kino. Kiedyś cho-
dziłem prawie na każdy film, ale to 
było do czasu, kiedy poszedłem do 
szkoły w Szczecinie. Dziś miał być 
jakiś film amerykański Człowiek 
ucieka czy coś takiego. Ze zdziwie-
niem przeczytałem na afiszu że jest 
to film panoramiczny i kosztuje 8 
zł. Przedtem zawsze wyświetlano 
po dwa filmy. I nie wyświetlano sze-
rokoekranowych. Dopiero później 
dowiedziałem się, że teraz kino ob-
jazdowe przyjeżdża częściej i że ma 
aparaturę do wyświetlania filmów 
panoramicznych. 

W 1963 nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Długo-
łęce przenoszą się do nowego bu-
dynku przy drodze do Nowogar-
du. Szkołę tę wybudowano w ra-
mach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąc-
lecie”. W największej klasie starego 
budynku na wzgórzu naprzeciw ko-
ścioła uruchomiono wówczas klu-
bokawiarnię. Kiedyś to były popu-
larne miejsca spędzania czasu przez 
mieszkańców wsi. Można tam było 

poczytać prasę, obejrzeć coś w tele-
wizji, wypić kawę, spotkać ze zna-
jomymi. Takie klubokawiarnie były 
też w Redle i Wyszomierzu. W Dłu-
gołęce w tym klubie wyświetlano 
filmy, np. Don Gabriel, Cichy Don, 
Ogniomistrz Kaleń, po kilka odcin-
ków Czterech pancernych i psa. Se-
anse kina objazdowego odbywały 
się też w dużej sali tzw. Pałacu, bę-
dącego siedzibą kierownictwa tam-
tejszego PGR-u. 

Nie wiem, w którym roku zbu-
rzono budynek dawnej szkoły, by 
postawić tam plebanię. I czy stan 
tego przybytku kultury był taki, że 
trzeba było ten przedwojenny i so-
lidnie wyglądający budynek roze-
brać? Obecnie miejscem kultural-
nych spotkań mieszkańców Dłu-
gołęki jest zaadaptowana pobliska 
stodoła, kiedyś należąca do gospo-
darza nazwiskiem Mańka. Moż-
na powiedzieć, że w Długołęce te-
raz jest jak w Warszawie – w stoli-
cy też dużo wydarzeń kulturalnych 
odbywa się w „Stodole”. Poważnie 
mówiąc klub powstał dzięki zaan-
gażowaniu miejscowej społeczno-
ści i pewnej pomocy Gminy. Tyl-
ko dlaczego dalej powtarza się ten 
sam scenariusz: najpierw doprowa-
dza się do ruiny istniejący zabytko-
wy budynek, jak np. w Wyszomie-
rzu, a następnie na ośrodek kultury 
adaptuje się budynek gospodarczy 
jak w Długołęce. W Wyszomierzu 
miała powstać świetlica przy bo-
isku, podobno jednak jej powstanie 
zaczyna przypominać słynny ame-
rykański film Znikający punkt.

Mieszkając w Szczecinie chodzi-
łem m.in. do kina „Pionier”, najstar-
szego kina w Polsce. Do roku 2008 
uznawane było za najstarsze kino w 
świecie działające nieprzerwanie w 

tym samym miejscu, jednakże po-
tem spadło na 3. miejsce. W Szcze-
cinie były też dwa kina letnie, wy-
świetlające filmy „pod chmurką”: 
„Derby” przy Bramie Portowej i 
„Ogrodowe” przy kinie Bałtyk na 
Pogodnie. Opowiadał mi bratanek 
Sławek, że w szkole budowlanej, do 
której uczęszczał w Szczecinie, pod-
puszczano młodych uczniów mó-
wiąc, że jakaś firma szuka chęt-
nych do pomalowania sufitu w ki-
nie „Derby”.

Pierwszą połowę roku 1969 spę-
dziłem w tzw. „Białych Kosza-
rach” w Stargardzie (wtedy Szcze-
cińskim). Odbywałem szkolenie w 
szkole podoficerskiej służby zdro-
wia. Czasami wychodziliśmy na 
„przepustki kulturalne” do star-
gardzkiego domu kultury na kon-
certy przy świecach i kawie, kilka 
razy do kina. Byliśmy na filmach 
Kierunek Berlin i Pan Wołodyjow-
ski. Wtedy to jakaś kobieta zemdlała 
na widowni podczas sceny wbijania 
Azji na pal. Na początku maja 1969 
nasza kompania została wyznaczo-
na do tzw. obstawy stadionu miej-
skiego w Stargardzie. Przyjecha-
li aktorzy odtwarzający główne role 
w filmie Czterej pancerni i pies. Pies 
był też, oczywiście ze swoim opie-
kunem. Trzymaliśmy się nawza-
jem za pasy, żeby utworzyć kordon 
zabezpieczający artystów. Napór 
tłumu był straszny. W sumie całe 
przedsięwzięcie okazało się niewy-
pałem. Czołg, którym artyści mieli 
przejechać wokół stadionu, nawalił, 
musieli więc jechać skotem. Potem 
zepsuł się mikrofon.

Jeden z odcinków Stawki więk-
szej niż życie obejrzałem w niezwy-
kłym miejscu. W lutym 1970 le-
karz pułkowy wydelegował mnie 
do szpitala psychiatrycznego w Go-
rzowie Wlkp. Miałem odebrać żoł-
nierza, który akurat kończył lecze-
nie w tamtejszej jednostce służby 
zdrowia. Pomieszczenie, w którym 
się znalazłem, składało się z dwóch 
dość dużych pokojów, przedzielo-
nych kuchnią. Tam tylko wydawano 
posiłki przygotowywane gdzie in-
dziej. Pierwszy pokój (z lewej stro-
ny) był sypialnią. Okna prawie za-
słonięte roletami rzucały słabe świa-
tło na rzędy łóżek. Był tu jeszcze stół 
i parę krzeseł. Drugi pokój był świe-
tlicą, stało tam kilka rzędów stołów. 
W kącie grał telewizor. Akurat le-
ciała poranna edycja któregoś z od-
cinków Stawki większej niż życie. Na 
czas obiadu stoły przykrywano ob-
rusami i świetlica zamieniała się w 
stołówkę. Czułem się trochę dziw-

nie wśród tych ludzi, lecz zbytnio 
się nie bałem. Zachowywali się jak 
dzieci. Było mi ich bardzo żal. Po-
cieszałem ich jak mogłem. Naj-
dziwniejszy moment przeżyłem, 
gdy skończył się film. Wyłączono 
telewizor. Wtedy wszyscy jak na ko-
mendę rzucili się między stoły. Sze-
regiem maszerowali między stoła-
mi, od ściany do ściany. Dochodzi-
li do ściany,  robili w tył zwrot i z 
powrotem do drugiej ściany. Nawet 
ci, którzy stali przy mnie, dołączyli 
do tych maszerujących. Widok ten 
miał w sobie coś niesamowitego. Ci 
ludzie, równo jak na komendę ma-
szerujący pomiędzy rzędami stołów 
wyglądali niezwykle, A szczególnie 
ich oczy. Jakieś dzikie lub nieobec-
ne, nieprzytomne oczy dzieci nic 
nie rozumiejących tego świata. Nie-
którzy, dowiedziawszy się, że jestem 
ze Szczecina, prosili, żeby ich zabrać 
ze sobą. Niestety, mogłem wziąć tyl-
ko jednego.

W czerwcu 1978 pierwszy raz 
służbowo pojechałem do Rotterda-
mu. Na ulicy, przy której mieszka-
łem, były dwa sexshopy oraz kino 
dla dorosłych. Ponieważ do kina 
było blisko, uległem pokusie „zgni-
łego Zachodu” i pewnego popołu-
dnia udałem się na film dla bardzo 
dorosłych. Jak się okazało, tam już 
nastąpił przesyt taką kinematogra-
fią. Na seansie, oprócz mnie, była 
para zakochanych w średnim wie-
ku, oraz jakaś starsza pani z ręką na 
temblaku. 

Niestety, nigdy nie dorobiłem się 
kamery filmowej rejestrującej ob-
razy na taśmie (błonie) filmowej. 
W 1991 kupiłem kamerę wideo na-
grywającą na kasetach VCR. Dzięki 
temu udało mi się w sierpniu 1991 
nagrać stryjka Franciszka podczas 
jego ostatniego pobytu w swoim 
domu w Nowych Wyszomierkach. 
Przywiózł go tam mój brat stry-
jeczny, Tadeusz, obecnie mieszka-
jący w tym domu, który dostał od 
Franciszka. Stryjek opowiadał o 
wrażeniach związanych z otrzyma-
niem odznaczenia za udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1918-1921 
oraz awansu na stopień podporucz-
nika. Stryjek też pomimo swoich 94 
lat zaśpiewał wiele piosenek z cza-
sów swojej młodości, m.in.: Przy-
byli ułani pod okienko; Cztery mile 
za Warszawą siostra moja wyszła za 
mąż; W starym zamku około wieży 
gdzie biały orzeł przebywa; Mówił 
mnie mój ojciec, ojciec mój kocha-
ny, poprzestań hultaju, bo pójdziesz 
w kajdany.

Było to pierwsze i ostatnie nagra-
nie filmowe stryjka Franciszka.

Na zdjęciu Franciszek, stryjek autora
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Zielone Przedszkole

Dzień Mamy i Taty
W dniach od 16 .05. 2016 do 25. 05.2016 r., w Zielonym Przedszkolu przedszkolaki święto-
wały Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji przygotowano w każdej z ośmiu grup piękną część ar-
tystyczną. 

By ten dzień na długo pozostał 
w pamięci rodziców, dzieci samo-
dzielnie wykonały dla nich upo-
minki. W tym dniu, dniu najważ-
niejszych osób jakimi są Mama i 
Tata, dzieci mogły wykazać się nie 
tylko słowem, ale także piosen-
ką oraz tańcem, tym samym oka-
zując swoim najbliższym miłość i 
wdzięczność za matczyną, jak i oj-

cowską dobroć, cierpliwość i ser-
ce, które wiele rozumie. 

Dzieci bardzo przeżywają Dzień 
Mamy i Taty. Każdy przedszkolak 
chce, by na uroczystości zorgani-
zowanej w przedszkolu mieć jakąś 
rolę: powiedzieć wierszyk czy za-
śpiewać piosenkę. Gdy zaprosze-
ni na uroczystość rodzice widzą 
swoje przejęte pociechy występu-

jące przed publicznością są nie-
zwykle dumni.

Po zakończonym programie ar-
tystycznym oraz wręczeniu wła-
snoręcznie przygotowanych upo-
minków, dzieci wraz z rodzicami 
zasiedli do stołów by skosztować 
słodkiego poczęstunku.

Agnieszka Zając

Dzień Dinozaura
24 maja, w Zielonym Przedszkolu odbyła się między-przed-
szkolna impreza, jaką jest Dzień Dinozaura. 

Tego dnia dzieci mogły zdobyć 
i poszerzyć wiedzę na temat świa-
ta dinozaurów, kształtować posta-
wy proekologiczne, wyrobić świa-
domość przynależności do świa-
ta natury oraz miały możliwość 
zaprezentowania swojego talen-
tu, jak i zintegrowania się z dzieć-
mi ze swojego przedszkola czy in-
nych placówek przedszkolnych.

Pani Katarzyna Ninard oraz 
Andżelika Krzywańska, odpowie-
dzialne za ten dzień, przygoto-
wały dla wszystkich  przedszko-
laków Dino-zagadki, Dino-puz-
zle z którymi przedszkolaki bez 
większych przeszkód sobie pora-
dziły. Do Dino- zabaw przy mu-
zyce tj. „Śmiejące dinozaury”, 
„Dinozaur”, „Spacer dinozaurów” 
akompaniował pan Leszek Szpon, 
dzięki któremu zabawy stały się 
weselsze, skoczne oraz zabawne.

Na zakończenie całej impre-
zy dzieci mogły się udać do Dino 
krainy, gdzie między innymi pod 
warstwą piasku można było od-

szukać szczątki dinozaurów. Była 
to jedna z najciekawszych atrak-
cji tego dnia, obok której żaden 
przedszkolak nie przeszedł obo-
jętnie. 

Ostatnią stacją Dino Przygody 
był Dino – poczęstunek- owoco-
we oraz zdrowe przekąski.

Organizatorki Dnia Dinozau-
ra serdecznie dziękują wszyst-
kim obecnym za przybycie oraz 
wspólną zabawę.

Agnieszka Zając

szkoła Podstawowa nr 2 

Powiatowy konkurs „English Poetry”
W dniu 30 maja w SP2 w Nowogardzie odbyła się druga edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego pt.:”English Poetry” dla klas II-VI. 

Do konkursu przystąpiło 18 
uczestników: z SP Długołęka, SP 
Osina, SP8 Goleniów, SP3 Nowo-
gard i SP2 Nowogard. Jurorzy w 
składzie pani Aneta Wysoczyń-
ska – Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, pan Piotr Słom-
ski- wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie oraz 
pan Marcin Ościłowski reprezen-
tujący Nowogardzki Dom Kultu-

ry oceniali przygotowane przez 
uczniów utwory w języku angiel-
skim. Za kryterium oceny przyję-
to: stopień opanowania tekstu, in-
terpretacja i wrażenia artystyczne 
oraz poprawność językową.

W kategorii klas drugich:
I miejsce zajęła – Daria Mu-

szyńska z SP8 Goleniów
II miejsce zajął - Miłosz Zie-

liński z SP2 Nowogard opiekun 
p.Beata Feńczak 

III miejsce zajęli ex aequo: Piotr 
Dołhań z SP3 Nowogard oraz Ju-
lianna Zielińska SP z Długołęka

W kategorii klas trzecich:
I miejce zajęła – Beata Wasylów 

z SP8 Goleniów
II miejsce zajęli ex aequo: We-

ronika Mikitiuk z SP2 Nowo-
gard opiekun p. Aleksandra Dul 

oraz
Amelia Pawlak z SP3 Nowogard
W kategorii klas czwartych:
 I miejsce zajął – Karol Kosakie-

wicz z SP Osina
 II miejsce zajęli ex aequo: Ja-

kub Foremski z SP8 Goleniów 
oraz 

Amelia Witkowska z SP2 No-
wogard opiekun p. Aleksandra 
Dul

W kategorii klas piątych:
I miejsce zajęła – Daria Dur-

ma z SP2 Nowogardz opiekun p. 
Beata Feńczak

II miejsce zajął – Damin Kłys z 
SP Długołęka 

W kategorii klas szóstych:
I miejsce zajęła – Kalina Kacz-

marek z SP2 Nowogard opiekun 
p. Aleksandra Dul

II miejsce zajęła – Małgorzata 
Ługowska z SP Długołęka

III miejsce zajęli ex aequo: Ka-
rolina Majchrzak z SP 8 Goleniów 
oraz

Mateusz Fedorowicz z SP Osina
Na zakończenie wydarzenia zo-

stały wręczone nagrody i dyplomy 
za udział w konkursie. Wszystkim 
uczniom serdecznie gratulujemy i 
zapraszamy za rok!

Organizatorzy p. Beata Feń-
czak i p. Aleksandra Dul bardzo 
dziękują uczniom i opiekunom za 
uczestnictwo w konkursie. Szcze-
gólne podziękowania składamy: 
Jurorom za udział w naszym wy-
darzeniu, sponsorom Dzienniko-
wi Nowogardzkiemu za wydru-
kowanie pięknych dyplomów oraz 
wydawnictwu Oxford University 
Press za ufundowanie nagród.  

info. własna   
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mistrzostwa Polski masters

Zugaj i Szkołuda z medalami!
W dniach 28-29 maja, w Zduńskiej Woli odbyły się Mistrzostwa Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas, oraz w jeździe na czas dwójkami. Do mi-
strzostw zakwalifikowało się dwóch kolarzy z naszej gminy- Jan Zugaj oraz Zbigniew Szkołuda. Starty naszych reprezentantów zakończyły się sukcesami, 
Jan Zugaj wywalczył dwa brązowe medale, natomiast Zbigniew Szkołuda do domu wrócił z jednym brązowym krążkiem. 

Aby nasi reprezentanci mo-
gli w ogóle powalczyć o meda-
le w imprezie rangi Mistrzostw 
Polski Masters, musieli wywal-
czyć kwalifikacje podczas rozgry-
wanych 7 maja wyścigów w Pile. 
Eliminacje uzyskał Jan Zugaj oraz 
Zbigniew Szkołuda, obaj kola-
rze reprezentują barwy JF Duet 
Goleniów. Pierwszego dnia mi-
strzostw, w sobotę (28 maja), ko-
larze rywalizowali w jeździe indy-
widualnej na czas. Jan Zugaj wy-
startował w kategorii M40B. Ko-
larz z Nowogardu pokonał trasę 
z czasem 00:25:59.21, a wynik ten 
pozwolił mu uplasować się na 3. 
miejscu Mistrzostw Polski. Szyb-
szy był tylko zwycięzca Grzegorz 
Krejner z Danielo Sportswear 
LUKS (00:25:45.10) oraz Andrzej 
Liwiński z Loyalty Point Racin 
TE (00:25:51.22). Zbigniew Szko-
łuda walczył w kategorii M50B i 
zakończył swój start z wynikiem 
00:28:13.59. Dla kolarza z Osowa 
czas ten oznaczał zajęcie 10. po-
zycji. 

Następnego dnia, Zbigniew 
Szkołuda miał już więcej powo-

dów do zadowolenia. W jeździe 
na czas dwójkami, reprezentant 
Osowa startujący w barwach JF 
Duet Goleniów, za partnera miał 
Ryszarda Ścierkę z BSK Miód Ko-
zacki, z którym wystartował w ka-
tegorii M50B. Para zakończyła 
wyścig z czasem 00:26:32.98, któ-
ry pozwolił im cieszyć się z brą-
zowych medali Mistrzostw Pol-
ski. Z kolei Jan Zugaj za partne-
ra miał Artura Krasińskiego, re-
prezentującego barwy Krasiński 
Sport. Obaj panowie rywalizowa-
li w kategorii M40B. Para Zugaj – 
Krasiński pokonała trasę z czasem 
00:25:33.34, dzięki czemu mogła 
świętować zdobycie brązowych 
medali. 

Tym samym Jan Zugaj na Mi-
strzostwach Polski Masters wy-
walczył dwa brązowe krążki, któ-
re zdobył dzień po dniu. Dodając 
do tego dorobku brązowy medal 
Zbigniewa Szkołudy, pozostaje 
nam cieszyć się z wielkiego sukce-
su naszych reprezentantów, jakim 
z pewnością jest zdobycie medali 
Mistrzostw Polski Masters. 

KR Podium Mistrzostw Polski Masters w jeździe dwójkami na czas, od prawej Artur Krasiński i Jan Zugaj

Colnago lang Team race – warszawa

Złoto Łukasza Janica
W niedzielę (29 maja), w Warszawie odbyła się druga edy-
cja wyścigu Colnago Lang Team Race. W imprezie wystar-
tował kolarz z Nowogardu Łukasz Janic, który reprezentu-
je barwy STC Stargard. Reprezentant Nowogardu wygrał w 
swojej kategorii M1 startując na dystansie Mini (47,5 km).

Kolarze startujący na dystan-
sie Mini, musieli pokonać 47,5 
km. Trasa była sprzyjająca dla 
sprinterów, gdyż rywalizacja ro-
zegrała się na płaskiej rundzie w 
okolicach Konstancina, następ-
nie kolarze wracali na finisz do 
Wilanowa. Było mało wznie-
sień, przez co kolarze osiąga-
li duże średnie prędkości wyści-

gu. Łukasz Janic rywalizował w 
silnie obsadzonej kategorii M1. 
Urodzony w 1989 roku kolarz 
z Nowogardu pokonał dystans 
z czasem 1:11:11, przy średniej 
prędkości 40.46 km/h. Pozwo-
liło mu to wygrać w swojej ka-
tegorii wiekowej, pozostawia-
jąc z tyłu drugiego na podium 
Damiana Miela z klubu PM Ri-
der Team oraz uzupełniającego 
podium Artura Łozaka z grupy 
BSK Miód Kozacki. Czas, który 
osiągnął Łukasz Janic w klasyfi-
kacji Open Mężczyzn uplasował 
go na 33. pozycji. Kolejna edy-
cja wyścigu zaplanowana jest na 
31 lipca, a odbędzie się w Kro-
kowej. Zanim jednak to nastąpi, 
11 czerwca rozegrany zostanie 
wyścig BUKOVINA Lang Team 
Maraton MTB, na trasie będącej 
wyzwaniem dla najlepszych ko-
larzy górskich. 

KR

Jack Debel Open 2016 - Świdwin

Tenisiści z Nowogardu zwycięzcy
W miniony weekend, na dwóch kortach ceglastych w Świdwinie, odbył się Deblowy Turniej 
w Tenisie Ziemnym „Europejski Tydzień Sportu” Jack Debel Open 2016. Wystartowało w 
nim trzech tenisistów z Nowogardu, w którym pary złożone z naszych reprezentantów wy-
walczyły dwa pierwsze miejsca. 

Turniej trwał od 9:00 do 17:00 
i odbył się pod patronatem Świ-
dwińskiego Stowarzyszenia Teni-
sa Ziemnego „Smecz” oraz Par-
ku Wodnego „Relax” w Świdwi-
nie. Gospodarzem turnieju był 
Jacek Bogacz, trener i instruk-
tor tenisa ziemnego w Świdwinie. 
Udział wzięło 6 par deblowych. 
Nowogardzką parę deblową two-
rzyli Zbigniew Ceranka i Nor-
bert Dworak, Krzysztof Kamiński 
z Nowogardu wystąpił w parze z 
Arturem Janiszynem z Maszewa. 

Pozostałe pary tworzyli: Piotr Bu-
ryszek i Jan Stasiak (Goleniów), 
Jacek Bogacz i Michał Świta-
ła (Świdwin/Redło k. Świdwina), 
Tomasz Śpiewak i Sylwester Rze-
pecki (Kamień Pomorski/Gryfice) 
oraz Daniel Bogacz i Łukasz Żyro 
(Świdwin/Gorzów Wlkp.). 

Rozgrywki przebiegały w sys-
temie każdy z każdym, czyli każ-
da para rozegrała 5 meczów do 
dwóch wygranych setów od wy-
niku 2:2, bez przewag na tzw „na-
głą śmierć”, w przypadku remi-

su 1:1 dodatkowy tie-brek do 10 
pkt. Liczyła się ilość wszystkich 
punktów do zdobycia zwycięstwa. 
Turniej okazał się turniejem nie-
spodzianek: Goleniów nie stanął 
na podium, gospodarz turnieju 
tylko z brązowym pucharem, no-
wogardzianie ze złotem i srebrem 
niemal „łeb w łeb”, ponieważ obie 
pary wygrały po 4 mecze oraz 
przegrały 1 spotkanie, przez co o 
pierwszym miejscu zadecydowa-
ły różnice punktowe. Za zajęcie 
miejsc I, II, III zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe. Przed ostat-
nim meczem, punktacja już wska-
zywała na zwycięską parę Ceran-
ka i Dworak. Ostatni mecz po-
między Bogacz/Świtała i Kamń-
ski/Janiszyn był meczem o drugie 
miejsce i w szalonej wyczerpują-
cej rywalizacji, nowogardzko-ma-
szewski duet pokonał parę ze Świ-
dwina w tie- breku zdobywając 2. 
miejsce. 

KR

Łukasz Janic przekraczający metę II 
edycji wyścigu Colnago Lang Team Ra-
ce rozgrywanego w Warszawie

Zwycięskie pary deblowego turnieju w Świdwinie, od lewej- Artur Janiszyn, Krzysz-
tof Kamiński, Zbigniew Ceranka, Norbert Dworak
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

Piasek, Piasek 
PrZesiewaNY, 

Żwir, CZarNOZiem, 
POsPóŁka 

 ŻwirOwNia 
DŁuGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOwOZem 
DO klieNTa

A/0

wYDZierŻawiĘ 
POmiesZCZeNie 
maGaZYNOwe 
Ok. 300 m2 oraz 

biura  
w NOwOGarDZie

Tel kONT. 
601544530
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a klasa zwiększyła tempo

Przegrali na własne życzenie...
Począwszy od czwartku (27 maja), piłkarze rywalizujący w A Klasie rozegrali dwie kolejne 
serie spotkań. Nowogardzianie w czwartek mieli wolne, gdyż nie musieli grać z Rybakiem 
Wełtyń, który wycofał się z rozgrywek. W niedzielę (29 maja), drugi zespół przegrał na wła-
sne życzenie na wyjeździe ze Zniczem Niedźwiedź. 

Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard 3:1 (1:1)
`10 min. Andrzej Piotrowicz
Skład: Jacek Malanowski – Marcin Skórniewski, Konrad Adamek, Tomasz 

Wąsik, Michał Teodorczyk (Mariusz Głąbecki) – Konrad Kolibski (Patryk 
Marcinkowski), Arkadiusz Balcer, Andrzej Piotrowicz, Krystian Kubicki (c), 
Marek Kowalski (Karol Osakiewicz) – Sebastian Suchy.

Piłkarze drugiego zespołu, w 
niedzielę grali ze Zniczem Niedź-
wiedź na boisku rywali. Mecz bar-
dzo dobrze ułożył się dla gości, 
którzy już w 10. minucie obję-
li prowadzenie. Ładną indywidu-
alną akcję przeprowadził Andrzej 
Piotrowicz, który otrzymał piłkę 
na połowie rywali, przedryblował 
trzech zawodników gospodarzy i 
w sytuacji sam na sam założył gol-
kiperowi Znicza „siatkę”, wypro-
wadzając Pomorzanin na prowa-
dzenie. Nowogardzianie przewa-
żali wciąż kreując sobie okazje do 
podwyższenie wyniku, Znicz nie 

zagrażał bramce strzeżonej przez 
Jacka Malanowskiego, ale mimo 
to zdołał wyrównać... W 35. mi-
nucie gospodarze wykonywali 
rzut rożny, po błędzie w kryciu je-
den z piłkarzy miejscowych z naj-
bliższej odległości pokonał Jac-
ka Malanowskiego. Druga poło-
wa wyglądała tak jak pierwsza od-
słona, Pomorzanin seryjnie mar-
nował dogodne okazje, dwukrot-
nie po strzałach Krystiana Kubic-
kiego piłka trafiała w poprzecz-
kę. Gospodarze z kolei umiejętnie 
kontrowali rywali, czego efektem 
były dwa gole, które ostatecznie 

ustaliły wynik meczu na 3:1 dla 
Znicza. Pomorzanin II powinien 
wysoko wygrać, jednak skończy-
ło się na 17 porażce w sezonie, a 
wszystko to na własne życzenie... 
W czwartek (2 czerwca), „rezer-
wowi” rozgrywali w Szczecinie 
zaległy mecz z Kastą Majowe, nie-
stety do zamknięcia tego wyda-
nia DN, mecz wciąż trwał, dlatego 
wynik meczu z Kastą opublikuje-
my w kolejnym numerze. Przy ar-
tykule prezentujemy wyniki 23. i 
24. kolejki oraz aktualną tabelę.

KR   

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
23. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin 0:2
Orzeł Łożnica – Aquila Szczecin 1:0
Zjednoczeni Kobylanka – Zalew Stepnica 2:5
Kasta Majowe – Światowid Łobez 0:5
Hanza Goleniów – OKS Goleniów 2:3
Pomorzanin Przybiernów – Znicz Niedźwiedź 0:3 (walkower)
Pomorzanin II Nowogard – Rybak Wełtyń 3:0 (walkower)
24. kolejka:
Aquila Szczecin – Hanza Goleniów 1:0
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard 3:1 
Zalew Stepnica – Wołczkowo-Bezrzecze 6:5
OKS Goleniów – Kasta Majowe 3:2
Światowid Łobez – Zjednoczeni Kobylanka 3:0 (walkower)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Przybiernów 3:0 (walkower)
Rybak Wełtyń – Orzeł Łożnica 0:3 (walkower) 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 25 64 66 20 21 1 3
2 Światowid 63 Łobez 24 58 93 19 19 1 4
3 Hanza Goleniów 25 57 71 25 19 0 6
4 Aquila Szczecin 24 52 58 27 17 1 6
5 OKS Center MD Goleniów 24 49 68 48 16 1 7
6 Vielgovia Szczecin 24 46 56 36 15 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 24 34 47 47 11 1 12
8 Zalew Stepnica 24 31 63 58 10 1 13
9 Wołczkowo – Bezrzecze 24 28 44 54 9 1 14
10 Znicz Niedźwiedź 24 28 44 64 9 1 14
11 Pomorzanin II Nowogard 24 19 36 64 6 1 17
12 Zjednoczeni Kobylanka 24 16 46 86 5 1 18
13 Pomorzanin Przybiernów 26 0 27 70 5 1 20
14 rybak wełtyń 26 0 20 121 3 0 23

*W tabeli uwzględniono już przyznane walkowery z Pomorzaninem Przybiernów oraz 
Rybakiem Wełtyń

w weekend u siebie zagrają tylko „Pomorzanki”

Rozgrywki ligowe na finiszu
Do końca rozgrywek pozostały już tylko dwie kolejki. W najbliższy weekend pierwszy ze-
spół zagra w Szczecinie z tamtejszą Arkonią. „Pomorzanki” na własnym boisku podejmo-
wać będą Falę Międzyzdroje, natomiast drugi zespół ponownie pauzuje, gdyż do Nowogar-
du nie przyjadą piłkarze zdegradowanego Pomorzanina Przybiernów. 

W przedostatniej kolejce szcze-
cińskiej klasy okręgowej, Pomo-
rzanina Nowogard w sobotę (4 

czerwca), o godzinie 15:00, w 
Szczecinie powalczy z tamtejszą 
Arkonią. Rywale są pewni utrzy-

mania i ostatnie ligowe spotkania 
dla piłkarzy Arkonii są meczami 
o „pietruszkę”. Szczecinianie zaj-
mują 6. miejsce w ligowej tabeli, 
a w tym sezonie na własnym bo-
isku wygrali 7 spotkań, 4 poje-
dynki zremisowali oraz zanoto-
wali 3 porażki. Wszystko to przy 
27 strzelonych oraz 16 straconych 
golach. Pomorzanin w tym sezo-
nie na wyjeździe wywalczył tyl-
ko jeden punkt, zatem wyjazd do 
Szczecina będzie ostatnią okazją 
do tego, aby wygrać na terenie ry-
wali. Przypomnijmy, że w rundzie 
jesiennej nowogardzianie prze-
grali u siebie z Arkonią 0:2. 

Równie ciężkie zadanie cze-
ka piłkarki z Nowogardu, któ-
re wciąż nie tracą wiary w to, że 
przeskoczą w ligowej tabeli rozpę-
dzony zespół z Wałcza. W sobo-
tę (4 czerwca), o godzinie 11:00, 
„Pomorzanki” w ostatnim meczu 
przed własną publicznością zagra-
ją z bardzo wymagającą Falą Mię-
dzyzdroje. Piłkarki znad morza 
plasują się na 3. miejscu w ligo-
wej tabeli i do Pomorzanina tracą 
jedynie 2 punkty. Fala na wyjaz-
dach gra o wiele lepiej niż na wła-
snym terenie. Do tej pory sobot-
nie rywalki podopiecznych Paw-

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
29. kolejka:
Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard (04.06; 15:00) 
Polonia Płoty – Stal Lipiany (04.06; 15:30) 
Energetyk Gryfino – Piast Karsko (04.06; 16:00) 
Sarmata Dobra – Zorza Dobrzany (04.06; 16:00) 
Sparta Węgorzyno – Stal Szczecin (04.06; 17:00) 
Kłos Pełczyce – Błękitni II Stargard (04.06; 17:00) 
Morzycko Moryń – Iskra Golczewo (04.06; 18:00) 
Ina Ińsko – Rega Trzebiatów (05.06; 17:00) 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
25. kolejka:
Orzeł Łożnica – Znicz Niedźwiedź (04.06; 15:00)
Kasta Majowe – Aquila Szczecin (04.06; 16:00)
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin (04.06; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Światowid Łobez (04.06; 16:00)
Zjednoczeni Kobylanka – OKS Goleniów (05.06; 16:00)
Hanza Goleniów – Rybak Wełtyń 3:0 (walkower)
Pomorzanin II – Pomorzanin Przybiernów 3:0 (walkower)

III Liga Kobiet 2015/2016
17. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Energetyk Gryfino (04.06; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje (04.06; 11:00)
Zalew Stepnica – Orzeł 2010 Wałcz
Olimpia III Szczecin – Hattrick Kołobrzeg
Błękitni II Stargard – Vielgovia Szczecin 

luks Top wierzbięcin przegrał 
pierwsze starcie o i ligę

Zdołają odrobić 
straty?
Tenisiści stołowi z Wierzbięcina mają za sobą pierwszy po-
jedynek w walce o I Ligę. Podopieczni Józefa Korkosza, o 
ten historyczny sukces walczą z zespołem z Kościerzyny 
(woj. pomorskie). Niestety w meczu wyjazdowym Koście-
rzyna ograła LUKS Top 7:3 i znacząco się przybliżyła do I 
Ligi Mężczyzn. W najbliższą niedzielę zawodnicy z Wierz-
bięcina  postarają się odrobić straty, jednak to nie będzie 
łatwe...

Przed tygodniem podopiecz-
ni Józefa Korkosza nie sprosta-
li rywalom z Kościerzyny, którzy 
we własnej hali wykonali ogrom-
ny krok na drodze do I Ligi Męż-
czyzn w tenisie stołowym i ogra-
li LUKS Top 7:3. Aby zawodnicy 
z Wierzbięcina mogli awansować, 
muszą wygrać w rewanżu 8:2, lub 
7:3 w korzystnym stosunku seto-
wym, tak aby mieć lepszy bilans w 

małych punktach. Wydaje się to 
bardzo trudne, ale nie niemożli-
we... Spotkanie rewanżowe odbę-
dzie się w niedzielę (5 czerwca), o 
godzinie 16:00, w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Wierzbię-
cinie. Zachęcamy wszystkich, aby 
wsparli swoim dopingiem tenisi-
stów stołowych z naszej gminy. 

KR

ła Błaszczyka na boiskach rywa-
lek wygrały 7 spotkań i tylko raz 
przegrały, strzelając przy tym 41 i 
tracąc tylko 7 bramek. O tym jak 
silny to zespół świadczy choćby 
to, że w tym sezonie tylko druży-
ny Fali i Pomorzanina zdołały wy-
grać z liderkami, czyli zespołem 
Orła Wałcz. W pierwszym meczu 
nowogardzianki wygrały w Mię-

dzyzdrojach 0:1. Wierzymy, że w 
ostatnim pojedynku przed wła-
sną publicznością kobieca druży-
na z Nowogardu stanie na wyso-
kości zadania i zainkasuje kolejne 
trzy punkty, tym samym wygry-
wając 10 mecz z rzędu. Przy arty-
kule prezentujemy komplet gier w 
poszczególnych ligach. 

KR
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

P10.2.ś-czb.d/o

Publiczne Przedszkole  
z Oddziałami integracyjnymi Zielone Przedszkole 

ul. Zielona 11, 72-200 Nowogard,  tel. 91 39 26 691

SZUKA DOSTAWCY POSIŁKÓW DLA DZIECI  
w wieku 2,5-6 lat  (około 200 posiłków dziennie)
Oferty proszę składać do 31.05.2016 r. na adres e-mail: CE.Zielo-

na11@gmail.com lub osobiście 
Oferta powinna zawierać:
1. Warunki cateringu
2. Przykładowe menu 15 dni
3. Gramaturę posiłków
4. Cenę 
Menu powinno respektować normy żywieniowe oraz zapisy z 

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia po nowelizacjach.

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aTerima meD.  
Telefon 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

Zatrudnię 
• tokarza • frezera 

• elektryka-konserwatora 
• operatora tokarki CNC 

w Goleniowie
tel. 602 170 075

Zapraszamy dzieci i młodzież na wakacje  
z Hufcem ZHP stargard 

w tym roku organizujemy:
• Obóz harcerski „ Świat Indian” w Świętouściu 10-20.07.2016 - 550 zł 
• Kolonia zuchowa  „Wyspa Skarbów” w Świętouściu 16-24.07.2016 

- 450 zł
• Obóz wypoczynkowy 25-31.07.2016 „Piracka Przygoda” w Święto-

uściu - 450 zł
• Obóz  harcerski 4-19.08.2016  HBO ”Zalesie” k. Wadowic -1080 zł

Zapraszamy również turystów do naszej Bazy Obozowej w Święto-
uściu, gdzie oferujemy noclegi z wyżywieniem (namioty i przycze-
py kempingowe)
bliższych informacji udziela komendant – tel. 667 189 714

sZukam  
przyjaciółki na żonę, 

teren Nowogardu. 
887 101 936

kuPiĘ  
stare pojazdy, 

części i literaturę. 
Tel. 600 182 682

reklama reklama reklama

iii supermaraton rewal bike system

Startowało 11 nowogardzian 
W sobotę (28 maja), w Rewalu odbył się III Supermaraton Rewal Bike System. W wyścigach 
wystartowało 11 reprezentantów Nowogardu, spośród których aż 7 kolarzy stanęło na po-
dium.   

 Na najdłuższym morderczym 
dystansie 301 km wystartowała 
Małgorzata Kubicka w kategorii 
K4 oraz Tadeusz Burewicz w ka-
tegorii M5. Dla tej dwójki rywa-
lizacja rozpoczęła się już o godzi-
nie 5:00 rano! Małgorzata Kubic-
ka pokonała ten dystans z czasem 
11:06:18, osiągając średnią pręd-
kość 27,10 km/h. Nowogardzian-
ka nie dała szans rywalkom wy-
grywając w swojej kategorii oraz 
w Open Kobiet. Małgorzata Ku-
bicka przyznaje jednak, że swój 
świetny czas zawdzięcza Tade-
uszowi Burewiczowi, który narzu-
cał szybkie tempo. - W tym roku 
pogoda była idealna na mara-
ton, gdyż nie było bardzo słonecz-
nie. Rewal zawsze witał nas moc-
nym wiatrem, który bardzo prze-
szkadzał w jeździe, ale w tym roku 
był on dla nas o wiele łagodniejszy. 
Dystans 301 km był dla Tadeusza 
Burewicza pierwszym tak długim 
wyścigiem. Startowałam 5 minut 
przed nim, pomimo tego bez pro-
blemu doszedł moją grupę i.... chy-
ba mu się u nas podobało, w su-
mie jechałyśmy czwórką kobiet, a 
on i jeszcze jeden kolega zostali z 
nami. Czas Tadeusza mógłby być 
lepszy, ale poświęcił się dla nas i 
wciąż nadawał tempo. Dzięki nie-
mu udało mi się zgarnąć tego dnia 
wszystko, czyli pierwsze miejsce w 
kategorii, pierwsze w Open Kobiet 
i założyć kolejną koszulkę lider-
ki. Czuję oddech moich rywalek za 
plecami, więc cieszę się chwilą, bo 
wszystko z maratonu na maraton 
może się zmienić – mówi Małgo-
rzata Kubicka po swoim zwycię-
stwie. Pomimo „poświęcenia” Ta-
deusz Burewicz również wygrał w 
swojej kategorii, uzyskując wynik 
11:01:01, przy średniej prędkości 
27,32 km/h. Czas ten uplasował 
reprezentanta Nowogardu na 38. 
pozycji w Open. 

Na dystansie Mega (144 km) za-
prezentowało się dwóch kolarzy 
z naszej gminy. Marek Szymań-
ski w kategorii M6 zajął 1. miej-
sce uzyskując czas 4:25:23, który 
w kategorii Open uplasował go na 
69. pozycji. Poza podium w swo-
jej kategorii rywalizację zakończył 
Grzegorz Przybyłek, walczący w 
kategorii M3. Przybyłek uzyskał 

wynik 04:22:06, dzięki któremu 
zajął 11. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 64. pozycję 
w Open na tym dystansie. 

Największa grupa nowogar-
dzian wystartowała na dystan-
sie Mini (72 km), w dwóch kate-
goriach: rowery szosowe i rowe-
ry inne. Rozpoczynając od rowe-
rów szosowych, najlepiej spisał 
się Adam Salamon, który starto-

wał w kategorii M1. Młody kolarz 
z Nowogardu pokonał dystans z 
czasem 1:52:11, uzyskując świet-
ną średnią prędkość 38,51 km/h. 
Wynik ten pozwolił mu zwycię-
żyć w swoim przedziale wieko-
wym oraz wywalczyć 108. miej-
sce w Open. Startujący w tej sa-
mej kategorii M1 Jakub Wielow-
ski, również miał powody do za-
dowolenia. Wielowski metę prze-
kroczył z czasem 1:55:04, przy 
średniej prędkości 37,54 km/h, co 
pozwoliło mu wywalczyć 3. miej-
sce w kategorii oraz 127 w Open. 
Miejsc na podium nie wywalczy-
li Robert Podgórski oraz Arka-
diusz Czerkas. Podgórski zajął 5. 
miejsce w kategorii M4 oraz 115. 
pozycję w Open, z kolei Czerkas 
uplasował się na 29. miejscu w 
kategorii M4 oraz na 205. pozy-
cji w Open. 

W kategorii rowery inne, bar-
dzo ładnie spisali się Bartosz 
Czerkas oraz Janusz Pietruszew-
ski. Bartosz Czerkas startujący w 
przedziale wiekowym M1 poko-
nał dystans z czasem 2:12:54, któ-
ry zapewnił mu zwycięstwo w M1 
oraz 180. lokatę w Open. Janusz 
Pietruszewski dystans 72 km po-
konał z czasem 2:07:46 i w swo-
jej kategorii M6 zajął 1. miejsce, a 
w Open sklasyfikowany został na 
158. pozycji. W tej samej kategorii 
M6 rywalizował również Jan Ba-
ran, który zajął 4. miejsce w tym 
przedziale wiekowym oraz 239. 
pozycję w Open. 

KR

Na zdjęciu Małgorzata Kubicka, która 
wciąż może cieszyć się z pozycji liderki w 
Supermaratonach

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NieruCHOmOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

•	 sprzedam 3 pokoje i piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53, 61 m2, dwa pokoje I pię-
tro, Grzęzno – nowe bloki. Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Wydzierżawie lokal o pow. 200 m2 w 
centrum Nowogardu. 604 215 937

•	 sprzedam dom stan surowy na 
działce 1,5 ha, oraz działki bu-
dowlane w Olchowie. 723 025 325 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położo-
na. 91 39 21 430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II-
,cena 130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowo-
gardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 72 
76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 493 
880

•	 sprzedam rozpoczętą budowę. 
Tanio. 507 045 404

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z 
garażem. Tel. 608 853 710

•	 sprzedam działkę ogrodową 3 
ary, ul.Ogrodowa. 534 991 778

• Duża kawalerka do wynajęcia. 661 
196 001 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

•	 sprzedam dom w Nowogar-
dzie, podpiwniczony, blisko 
centrum, spokojna ulica. Tel. 
605 856 611 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, bezczynszowe, Bema. 600 29 
10 59

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

• Sprzedam mieszkanie 3  pokoje, 3 
maja, 129 tys. Tel. 888 313 884

•  Kupię działkę ogrodową z murowa-
ną altanką przy ul. 15 Lutego. Tel. 
887 077 570

•	 sprzedam pilnie całe pietro ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300m2 w Dobrej 
Nowogardzkiej. idelana na ho-
tel, przedszkole, działalność go-
spodarczą. Cena do uzgodnie-
nia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Ar-
mii Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, centrum.tel. 721 909 348

•	 wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia. 
515 991 868 

• Sprzedam lokal niecałe 40m2, 
po remoncie, 3 pomieszczenia 
na biuro lub mieszkanie, pełne 
wysposażenie łazienkowe, role-
ty antywłamaniowe + wolnosto-
jący, murowany budynek typu 
kiosk ok. 7M2, ul. 3 Maja Nowo-
gard, całość 66 000 zł. Tel. 601 
541 164 

• Do wynajęcia garaż ul. Luboszan. 
Tel. 601 587 438 

• Do wynajęcia mieszkanie, 4 pokojo-
we od lipca. 604 441 609 

• Sprzedam lokal pod działalność 
handlową. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
Tel.663 585 109 

• Sprzedam kawalerkę do remontu 
32 m2 z piwnicą i szopką w Nowo-
gardzie ul. Młynarska. Tel. 785 600 
270 lub 601 424 982 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 
787 717 815

• Sprzedam lawetę. 609 931 915

• Opony szestnastki. Tanio sprzedam. 
Tel. 605 856 538

• Sprzedam części do Opla Omegi, 2 l, 
benzyna. 661 618 505 

rOlNiCTwO
•	 sprzedam siano w kostach . 782 

036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 sprzedam łubin. 781 469 377  

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

• Sprzedam siano, zbiór własny, 40ha, 
Trzcińsko-Zdrój 503162215

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 180 
km, stan dobry. 515 378 885 

usŁuGi
•	 mONTaŻ mebli, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Firma usŁuGOwa „Zielona”. wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DYwa-
Nów, wYkŁaDZiN, TaPiCerki 
meblOweJ samOCHODOweJ/ 
skórZaNeJ maTeriaŁOweJ / 
POŚCieli weŁNiaNeJ / laNOli-
NĄ/sPrZĄTaNie: CZYsZCZeNie 
FuG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-

stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, alta-
ny, oczka, grille, tarasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Usługi elektryczne, wykonam wszel-
kie instalacje elektryczne w domach 
jednorodzinnych. 782 573 400

•	 kredyty dla osób fizycznych, rol-
ników i firm. Pożyczki bez bik. Hi-
poteki. 607 09 25 09, 697 08 25 09 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• amberCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Jesteś odpowiedzialny (mężczyzna) 
masz od 20-50 lat, chcesz dorobić 
w weekendy i zarobić ok. 150 zł za 

dzień. Zadzwoń. Mile widziane pra-
wo jazdy. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię na staż do salonu optycz-
nego z możliwością pracy w soboty. 
Kontakt 91 39 27 272

•	 Nowopowstająca aPTeka w 
Nowogardzie zatrudni kie-
rownika, magistra, technika 
farmacji i pomoc apteczną z do-
świadczeniem. aplikacje z do-
piskiem: “nowogard praca” pro-
szę przesyłać na adres: pra-
ca@aptekadyzurna.pl. kontakt: 
602400030

• Zlecę położenie kafli 60 m. 694 459 
638

• Przyjmę do pracy ekipę budowlaną, 
Wrocław z zakwaterowaniem. 577 
003 789 

• Zatrudnię na budowę. 601 587 438 

• Zatrudnię panią w sklepie odzieżo-
wym, Świnoujście. Mile widziana 
znajomość j.niemieckiego (kontak-
towa). Możliwość zakwaterowania. 
602 267 923 

iNNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czer-
woną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915  

• Sprzedam rower góral i cześci Żuk, 
Warszawa. Tel. 661 811 611

• WYNAJMĘ STANOWISKO DLA MA-
NIKIURZYSTKI W NOWO POWSTA-
ŁYM SALONIE NR TEL: 570-645-440 

• Owczarek niemiecki długowłosy 10 
miesięczny, ładny. 91 39 21 828 

•	 sprzedam czereśnie tanio, zbiór 
własny. 91 39 21 896

• Sprzedam opony i dętki 650x16 
Żuk, piec co 80 m2 i kuchnię gazo-
wą. 721 728 147

•	 CZereŚNie OkaZJa! Zdrowe, nie-
pryskane, możesz już za jedyne 5 
zł/kg sobie zerwać, Gienek korne-
luk Glicko 12. Tel: 600-653-124
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

zapraszamy na http://portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Dla PaŃ "PrOFilakTYka raka Piersi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-

WOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdro-
wie" dnia 4 czerwiec 2016 r.organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samodziel-
nym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) tel. 91-
3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636 Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

krZYŻówka DziennikaKUPon  42
10. Jerzy, aktor Teatru Starego
11. Steinhaus lub Kołłątaj
12. śniada cera
13. gatunek ostronosa
14. nota sędziowska
15. napój z kumysu
16. zaczyn na żur
17. potomek klaczy konia i ogiera osła
18. do potraw
19. środek owadobójczy
20. ukrop
21. z rodziny fiatów
22. przenosi cechy dziedziczne
23. nasz zespół rockowy
24. burmistrz Lyonu
25. tamte kobiety

Poziomo:
26. bada żywe organizmy
27. miasto w Brazylii
28. kolce przy butach taternika
29. tytuł arystokratyczny
30. leczy chorych za pomocą ziół
31. miasto w Egipcie położone nad Nilem
32. francuski samochód, którego modele oznaczane 
są 3-cyfrowymi liczbami
33. średniowieczny władca afrykański
34. miasto we Włoszech (Apulia)
35. miasto w Peru
36. miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, 
przemysł maszynowy, spożywczy, węzeł kolejowy
37. niszczenie skorupy ziemskiej
38. kobieta fizycznie upośledzona
39. dialog dwojga
40. Nikołaj P., ros. reżyser i scenograf
41. informacje z komputera
42. miejsce popisów cyrkowych
43. monarsze krzesło
44. regionalnie mrok, ciemność
45. bóg wojny, syn Zeusa

PODPOWIEDŹ: AIS, CORATO, ISNA, KOATI. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. antonim piękna
2. Rush, piłkarz Walii
3. nad kominem
4. prawo do wykorzystania patentu

5. kananejska bogini płodności
6. utwór Dostojewskiego
7. dźwięk a + półton
8. Rafael, polityk kolumbijski, prezydent (zm.1894)
9. afrykańskie drzewo; bligia

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (38) : Kry-
tycy to jednonodzy teoretycy skoku w dal

Danuta Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyń-
ski, Agnieszka Skowrońska, Cecylia Furmańczyk, Ma-
ria Kloch, Urszula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Rena-
ta Wiertalak, Władysława Huget

Zwycięzcy: Maria Kloch, Danuta Borowik, Renata 
Wiertalak

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Gosia Patecka, Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, 

Mateusz Wiertalak, Kamil Feliksiak, Ola Kluszczyńska, 
Zuzia Zielińska

Zwycięzca:  Zuzia Zielińska

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (40) : Zgo-
da buduje, niezgoda rujnuje

Andrzej Leszczyński, Michał Furmańczyk, Geno-
wefa Maćkowska, Halina Stefańska, Pelagia Feliksiak, 
Maria Machocka, Christiana Syfert, Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Danuta Borowik, Stanisława Pokorska, 
Alicja Wypych, Marek Kozioł, Wladysława Huget

Zwycięzcy: Maria Machocka, Michał Furmańczyk, 
Alicja Wypych

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Basia Kloch, 

Weronika Zaremba, Marcelek Budzich, Bartek Felik-
siak, Julia Furmańczyk

Zwycięzca:  Marcelek Budzich
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa liNia mi krO bu sO wa serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZewóZ Osób - rO maN biŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - sZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZewO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZewO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY bu sów

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, Jarosław bzowy, klaudia stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. boh. war sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

iNFOrmaTOr lOkalNY - NOwOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklamareklama

rok założenia 1992

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Uwaga Rodzice 
29.06.2016 o godz. 17:00 odbędzie się prelekcja

Jak zapobiegać próchnicy
i lękowi przed dentystą u dzieci 
Zapisy w rejestracji Nowo-Dentalu

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

Zbiór  
truskawek 

Dąbrowa Nowogardzka. 
truskawka z szypułką.

 510 730 398

reklama

mieszkańcy w tragicznej sytuacji. w Olszycy jak na saharze!

Remont odkrywa  
wstydliwą historię 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Kolejna wtopa 
szybkiego 
chłopa  - będą 
poważne 
konsekwencje

s. 4

W studni 
sucho,  
wody brak... 
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w skrócie
Jak poinformował naszą re-

dakcję prezes Pomorzanina No-
wogard Marcin Skórniewski, po 
ostatnim meczu ligowym Brazylij-
czyk Fernando Maia Batista prze-
stanie być trenerem pierwszej 
drużyny. Do Nowogardu na ławkę 
trenerską powróci Zbigniew Gu-
mienny. Klub z trenerem wstępnie 
zwiąże się na jeden sezon, choć M. 
Skórniewski nie ukrywa, że chciał-
by aby Z. Gumienny na dłużej za-
jął się pierwszym zespołem. Przy-
pomnijmy, że Zbigniew Gumien-
ny w przeszłości trenował już Po-
morzanin. Objął zespół w grudniu 
2007 roku, a zakończył współpra-
cę w czerwcu 2011 roku. KR

Dwie uczennice Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Euro-
py w Nowogardzie, zostały finalistkami ogólnopolskiego konkursu: Sty-
pendiada Polonistyczna. Gimnazjalistki z klasy II a: Julia Piwowarczyk i 
Weronika Tretiak, uzyskały wysokie wyniki w ogólnopolskim konkur-
sie czytelniczym i ortograficznym. Julia Piwowarczyk otrzymała dyplom 
finalisty i medal „Orła czytelniczego”, natomiast Weronika Tretiak – dy-
plom finalisty i medal „Orła ortograficznego”. Obie uczennice do konkur-
su przygotowywała ucząca je polonistka, Patrycja Mańkowska. Dziew-
czętom  serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych edukacyjnych suk-
cesów. P.M. 

W czwartek, grupa remontowa z PUWiS wykonywała bieżącą napra-
wę na sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy. 
Sam charakter prac nie był skomplikowany, ale mimo to wymagał do-
konania dość sporej odkrywki nawierzchni, co znów spowodowało ko-
nieczność zajęcia kilkunastu metrów pasa parkingu przy ulicy. Roboty 
zostały zakończone jeszcze tego samego dnia. MS

Groźne zdarzenie przy ul. bohaterów warszawy 

13-latek potrącony na ścieżce 
rowerowej 
W minioną środę, tj. 8 czerwca, ok. godz. 19:25, doszło do potrącenia rowerzysty, 13-let-
niego chłopca z Nowogardu. Na szczęście młody chłopiec doznał jedynie lekkich obrażeń, 
mimo iż zdarzenie wyglądało dość groźnie. 

Wszystko rozegrało się na wyjeź-
dzie z parkingu przy dyskoncie Bie-
dronka, tego znajdującego się koło 
sklepu Lewiatan. 

-Kierująca samochodem mar-
ki Fiat Seicento (53 latka, zam. gm. 
Nowogard) wyjeżdżając z parkin-
gu sklepu Biedronka nie zachowa-
ła ostrożności i nie zauważyła ma-
łoletniego rowerzysty poruszające-
go się ścieżką rowerową – informu-
je o przebiegu zdarzenia asp. Julita 
Filipczuk, rzecznik prasowa policji. 

Na miejsce  kolizji, poza patro-
lem policji, wezwano też pogotowie 
ratunkowe. 13-latek został karetką 
przewieziony do szpitala. Na szczę-
ście okazało się, że doznał jedynie 
otarć naskórka i lekkich stłuczeń.  
 Na kierującą pojazdem nałożono 
mandat karny w wysokości 300 zł i 
6 pkt karnych.

Warto dodać, że w sąsiedztwie 
miejsca gdzie doszło do kolizji, w 
ostatnim czasie prowadzone są pra-
ce budowlane. Teren budowy ogro-

dzono metalowym ogrodzeniem, 
które znacznie ogranicza widocz-
ność, szczególnie kierującym wyjeż-
dżającym z parkingu przy Biedron-

ce. Apelujemy do wszystkich uczest-
ników ruchu o szczególne zachowa-
nie ostrożności w tym miejscu. 

MS, JB 

miał przelecieć samolot...

Ćwiczenia „Renegade”  
w Nowogardzie
W czwartek (9 czerwca), o godzinie 10:30, na terenie Nowogardu zawyły syreny, w ramach 
ćwiczeń „Renegade”. Polegały one na symulacji zdarzenia dotyczącego naruszenia prze-
strzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, przez wrogi samolot. Choć były to tylko ćwi-
czenia, pozostaje pytanie, czy wiemy jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji?

W dniach 7-9 czerwca, na tere-
nie całej Polski, Dowództwo Ope-
racyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 
organizowało ćwiczenia Anakon-
da 16, w ramach których w try-
bie całodobowym odbyły się epi-
zody „Renegade-Sarex 16/1. Ele-
mentami przedsięwzięcia były zda-
rzenia dotyczące naruszenia prze-
strzeni powietrznej Rzeczpospoli-
tej Polskiej przez statek powietrzny 
o statusie „Renegade”, stwarzają-
cy potencjalne zagrożenie dla lud-
ności cywilnej. W dniu ćwiczenia 
22 Ośrodek Dowodzenia i Napro-
wadzania (22 ODN) emitował sy-
gnał zgodnie z trasą przelotu po-
dejrzanego statku, wówczas został 
przeprowadzony trening systemu 
alarmowania i ostrzegania o ude-
rzeniach z powietrza. Zadaniem 
Gminnego Centrum Reagowania 
było oprócz zaalarmowania miesz-
kańców o zagrożeniu, także ode-
branie sygnału od 22 ODN oraz 
poinformowanie o tym Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego w Szczecinie.   - W ramach 
ćwiczeń nadano sygnał, przelot sa-
molotu typu „Renegade”- czyli taki, 
który stwarza zagrożenie np. naru-
szył przestrzeń powietrzną i nie od-
powiada, może być to zamach ter-
rorystyczny. Gdy taki samolot zna-
lazłby się nad naszą przestrzenią 
powietrzną, wówczas mógłby być 
zestrzelony i spaść na ziemię wybu-
chając w przypadku obecności bom-
by na pokładzie – opowiada Stani-
sław Pietrzycki, gminny specjalista 
do spraw obony cywilnej i zarzą-
dzania kryzysowego. To były tyl-
ko ćwiczenia, jednak powinniśmy 
zdawać sobie sprawę, że w innym 
przypadku to nie będzie symulacja 
i nie powinno się lekceważyć sy-
ren alarmowych. - Puszczono kil-
ka sygnałów, ogłosiliśmy początek 
zagrożenia, wówczas ludzie powin-
ni się schować w bezpiecznym miej-
scu, np. w piwnicy. Następnie ogło-
siliśmy odwołanie alarmu, wtedy 
za odwołaniem, mieszkańcy mogli 
wyjść z bezpiecznych miejsc – infor-

muje Stanisław Pietrzycki. - Ważna 
sprawa jest taka, że było małe za-
interesowanie ludzi... Informacje o 
ćwiczeniach zostały opublikowane 
zarówno w prasie, jak i informato-
rach gminnych, nie dostrzegłem aby 
mieszkańcy starali się przećwiczyć 
odpowiednie zachowanie w tej sytu-
acji. Otrzymałem jedynie kilka tele-
fonów z pytaniami „dlaczego wyją 
syreny”? Cieszy mnie to, że chociaż 
ludzie pytają się, co się dzieje, gdy 
wyszedłem przed budynek, również 
ludzie się mnie pytali o co chodzi. 
Ludzie żyją dniem codziennym, nie 
czytają może tych komunikatów...– 
dodaje Stanisław Pietrzycki. 

Dzięki ćwiczeniom Gminne 
Centrum reagowania mogło prze-
testować swój system alarmowy. 
Jak przyznaje Stanisław Pietrzyc-
ki, wszystkie syreny, które są pod-
łączone do tego systemu radiowo-
-alarmowego (w mieście jest 7 ta-
kich syren) zadziałały sprawnie. 

KR
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• węgiel 
• koks  
• miał 
• drewno
• brykiet 
   - węglowy i drzewny
  (towar luzem i workowany)

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 39 22 329 • kom. 601 150 620

PROMOCJA LETNIA!
NIŻSZE CENY

WOREK DREWNA - GRATIS
POLSKI WĘGIEL  •  WYSOKA JAKOŚĆ

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

mieszkańcy w tragicznej sytuacji. w Olszycy jak na saharze!

W studni sucho, wody brak... 
Trudno uwierzyć, że w tych czasach może dojść do takiej sytuacji. Kilka rodzin z Olszycy praktycznie zostało bez dostępu do wody pitnej. Studnia, z któ-
rej czerpią wodę, praktycznie wyschła. Tak jest co roku, w okresie wiosny i lata. Za pośrednictwem naszej gazety mieszkańcy tej niewielkiej wsi apelują do 
władz gminy o pomoc w rozwiązaniu problemu. 

Studnia jest jedynym źródłem 
wody dla trzech rodzin z Olszycy. 
To z niej mieszkańcy czerpią wodę 
do swoich domostw. 

- Rurami podciągnęliśmy sobie 
wodę do domu, ale co z tego, jak w 
studni wody brak, nie mamy możli-
wości ani się wykąpać ani zrobić pra-
nia, nie możemy dosłownie zrobić 
nic. Do rzeki mam chodzić? W ży-
ciu, zwierzętom jedynie wody mogę 
stamtąd przynieść. Jak wezmę wodę 
ze studni, to sąsiad wody już mieć 
nie będzie, bo się skończy i jak tu żyć 
? - mówi na zakończenie pani Da-
nuta. 

Do tej dramatycznej sytuacji w 
miejscowości Olszyca nie doszło po 
raz pierwszy. Mieszkańcy od kilku 
lat w okresie wiosny i lata zmaga-
ją się z deficytem wody. Mówią, że 
problem się zaczął, gdy przed kil-
koma laty pogłębiono koryto pły-
nącej przez miejscowość rzeki Woł-
czenica.

- Któregoś roku oczyszczono po-
bliską rzekę, z której doprowadzana 

jest woda do naszej studni. Z tego co 
słyszałam  koryto rzeki zostało po-
większone, gdyż woda z rzeki zale-
wała łąki. My przez to działanie od 
kilku lat zmagamy się z problemem 
deficytu wody w studni, a co gor-
sza w samej rzece wody jest po kost-

ki. - mówi Danuta Łuczak jedna z 
mieszkanek Olszycy. 

O całej sytuacji poinformowa-
ny został przez mieszkańców pod-
legły gminie Zarząd Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie. Teren, 
na którym jest studnia należy bo-

wiem do gminy. To gmina ma rów-
nież obowiązek dostarczyć miesz-
kańcom wodę. Urzędnicy na miej-
scu pojawili się w minioną środę, 8 
czerwca. - Wczoraj w związku z tą 
sprawą pojawili się u nas pracownicy 
ZBK. Z tego co mi powiedzieli wyni-

ka, że studnię trzeba będzie przeczy-
ścić, ale kiedy to nastąpi to nie byli  w 
stanie tego powiedzieć. My na chwilę 
obecną pozostajemy bez wody. Mu-
simy jeździć do sąsiedniej wioski, 
by zgromadzić zapasy wody - mówi 
zrozpaczona kobieta.

Redakcja DN skierowała do UM 
w Nowogardzie zapytania w tej 
sprawie. Czekamy na odpowiedzi. 
Niezależnie od tego wierzymy, że 
burmistrz nie zignoruje sytuacji w 
jakich znaleźli się nie po raz pierw-
szy mieszkańcy niewielkiej Olszy-
cy i podejmie działania bez zbędnej 
zwłoki. Wszak w 21 wieku to nie do 
pomyślenia, aby ludzie nie mieli do-
stępu do wody pitnej… No chyba, 
że Nowogard chce w tym zakresie 
ustanowić jakieś inne standardy? 

Przy okazji sytuacji w Olszycy 
warto przypomnieć, że w podob-
nej sytuacji od wielu lat jest jedna 
z rodzin mieszkająca w Ptaszkowie. 
Tam świeżą wodę jednak dowozi się 
beczkowozem. 

KS

Remont odkrywa wstydliwą historię 
Przy okazji budowy pomostu nad jeziorem nowogardzkim, na  wierzch wyszła niechlubna historia rodem z PRL. Nie 
jest tajemnicą, że okalające nasz akwen obmurowanie zbudowano z fragmentów nagrobków pochodzących z rozebranych 
przed wieloma laty poniemieckich cmentarzy. 

Gmina zleciła jednej z lokalnych 
firm, by ta wyremontowała frag-
ment starej kładki nad jeziorem 
koło restauracji Neptun, a także 
dobudowała nowy pomost od tego 
miejsca aż do fontanny. W trak-
cie prac remontowych i odkrywa-
niu warstwy betonowego murku, na 
którym ma być posadowiona drew-
niano-metalowa konstrukcja po-
mostu, odkryto elementy nagrob-
ków pochodzących ze starych, nie-
istniejących już cmentarzy na tere-
nie naszego miasta. Chodzi o mogi-
ły, jakie znajdowały się na obszarze 
m. in.  dzisiejszego Sarniego Lasu, 
niegdyś noszącego nazwę Harców-
ka, czy też cmentarzy na wsiach, 
a zostały rozebrane po II Wojnie 

Światowej, by później wykorzystać 
je do budowy otaczającego jezioro 
murku. 

Sprawą zainteresowało się Gole-
niowskie Stowarzyszenie Eksplora-
cji Historycznej „Biały Grosz”, zaj-
mujące się kultywowaniem i przy-
wracaniem historii powiatu gole-
niowskiego. Na miejsce prowadza-
nych nad jeziorem prac przybył 
prezes tejże organizacji Wojciech 
Janda.

Obecny był również Jan Kopyciń-
ski, historyk z Nowogardu. Obaj pa-
nowie uznali, że fragmenty nagrob-
ków nie mają już wartości sakralnej, 
toteż ich zdaniem nie ma podstaw 
do wnioskowania o przerwanie 

prac nad jeziorem i ich zabezpie-
czanie, aczkolwiek granitowe ele-
menty mogił winny być złożone w 
godnym miejscu, chociażby gdzieś 
na terenie cmentarza komunalne-
go. Na razie, jak się dowiedzieliśmy, 

odkopane fragmenty cmentarnych 
pomników będą złożone na terenie 
bazy ZBK. 

W. Janda dziwił się również, że 
odkrywka muru nie jest chociażby 
nadzorowana przez Urząd Miejski, 
skoro wiedzą powszechną w Nowo-
gardzie jest, że obmurowanie jezio-
ra w dużej części zbudowane zosta-
ło z rozebranych przed kilkudzie-
sięcioma laty nagrobków.  J. Kopy-
ciński stwierdził, że nad jeziorem 
już dawno winna być postawiona 
tablica, która informowałaby o tym 
niechlubnym fakcie. Pomysł wyda-
je się godny uwagi. Chyba warto, 
aby nowogardzkie władze się nad 
nim pochyliły.  MS

Jan Kopyciński, z lewej i Wojciech Janda 
oglądają wykopane fragmentu murku 
nad jeziorem, wybudowanego przed wie-
loma laty z rozebranych cmentarzy

Danuta Łuczak
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Kolejna wtopa szybkiego chłopa  - będą poważne konsekwencje

Krajowa Izba Odwoławcza  
podtrzymała stanowisko Prezesa UZP
Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała stanowisko z 8 stycznia tego roku Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie poważnego naruszenia prze-
pisów prawa przez organ gminy, czyli burmistrza Nowogardu, których dopuścił się on w trakcie wyłaniania i zawierania umów na obsługę prawną tzw. 
przetargu na wodę  z poznańską kancelarią prawną. Przypomnijmy że „poznaniacy” zainkasowali dotychczas z kasy naszej gminy, w wyniku otrzymane-
go od burmistrza Czapli zlecenia,  kwotę prawie 300 tys. złotych.   

W styczniu tego roku, Prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych, 
w wyniku przeprowadzonej kon-
troli sformułował kilka zarzutów 
dotyczących sposobu i zasad zle-
cenia przez burmistrza Nowogar-
du  Roberta Czaplę, obsługi praw-
nej słynnego przetargu na wodę, 
w wyniku którego administrowa-
nie siecią wod-kan. miała w No-
wogardzie przejąć niemiecka spół-
ka. Prezes UZP w swojej decyzji 
zarzucił burmistrzowi, jako orga-
nowi odpowiedzialnemu za prze-
prowadzone czynności w omawia-
nym zakresie m.in: 

- Naruszenie przepisu art. 32 
ust.2 i 4 Pzp. Naruszenie dotyczy-
ło przepisów o treści:

ust 2 -Zamawiający nie może w 
celu uniknięcia stosowania przepi-
sów ustawy dzielić zamówienia na 
części lub zaniżać jego wartości.  

ust 4 -  Jeżeli zamawiający do-
puszcza możliwość składania ofert 
częściowych albo udziela zamówie-
nia w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego po-
stępowania, wartością zamówienia 
jest łączna wartość poszczególnych 
części zamówienia.

Według prezesa, burmistrz dla 
uniknięcia konieczności przepro-
wadzania przetargu na zlecenie 
usług prawniczych dotyczących 
obsługi przetargu (mógłby wtedy 
wygrać kto inny aniżeli poznań-
ska kancelaria i za mniejsze pie-
niądze) dokonał naruszenia  w/w 
przepisów poprzez  podział w isto-
cie jednego zlecenia na mniejsze, 

nie dokonując dla celów ustalenia 
właściwej procedury przetargo-
wej zsumowania ich szacowanych 
wartości, co skutkowało przyję-
ciem niewłaściwych kwot progo-
wych i uniknięciem konieczności 
wyłonienia  wykonawcy w drodze 
pełnego  przetargu.

- Prezes UZP stwierdził tak-
że iż:  zamawiający czyli burmistrz 
nie udokumentował w należyty spo-
sób przeprowadzonego postępowa-
nia w trybie zamówienia z wolnej 
ręki objętego umową z dnia 2 stycz-
nia 2015 r., zmienioną aneksem z 
dnia 22 kwietnia 2015, w dokumen-
tacji postępowania brak jest bowiem 
protokołu postępowania (!) Oznacza 
to ni mniej ni więcej tylko tyle, że 
wszystko działo się  „na gębę”.  Ale 
jaki to problem wśród kumpli co się 
dobrali do gminnych funduszy…

-Ponadto w trakcie analizy do-
kumentacji postępowania usta-
lono, że: zamawiający czyli bur-
mistrz nie zamieścił ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia publicz-
nego w trybie z wolnej ręki objęte-
go umową z dnia 2 stycznia 2015 
r., zmienioną aneksem z dnia 22 
kwietnia 2015 r., w Biuletynie Za-
mówień Publicznych. W związku z 
powyższym zaniechanie zamiesz-
czenia ogłoszenia o udzieleniu za-
mówienia w odpowiednim publi-
katorze stanowi naruszenie art. 95 
ust. 1 ustawy PZP.  A więc nie tyl-
ko „na gębę”, ale jeszcze wydawało 
się „kumplom”,  że  „skok na gmin-
ną kasę”  pozostanie ich słodką ta-
jemnicą. 

-   Również w trakcie analizy 
dokumentacji kontrolujący usta-
lił, że: osoby wykonujące czyn-
ności w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia w trybie z wol-
nej ręki….tj  Pan Krzysztof Ko-
libski – Zastępca Burmistrza oraz 
Pan Marcin Marchewka – Skarb-
nik, nie złożyły na druku ZP - 1 
oświadczeń o istnieniu lub nie-
istnieniu okoliczności, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
PZP. Osoby wymienione, pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania, zobowiąza-
ne są  złożyć  pisemne oświadcze-
nie o braku lub istnieniu okolicz-
ności, o których mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy PZP, czyli publicz-
nego oświadczenia o braku lub ist-
nieniu okoliczności stanowiących 
podstawę wyłączenia z postępo-
wania. Nie zbadano więc nawet 
czy osoby wyznaczone do czyn-
ności udzielenia zamówienia nie 
podlegały wykluczeniu z urzę-
du ze względu np.  na powiąza-
nia rodzinne, które dla przykładu 
występują pomiędzy przewod-
niczącym Rady Miejskiej a  jed-
nym z prawników pracujących na 
rzecz  poznańskiej kancelarii. 

Uzasadnienia tych wymienio-
nych głównych zastrzeżeń Prezesa 
UZP zawierają szereg  innych usta-
leń stawiających w jak najgorszym 
świetle sposób pracy i merytorykę 
nowogardzkich urzędników stero-
wanych wskazaniami  i pleceniami 
burmistrza. Dokument zawierają-
cy kilkanaście stron czyta się z na-

rastającym uczuciem wstydu – że 
też u nas takie rzeczy się dzieją!   

Co na to Krajowa Izba Odwo-
ławcza

Burmistrz korzystając z przysłu-
gującej możliwości prawnej od-
wołał się od decyzji  Prezesa UZP 
do  Krajowej  Izby Odwoławczej. 
Ta w trybie uchwały podtrzyma-
ła ustalenia Prezesa  UZP. W tej 
uchwale czytamy m.in.:

Po przeprowadzeniu analizy do-
kumentacji postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego oraz 
ustaleń dokonanych w toku kontro-
li, a także stanowiska Zamawia-
jącego podniesionego w złożonych 
zastrzeżeniach, Krajowa Izba Od-
woławcza, podzieliła stanowisko 
Prezesa UZP, uznając dokonane w 
trakcie kontroli ustalenia i stwier-
dzenia za zasadne. Tym samym 
cały szereg zawartych tam stwier-
dzeń Izba przyjmuje również jako 
stanowisko własne, bez potrzeby 
ponownego ich powielania w tej 
części uzasadnienia Uchwały. 

 …. W tym postępowaniu nie-
wątpliwie Zamawiający (bur-
mistrz) zakładając, przeprowadze-
nie całego toku postępowania o 
wykonanie zamierzeń związanych 
z zapewnieniem dostaw wody pit-
nej i odbiór ścieków, iż nastąpi to 
w ramach tylko pierwszej umowy 
wykazał się brakiem rozeznania 
ciągu techniczno – organizacyjne-
go zdarzeń planowanego przedsię-
wzięcia. Winien był co najmniej 
założyć - jak przy tego typu zamó-
wieniach, kilka etapów jego reali-
zacji tj. przykładowo: przygotowa-
nie koncepcji i wybór wykonaw-
cy – co było objęte pierwszą umo-
wą, a także etap właściwej realiza-
cji zamówienia oraz etap obejmu-
jący czynności związane z odbio-
rem i rozliczeniem całości zamó-
wienia. Tak więc niewątpliwym 
jest, że Zamawiający mógł w spo-
sób precyzyjny oszacować pierw-
szy etap postępowania, a także do-
konać założeń zgodnie z zasada-
mi szacowania zamówień, wartość 
pozostałych części czy zakresu za-
mówienia. Tym samym w oce-
nie Izby, całokształt okoliczności 
przedmiotowej sprawy wskazuje, 
iż Zamawiający swoją niefrasobli-
wością w szacowaniu zamówienia 
związanych ze sposobem świad-
czenia usług doprowadził do unik-
nięcia stosowania przepisów usta-
wy Prawo Zamówień Publicznych, 
w sytuacji kiedy ustawa winna być 
stosowana.

W zakresie pozostałych zastrze-
żeń jako związanych z ustaleniem 
przez Izbę naruszenia zasad sza-
cowania wartości zamówienia, po-
czynione przez Prezesa UZP usta-
lenia Izba uznaje jako własne, bez 
potrzeby ich ponownego powiela-
nia.

Podsumowanie 
 Poza wieloma twardymi niepra-

widłowościami, jakich dopuścił się 
burmistrz Nowogardu (jako zama-
wiający) UZP zwróciło także uwa-
gę na szereg dodatkowych usług, 
jakie świadczyli na rzecz gmi-
ny poznańscy prawnicy. Wśród 
tego wachlarzu, jaki UZP nazy-
wa wprost „usługami niesprecy-
zowanymi” jest m.in. formułowa-
nie odpowiedzi na zapytania wy-
syłane do UM w Nowogardzie od 
obywateli zainteresowanych spra-
wą przetargu na wodę, w ramach 
dostępu do informacji publicznej. 
Normalnie w urzędach, odpowia-
daniem na tego typu wnioski zaj-
mują się pracownicy danego urzę-
du, instytucji. W końcu to oni zaj-
mują się danym obszarem, ponad-
to pozwala to na oszczędności, bo 
przecież zewnętrzny radca prawny 
naliczy niemałe pieniądze za taką 
fatygę. W Nowogardzie, żeby od-
powiedzieć na pytania chociażby 
kierowane przez DN, trzeba było 
najmować aż mecenasów z Pozna-
nia. Mało tego, tym samym praw-
nikom UM płacił za to, aby napi-
sali w imieniu gminy wniosek o 
sprostowanie do gazety, czy nawet 
tak prostego dokumentu jakim 
jest udzielenie pełnomocnictwa 
burmistrzowi! Prawnicy otrzymy-
wali pensje również za to, że brali 
udział w posiedzeniu Komisji Re-
wizyjnej w Radzie Miasta. Takich 
przykładów można jeszcze podać 
kilka…  . Przyjdzie jeszcze na to 
czas. 

Wszystko to będzie musia-
ło mieć swoje konsekwencje i to 
raczej poważne. Wszak raport 
UZP jest miażdżący, chociażby ze 
względu na ilość i wagę wykry-
tych nieprawidłowości. Dlatego 
też sprawą zajmuje się już Rzecz-
nik Dyscypliny Finansów Publicz-
nych, który w swoich kompeten-
cjach ma m.in. sankcjonowanie 
urzędników dopuszczających się 
również złamania przepisów w 
obszarze zamówień publicznych, 
jak to miało miejsce właśnie w 
Nowogardzie. 

sm, MS 

mieszkaniec Nowogardu stracił prawo jazdy 

Wsiadł po pijaku za kierownicę
2,6 promila alkoholu w organizmie miał 31-letni mieszkaniec Nowogardu, którego dzięki 
obywatelskiemu ujęciu zatrzymali policjanci z Przybiernowa. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu do 2 lat więzienia.

Oficer dyżurny goleniowskiej po-
licji otrzymał informację, że na dro-
dze pomiędzy miejscowością Mo-
racz a Włodzisław, obywatel zatrzy-
mał nietrzeźwego kierowcę. 

- Policjanci po dotarciu na miejsce 
ustalili, że zgłaszający widział, jak w 
Moraczu przy sklepie do samochodu 
wsiada mężczyzna, który prawdo-
podobnie jest pod wpływem alkoho-
lu i odjeżdża w kierunku Golczewa. 
W związku z powyższym wsiadł w 
swój samochód, aby udaremnić jaz-
dę nietrzeźwemu, który poruszał się 

Fordem całą szerokością jezdni. Po-
dejrzenia zgłaszającego okazały się 
słuszne. 31-letni kierowca osobów-
ki miał 2,6 promila alkoholu w or-

ganizmie - informuje asp. Julita Fi-
lipczuk

Oprócz utraty prawa jazdy, za-
trzymanemu mężczyźnie grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Policja dodaje, że na uznanie i 
pochwałę zasługuje obywatelska 
postawa mieszkańca Moracza, któ-
ry nie pozwolił pijanemu kierowcy 
na kontynuowanie jazdy, która mo-
gła zakończyć się tragicznie nie tyl-
ko dla niego, ale także dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

MS
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W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki

    ks. J. Tichner
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy  

dla Karoliny, Piotra, Pawła, Tomka, pana Janka  
oraz najbliższej rodziny z powodu śmierci 

śp. Anny Słomskiej
składają koleżanki i koledzy

z redakcji Dziennika Nowogardzkiego

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

Panu Markowi Słomskiemu
Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

mamy 
śp. Anny Słomskiej

Pracownicy Wydawnictwa „Dom Judy”

kONDOleNcje

uwaga na fałszywe faktury z ceDGiF

Przedsiębiorca nie dał się oszukać
Jeden z lokalnych przedsiębiorców, pan Artur Jurczyk poinformował naszą redakcję o tym, 
że otrzymał fałszywą fakturę wystawioną na jego firmę PHU „ARTUS”. Według pisma na-
desłanego rzekomo przez Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczych i Firm, pan 
Artur miał zapłacić kwotę 285 zł za uaktualnienie bazy danych. Nasz rozmówca szybko 
sprawdził w internecie „instytucję”, która nadesłała fakturę i zorientował się, że była to pró-
ba oszustwa. 

Fakturę, którą otrzymał Artur 
Jurczyk prezentujemy przy arty-
kule, z zamazanymi danami per-
sonalnymi przedsiębiorcy. Na ko-
percie widnieje nadawca: CED-
GIF / Al. Jana Pawła II 27 / 00-867 
Warszawa oraz pieczątka, z której 
wynika, że przesyłka jest niestem-
plowana, opłata została pobra-
na, a wszystko to wynika z umo-
wy zawartej z Pocztą Polską S.A. 
Pismo zostało wysłane 31 maja 
br. Wewnątrz koperty znajdowało 
się pismo, z którego wynikało, że 
w związku ze zmianami w regula-
minie, CEDGiF wymaga uregulo-
wania fakultatywnej opłaty reje-
stracyjnej w wysokości 285 zł. Pan 
Artur od razu domyślił się, że jest 
to próba oszustwa. - Podobne we-
zwania otrzymywałem już mailo-

wo. Wpisałem w internecie nazwę 
tej instytucji i zrozumiałem, że ona 
w ogóle nie istnieje. Nie informo-
wałem o tej próbie oszustwa poli-
cji, po prostu nie zamierzam opła-
cać tej faktury. Poinformowałem 
o tym redakcję, aby wasz artykuł 
mógł przestrzec innych przedsię-
biorców, którzy mogliby zdecydo-
wać się opłacić „wpis do rejestru” - 
mówi Artur Jurczyk. 

Jak się okazuje instytucja na-
zywająca się CEDGiF nie istnie-
je, a prawdziwy tego typu twór 
jest nadzorowany przez Minister-
stwo Rozwoju pod nazwą Cen-
tralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej (CE-
IDG). Zwróciliśmy się zatem do 
Ministerstwa Rozwoju o komen-
tarz w tej sprawie. - Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) jest 
jedynym oficjalnym rejestrem 
przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi, prowadzonym zgod-
nie z Ustawą o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Rejestra-
cja firmy oraz wszystkie czynno-
ści związane z jej prowadzeniem 
(zawieszenie, wznowienie dzia-
łalności, zmiana wpisu czy wy-
kreślenie) dokonywane w CE-
IDG są bezpłatne. Przy każdej 
możliwej okazji przypominamy o 
tym przedsiębiorcom. W związ-
ku z pojawiającymi się zgłoszenia-
mi dotyczącymi pobierania opłat 
za wpis do różnych rejestrów, za-
mieściliśmy też stosowny komuni-
kat na naszej stronie internetowej 
– komentuje Paweł Nowak z De-

partamentu Komunikacji Mini-
sterstwa Rozwoju. 

Jak się okazuje goleniowska 
oraz nowogardzka policja prowa-
dziła już postępowania w sprawie 
fałszywych faktur wystawianych 
przez CEDGiF. Podobny proceder 
wielokrotnie miał miejsce w in-
nych częściach Polski. - Policjan-
ci KPP w Goleniowie oraz KP w 
Nowogardzie w ciągu ostatnich 2 
lat prowadzili 3 postępowania do-
tyczące fałszywych faktur wysta-
wionych przez Centralną Ewiden-
cję Działalności Gospodarczych i 
Firm. Docierają do nas informacje, 

że taki przestępczy proceder mają-
cy na celu usiłowanie wyłudzenia 
pieniędzy, ma miejsce na terenie 
całej Polski. Nie posiadamy infor-
macji, ile osób zostało w ten spo-
sób oszukanych – informuje rzecz-
nik policji Julita Filipczuk. 

Dziękujemy panu Arturowi za 
to, że zgłosił nam próbę oszu-
stwa, dzięki czemu możemy w ten 
sposób przestrzec innych przed-
siębiorców, przed ewentualnym 
wpłaceniem pieniędzy na konto 
oszustów. 

KR

Przypominamy: w poniedziałek rusza budowa ronda 

Znaki już ustawione
Jak już informowaliśmy, w najbliższy poniedziałek, tj. 13 czerwca, ruszy budowa ronda, ja-
kie ma powstać w miejsce obecnego skrzyżowania, prostopadle łączącego ulicę Boh. War-
szawy z ulicą Ks. J. Poniatowskiego. Przypominamy raz jeszcze o trudnościach w ruchu, ja-
kie spowodowane będą w konsekwencji prowadzonych prac drogowych. 

Już od czwartku, w okolicach przy-
szłej budowy, a także na ulicach jakie 
będą stanowić objazdy, ustawiono 
odpowiednie oznakowania pionowe. 
Na razie jest ono jeszcze zasłonięte, 
ale już od najbliższego poniedział-
ku zacznie obowiązywać. Przypo-
minamy zatem, że skrzyżowanie uli-
cy Boh. Warszawy z Poniatowskiego 
zostanie częściowo wyłączone z ru-
chu. Ruch wzdłuż ulicy Boh. War-
szawy w okolicy budowy będzie się 
odbywał wahadłowo, tylko po jednej 
stronie. Natomiast ul. Ks. J. Ponia-
towskiego nie dojedziemy do skrzy-
żowania i pojazdy poruszać się będą 
objazdami: w jedną stronę Żerom-
skiego (ruch prawą stroną od stro-
ny Stargardu), a w drugą ul. 15 Lu-
tego (wyjazd na Stargard). Dokład-
ną mapę zmian w organizacji ruchu 
prezentujemy przy tekście. 

Jak nas zapewnił wykonawca ro-
bót, czyli nowogardzkie PRD, bu-
dowa ronda ma potrwać do końca 
września tego roku. 

Przypomnijmy, że inwestycja ma 
kosztować 1 mln 236 tys. zł i zosta-
nie pokryta po równo ze środków 
Gminy Nowogard oraz Wojewódz-
twa, które reprezentowane jest w 
tym przypadku przez Zachodnio-
pomorski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, właściciela drogi.  

MS, fot. JB

REJON BUDOWY

TYMCZASOWA ZMIANA 
ORGANIZACJI RUCHU

Objazd do dla pojazdów wjeżdżających 
i wyjeżdżających na Stargard
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marcin Matuszewski: lat 38, zmarł 01.06.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 10.06.2016r., Msza św. o godz. 12:00 w Kościele w Wołowcu, pochó-
wek na cmentarzu w Nowogardzie.

Lech Szpon: lat 71, zmarł 04.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 
10.06.2016r., Msza św. o godz. 14:00 w Kościele pw. WNMP w Nowo-
gardzie, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie.

Anna Słomska: lat 87, zmarła 07.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 
10.06.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Marcin Karolewski: lat 36, zmarł 12.04.2016r., pogrzeb odbędzie się 
11.06.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Rafał Trzaska: lat 39, zmarł 08.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 
11.06.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezu-
sa do siebie na posiłek. Wszedł więc 
do domu faryzeusza i zajął miejsce za 
stołem. A oto kobieta, która prowa-
dziła w mieście życie grzeszne, dowie-
dziawszy się, że jest gościem w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik ala-
bastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u 
nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami ob-
lewać Jego nogi i włosami swej głowy 
je wycierać. Potem całowała Jego sto-
py i namaszczała je olejkiem. Widząc 
to faryzeusz, który Go zaprosił, mó-
wił sam do siebie: Gdyby On był pro-
rokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka 
jest ta kobieta, która się Go dotyka, że 
jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do 
niego: Szymonie, mam ci coś powie-
dzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczy-
cielu! Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden winien mu był pięć-
set denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy 
nie mieli z czego oddać, darował oby-
dwom. Który więc z nich będzie go 
bardziej miłował? Szymon odpowie-
dział: Sądzę, że ten, któremu więcej 
darował. On mu rzekł: Słusznie osą-
dziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i 
rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? 
Wszedłem do twego domu, a nie po-
dałeś Mi wody do nóg; ona zaś łza-
mi oblała Mi stopy i swymi włosami 
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a 
ona, odkąd wszedłem, nie przesta-
je całować nóg moich. Głowy nie na-
maściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem 
namaściła moje nogi. Dlatego po-
wiadam ci: Odpuszczone są jej licz-

ne grzechy, ponieważ bardzo umiło-
wała. A ten, komu mało się odpusz-
cza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: 
Twoje grzechy są odpuszczone. Na 
to współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: Któż On jest, że na-
wet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł 
do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju! Następnie wędrował 
przez miasta i wsie, nauczając i gło-
sząc Ewangelię o królestwie Bożym. A 
było z Nim Dwunastu oraz kilka ko-
biet, które uwolnił od złych duchów i 
od słabości: Maria, zwana Magdale-
ną, którą opuściło siedem złych du-
chów; Joanna, żona Chuzy, zarząd-
cy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, 
które im usługiwały ze swego mienia. 
(Łk 7,36-8,3)

W obliczu przeżywanego przez 
nas Roku Miłosierdzia nie sposób 
spojrzeć na tekst ewangelii, nie szu-
kając co Bóg pragnie powiedzieć mi 
o swoim miłosierdziu. Bóg dziś oka-
zuje miłosierdzie kobiecie, która 
jak podaje ewangelista Łukasz, była 
grzesznicą. Niekoniecznie była nie-
rządnicą, ale pewne jest, że prowa-
dziła niemoralne życie. W swoich 
przygodnych związkach szukała mi-
łości. Niestety szukała miłości tam 
gdzie jej nie mogła znaleźć. Była nie-
nasycona, niespełniona. Pogłębia-
ło się w niej jedynie poczucie mar-
ności i grzechu. Bóg w swoim nie-
skończonym miłosierdziu podaro-
wał jej swoją miłość. Kobieta swo-
im gestem podziękowała. Boże dary 
to nie są pożyczki, które mamy spła-
cić poprzez dobre postępowanie, ale 
są owocem miłosiernej miłości Boga 
do każdego z nas, do mnie i do Cie-
bie. Zły duch lubi mącić i nas okła-
mywać. Będzie nam wmawiał, że 
nasz grzech jest tak wielki, że mi-
łosierdzie Boga sobie z nim nie po-
radzi. Nie można mierzyć wielkości 
miłosierdzia swoim grzechem. Zły 
duch będzie nam mówił o niemo-
cy Bożej łaski wobec naszego grze-

chu. To jest nic innego jak kłam-
stwo. Miłosierdzie Boga jest znacz-
nie większe od największego nasze-
go grzechu. Zły duch mówi nam, że 
nie ma nic za darmo. W takim my-
śleniu bardzo mocno jesteśmy zako-
rzenieni. Bóg pragnie dziś nam po-
wiedzieć, że Jego miłość jest darmo-
wa. Nie jesteśmy w stanie w żaden 
sposób na tę miłość zasłużyć, zapra-
cować. To jest darmowy dar. Kobie-
ta z dzisiejszego fragmentu ewange-
lii to zrozumiała. Doszła do prawdy, 
że prawdziwą miłość może dać jej 
tylko Bóg. Wszystko inne jest tym-
czasowe, ulotne, a jakże często nie-
stety jest karykaturą miłości. Praw-
dziwą miłość możemy szukać tyl-
ko u Boga. Bóg jest hojny w udzie-
laniu nam swoich darów. Otrzymu-
jemy od Niego dar miłości. Otrzy-
mujemy również dar przebaczenia. 
To wszystko dokonało się w życiu 
tej kobiety i to wszystko Bóg pra-
gnie zdziałać w naszym życiu. Wiel-
kim pragnieniem Boga jest doświad-
czenie przez nas jak bardzo nas uko-
chał. Byśmy wiedzieli o tym, że On 
zawsze czeka na nas by przebaczyć 
nam nasze grzechy, wszystkie nie-
wierności względem Niego jeśli au-
tentycznie ich żałujemy. Patrząc na 
tę kobietę można dostrzec w jej po-
stępowaniu miłosiernego Boga, któ-
ry pragnie przychodzić do mnie, 
który pragnie pochylić się nad moim 
życiem. W sposób szczególny czyni 
to w sakramencie pokuty i pojedna-
nia. Popatrzmy co ta kobieta robi-
ła ze stopami Jezusa. W początko-
wej fazie oblewała je swoimi łzami, a 
następnie wycierała włosami. Ten jej 
gest możemy porównać do pierwszej 
łaski jaką otrzymujemy w sakramen-
cie spowiedzi świętej: łaski przeba-
czenia. Łaska, która oczyszcza nas z 
naszej winy, z naszych grzechów, jak 
ta kobieta oczyszczająca stopy Jezu-
sa. Następnie całowała stopy Jezusa 
i namaszczała je olejkiem. Ten gest 
mówi nam o drugiej łasce spowie-
dzi: łasce pokoju. Bóg poprzez tę ła-
skę pragnie odnowić naszą godność 
dziecka Bożego. Pragnie przypo-
mnieć, że jesteśmy Jego umiłowany-
mi dziećmi. Jesteś umiłowanym sy-
nem Boga, umiłowaną córką. Jezus 
w końcowym momencie swojej wy-
powiedzi mówi znamienne zdanie: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, 
ponieważ bardzo umiłowała. Szu-
kaj Boga całym swoim sercem, całą 
swoją mocą i ze wszystkich sił swo-
ich, a odnajdziesz kojącą miłość mi-
łosiernego Boga. 

Ks. Krystian Dylewski 

Gminne dożynki 

W tym roku w Dąbrowie 
Nowogardzkiej
W tym roku dożynki gminne odbędą się w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Termin święta plonów wyznaczono na 27 sierp-
nia, a więc nieco wcześniej niż zwykle. 

O tym, gdzie w tym roku odbę-
dzie się największe święto dla rol-
ników, zadecydował Konwent Soł-
tysów. Oprócz Dąbrowy Nowo-
gardzkiej o miano gospodarza tego-
rocznych dożynek ubiegały się jesz-
cze dwa sołectwa: Błotno i Osowo. 
To jednak oferta Dąbrowy Nowo-
gardzkiej była najbardziej przeko-
nywująca. Ustalono również, że im-
preza  odbędzie się w ostatni week-

end wakacji, a nie jak w latach ubie-
głych na początku września. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku gminne święto dziękczynie-
nia za plony odbyło się w Świer-
czewie. Również Dąbrowa Nowo-
gardzka była już gospodarzem do-
żynek gminnych. Ostatni raz było 
to w 2010 roku. 

MS

w związku z ćwiczeniami anakonda-16

Nowe znaki na drogach
W związku z międzynarodowymi ćwiczeniami Anakon-
da-16, pomiędzy 8 a 30 czerwca, na wybranych obiektach 
mostowych, zostaną wprowadzone znaki wojskowej klasyfi-
kacji obciążenia (klasy MLC).

W ćwiczeniach wojskowych 
Anakonda-16, w których uczest-
niczą przedstawiciele sił zbroj-
nych 24 państw sojuszniczych i 
partnerskich, Oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Szczecinie poin-
formował, że pomiędzy 8 a 30 
czerwca, na wybranych obiek-
tach mostowych, zostaną wpro-
wadzone znaki wojskowej klasy-
fikacji obciążenia (klasy MLC). 

- Należy jednak pamiętać, że 
znaki te obowiązują tylko i wy-
łącznie transporty wojskowe po-
ruszające się po drogach i nie 
mają wpływu na pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. 
Na obszarze województwa za-
chodniopomorskiego, na niektó-
rych drogach krajowych i woje-
wódzkich kierowcy mogą napo-
tkać znaki z różnymi liczbami 
według podanych obok wzorów. 
Wszystkie znaki zostały umiej-
scowione do środy do godz. 14 - 
poinformował Mateusz Grzesz-
czuk ze szczecińskiego oddziału 
GDDKiA.

Obok przedstawiamy przykła-
dowe znaki wojskowej klasyfika-
cji obciążenia. 

psa
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Uwaga Maturzyści 
z roku 1966 

Komitet Organizacyjny 
informuje, że 

spotkanie koleżeńskie z 
okazji 50-lecia Matury 

odbędzie się 
25 czerwca 2016 

(sobota), w hotelu 
Oskar w Nowogardzie. 
Początek o godz. 14:00. 

Hasło spotkania: 
MATURA 

TYSIĄCLECIA 
Więcej informacji i zapisy 

pod nr telefonu:  
608 233 414

„I zgasło słońce,  
kiedy jeszcze  
był dzień…”

Z ogromnym  
smutkiem żegnamy
naszego nauczyciela

śp. Lecha Szpona
osobę niezwykle przyjacielską,  

ciepłą  i wrażliwą
Będzie nam Ciebie bardzo brakowało

Rodzinie i Najbliższym
składamy  

wyrazy głębokiego współczucia

Zielone Przedszkole

kONDOleNcje

kONDOleNcje

Markowi Słomskiemu  
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci Mamy 
składają Zarząd i Członkowie 
Klubu Żeglarskiego „KNAGA”

Dobry i wspaniały człowiek nigdy nie umiera
żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach

Z żalem pragniemy pożegnać
wieloletniego kolegę i przyjaciela

ŚP.  L E C H A   S Z P O N A
Odpoczywaj w spokoju

Rodzinie i Najbliższym wyrazy serdecznego współczucia 
składa Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Wiejskich Spółdzielni Mieszkaniowych z/s w Przecławiu

Teatralny Maraton w „Krainie 
Fantazji” …
Dziecko uczy nas patrzeć na świat z innej perspektywy. Zdecydowanie. W Artystycznym 
Przedszkolu „Kraina Fantazji” jest podobnie. Tu teatr pozwala spojrzeć inaczej na świat, 
łącząc przy tym pokolenia i pozostawiając ogrom niezapomnianych wspomnień…

W „Krainie Fantazji”, „teatralny 
maraton” rozpoczęły przedszkola-
ki swoim przedstawieniem „Skar-
by”, który był majowym prezen-
tem z okazji Dnia Mamy i Taty. 
„Skarby”, to bajka o dziewczyn-
ce szukającej najpiękniejszego po-
darunku dla swoich rodziców. Nie 
znalazła go w żadnym sklepie, na 
żadnej półce, w żadnej ulotce… 
dzięki napotkanym biedronkom 
i pajacykom, odnalazła go… w 
sobie. Cała teatralna opowiastka 
uświadamia dzieciom i dorosłym, 
że najpiękniejszym prezentem jest 
serduszko pełne miłości…

W podziękowaniu za „Skarby”, 
w dniu 02.06.br., z okazji Dnia 
Dziecka - rodzice zagrali dzie-
ciom. Zabawne przedstawienie 
„Przygody Meli i Heli”, to nic in-

nego jak perypetie dwóch dziew-
czynek i wilka, któremu wydawa-
ło się, że jest przebiegły i zły. 

„Teatralny maraton” osiągnął 
swoje zamierzenia. Zarówno dzie-

ci, jak i Ich rodzice spotkali się 
„pod wspólnym niebem”, grając 
na scenie dla wspólnego celu – z 
miłości dla miłości.

Inf. własna

Gorący czerwiec w nowogardzkiej oświacie 

Dyrektorzy bez konkursów?
W Urzędzie Miejskim wszczęta została procedura powierzenia stanowisk dyrektorem 
trzech placówek oświatowych w Nowogardzie, bez ogłaszania konkursów. Zgodę na taki 
tryb przedłużenia kadencji dyrektorom, musi wyrazić kurator oświaty. 

Chodzi o Szkołę Podstawową nr 
3, w której dyrektorem jest Piotr 
Kazuba, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących prowadzony przez 
Leszka Becelę oraz Przedszkole 
nr 1, gdzie dyrektorem jest Jolan-
ta Bielska. Kadencja tych dyrekto-
rów właśnie dobiega końca. Mija 
bowiem 5 lat od powołania ich na 
stanowiska. Zgodnie z przepisami 
organ prowadzący, w tym wypad-
ku gmina, może powierzyć obec-
nym dyrektorom dalsze kierowa-
nie szkołą, bez ogłaszania kon-
kursu na to stanowisko. W ta-
kim przypadku pozytywną opinię 
musi wyrazić kurator oświaty. Nie 
bez znaczenie jest również opi-
nia rady pedagogicznej i rady ro-
dziców danej szkoły, chociaż nie 

jest ona wiążąca dla organu pro-
wadzącego. 

-W tej chwili kompletujemy do-
kumenty, które zostaną wysłane 
do zachodniopomorskiego kura-
torium oświaty z prośbą o wyda-
nie  opinii. Decyzja będzie pewnie 
wydana pod koniec czerwca - in-
formuje Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka, sekretarz gminy. 

Tu konkurs musi się odbyć
Z trybu bezkonkursowego po-

wierzenia stanowiska dyrekto-
ra, burmistrz Nowogardu nie bę-
dzie mógł skorzystać w przy-
padku Gimnazjum nr 3 na osie-
dlu Bema. W tej szkole konkurs 
musi się odbyć. W czerwcu tego 
roku mija bowiem 10 miesięczny 
okres, na jaki burmistrz, rezygnu-

jąc z możliwości przeprowadzenia 
konkursu po odejściu z pracy Ire-
ny Juszczyk, powierzył pełnienie 
obowiązków dyrektora tej szko-
ły Bogdanowi Sobolewskiemu. 
Termin konkursu nie jest jeszcze 
znany. 

Jak już informowaliśmy, pod 
koniec czerwca, czeka nas jeszcze 
jeden konkurs, tym razem w szko-
le podległej powiatowi. Mowa o 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych, zwanym popularnie „Rol-
niczakiem”. Wyniki pierwszego 
konkursu zostały unieważnione 
przez Zarząd powiatu, po tym jak 
skutecznie odwołała się od nich 
nauczycielka tej szkoły oraz miej-
ska radna Jowita Pawlak. 

Marcin Simiński

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny  
Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach   

Stowarzyszenie Akademia Kulice
zapraszają na wydarzenie z cyklu „Muzyka we dworze”,  

odsłona 2
pt. Muzyczne obrazy natury

Kulice, 11 czerwca 2016 r., g. 17.00
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Współpraca: Zespół Szkół Muzycznych II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Szczecinie

Koordynatorzy: Urszula Stawicka, dr Paweł Migdalski
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                                                        Z żalem zawiadamiamy, że  7.06.2016 r. w wieku 87 lat zmarła,   
   zaopatrzona wcześniej Sakramentami Świętymi 

 

                                                     ŚP. ANNA 
SŁOMSKA  

z d. Nastawna          
      Urodzona w Wocherce k/Lwowa, wywieziona na Syberię 10.02.1940 r.,      
             repatriowana do Polski w 1946 roku, przeżyła pracowite życie  
                         zawsze wierna Bogu, Ojczyźnie i swoim obowiązkom       

                                        
                                        Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Kaplicy Cmentarnej 
                                         dnia  10.06. 2016 o godzinie 13.00, wystawienie ciała od godz. 12.00 
 

                                                                                      Syn i córki z rodzinami  

uczniowie i lO z certyfikatem „mam Pum” 

Czy w przyszłości zostaną 
lekarzami? 
14 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego otrzymało certyfikaty ukończenia VII edycji 
Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PUM” w roku akademickim 2015/2016. W pro-
gramie brali udział uczniowie z 21 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. 

Młodzieżowa Akademia Me-
dyczna Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie to 
unikatowy program edukacyj-
ny skierowany do uczniów, któ-
rzy marzą o studiach medycz-
nych lub po maturze chcą konty-
nuować naukę na kierunkach po-
krewnych. Celem projektu jest po-
pularyzacja wiedzy o zdrowiu, in-
tegracja abiturientów ze środo-
wiskiem akademickim oraz pro-

mocja Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Szczecinie. Za-
jęcia odbywały się raz w miesią-
cu i prowadzone były przez naj-
wybitniejszych profesorów tej 
uczelni. Po spełnieniu wszystkich 
wymagań: obecności na wykła-
dach, których w sumie było 24, 
oraz zaliczeniu 3 testów z wiedzy 
medycznej uczniowie klas trze-
cich otrzymali certyfikaty „MAM 
PUM”, a na świadectwie ukończe-

nia liceum w miejscu – szczegól-
ne osiągnięcia - wpis potwierdza-
jący otrzymanie certyfikatu MAM 
PUM wraz z jego numerem. Opie-
kunem grupy uczniów była p. Ire-
na Stasiewicz. Współpraca z Po-
morskim Uniwersytetem Medycz-
nym w Szczecinie już od pięciu lat 
jest poszerzeniem oferty eduka-
cyjnej szkoły. 

Wręczenie certyfikatów odbyło 
się 2 czerwca w Pomorskiej Aka-

demii Medycznej w Szczecinie. W 
uroczystości wzięły udział władze 
uczelni, a także zachodniopomor-
ska kurator oświaty, Magdalena Za-
rębska-Kulesza. 

Do VII edycji programu „Ma 
PUM”, z 237 kandydatów zakwali-
fikowało się 146 uczniów klas ma-
turalnych z 21 szkół ponadgimna-

zjalnych w całym województwie za-
chodniopomorskim. 

Organizatorami Młodzieżowej 
Akademi Medycznej „Mam PUM” 
jest Pomorski Uniwersytet Medycz-
ny, Urząd Miasta Szczecina, Ku-
ratorium Oświaty oraz IV Liceum 
Ogólnokształcące w Szczecinie.

MS

szkoła Podstawowa nr 2

Sukces Amelii Trepkowskiej
Amelia Trepkowska uczennica kl. II b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie,  zajęła 
II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Szczeciński Związek Hodowców 
Bydła pod hasłem „Moja Mleczna Kraina”.

Celem Konkursu jest promo-
wanie i rozpowszechnianie wśród 
dzieci zasad prawidłowego żywie-
nia, a w szczególności codziennego 
spożycia mleka i przetworów mlecz-
nych. Konkurs jest doskonałą oka-
zją do promocji mleka i przetworów 
mlecznych wśród dzieci i młodzie-
ży szkół z terenu województwa za-
chodniopomorskiego. W tegorocz-
nej edycji nadesłanych zostało 2863, 
zgodnych z regulaminem, prac. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród odbyło się 05.06.2016 r. 
podczas trwania XIV Wystawy By-
dła Mlecznego w Glinnej. Opieku-
nem pracy jest pani Urszula Zajda. 
Serdecznie gratulujemy Amelii i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Info: własna Amelia na tle swoich prac

Przedszkole nr 4

Dzień Mamy oraz 
Dzień Dziecka
Są takie dwa dni szczególne w roku, w których Mama i Tata 
mają swoje święto. Z tej okazji  dzieci z Przedszkola nr 4, 
dnia 25 maja, o godz. 14:30, zaprosiły swoich kochanych 
rodziców na uroczystość z okazji ich dnia. Z kolei w dniu 2 
czerwca, dzieci z Przedszkola nr 4 obchodziły swoje święto.  

Rodzice zebrani w ogrodzie 
przedszkolnym z radością oczeki-
wali występów swoich pociech. Po 
uroczystym przywitaniu przez dy-
rektor panią Elżbietę Majchrzak, 
każda grupa przystąpiła do części 
artystycznej.

Mali artyści podczas swoich wy-
stępów, począwszy od maluszków 
po starszaki, dali z siebie wszystko, 
pełni zapału i zaangażowania de-
klamowali wierszyki, wyśpiewali z 
serca piosenki, oraz tańczyły przy-
gotowane ze swoimi paniami ukła-
dy taneczne. Prezentowane progra-
my artystyczne u wielu mam wywo-
łały uśmiech a czasem nawet łzy au-
tentycznego wzruszenia. Po wystę-
pie wręczone zostały laurki z życze-
niami zrobione z miłością i ujmu-
jącą prostotą dla swoich kochanych 
rodziców.

Po występach artystycznych 
wszyscy udali się na piknik, gdzie 
można było wziąć udział w loterii 
fantowej a także skosztować: spe-

cjałów z grilla, domowego ciasta, 
grochówki, oraz waty cukrowej.

Szczery uścisk ukochanej mamy i 
taty były wyrazem głębokiej miłości 
i podziękowania za to, że są, że ko-
chają, i że są najlepsi na całym świe-
cie. 

W czwartek (2 czerwca), przed-
szkolaki tym razem obchodziły 
swoje święto. Dzień Dziecka zor-
ganizowany w przedszkolu stał się 
okazją ku wielkiej radości „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Do atrakcji tego dnia zali-
czyć można było: dmuchaną zjeż-
dżalnię, przysmaki z grilla, lody, 
oraz inne łakocie. Dzień osłodziła 
nam również wata cukrowa. Nie za-
brakło również upominków. Przed-
szkolaki świetnie się bawiły. A na-
szym zadaniem jest taka organiza-
cja czasu, aby każdy dzień w przed-
szkolu był równie radosny. Bo na 
dziecięcym uśmiechu bardzo nam 
zależy.

K. Rogowska
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Skup Złomu Surowców Wtórnych i Elektrośmieci J&M Justyna Sawicka

W zbieraniu aluminiowych puszek nie ma nic złego 
Tym razem, w ramach  cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” wybraliśmy się z wizytą do skupu złomu, prowadzonego przez panią Justynę Sawicką i jej męża, Ma-
cieja. W ostatnim czasie prowadzony przez nich skup złomu zmienił lokalizację z ulicy Młynarskiej, na Dworcową. Młodzi przedsiębiorcy prowadzą swój 
interes w Nowogardzie i Chociwlu. W rozmowie z DN opowiadają o początkach działalności i o tym, czy jest to „łatwy kawałek chleba”?

Dziennik Nowogardzki: Przycho-
dząc do skupu na tę rozmowę, mia-
łem dylemat, o co właściwie mogę 
zapytać w takim miejscu? W zasa-
dzie jest tu spokojnie, nie ma żad-
nej produkcji, ani tłumów klientów. 

Justyna Sawicka: Wbrew pozorom 
tak nie jest i dziś będę miała okazję 
wytłumaczyć i zapoznać czytelników 
Dziennika Nowogardzkiego ze specy-
fiką tego rodzaju działalności. Jestem 
właścicielką skupu złomu, dlatego wi-
dzę lekkie zaskoczenie u pana? Bo za-
pewne myślał pan, że zastanie pan tu-
taj raczej mojego męża Maćka. Mimo, 
że tutaj jestem nie oznacza, że prze-
stałam śpiewać. Występ w programie, 
„Must Be The Music” był dla mnie nie-
samowitą przygodą, która dała mi 
możliwość rozwijania się muzycznie, 
ale i przysporzyła  nieco rozpoznawal-
ności, ale i ułatwia mi kontakt z przy-
chodzącymi tu osobami, gdy jestem ja 
tu na miejscu.

Wydaje mi się, że obrót złomem 
to dość trywialne zajęcie. Kto jest 
najczęstszymi państwa klientami? 

JS: Muszę zacząć od tego, że obrót 
złomem ma miejsce w punktach sku-
pu złomu i w składnicach złomu. Na-
tomiast według mojej i męża wiedzy, 
takimi największymi dostawcami zło-
mu są producenci z przemysłu meta-
lowego,maszynowego, maszyn i urzą-
dzeń oraz środków transportu. Ale też 
trzeba tu wspomnieć o dostawcach zło-
mu, którzy zajmują się pozyskiwaniem 
i odsprzedażą złomu, a mianowicie 
myślę o tzw. „zbieraczach” złomu, któ-
rzy stanowią dość mocną grupę wspar-
cia dla tego rodzaju działalności. Nie-
mniej przestrzegam ich, by dostarcza-
li złom pozyskując go legalnie, bo tyl-
ko takie źródło nas interesuje. Dlatego 
przypadki nielegalnej sprzedaży m.in. 
wiek od studzienek będę odrzucała i 
zgłaszała od razu na policję.

Maciej Sawicki: Panie Jarosławie, 
by uzupełnić wypowiedź żony chcę 
powiedzieć, iż jest jeden problem, bo-
wiem zbieranie złomu często ociera się 
o kradzież, którą my sami dostrzega-
my. Dlatego takich klientów odsyłamy 
i ponad wszelką wątpliwość zgłaszamy 
na policję, gdy widzimy, że ktoś przy-
nosi np. przykrywę od hydrantu.

A bezdomni? Jaki procent klien-
tów oni stanowią w państwa skupie?

JS: Ze statystyk, które sobie gdzieś 
tam wcześniej na boku przygotowa-
łam, wynika szacunkowo, że rocznie 
na całym świecie zużywanych jest bli-
sko 250 miliardów puszek, w ponad 
70% aluminiowych. Statystyczny Po-
lak każdego roku kupuje ponad 70 róż-
nych produktów puszkowanych. Dlate-
go, jak pan zauważył, mój biznes jest 
dość opłacalny, a tym samym spełnia 
rolę bardzo pożyteczną dla środowiska 
i miasta, toteż klientami są jak naj-
bardziej osoby, którym czasami w ży-
ciu jest ciężej. Bezrobocie jest dość do-
strzegalne w naszym mieście, a zbiera-
nie puszek przez te osoby jest sposobem 
na to, by kupić sobie jedzenie, ale nie-
stety bywa, że i tani alkohol.

MS: Chciałabym powiedzieć, że nie 
ma w zbieraniu puszek aluminiowych 
rzecz jasna nic złego, jednak tutaj 
podsuwam myśl dla tych osób, że war-
to się zastanowić, czy nie lepszym po-
mysłem byłoby gromadzenie puszek 
w jednym miejscu, choćby w piwni-
cy, a później sprzedanie ich tu w sku-
pie, co skutkuje np. większą ilością za-
proponowanej kwoty. Jest okres letni, 
a to powoduje m.in. zwiększone ilo-
ści spożycia piwa w puszkach i nie tyl-
ko. Dlatego nie zaśmiecajmy środowi-
ska, a może lepiej pomyślmy o odda-
niu puszek do skupu.

To ile można zarobić na skupie 
złomu i jaki rodzaj metalu państwo 
skupujecie?

MS:  Co do  złomu, to jest go kil-
ka rodzajów i dzieli się na złom: sta-
lowy, cienki, żeliwny i  metali nieżela-
znych kolorowych, jak np. miedź czy 
mosiądz. Ta branża jest bardzo wbrew 
pozorom niestabilna, bo ceny zmienia-
ją się jak w kalejdoskopie i są uzależ-
nione od rynków na świecie, a konkret-
nie przez giełdy czy to w Londynie czy 
w Azji, które to bardzo odważnie re-
gulują ten biznes i są tu decydentami. 
Chiny oczywiście przodują i regulują 
ten biznes tu w Europie. Więc sprzedaż 
złomu do skupu może się okazać dla 
niektórych dobrym i godziwym zarob-
kiem, za którym trzeba się nieco po-
schylać i porozglądać. Nic więc dziw-
nego, że czasami na mieście widuje-
my osoby, które zaglądają do koszy, ale 
nie po jedzenie, lecz właśnie po puszki 
z aluminium. 

Aż teraz kusi mnie, by zapytać jak 

w ogóle zrodził się pomysł założenia 
tego nietypowego biznesu? 

JS: Tutaj powinnam rozbić tę wypo-
wiedź na dwie części, bo jak pan wie, 
moją główną pasją jest śpiewanie, któ-
re towarzyszy mi od zawsze. Oprócz 
tego chciałam robić coś jeszcze. Dlate-
go wspólnie z Maćkiem zastanawiali-
śmy się, co to miałoby być? Po rozmo-
wach jeszcze w okresie narzeczeństwa 
uznaliśmy, że ten biznes jest nietypowy 
i mało popularny tu w Nowogardzie, 
a tym samym bardzo atrakcyjny pod 
względem biznesowym. Dlatego decy-
zja padła właśnie na skup złomu, któ-
ry oprócz tego, że pełni rolę bardzo po-
żyteczną dla miasta, to jest sposobem 
na utrzymanie się.

MS: Muszę tu dodać, że Justyna jest 
bardzo dobrze zorientowana w tym 
interesie i to ona podejmuje ostatecz-
ne decyzje, które bywa że tylko czasa-
mi konsultuje ze mną. Dostrzegłem, że 
jej popularność związana ze śpiewem, 

tutaj również odgrywa dość znaczącą 
rolę, bowiem klienci Justynę kojarzą z 
TV i to dodaje jej zdecydowanie wię-
cej pewności siebie i przekonania, że 
ta praca jest na miejscu. Wiem, że Ju-
styna ma w sobie wiele determinacji i 
prędko się uczy... Dobrze jest błyszczeć, 
gdy pan Nowak czy Kowalski przy-
niesie znaleziony złom, sprzeda i po-
wie „O, szefowo, gratuluję i rączki ca-
łuję, bo widziałem panią w TV jak 
pani świetnie i bardzo ładnie śpiewa-
ła”. Dlatego mam wrażenie, że kariera 
muzyczna tu w tym biznesie niewątpli-
wie bardzo pomaga Justynie i przyspa-
rza zainteresowania.

Usług w skupie jest jak na lekar-
stwo. Ale wiszący przed bramą ba-
ner wyróżnia te najbardziej istotne?

JS: Zgadza się. Dlatego wyszczegól-
niliśmy te najważniejsze, jak np: cię-
cie złomu palnikiem, odbiór złomu 
od klienta (jeżeli mieszka w Nowogar-
dzie) własnym transportem gratis, co 
jest dziś bardzo istotne. Ale tu muszę 
też powiedzieć o gotówce, którą wypła-
camy od ręki, wysokiej cenie skupu, czy 
też wadze elektronicznej, która waży 
bardzo dokładnie.

Czy to już wszystko w powyższym 
temacie? Bowiem słyszałem, że skup 
przyjmuje  również zużyty sprzęt 
RTV i AGD? 

MS: Zgadza się! Dlatego apelujemy 
do posiadaczy dużych i ciężkich urzą-

dzeń elektrycznych i elektronicznych, 
takich jak np. lodówki, pralki, kuchen-
ki itp., że mają możliwość skorzysta-
nia z usługi ich bezpłatnego przekaza-
nia tu do skupu. Usługa jest całkowi-
cie darmowa i podparta zgodą z Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Warszawie, mamy więc wszel-
kie pozwolenia, by ją realizować. Dla-
tego apelujemy do czytelników gaze-
ty Dziennik Nowogardzki, by nie trzy-
mali zużytego, starego sprzętu gdzieś  
w piwnicach, strychach czy pokojach 
tylko przywozili je tutaj, bo to spowo-
duje, że np. zwolni się tak bardzo cza-
sami poszukiwane miejsce na „coś in-
nego”. Punkt tzw. EKO śmieci powi-
nien być tu, a nie m.in. w Lesie. Nieste-
ty przykro mi o tym mówić, ale nie raz 
byliśmy świadkami, jak w lesie można 
było napotkać leżące plastikowe butel-
ki, opakowania po żywności, czy też 
nielegalne wysypiska śmieci z pozosta-
wionymi na nich starymi meblami, czy 

właśnie sprzętem RTV, AGD itp. To 
bardzo trudno rozkładające się odpa-
dy, które oddziałują niekorzystnie na 
środowisko, ale przede wszystkim na 
zdrowie zwierząt. Dlatego wydaje mi 
się i Justynie również, że ta propozycja 
jest optymalna w dobie sprzętu, który 
po zepsuciu raczej nie jest już napra-
wiany, lecz wyrzucany na śmietnik czy 
właśnie do lasu. By, uświadomić, że 
jest to przestępstwo powiem tylko tyle, 
że za zaśmiecanie lasu może być nało-
żona grzywna w drodze mandatu kar-
nego w   wysokości od 500 zł do 5000 
tys. zł. Dlatego nasz skup jest tu jak 
najbardziej idealnym rozwiązaniem.

A czy otwarcie takiego miejsca, 
jak skup złomu, wiąże się z koniecz-
nością spełnienia jakichś wymogów? 
Wydaje się bowiem, że potrzeby jest 
tylko plac, dobra waga i kalkulator. 

JS: Co do wymogów to, by skup w 
ogóle  funkcjonował musi mieć odpo-
wiednie ogrodzenie, utwardzone pod-
łoże a także być tak wkomponowany, 
by nie zaburzał ogólnego krajobrazu 
miasta. Dlatego tu wszystkie przepi-
sy zostały spełnione, bowiem teren jest 
ogrodzony, utwardzony i niedostępny 
dla osób trzecich i obserwowany przez 
kamery przemysłowe, które obserwują 
teren 24 godziny na dobę. Jestem prze-
konana, że wypowiadane słowa kry-
tyki to nic innego jak zwykła zawiść, 
której My nie chcemy komentować. 

Wszelkie donosy, które były wypisywa-
ne na Nas, zostały obalone pozytyw-
ną opinią dla mojej działalności. Prze-
nosząc się z ulicy Młynarskiej, oczywi-
ście mieliśmy pewne wątpliwości, któ-
re przedyskutowaliśmy z mężem. Nie-
mniej decyzja o pozwoleniu działalno-
ści rozwiała nasze skrupuły, bo tu nic 
złego nie robimy. Jesteśmy normalną 
rodziną, która ma dwoje dzieci a tym 
samym chce żyć, płacić rachunki i mieć 
środki na egzystencję. To miejsce z po-
zoru nie wygląda okazale, ale proszę 
mi wierzyć, że poczynione tu zostały 
ogromne nakłady inwestycyjne w po-
staci tego ogromnego, betonowego pło-
tu i jeszcze innych wielu prac, by był on 
bezpieczny i nie zagrażał bezpieczeń-
stwu. Dlatego, by nie było wątpliwości 
to zapraszam wszystkich tu do skupu, 
by sami przekonali się, że mamy wszel-
kie stosowane zezwolenia, czy to ze 
Starostwa czy  Inspektoratu Środowi-
ska, że możemy być również punktem 
zbierania elektro-śmieci. W przypadku 
nawet tych najmniejszych zaniedbań z 
naszej strony, grozi nam bardzo wyso-
ka kara pieniężna. Dlatego nie ryzyko-
wałabym jakąś „lewizną”. Kończąc ten 
wątek, każdy oddany złom jest ewi-
dencjonowany w karcie przekazania 
odpadu. Dlatego tu nie może być za-
niedbań, gdyż chodzi o czystość środo-
wiska i zdrowie ludzkie.

MS: Skup spełnia wszystkie potrzeb-
ne wymagania. Dlatego dziwi mnie 
fakt, że komuś ta działalność może 
przeszkadzać. Jesteśmy normalną ro-
dziną, która chce uczciwie żyć, zara-
biać i płacić podatek do kasy gminy w 
związku z prowadzoną działalnością.  
Działalność żony jest nietypowa, ale 
nie zabroniona.

Kończąc spotkaliście się z takim 
pojęciem, że wśród osób zbierają-
cych złom jest tzw. podział na rewi-
ry. Czy takowe występują tu w No-
wogardzie? 

JS: To jest tajemnica tych osób, któ-
re tu przychodzą. Dlatego pracownik 
nie pyta skąd jest złom. Pyta, gdy ma 
wątpliwości, gdy odnosi ważenie, że 
jest np. z kradzieży. A już w żadnym 
wypadku nie przyjmuje go, gdy jest to 
np. wieko od studzienki kanalizacyj-
nej. Mój skup jest legalnie działają-
cym, toteż nie ma mowy, by był skupo-
wany towar z przestępstwa. To wiedzą 
i są bardzo uczuleni nasi dwaj pracow-
nicy, którzy oprócz tego, że mają w so-
bie wiele fachowości to są w stanie oce-
nić czy dany złom pochodzi z kradzie-
ży czy nie. Dlatego nawet nie próbu-
ją, bo jeżeli okaże się, że taki towar po-
chodzi z przestępstwa, to sprawę bez-
zwłocznie zgłaszamy na Policję, która 
z pewnością przyjmie takie zgłoszenia. 
Kończąc bardzo serdecznie dzięku-
ję naszym klientom, że nas tak licznie 
odwiedzają i jak najbardziej pracow-
nikom panu Arnoldowi i Tomaszowi i 
tym pozostałym z miejscowości Choci-
wel za ich uczciwość i  zaangażowanie 
w swoich obowiązkach zawodowych.

Jarek Bzowy 

Panowie Arnold i Tomasz pracują przy złomie sortując go po przyjęciu od klienta

Państwo Justyna i Maciej Sawiccy skup mają legalnie z wszelkimi pozwoleniami
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Wywiad z Kazimierzem Rynkiewiczem, byłym redaktorem DN, autorem wydanej ostatnio książki pt. „To nie był ten sam człowiek. Powrót żołnierzy Ar-
mii Andersa do rodzin sybirackich osiedlonych w powiecie łobeskim” 

Ta książka nie jest suchą faktografią…
Kazimierz Rynkiewicz, obecnie mieszkający w Łobzie ale  pochodzący z  Nowogardu, były redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkie w ostatnim czasie wydał książ-
kę pt. „To nie był ten sam człowiek. Powrót żołnierzy Armii Andersa do rodzin sybirackich osiedlonych w powiecie łobeskim”. O tym co było inspiracją do napisania 
książki na ten temat, jak przebiegał proces gromadzenia materiału i na ile w tym przypadło się wieloletnie doświadczenie dziennikarskie autora publikacji, roz-
mawia z K. Rynkiewiczem Przemysław Plecan, redaktor naczelny „Nowych 7 Dni Gryfina”, jednej z gazet wydawanych przez nasze wydawnictwo.  Rozmowa 
miała miejsce podczas  spotkania w gryfińskim Centrum Aktywności Lokalnej  pt. ”Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa”, zorganizowane przez sto-
warzyszenia Gryfiński Ruch Patriotyczny oraz Urzędu Miasta i Gminy Gryfin, w którym wziął udział także K. Rynkiewicz. 

Co Pana zainspirowało do na-
pisania akurat o żołnierzach ar-
mii Andersa?

- Ta książka, ten temat jest kon-
tynuacją mojej pracy dziennikar-
skiej, podczas której natrafiałem 
na bardzo ciekawe osoby na Po-
morzu Zachodnim, wśród któ-
rych byli westerplatczycy, sybira-
cy, Wołyniacy, Żołnierze Wyklęci, 
powstańcy warszawscy. Dwa lata 
temu była obchodzona 70. roczni-
ca bitwy pod Monte Cassino i po-
myślałem, że ci żołnierze muszą 
być gdzieś w naszej okolicy, bo tra-
fiali przecież wszędzie. Gdy zaczą-
łem się rozglądać, miałem w gło-
wie 3-4 nazwiska. Szperając w do-
kumentach i rozmawiając z ludźmi 
odnalazłem 65. żołnierzy, których 
losy opisałem w książce, plus czte-
rech w byłym powiecie łobeskim, 
bowiem granice powiatu przez lata 
się zmieniały. Łącznie jest to hi-
storia 69. Żołnierzy Armii An-
dersa. To przywracanie pamięci o 
nich, ale też pokazywanie losów i 
historii naszych mieszkańców. Je-
żeli chodzi o korzenie i losy miesz-
kańców, Pomorze jest bardzo słabo 
rozpoznane. Jest wciąż mało ksią-
żek i artykułów o latach 1945-55.

Spóźnione przywrócenie za-
służonej chwały - ile jest jeszcze 
czasu, aby tych ludzi uhonoro-
wać?

- Jeśli pytamy o żyjących, to zo-
stało ich naprawdę niewielu. Wia-
domo mi o pięciu żyjących jeszcze 

na Pomorzu Zachodnim żołnier-
zach 2. Korpusu Polskiego. Oni w 
jakiś sposób zostali docenieni, do-
stają awanse na wyższe stopnie, 
koła i grupy rekonstrukcyjne ich 
odwiedzają z okazji urodzin lub 
rocznic. Myślę, że chociaż mocno 
spóźnioną, to jednak mają satys-
fakcję. Tym którzy nie doczekali, 
należy się pośmiertna chwała.

Wspomniał Pan, że nie jest hi-
storykiem, a dziennikarzem. Czy 
ta książka jest dziełem, które 
mógł stworzyć właśnie dzienni-
karz, a nie historyk?

- Gromadząc bibliografię za-
poznałem się z różnymi opisa-
mi dotyczącymi Armii Ander-
sa. Chciałem opisać historię od 
Kresów Wschodnich, przez Bli-
ski Wschód, aż po Anglię i powro-
ty, więc musiałem zapoznać się z 
różnymi wątkami. Historycy mają 
pewną wadę; piszą z dokumentów 
i opisują często fragmenty z ca-
łej historii. Wydarzenia są opisy-
wane pod kątem batalistycznym, 
wojskowym, organizacyjnym, a ja 
chciałem pokazać losy ludzi i kli-
mat tamtych czasów. Myślę, że to 
udało się poprzez oddanie głosu 
dzieciom tych żołnierzy, które pa-
miętają deportację, rozłąkę i trud-
ne powroty ojców.

Jednak stworzenie tak unikal-
nej i uniwersalnej książki nie by-
łoby możliwe bez dokumentów...

- Oczywiście, wykorzystywa-

łem wszelkie dostępne dokumen-
ty dotyczące poszczególnych żoł-
nierzy i ich rodzin, od materiałów 
IPN, dokumentów osobistych, li-
stów, wspomnień, zapisków w li-
teraturze przedmiotu. Gromadzi-
łem wszelkie możliwe informacje, 
jakie udało mi się uzyskać. Opi-
suję takie sytuacje, na jakie histo-
ryk nie zwróciłby uwagi. Te histo-
rie umarłyby wraz z tymi dziećmi, 
gdyż nie zostały przecież nigdzie 
spisane. Historyk pewnych rze-
czy nie uchwyci, natomiast dzien-
nikarz owszem, bo robi to na co 
dzień, mając swobodę porusza-
nia się we wszystkich gatunkach i 
w wyborze materiałów. Myślę, że 
dzięki temu ta książka nie jest su-
chą faktografią, ale oddaje też kli-
mat i życie codzienne ludzi. Na 
przykład pytałem dzieci żołnierzy, 
jak zapamiętały powrót ojców po 
kilkuletniej rozłące. Okazuje się, 
że gdy ojciec wracał po 8-9 latach 
wojennej tułaczki mówili do niego 
„proszę pana”, bo związki emocjo-
nalne zostały rozerwane. History-
cy nie poruszają takich tematów, a 
moim zdaniem jest to bardzo waż-
ne. Stąd też wziąłem pomysł na ty-
tuł książki.

To nie był ten sam człowiek, 
czyje to słowa?

- Tak powiedział mi świato-
wej sławy śpiewak operowy z Ło-
dzi, syn żołnierza Armii Ander-
sa. Gdy robiłem z nim wywiad i 
zapytałem o jego ojca po powro-
cie, powiedział, że tata to nie był 
ten sam człowiek. Kiedyś silny, 
uśmiechnięty, mocny, wrócił zała-
many i zniszczony. Pokazuję te wy-
darzenia od strony psychologicznej 
i takiej ludzkiej, to co ludzie wte-
dy przeżywali. To jest przewaga tej 
książki nad taką suchą faktografią.

Największym dramatem tych 
ludzi jest fakt, że po zakończeniu 
wojny nie byli traktowani jak bo-
haterowie, a wręcz przeciwnie...

- To prawda, w tej książce jest 
wiele opisów takich sytuacji. Cią-
gle tych ludzi inwigilowano, mu-
sieli meldować się na UB, co ty-
dzień, co miesiąc, przez wiele lat. 
Jest wiele przykładów jak zamyka-
no tym ludziom drogę do awansu 
społecznego. Byli ciągle prześlado-
wani. Mimo, że ci ludzie byli sil-
ni, przetrwali, to nie mogli się mie-
rzyć z tą rzeczywistością, bo byli za 
słabi. Można to porównać do wal-
ki mrówki z czołgiem. Swoją siłę 

mogli okazać tylko w ten sposób, 
że przekazywali te historie bliskim.

Żołnierze, którzy wrócili, wie-
dzieli przecież co ich czeka, to 
była odwaga czy nadzieja?

- Większość z tych żołnierzy 
faktycznie nie wróciło do kraju, 
jednak te osoby, które zdecydowały 
się na powrót, doskonale wiedzia-
ły, z czym się to wiąże. Przeżyli już 
sowiecki system na własnej skórze, 
widzieli łagry, a mimo to zdecydo-
wali się wrócić. To niezwykła od-
waga i determinacja tych ludzi, dla 
których najważniejsza była rodzi-
na, do której postanowili wrócić, 
wiedząc co ich może spotkać.

Czy podczas zbierania mate-
riałów do tej książki napotykał 
pan trudności, czy ludzie byli ra-
czej przychylni i pomagali?

- Zdecydowanie ta druga opcja. 
Część osób się bardzo cieszy-
ła. Problem polegał na tym, że 
nie dane nam było normalnie cie-
szyć się z tych powrotów, bo oka-
zało się, że ówczesne władze nisz-
czyły godność tego żołnierza. Żoł-
nierz brał udział w wojnie, powi-
nien wrócić w chwale i być sza-
nowany. Ta książka od początku 
miała pomóc tym rodzinom, któ-
re przez lata nie mogły cieszyć się 
z chwały ojca. Samo zbieranie ma-
teriałów było wręcz niesamowite. 
Ludzie znajdywali zdjęcia w waliz-
kach, szufladach… Czasem mało 
wiedzieli o ojcu, bo ten nie chciał 
mówić. Ogromna ilość faktów wy-
magała też potwierdzenia. Gdy 
ktoś zapytał mnie, dlaczego napi-
sałem tę książkę, odpowiedziałem, 
że nikt inny tego nie zrobił...

Jak Pan sądzi, dlaczego środo-
wisko akademickie w Szczecinie 
nie potrafi spełnić tego społecz-
nego oczekiwania. Ludzie chcą 
przecież prawdy, a na uniwersyte-
cie od lat nie powstała nawet spe-
cjalizacja pomorzoznawcza…

- Nie wiem z czego wynika ten 
stan. Swoją opinię wyraziłem kilka 
lat temu pisząc o kulturze na Po-
morzu Zachodnim. Pewien histo-
ryk uniwersytecki, z tytułem dok-
tora, jednym zdaniem wpisał mnie 
w jakiś nurt antyniemiecki, o któ-
rym nic nie wiem. Jeżeli tak po-
lemizuje pracownik naukowy US, 
który zamiast argumentów etykie-
tuje adwersarza, to tylko potwier-
dza diagnozę o słabości tej pla-
cówki naukowej. Słyszałem, że po-

mysł na uniwersytet w Szczecinie 
wykluł się w komitecie partyjnym. 
Gdyby to była prawda, znaczyło-
by że nie wypłynął z potrzeby śro-
dowiska, które jest tu bardzo słabe, 
jeżeli chodzi o historię Pomorza 
Zachodniego. Dziwię się, że nikt w 
Szczecinie nie chce tego zmienić. 
Jeżeli chodzi o tematykę kresową i 
sybiracką, inne miasta, inne ośrod-
ki, wydają dużo i są bardzo aktyw-
ne, a w Szczecinie pojawiło się za-
ledwie kilka publikacji dotyczą-
cych sybiraków, przesiedleń Kre-
sowian i zesłańców, lat tuż powo-
jennych. Struktura mieszkańców, 
gdzie - jak się ocenia - około trzy-
dzieści procent ma korzenie kreso-
we sugeruje, że powinno być takich 
publikacji zdecydowanie więcej. 

Czy planuje Pan kolejne publi-
kacje?

- Planuję kolejną, gdyż kil-
ka lat temu obiecałem sybirakom 
w Łobzie, że o nich napiszę. Tak 
się złożyło, że pierwsza ukazała się 
książka o żołnierzach Armii An-
dersa, ale oni wrócili do rodzin sy-
birackich, więc jest to trochę też o 
nich. Jednak jest potrzeba zrobie-
nia większej monografii i chcę do-
trzymać słowa. Jeżeli chodzi o żoł-
nierzy Armii Andersa, to mam w 
bazie ponad 300 nazwisk takich 
żołnierzy osiadłych na Pomorzu 
Zachodnim. Może kiedyś poku-
szę się o napisanie o ich powrotach 
w skali całego województwa. Nie-
żyjący już profesor Witold Żda-
nowicz, uczestnik walk o Monte 
Cassino, wydał pokaźną publikację 
„Śląsk pamięci Monte Cassino”, w 
której spisał wszystkich odnalezio-
nych na Śląsku żołnierzy 2. Kor-
pusu Polskiego. Marzy mi się po-
dobna księga: Pomorze Zachodnie 
pamięci Monte Cassino, w której 
znalazłyby się nazwiska żołnierzy 
osiadłych na tych ziemiach. To im 
się należy. 

Rozmawiał Przemysław Plecan
„Nowe 7 Dni Gryfina”

Książkę „To nie był ten sam czło-
wiek. Powrót żołnierzy Armii Ander-
sa do rodzin sybirackich osiedlonych 
w powiecie łobeskim” można nabyć 
wysyłkowo pisząc do autora: kazi-
krynkiewicz@gmail.com lub zamó-
wić telefonicznie: 504 042 532. Au-
tor prosi również o zgłaszanie na-
zwisk żołnierzy 2. Korpusu Polskiego 
mieszkających po wojnie na Pomo-
rzu Zachodnim.

Kazimierz Rynkiewicz
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Powiatowy sukces uczennic ze sP nr 1 i sP nr 2

„Organizm a Środowisko”
W dniu 07.06.2016 r., odbyła się już XVII Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego 
pod hasłem: „Organizm a Środowisko”. 

Laureatkami tego konkursu zo-
stały uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Szkoły Podstawowej 
nr 2, plasując się na I i II miejscu. 

I miejsce zajęła uczennica SP 
nr1 - Klara Kraszewska (opie-
kun: p. Romualda Rucińska).  
Tuż za nią, różnicą jednego punk-
tu uplasowała się uczennica SP nr 
2 - Kalina Kaczmarek (opiekun: p. 
Grażyna Jackowska).  Info: własna 

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje psa Lobo.

Lobo nazywany również przez 
nas Oreo to miś puszapek w typie 
border collie, jest rocznym psia-
kiem, wesołym, towarzyskim pro-
szącym nieugięcie o trochę uwa-
gi. Uwielbia jeść, żeby potem spa-
lać nad-kilogramy na spacero-
wym maratonie. Znaleziony zo-
stał w lesie. Porzucony, albo zgu-
biony czekał na odbiór w tym sa-
mym miejscu przez parę godzin, 
może dni. Kiedy już tracił nadzie-
ję, został na czas zauważony. Je-
dyne towarzystwo które miał, to 
szereg osiadających jego drob-
ne ciałko kleszczy i doskwierają-

cy głód. Miał widoczny, wytarty 
ślad od obroży, przez co nasuwa 
się myśl, że od małego mógł speł-
niać rolę psa użytkowo-łańcucho-
wego. Marne to dzieciństwo Lo-
bo-Oreo, to psi wesołek, na spa-
cerach zawsze odstawia taniec 
plątaniec. To już taki jego rytu-
ał na przywitanie. Bardzo sympa-
tyczny, nieduży piesek z dużą ilo-
ścią puchu. Zapraszamy na spacer 
zapoznawczy z Lobo-Oreo. Kon-
takt w sprawie adopcji: p. Marta 
793 844 842.

Red.

Adoptuj, nie kupuj 

konferencja w sOsw

„Szkoła Równych Szans”
W środę (1 czerwca), w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Nowogardzie, odbyła się III Wojewódzka Konferencja „Szkoła Równych Szans” 
dla dyrektorów, pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców, którzy pracują z dzieckiem niepełnosprawnym. W bieżącym roku hasłem konferen-
cji było „Dziecko z autyzmem”.

Honorowy patronat nad Konfe-
rencją objął Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty. Współorganiza-
torem był Powiat Goleniowski i 
Stowarzyszenie „NASZE SZAN-
SE”, działające przy SOSW w No-
wogardzie. Partnerami Konferen-
cji była Specjalistyczna Poradnia 
Terapeutyczna Dla Dzieci, Mło-
dzieży i Ich Rodzin w Nowogar-
dzie oraz Fundacja PRO LON-
GA VITA Instytut Rozwoju Nauk 
o Zdrowiu i Usług Medycznych 
w Szczecinie. Dyrektor ośrod-
ka Joanna Wardzińska powitała 
wszystkich zaproszonych gości i 
oddała głos Pani Magdalenie Za-
rębskiej-Kuleszy Zachodniopo-
morskiemu Kuratorowi Oświa-
ty, która dokonała uroczystego 
otwarcia konferencji. Głos zabrali 
również: przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie P. dr 
Zbigniew Mazur Skarbnik Po-
wiatu, P. Robert Czapla Burmistrz 

Nowogardu i P. Irena Juszczyk dy-
rektor nowogardzkiej poradni, 
a także P. Jolanta Kamola z Fun-
dacji PRO LONGA VITA, która 
przedstawiła informacje dotyczą-
ce projektu promującego zdrowie. 
Kolejnym punktem konferencji 
były wykłady i prezentacje spe-
cjalistów dotyczące tematu konfe-
rencji: - dr Beata Brzostek dyrek-
tor SOSW w Tanowie, wykładow-
ca PUM w Szczecinie przedstawi-
ła prezentację pt. „Dziecko z au-
tyzmem”, - mgr Marzanna Kacz-
marska, pedagog specjalny, glot-
todydaktyk, polonistka, długolet-
ni nauczyciel w SOSW w Nowo-
gardzie, mówiła o dziecku z au-
tyzmem w szkole na przykładzie 
uczennicy naszej placówki, - mgr 
Anna Bielida psycholog, psycho-
terapeuta, psychotraumatolog w 
Specjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich 
Rodzin w Nowogardzie, przedsta-

wiła prezentację pt: „Z dzieciń-
stwa dobrze pamiętam ten lęk – 
uraz psychiczny i jego wpływ na 
młodego człowieka”, - mgr Wie-
sława Wawrzyniak, socjolog, wy-
kładowca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, mama Piotra z Zespołem 
Down’a,  opowiedziała o swoich 
odczuciach, jako rodzic wycho-
wujący dziecko z niepełnospraw-
nością. Prelekcje specjalistów były 
wzbogacone wzruszającymi wy-
stępami wychowanków ośrod-
ka. Po zakończeniu części wykła-
dowej dyrektor ośrodka, P. Joan-
na Wardzińska, wręczyła statuetki 
„Przyjaciel Szkoły – Serce za Ser-
ce” osobom, które od lat wspierają 
i współpracują z placówką, są to: - 
Pani Magdalena Zarębska – Kule-
sza Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty w Szczecinie, - Pani prof. 
dr hab. Beata Karakiewicz - Prze-
wodnicząca Rady Fundacji PRO 
LONGA VITA Instytut Rozwoju 

Nauk o Zdrowiu i Usług Medycz-
nych, Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu PUM w Szczecinie, - 
Pani Aneta Drążewska - dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry, - Pani Irena Juszczyk – dyrek-
tor Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej Dla Dzieci, Młodzieży 
i Ich Rodzin w Nowogardzie, part-
ner naszej konferencji, - Pani Jo-

wita Pawlak – radna ziemi nowo-
gardzkiej. Pani Kurator uroczyście 
zamknęła konferencję, a uczestni-
cy zostali zaproszeni na rozmowy 
w kuluarach i poczęstunek przy-
gotowany przez uczniów szkoły 
zawodowej pod kierunkiem na-
uczycieli praktycznej nauki zawo-
du.

Info: własna

Festiwal piosenki „O bursztynową Nutkę”

Maja z „Trójki” najlepsza
W piątek (3 czerwca), uczennica klasy szóstej – Maja Tę-
błowska, reprezentowała Szkołę Podstawową nr 3 w Nowo-
gardzie na XXXIV edycji Ogólnopolskiego Dziecięco - Mło-
dzieżowego Festiwalu Piosenki ,,O Bursztynową Nutkę”.

Organizatorem Festiwalu był 
Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Pa-
tronat honorowy objął Burmistrz 
Trzebiatowa Józef Domański. W te-
gorocznej edycji Festiwalu wystąpi-
ło około 100 wykonawców, w tym 
soliści i zespoły m.in. z Kołobrze-
gu, Świnoujścia, Szczecina, Kosza-
lina, Piły, Gryfic, Świdwina, Zło-
cieńca, Mrzeżyna, Recza. Maja wy-
stąpiła wśród reprezentantów kate-
gorii wiekowej klas IV-VI wykonu-

jąc utwór pt. ,,A w parkach jesień”. 
Poziom Festiwalu był bardzo wyso-
ki, uczestnicy prezentowali umie-
jętności wokalne, swój talent, do-
świadczenie sceniczne i pomysło-
wość wykonania utworów. Występ 
uczennicy SP nr 3 w Nowogardzie 
okazał się wielkim sukcesem - Maja 
wyśpiewała I miejsce zdobywając 
dyplom i nagrodę. Gratulujemy ko-
lejnej wygranej. Brawo za zwycię-
stwo!  Info: własna    

Laureatka I miejsca – Klara Kraszewska Laureatka II miejsca – Kalina Kaczmarek
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witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Bartuś syn Agaty Sala-
mon ur. 1-06-2016 z Ma-
szewa

Gracjan syn Anny Zając 
ur. 31-05-2016 z Nowo-
gardu

iV runda mistrzostw strefy Polski Zachodniej

Motocross w Nowogardzie!
Już w najbliższą niedzielę (12 czerwca), o godzinie 12:00, rozpocznie się pierwszy wyścig motocrosso-

wej IV Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej, która odbędzie się w Nowogardzie. Wszystkich ki-
biców z naszej gminy zapraszamy na „Smoczaka”, aby dopingowali zawodników KM „Cisy” Nowogard. 
Poniżej prezentujemy harmonogram zawodów.

KR

Ostatnie mecze ligowe 

„Pomorzanki” 
czekają na cud
W najbliższy weekend, drużyny Pomorzanina Nowogard roze-
grają ostatnie mecze ligowe w sezonie 2015/2016. Pierwszy ze-
spół na prośbę Iny Ińsko, swoje spotkanie przed własną publicz-
nością rozegra już w piątek (10 czerwca), o godzinie 18:30. Drugi 
zespół w niedzielę, o godzinie 12:00, zagra w Szczecinie, z tamtej-
szą Vielgovią. Pomorzanki również w niedzielę, o godzinie 12:00, 
zagrają w Gryfinie z tamtejszym Energetykiem, licząc na cud i 
stratę punktów Orła Wałcz. 

Po raz ostatni w roli trenera 
pierwszej drużyny Pomorzanina, 
w piątek, o godzinie 18:30, zapre-
zentuje się Fernando Maia Batista. 
Jak informowaliśmy już na 2 stro-
nie tego wydania DN, od przyszłe-
go sezonu zastąpi go Zbigniew Gu-
mienny. Pomorzanin swój mecz ro-
zegra w piątek, na prośbę gości z Iń-
ska. Po niespodziewanej wygranej z 
Arkonią Szczecin, wierzymy, że no-
wogardzianie pójdą za ciosem i na 
zakończenie tego przykrego sezonu 
wygrają również u siebie z Iną. 

Drugi zespół Pomorzanina roz-
grywki zakończy wyjazdem do 
Vielgovi Szczecin. Rywale zajmu-
ją 6. miejsce w ligowej tabeli, a w 
pierwszym meczu wygrali w No-
wogardzie 1:0. Miłym akcentem dla 
kibiców Pomorzanina, byłby przy-

zwoity występ i wywalczenie punk-
tów na boisku w Szczecinie. 

„Pomorzanki” na koniec zagra-
ją w Gryfinie z tamtejszym Energe-
tykiem, który nie powinien być po-
ważniejszym rywalem. Można spo-
dziewać się wysokiej wygranej pod-
opiecznych Pawła Błaszczyka, które 
myślami z pewnością będą na bo-
isku w Wałczu, gdzie liderki podej-
mować będą trzeci zespół Olimpii. 
Tylko cud może sprawić, że Orzeł 
straci u siebie na boisku punkty. 
Wygląda na to, że zawodniczki Po-
morzanina awans do II Ligi prze-
grają pechowo jedną bramką, któ-
ra w dwumeczu z Wałczem zade-
cyduje o tym, że to Orzeł awansu-
je wyżej...

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
30. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko (10.06; 18:30)
Błękitni II Stargard – Morzycko Moryń (11.06; 12:00)
Zorza Dobrzany – Arkonia Szczecin (11.06; 12:00)
Stal Szczecin – Energetyk Gryfino  (11.06; 12:00)
Stal Lipiany – Sparta Węgorzyno  (11.06; 12:00)
Rega Trzebiatów – Polonia Płoty  (11.06; 12:00)
Iskra Golczewo – Sarmata Dobra  (11.06; 12:00)
Piast Karsko – Kłos Pełczyce  (11.06; 12:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
26. kolejka:
Aquila Szczecin – Zjednoczeni Kobylanka (12.06; 12:00)
Światowid Łobez – Zalew Stepnica (12.06; 12:00)
Znicz Niedźwiedź – Hanza Goleniów (12.06; 12:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II (12.06; 12:00)
OKS Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze (12.06; 12:00)
Pomorzanin Przybiernów - Orzeł Łożnica 0:3 (walkower)
Rybak Wełtyń – Kasta Majowe  0:3 (walkower)
III Liga Kobiet 2015/2016
18. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica (12.06; 12:00)
Orzeł Wałcz – Olimpia III Szczecin (12.06; 12:00)
Hattrick Kołobrzeg – Kotwica Kołobrzeg (12.06; 12:00)
Energetyk Gryfino – Pomorzanin  (12.06; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Błękitni II Stargard (12.06; 12:00)

HARMONOGRAM CZASOWY
IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w 

Motocrossie
Nowogard , 12 czerwiec 2016 rok
1. Biuro zawodów czynne 7:00 – do zakończenie za-

wodów
2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów 7:30
3. Kontrola techniczna 7:00 – 11:00
4. Egzamin teoretyczny na certyfikat 8:00
5. Treningi dowolne i kwalifikacyjne 8:30 – 11:30
Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 

25-minutowy, podzielony na trzy następujące bez-
pośrednio po sobie części:

I część - 10 – minutowy trening dowolny
II część - 10 – minutowy trening kwalifikacyjny
III część - 5 – minutowa próba startów
- klasa MX Masters 8:30 - 8:55
- klasa MX65 8:55 - 9:20
- klasa MX85 + MX Kobiet 9:20 - 9:45
- klasa MX2J + MX Open 9:45 - 10:10
- klasa MX2C 10:10 - 10:35
- klasa MX1C 10:35 - 11:00
- klasa MX Quad Open 11:00 - 11:25
6. Start:
Pierwszy wyścig:
- klasa MX Masters - przedpark 11:50 -start 12:00 

(15min+2)
- klasa MX 65 - przedpark 12:15 -start 12:25 

(10min+2)
- klasa MX85 + MX Kobiet - przedpark 12:35 -start 

12:45 (15min+2)
- klasa MX2J - przedpark 13:00 -start 13:10 

(15min+2)
- klasa MX2C - przedpark 13:25 -start 13:35 

(15min+2)
- klasa MX1C - przedpark 13:50 -start 14:00 

(15min+2)
- klasa MX Open - przedpark 14:15 -start 14:25 

(15min+2)
- klasa MX Quad Open - przedpark 14:40 -start 

14:50 (15min+2)
Drugi wyścig:
- klasa MX Masters - przedpark 15:05 -start 15:15 

(15min+2)
- klasa MX 65 - przedpark 15:30 -start 15:40 

(10min+2)
- klasa MX85 + MX Kobiet - przedpark 15:50 -start 

16:00 (15min+2)
- klasa MX2J - przedpark 16:15 -start 16:25 

(15min+2)
- klasa MX2C - przedpark 16:40 -start 16:50 

(15min+2)
- klasa MX1C - przedpark 17:05 -start 17:15 

(15min+2)
- klasa MX Open - przedpark 17:30 -start 17:40 

(15min+2)
- klasa MX Quad Open - przedpark 17:55 -start 

18:05 (15min+2)
7. Zakończenie zawodów - około godziny 18:30
UWAGA: ostateczną decyzję o połączeniu klas po-

dejmie Dyrektor Zawodów w uzgodnieniu z Sędzią 
Głównym zawodów. O zmianach zawodnicy będą 
powiadomieni na odprawie. Zmianie nie ulegnie go-
dzina startu pierwszego wyścigu.

ESTOWARZYSZENIE NOW
OGARDZKI 

  KLUB BIEGACZA
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r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklama

reklama reklama

„Najpiękniejszych chwil”
W życiu nie zaplanujesz

One przyjdą same
Z okazji ukończenia  

18 ROKU żYCIA

Hubertowi Fasuła
wszystkiego co najlepsze

życzy Chrzestna z Rodziną

ŻycZeNia

wynajmę 
powierzchnie 
magazynowe 

i biurowe,
Nowogard 

bliskie centrum 
 tel. 601544530 

SPRZEDAM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Świdwin cup

Zwycięstwo młodych nowogardzian
W sobotę (4 czerwca), młodzi podopieczni ze szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola, działają-
cej przy klubie Pomorzanin Nowogard, wystąpili w Świdwinie na turnieju „Świdwin Cup”. 
Nasi młodzi piłkarze wygrali wszystkie mecze zdobywając 1. miejsce. 

W Świdwinie zaprezentowali się 
piłkarze z rocznika 2009, trenują-
cy w szkółce piłkarskiej Brazil Da 
Bola, która współpracuje z Pomo-
rzaninem Nowogard. Młodzi pod-
opieczni Roberto Mendesa, naj-
pierw pokonali pierwszy zespół 
Akademii Piłkarskiej Technika 
Świdwin 2:0. Następnie bez proble-
mów uporali się z Mewą Resko, wy-
grywając 3:0. W trzecim spotkaniu 
nowogardzianom przyszło rywali-
zować z adeptami Brazil Da Bola ze 
Stargardu i w tym pojedynku, Po-
morzanin ponownie wygrał 2:1. Na 
koniec nowogardzcy piłkarze roz-
gromili drugi zespół Technika Świ-
dwin 5:0. Zawodnicy z Nowogar-
du w pełni zasłużenie wywalczyli 1. 
miejsce na Świdwin Cup. Najwię-
cej bramek dla Pomorzanina strze-
lił Jakub Szmit (6 goli). 

 Dodajmy, że szkółka wciąż pro-
wadzi nabór dla dzieci do lat 3 i 
serdecznie zachęca do zgłaszania 
swoich pociech wszystkich zain-
teresowanych. Więcej informacji 
pod nr. 512 788 628.  

KR
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„Pomorzanki” gromią w zaległym meczu

Piorunująca druga połowa
W środę (8 czerwca), o godzinie 16:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard rozgrywały w Star-
gardzie zaległy mecz 10. kolejki, z Błękitnymi II. Po niemocy strzeleckiej w pierwszej czę-
ści spotkania, „Pomorzanki” mocno zmobilizowały się w szatni i w drugiej części gry roz-
biły swoje rywalki, tym samym notując 11. zwycięstwo z rzędu.  

Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:0)
Gole: Małgorzata Labuda, Katarzyna Piotrowska, Julia Górniacka, Patrycja 

Kozioł
Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Róża Misiak, Weronika Go-

dziszewska, Klaudia Korgiel – Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Wołk, Aleksan-
dra Mościńska (Oliwia Czerewacz), Weronika Rzeplińska (Julia Górniacka) – Pa-
trycja Kozioł (Daria Furmańczyk), Małgorzata Labuda.

III Liga Kobiet 2015/2016
10. kolejka (mecz zaległy):
Błękitni II Stargard – Pomorzanin Nowogard 0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 women PZZ wałcz 17 45 93 11 15 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 17 45 85 6 15 0 2
3 Fala Międzyzdroje 17 37 83 14 12 1 4
4 Zalew Stepnica 17 30 76 30 10 0 7
5 Vielgovia Szczecin 17 26 55 25 8 2 7
6 Olimpia III Szczecin 17 23 48 34 7 2 8
7 AP Kotwica Kołobrzeg 17 22 32 23 7 1 9
8 Błękitni II Stargard 17 17 14 50 5 2 10
9 Energetyk Junior Gryfino 17 6 32 98 2 0 15
10 Hattrick Kołobrzeg 17 0 0 227 0 0 17

Piłkarki Pomorzanina Nowo-
gard dopiero w drugiej połowie 
rozstrzygnęły spotkanie na swoją 
korzyść. W pierwszej części pod-
opiecznym Pawła Błaszczyka bra-
kowało nieco szczęścia, jak choć-
by po rzucie rożnym wykonywa-
nym przez Katarzynę Piotrow-
ską. Wówczas najpierw strzałem 
głową w poprzeczkę trafiła We-
ronika Rzeplińska, zrobiło się za-

mieszanie, po którym futbolówkę 
przejęła Patrycja Kozioł, jednak 
jej strzał również zatrzymał się 
na poprzeczce. Mocno zmotywo-
wane zawodniczki z Nowogardu 
szybko zdobyły pierwszą bramkę 
po zmianie stron. Rzut rożny wy-
konywała Katarzyna Piotrowska, 
a ładnym strzałem głową z oko-
ło 8 metrów, popisała się Małgo-
rzata Labuda, zdobywając gola dla 

swojej drużyny. Druga bramka to 
szybka wymiana piłki na jeden 
kontakt pomiędzy Patrycją Kozioł 
oraz Katarzyną Piotrowską, któ-
ra przymierzyła z narożnika pola 
karnego po długim słupku, a fut-
bolówka po jej strzale wpadła w 
samo okienko bramki gospodyń. 
Trzeci gol to zarazem najpiękniej-
sza akcja meczu. W roli głównej 
ponownie wystąpiła Katarzyna 

Piotrowska, która asystowała, na-
tomiast na listę strzelców wpisała 
się Julia Górniacka, która w dru-
giej części pojawiła się na boisku. 
Piotrowska z Górniacką wymie-
niły kilka podań, przeprowadza-
jąc dwójkową akcję. Gra z „klep-
ki” pozwoliła piłkarkom Pomo-
rzanina w dwójkę wymanewro-
wać pięć rywalek, Piotrowska na 
koniec idealnie dograła do Gór-
niackiej, która w sytuacji sam na 

sam nie dała szans bramkarce ry-
walek. Kropkę nad „i” postawiła 
Patrycja Kozioł, która otrzyma-
ła podanie z głębi pola, przedry-
blowała rywalkę i huknęła z oko-
lic „szesnastki” pod poprzeczkę 
bramki gospodyń. Po piorunu-
jącej drugiej części gry „Pomo-
rzanki” wciąż pozostają w walce 
o awans i notują 11. zwycięstwo z 
rzędu. 

KR

Zawody wędkarskie dla dzieci

Wystartowało 24 młodych wędkarzy
W niedzielę (5 czerwca), na jeziorze Nowogardzkim odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży do lat 16, zorganizowane przez Koło Miejsko-Gminne PZW 
w Nowogardzie. Przy wspaniałej słonecznej pogodzie, w zawodach wystartowało 24 zawodników, w tym 10 dziewczynek. 

W grupie wiekowej do 10 lat 
walczyło 10 zawodników, w grupie 
11-12 lat rywalizowało 5 młodych 
wędkarzy, natomiast w przedziale 
13-16 lat wystartowało 9 zawod-
ników. Młodych wędkarzy, jak i 
towarzyszące im rodziny przywi-
tał Prezes Koła Edward Paszkie-
wicz. Po zajęciu stanowisk o go-
dzinie 9:15, przyszli adepci węd-
karstwa rozpoczęli rywalizację 
o najwyższy stopień na podium. 
Trzeba przyznać, że w dniu zawo-
dów, brania ryb używając termi-
nologii z kalendarza wędkarskie-
go, okazały się średnie i prawie 
wszystkim wędkarzom udało się 
jakąś rybę złowić. Zawody zakoń-
czyły się o godzinie 11:15. 

W grupie wiekowej do lat 10, 
1. miejsce zdobył Szymon No-
cek, który uzyskał 1360 punktów. 
Na 2. miejscu uplasowała się Lena 
Przybyłek, z liczbą 990 punk-

tów na koncie. Na trzecim stop-
niu podium, tak jak w roku ubie-
głym, stanął zdobywca 940 punk-
tów Igor Kwiatkowski. 

W grupie wiekowej 11-12 lat 
najlepsza okazała się Patrycja Mi-
kuła, która osiągnęła wynik 1380 
punktów. Drugie miejsce przypa-
dło Jakubowi Kaczmarkowi, który 
uzbierał 940 punktów. Na 3. miej-
scu sklasyfikowana została Kata-
rzyna Kowalska ze 150 punktami 
na koncie. 

W grupie wiekowej 13-16 lat 
zwyciężył znakomicie wędkują-
cy Miłosz Kowalczyk, który zgro-
madził 1070 punktów. Na 2. miej-
scu uplasował się Mateusz Leonik, 
który uzyskał 1010 punktów, po-
prawiając swój ubiegłoroczny wy-
nik o jeden stopień podium wy-
żej. Trzecie miejsce przypadło Ja-
kubowi Ziółkowskiemu, który 
uzbierał 480 punktów. 

Gratulujemy dzieciom oraz 
młodzieży znakomitych wyników 
i zapraszamy do udziału w podob-
nych imprezach. Zwycięzcy zawo-
dów w poszczególnych grupach 
wiekowych, otrzymali pamiąt-
kowe puchary i nagrody rzeczo-
we. Upominki otrzymali również 
wszyscy młodzi wędkarze, któ-
rzy startowali w zawodach. Spe-
cjalną nagrodę w postaci sprzętu 
wędkarskiego dla Julii Zwierzak 
i Krzysztofa Zwierzaka ze szkół-
ki wędkarskiej z Krzywic, prowa-
dzonej przez Bogdana Kondrato-
wicza, ufundował Członek Koła 
Miejsko-Gminnego PZW w No-
wogardzie- Tadeusz Kozieł. 

Wręczenia pucharów i upomin-
ków dokonali Prezes Koła Edward 
Paszkiewicz i sędzia główny zawo-
dów Jan Leśniewski. Obsługę za-
wodów pełnili: skarbnik Koła Da-
nuta Rekowska, sędziowie kon-

trolni- Józef Jóźwiak, Jan Stępień, 
Zbigniew Kolasa i sędzia sekre-
tarz Tadeusz Siembida. Zarząd 
Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie zadbał również o 
poczęstunek dla uczestników im-
prezy w postaci pieczonych kieł-
basek, słodyczy i napojów. Zarząd 

Koła serdecznie dziękuje wszyst-
kim uczestnikom zawodów za 
udział i życzy miłego wypoczyn-
ku z wędką. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Członek zarządu Koła MG PZW 
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

P10.2.ś-czb.d/o

Publiczne Przedszkole  
z Oddziałami integracyjnymi Zielone Przedszkole 

ul. Zielona 11, 72-200 Nowogard,  tel. 91 39 26 691

SZUKA DOSTAWCY POSIłKóW DLA DZIECI  
w wieku 2,5-6 lat  (około 200 posiłków dziennie)
Oferty proszę składać do 31.05.2016 r. na adres e-mail: CE.Zielo-

na11@gmail.com lub osobiście 
Oferta powinna zawierać:
1. Warunki cateringu
2. Przykładowe menu 15 dni
3. Gramaturę posiłków
4. Cenę 
Menu powinno respektować normy żywieniowe oraz zapisy z 

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia po nowelizacjach.

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aterima meD.  
telefon 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

Zatrudnię 
• tokarza • frezera 

• elektryka-konserwatora 
• operatora tokarki CNC 

w Goleniowie
tel. 602 170 075

sZukam  
przyjaciółki na żonę, 

teren Nowogardu. 
887 101 936

reklama

reklama reklama

SPRZEDAM DZIAłKę 
BUDOWLANĄ 

przy ul. Górnej o pow. 23 ar 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia każdej 

działalności. 695 100 700

Dom Pomocy społecznej Nowogardzie
smużyny 2 z Filią Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9

ZatruDNi Na umOwę O Pracę:
kucharzy / pomoce kuchenne

na umowę o pracę
wykształcenie:
• średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, podstawowe
system i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 12:00-20.00
Osoby do kontaktu:
p. Brożyna Bożena - kierownik kuchni, tel. 91 392 08 25 wew. 38
Sekretariat - Kadry tel. 91 392 08 25 wew. 31

opiekunów
na umowę o pracę

wykształcenie:
• minimum średnie, wyższe lub wyższe w trakcie uzupełniania
system i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 14.00- 22.00; 7.00- 19.00; 
22.00-6.00.
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy.
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno-opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

terapeutę zajęciowego
na umowę o pracę

wykształcenie:
• wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań 
na stanowisku, średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
system i rozkład czasu pracy:
• równoważny system pracy tj. praca w godzinach 9.00 -17.00; 7.00-15.00
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy,
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno- opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Serdeczne 
podziękowania  
dla Adama 
Fedeńczaka  

za zorganizowanie 
Dnia Dziecka 

dziękują 
sympatyczne 

Dzieci z Trzechla

mistrzostwa Połczyna Par Deblowych w tenisie ziemnym

Zwycięstwo pary Kamiński/Janiszyn
W sobotę (4 czerwca), o godzinie 10:00, w miejscowości Połczyn Zdrój, odbyły się Mistrzo-
stwa Połczyna Par Deblowych w tenisie ziemnym. Nowogard reprezentował Krzysztof Kamiń-
ski, który w parze wystąpił z tenisistą z Maszewa – Arturem Janiszynem. Nasz reprezentant ze 
swoim partnerem pomimo nieudanego startu, sięgnął po zwycięstwo w mistrzostwach.   

Krzysztof Kamiński oraz Ar-
tur Janiszyn ponownie otrzyma-
li zaproszenie od Pana Dariusza 
Osickiego na deblowy turniej teni-
sa, który corocznie odbywa się na 
przełomie maja i czerwca. W tym 
roku Mistrzostwa Połczyna Par De-
blowych w tenisie ziemnym, odbyły 
się w minioną sobotę (4 czerwca), 
na dwóch kortach ceglastych usa-
dowionych w malowniczym Parku 
Zdrojowym pomiędzy uzdrowiska-
mi. Turniej rozpoczął się o godzinie 
10:00 i trwał do godziny 18:00, przy 
rewelacyjnej słonecznej pogodzie. 
Do turnieju zgłosiło się 6 par deblo-
wych. Połczyn Zdrój reprezentowa-
ły 4 pary, 1 para przyjechała ze Zło-
cieńca oraz nowogardzko-maszew-
ska para Krzysztof Kamiński/Artur 
Janiszyn. Po trzy pary rozlosowano 
do dwóch grup A i B. W grupach 
rozgrywki odbywały się w systemie 
„każdy z każdym” i z każdej grupy 
do dalszych rozgrywek przechodzi-
ły dwie najlepsze pary. Każdy mecz 
odbywał się do dwóch wygranych 
pełnych setów od 0:0, a w przypad-
ku remisu 1:1 rozgrywano dodat-
kowy tie-break do 10 punktów.

Pierwszy mecz Kamiński i Ja-
niszyn przegrali w tie-breku przy 
stanie 1:1 (6:4, 4:6) z parą ze Zło-
cieńca, czyli Krzysztof Baran/Piotr 
Klimczyk, tym samym start okazał 

się fatalny i szybko trzeba było wy-
ciągnąć wnioski na następne roz-
grywki. Kolejny mecz poszedł gład-
ko z parą z Połczyna i Krzysztof Ka-
miński z Arturem Janiszynem roz-
gromili rywali bez straty gema (6:0, 
6:0). W kolejnym starciu z następ-
ną parą z Połczyna-Jackiem Lubiń-
skim/Grzegorzem Chudekiem, no-
wogardzko-maszewska para poszła 
za ciosem, wygrywając 6:0, 6:1, co 
dało naszemu tenisiście awans do 
meczu finałowego, w którym po-
nownie przyszło walczyć z parą za 
Złocieńca, z którą Kamiński i Jani-
szyn przegrali „na wejściu”. Pierw-
sze dwa sety zakończyły się remi-
sem 1:1 (6:4, 4:6) i dodatkowy tie-

-brek, w którym przy stanie 7:4 Ar-
turowi Janiszynowi strzelił naciąg, 
przez co nasza para straciła punkt. 
Po wymianie rakiety  Kamiński i 
Janiszyn doprowadzili do remisu 
10:10, przeciwnicy zdobywają 5 pi-
łek meczowych, które zostały obro-
nione i następnie po remisie 15:15,  
nowogardzianin i kolegą z Masze-
wa, zdobywa dwa punkty decy-
dujące o zwycięstwie w Mistrzo-
stwach Połczyna. Trzy pary zwycię-
skie otrzymały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów, 
którymi było Połczyńskie Towarzy-
stwo Tenisowe i Sportowe „mecz”.

KR

Na zdjęciu od lewej- Artur Janiszyn i Krzysztof Kamiński, po swoim zwycięstwie w 
Mistrzostwach Połczyna Par Deblowych w tenisie ziemnym
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OGŁO sZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie przy jeziorze
2 pokoje, 48 m2 cena 169 tys

NierucHOmOŚci

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

•	 sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po byłym 
sklepie w Karsku. 609 245 816 

•	 sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. cie-
kawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53, 
61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzęzno – 
nowe bloki. Cena do uzgodnienia. 600 
695 151

• Wydzierżawie lokal o pow. 200 m2 w cen-
trum Nowogardu. 604 215 937

•	 sprzedam dom stan surowy na działce 
1,5 ha, oraz działki budowlane w Olcho-
wie. 723 025 325 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka przy 
domu 28 arów, ładnie położona. 91 39 21 
430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II,cena 
130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowogardu, 
55 tys. 91 45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w 
Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowego, 
bezczynszowego. 601 493 880

•	 sprzedam rozpoczętą budowę. tanio. 
507 045 404

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z gara-
żem. Tel. 608 853 710

•	 sprzedam działkę ogrodową 3 ary, 
ul.Ogrodowa. 534 991 778

• Sprzedam działkę budowlaną przy Asny-
ka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

•	 sprzedam dom w Nowogardzie, pod-
piwniczony, blisko centrum, spokojna 
ulica. tel. 605 856 611 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z gara-
żem w Nowogardzie. Tanio. 600 177 163

• Sprzedam mieszkanie 3  pokoje, 3 maja, 
129 tys. Tel. 888 313 884

•  Kupię działkę ogrodową z murowaną al-
tanką przy ul. 15 Lutego. Tel. 887 077 570

•	 sprzedam pilnie całe pietro kamieni-
cy z mieszkaniem i pomieszczeniem po 
byłej przychodni lekarsko-stomatolo-
gicznej o pow. ok. 300m2 w Dobrej No-
wogardzkiej. idelana na hotel, przed-
szkole, działalność gospodarczą. cena 
do uzgodnienia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Armii Kra-
jowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, cen-
trum.tel. 721 909 348

•	 wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam lokal niecałe 40m2, po remon-
cie, 3 pomieszczenia na biuro lub mieszka-
nie, pełne wysposażenie łazienkowe, role-
ty antywłamaniowe + wolnostojący, mu-
rowany budynek typu kiosk ok. 7M2, ul. 3 
Maja Nowogard, całość 66 000 zł. Tel. 601 
541 164 

• Do wynajęcia mieszkanie, 4 pokojowe od 
lipca. 604 441 609 

• Sprzedam lokal pod działalność handlo-
wą. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. Tel.663 
585 109 

• Sprzedam kawalerkę do remontu 32 m2 z 
piwnicą i szopką w Nowogardzie ul. Mły-
narska. Tel. 785 600 270 lub 601 424 982 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bez-
czynszowe, 60m, z ogrodem, Bohaterów 
Warszawy. 609 630 095 

•	 sprzedam działkę budowlaną przy 
monte casino. 695 400 600

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Słajsinie 2 pokoje 36m2 + działka. 504 101 
060

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
bezczynszowe Bema. 692 120 127 

• Do wynajęcia garaż na busa, ul. Jana Paw-
ła II. 609 307 242 

• Sprzedam działkę w Kościuszkach 1075 
m2  i działkę ogrodową na Radosławiu 
0,733 ha. Tel. 512 416 864 po 18stej

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 517 
503 673

• Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy 
Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-budow-
laną przy stacji benzynowej w Olchowie. 
601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 a, 
Asnyka 3b. Cena 420 tys. 786 919 296

mOtOryZacja

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 3 
drzwiowa, poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 815

• Opony szestnastki. Tanio sprzedam. Tel. 
605 856 538

• Sprzedam części do Opla Omegi, 2 l, ben-
zyna. 661 618 505 

rOlNictwO

•	 sprzedam siano w kostach . 782 036 
086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 
95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995 

•	 sprzedam łubin. 781 469 377  

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, mul-
czowanie. 508 404 704 

• Sprzedam siano, zbiór własny, 40ha, 
Trzcińsko-Zdrój 503162215

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 180 km, 
stan dobry. 515 378 885 

•	 sprzedam młode nioski osimiomie-
sięczne. 91 39 20 307 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 654 

usŁuGi

•	 mONtaŻ mebli, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 Firma usŁuGOwa „Zielona”. wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DywaNów, 
wykŁaDZiN, taPicerki meblOwej 
samOcHODOwej/ skórZaNej mate-
riaŁOwej / POŚcieli weŁNiaNej / la-
NOliNĄ/sPrZĄtaNie: cZysZcZeNie 
FuG.tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dachowe, 
docieplenia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, oczka, grille, ta-
rasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Usługi elektryczne, wykonam wszelkie in-
stalacje elektryczne w domach jednoro-
dzinnych. 782 573 400

•	 kredyty dla osób fizycznych, rolników i 
firm. Pożyczki bez bik. Hipoteki. 607 09 
25 09, 697 08 25 09 

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI. 665 720 
037 

Praca

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• ambercare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Jesteś odpowiedzialny (mężczyzna) masz 
od 20-50 lat, chcesz dorobić w weekendy i 
zarobić ok. 150 zł za dzień. Zadzwoń. Mile 
widziane prawo jazdy. Tel. 604 960 226

• Zatrudnię na staż do salonu optycznego 
z możliwością pracy w soboty. Kontakt 91 
39 27 272

•	 Nowopowstająca aPteka w Nowo-
gardzie zatrudni kierownika, magi-
stra, technika farmacji i pomoc aptecz-
ną z doświadczeniem. aplikacje z dopi-
skiem: “nowogard praca” proszę prze-
syłać na adres: praca@aptekadyzurna.
pl. kontakt: 602400030

• Zlecę położenie kafli 60 m. 694 459 638

• Przyjmę do pracy ekipę budowlaną, Wro-
cław z zakwaterowaniem. 577 003 789 

• Zatrudnię na budowę. 601 587 438 

• Zbiór truskawek w Olchowie. Tel.693 344 
778

• Zatrudnię stolarza i osoby do pomocy 
przy pracach stolarskich. 503 084 687 

• Zatrudnię do pracy w lesie drwala, pilarza 
i pomocnika pilarza. 511 592 559 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 
948 214 

• Zatrudnię tynkarza lub pomocnika tynka-
rza. 726 150 975 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 289 

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z doświadcze-
niem do nowo otwierającego sie salonu. 
570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 607 
654 692 

iNNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czerwoną. 
664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 915  

• Sprzedam rower góral i cześci Żuk, War-
szawa. Tel. 661 811 611

• WYNAJMĘ STANOWISKO DLA MANIKIU-
RZYSTKI W NOWO POWSTAŁYM SALONIE 
NR TEL: 570-645-440 

• Owczarek niemiecki długowłosy 10 mie-
sięczny, ładny. 91 39 21 828 

•	 cZereŚNie OkaZja! Zdrowe, niepry-
skane, możesz już za jedyne 5 zł/kg so-
bie zerwać, Gienek korneluk Glicko 12. 
tel: 600-653-124

• Sprzedaż miodu naturalnego z wła-
snej pasieki tegoroczny, mniszkowy 
rzepakowy przy zakupie 3 słoików do-
wóz na terenie Nowogardu gratis. 603 
079 044 

• Sprzedam wózek głęboki retro. 881 238 
037 

• Sprzedam fotelik samochodowy z bazą. 
881 238 037 

• Przecinarkę stołową ”382” silnik 3kw. 785 
182 423 

• Sprzedam camping „KNAUS” stan B.D. 
zarejestrowany, opłacony, telewizor, lo-
dówka, zlew, kuchenka gazowa. Cena 
3000 zł. Wyposażenie kompletne. 537 
561 140 



10-13.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

^
Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

zapraszamy na http://portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays
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określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays
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Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria c+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zapraszamy dzieci i młodzież na wakacje  
z Hufcem ZHP stargard 

w tym roku organizujemy:
• Obóz harcerski „ Świat Indian” w Świętouściu 10-20.07.2016 - 550 zł 
• Kolonia zuchowa  „Wyspa Skarbów” w Świętouściu 16-24.07.2016 

- 450 zł
• Obóz wypoczynkowy 25-31.07.2016 „Piracka Przygoda” w Święto-

uściu - 450 zł
• Obóz  harcerski 4-19.08.2016  HBO ”Zalesie” k. Wadowic -1080 zł

Zapraszamy również turystów do naszej Bazy Obozowej w Święto-
uściu, gdzie oferujemy noclegi z wyżywieniem (namioty i przycze-
py kempingowe)
bliższych informacji udziela komendant – tel. 667 189 714
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krZyŻówka DziennikaKUPon  44
20. krótka wiadomość tekstowa
21. romans
22. tytułowy bohater poematu Puszkina
23. pora klimatologa
24. niechęć
25. płynie przez Pinczów
26. lotnisko Paryża
27. dopływ Dunaju
28. wśród tukanów
29. bożyszcze fanów
30. jednostka pracy
31. ... Kamińska, aktorka żydowska
32. izraelska broń automatyczna

Poziomo:
33. obudowa mechanizmu korbowego
34. zadziera nosa
35. kierowca tramwaju
36. oścista pszenica
37. drogie futro
38. kawa lub herbata
39. w tytule powieści I. Jurgielewiczowej
40. anglo - amer. poeta (1907-73)
41. bucha z pieca
42. miasto portowe we Włoszech
43. Fryderyk(1865-1948), prawnik
44. innowierca u Byrona
45. poręczenie na wekslu
46. z Kofi Annanem na czele
47. cyrkowy błazen
48. między siódmą a dziewiątą
49. rodzaj pseudonimu literackiego
50. kanton w Szwajcarii
51. sypie pod nosem
52. grecka boginka tęczy
53. wstęp do opery
54. pajac z pantomimy
55. zieleń na Saharze
56. np. "Pani domu"
57. staropolski duch domostwa
58. Dobiecki
59. pisarz ros.(ur.1908)
60. pracował przy kasztanach
61. oman

PODPOWIEDŹ: INN, OLBIA, ONIEGIN, UBU.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. lichy utwór literacki
2. imię cesarzy Niemiec
3. brak poczucia rzeczywistości
4. dwudziesta trzecia litera grecka
5. miasto w Chinach
6. wydają go hamulce
7. potworny olbrzym mityczny
8. termin brydżowy
9. grecki władca wiatrów

10. obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego
11. "Janko Muzykant"
12. pachnący olejek z Bułgarii
13. miasto w Badenii Wirtenbergii (Niemcy)
14. Pere ...
15. pomocnik biskupa
16. angielski tytuł feudalny
17. cecha soczewki
18. miasto Szczepka i Tońka
19. jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Cnota 
jest w sercu, a nie gdzie indziej

Anita Budzich, Krystyna Kawa, Pelagia Feliksiak, 
Teresa Jasińska, Danuta Skworon, Christiana Syfert, 
Danuta Wdowińska, Lucyna Karbowiak, Halina Ste-
fańska, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina 
Szwal, Andrzej Leszczyński, Zofia Lepka, Władysła-
wa Huget, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Zofia Lepka, Krystyna Kawa, Teresa 
Jasińska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Alicja Włodarczyk, Bartek Feliksiak, Kacper 

Skowroński, Julia Grab, Kamil Feliksiak, Adaś Skow-
ronek, Mateusz Wiertalak, Michał Feliksiak

Zwycięzca:  Julia Grab
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa liNia mi krO bu sO wa serOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metrO tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZewóZ Osób - rO maN biŃcZyk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - sZcZeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZcZeciN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlcZewO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZewO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD jaZDy bu sów

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, jarosław bzowy, klaudia stefańska

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. boh. war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

iNFOrmatOr lOkalNy - NOwOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 13-15

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.2

reklAmA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

s. 3

Szóste Szuwary 
za nami 

s. 5

s. 2

Dwa poważne zdarzenia w ciągu jednego dnia  

Pechowy poniedziałek  
na drogach

s. 6

Ile zarabiają 
dyrektorzy szkół

Oświadczenia majątkowe 
nowogardzkich samorządowców 
w powiecie

ZBIór  
trUSkAWek 

Dąbrowa Nowogardzka. 
truskawka z szypułką.

 510 730 398

Dzień Dziecka  
w Nowogardzie

Droga koło byłej przesypowni (ponownie) 
zamknięta 

Czeka nas komunikacyjny 
paraliż?

Wypłacili już 1 
mln 800 tys. zł w 
ramach „500 plus”

Żaneta 
Zacharewicz 
nie zawiodła
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Dwa poważne zdarzenia w ciągu jednego dnia  

Pechowy poniedziałek  
na drogach
Wczoraj, doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych. Najpierw, na drodze w kierunku 
do Stargardu samochód wypadł z drogi. Kilka godzin później, w okolicach Strzelewa kie-
rowca wjechał w drzewo. 

Do pierwszego zdarzenia do-
szło przed południem, około 1,5 
kilometra za Nowogardem, na 
drodze nr 106 w kierunku Star-
gardu. Jak poinformowała poli-
cja, jadący Renault Clio mężczy-
zna, mieszkaniec gminy Dobra, 
nie dostosował prędkości do pa-
nujących na drodze warunków i 
wypadł z drogi, kończąc jazdę w 
rowie. W tym czasie nad Nowo-
gardem padał rzęsisty deszcz. Na 
drogach było ślisko. Na szczęście 
ani kierowcy Renault, ani innym 
użytkownikom drogi nic się nie 
stało. Kierujący został ukarany 
mandatem w wysokości 100 zł. Z 
pewnością czeka go też poważny 
remont auta. 

Mniej szczęścia miał kolej-
ny kierowca, który też wypadł z 

drogi. Około godz. 15:00, kilka-
set metrów przed Strzelewem, ja-
dący Peugeotem mężczyzna ude-
rzył w drzewo. Okoliczności wy-
padku bada nowogardzka poli-
cja. Kierowca doznał urazu mied-
nicy i został przetransportowany 
do szpitala.

Jak zapowiadają meteorolodzy, 
w najbliższych dniach pogoda ma 
być dość kapryśna. Zapowiadane 
są przelotne opady deszczu i gra-
du. Apelujemy o ostrożność. 

MS
fot. JB, RK

Pod Nowogardem, na drodze nr 106, kierującu Renoult Clio wpadł w poślizg i wy-
padł z drogi

Zdarzenie koło Strzelewa

termin rozpoczęcia budowy ronda przesunięty 

Zaczną jednak później  
Termin rozpoczęcia budowy ronda przy ulicach: Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy 
został przesunięty, z powodów opóźnień w dostawie niezbędnych materiałów. Prace mają 
się rozpocząć najwcześniej w środę, 15 czerwca. 

Zgodnie z zapowiedzią już 
wczoraj, tj. poniedziałek, 13 
czerwca, na placu budowy mie-
li się pojawić pierwsi pracownicy. 
Tak się jednak nie stało. Jak poin-
formował nas Mariusz Jażdzew-
ski z nowogardzkiego PRD, wy-
konawcy inwestycji, zawiódł do-
stawca, który miał dostarczyć ele-
menty niezbędne do wymiany 
fragmentu gazociągu, jaki miał 
być wymieniony w pierwszej ko-
lejności. W związku z tym kie-
rownictwo PRD przesunęło ter-
min rozpoczęcia budowy. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, prace ruszą w najbliższą 
środę. 

Przypomnijmy, że w trakcie ro-

bót drogowych skrzyżowanie ulic 
Poniatowskiego z Boh. Warsza-
wy zostanie częściowo wyłączone 
z ruchu, w konsekwencji wpro-
wadzonej tymczasowej zmiany 

w organizacji ruchu w tym ob-
szarze miasta. Ruch wzdłuż ulicy 
Boh. Warszawy w okolicy budo-
wy będzie się odbywał wahadło-
wo, tylko po jednej stronie. Nato-
miast ul. Poniatowskiego nie do-
jedziemy do skrzyżowania i po-
jazdy poruszać się będą objazda-
mi, w jedną stronę Żeromskie-
go (ruch prawą stroną od strony 
Stargardu), a w drugą ul. 15 Lute-
go (wyjazd na Stargard).

Takie utrudnienia czekają nas 
co najmniej do końca września. 
Do tego czasu budowa ronda ma 
zostać zakończona. 

MS

06.06.2016 r. 
godz. 07:10 
W miejscowości Bodzęcin, 

Krzysztof O. kierował samo-
chodem marki VW Transporter 
znajdując  się w stanie po użyciu 
alkoholu z wynikiem 0,24 pro-
mile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

godz. 18:30 
Na ul. Kowalskiej, Mateusz L. 

uszkodził samochód marki Opel 
Omega. 

08.06.2016 r. 
godz. 14:50
Na ul. Armii Krajowej zatrzy-

mano Marcina G., posiadające-
go przy sobie środki psychoak-
tywne. 

godz. 19:50 
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki Opel Astra. 

09.06.2016 r. 
godz. 10:10 

Powiadomienie o włamaniu do 
sklepu z odzieżą przy ul. Młynar-
skiej. 

godz. 14:20
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Warszawskiej 
ujął sprawcę kradzieży sklepo-
wej. 

godz. 18:10 
Na ul. Boh. Warszawy kierują-

cy samochodem marki Opel Vec-
tra wjechał w płot posesji. 

10.06.2016 r. 
godz. 16:30 
Powiadomienie o włamaniu 

na konto poczty elektronicznej, 
usunięciu danych oraz wykona-
niu operacji handlowych. 

12.06.2016 r. 
godz. 18:30 
Na ul. Górnej, przy Tobiaszu 

A. ujawniono środki odurzające 
w postaci marihuany. 

godz. 19:30 
Do kolizji  drogowej doszło na 

Placu Wolności, pomiędzy po-
jazdami Citroen Berlingo oraz 
Volvo. 

       st. insp. Klaudia Gieryń  

Księdzu Robertowi Dąbrowskiemu,  
 księdzu Jackowi Czekańskiemu,  

panu organiście Andrzejowi Wronie 
a także pani Franciszce Kobylińskiej  

oraz 
Wszystkim, którzy wzięli udział 
w ostatniej drodze i modlitewnie 

pożegnali  

naszą Mamę 
śp. Annę  Słomską

Podziękowania i wyrazy wdzięczności 
składają: 

syn i córki z rodzinami  

Podziękowania 
Personelowi medycznemu zwłaszcza 

pielęgniarce p. Joannie Zięciak, 
lek. pp. Marzenie Drobińskiej i Dorocie 

Tomasiak oraz lek. p. Andrzejowi Więckowi  
za okazaną opiekę i pomoc  

w dniach choroby naszej Mamy 

śp. Anny Słomskiej  
składają: syn i córki z rodzinami

W tYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Zdzisław Skubała: lat 69, zmarł 12.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 

15.06.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,

 Sebastian Furmańczyk

PODZIĘKOWANIA
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

• węgiel 
• koks  
• miał 
• drewno
• brykiet 
   - węglowy i drzewny
  (towar luzem i workowany)

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 39 22 329 • kom. 601 150 620

PROMOCJA LETNIA!
NIŻSZE CENY

WOREK DREWNA - GRATIS
POLSKI WĘGIEL  •  WYSOKA JAKOŚĆ

Droga koło byłej przesypowni (ponownie) zamknięta 

Czeka nas komunikacyjny paraliż?
Stanisław Mosiniak postanowił zamknąć przejazd fragmentem należącej do niego drogi, biegnącej wzdłuż terenów byłej przesypowni cementu. Przed-
siębiorca mówi, że jest do tego zmuszony, by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, którym jego zdaniem, nie przejmują się władze gminy. Wszystko to 
dzieje się na krótko przed rozpoczęciem budowy ronda, co z pewnością spotęguje czekające nas utrudnienia w ruchu. 

Powszechnie wiadomo, że z dro-
gi korzysta codziennie bardzo wie-
lu mieszkańców.   Stanowi ona bo-
wiem alternatywny przejazd, 
zwłaszcza gdy na docinku od Net-
to do przejazdu kolejowego przy 
ul. 700-lecia tworzą się zatory. Nie-
stety, co też nie jest tajemnicą, dro-
ga ta nie jest w najlepszej kondycji. 
Nie dość że jest dziurawa, to jesz-

cze na jej poboczach rosną krza-
ki i chaszcze znacznie ograniczają-
ce widoczność. St. Mosiniak twier-
dzi, że zwracał się już kilka razy do 
gminy, by ta wyremontowała dro-
gę i prawidłowo ją oznaczyła, sko-
ro i tak wszyscy tędy jeżdżą. Nie 
ukrywa też, że w zamian za korzy-
stanie z drogi oczekiwał od bur-
mistrza jakiejś formy rekompen-

saty, na przykład w postaci umo-
rzenia podatku od nieruchomo-
ści. Przedsiębiorca mówi, że mia-
sto nie było zainteresowane współ-
pracą w tym zakresie. Dlatego zde-
cydował się zablokować przejazd 
tą drogą. 

-Skoro gmina nie chce się ze 
mną porozumieć, a droga ma 
stwarzać zagrożenie dla jej użyt-

kowników, to ja nie mogę za to 
brać odpowiedzialności. Dlate-
go postanowiłem ją zablokować - 
mówi Stanisław Mosiniak. Przed-
siębiorca przyznaje, że zrobił tak, 
nauczony przykrym doświadcze-
niem. -Jakiś czas temu, ze studzie-
nek będących elementem należą-
cej do gminy sieci deszczowej, bie-
gnącej przez moją nieruchomość, 
ktoś skradł pokrywy... Ku mojemu 
zdziwieniu, to ja zostałem ukarany 
za ten stan. Nie mam zamiaru dru-
gi raz zostać „kozłem ofiarnym” – 
mówi nowogardzki przedsiębior-
ca. Do tej sprawy wrócimy na ła-
mach DN w najbliższym czasie. 

Brak porozumienia=paraliż?
Brak porozumienia, pomię-

dzy gminą a właścicielem odcin-
ka drogi, może już lada dzień być 
niezwykle dotkliwe nie tylko dla 
dotychczas z niej korzystających 
mieszkańców naszej gminy. Otóż 
jak wiadomo, w tym tygodniu ru-
szy budowa ronda przy ul. Ponia-
towskiego. Droga przy byłej prze-
sypowni byłaby z pewnością alter-
natywną dla kierowców jadących 
z kierunku Dobrej, a także cho-
ciażby transportu śmieci, jakie co-
dziennie wożone są przez cięża-
rówki RXXI. Teraz kierowcom po-
zostanie czekanie w korkach lub 

próba przedostania się na drugą 
stronę miasta przez osiedle Gryfi-
tów. Zawsze też zostanie opcja jaz-
dy przez Ostrzycę, a dalej Sąpol-
nicę i wjechania do Nowogardu z 
kierunku Stargardu. To już jednak 
dość „desperacka decyzja”, zwa-
żywszy na dodatkowy czas i kosz-
ty przejazdu. 

-Wiem, że utrudnię ludziom ży-
cie, ale nie mam wyjścia. Nie mogę 
pozwolić, aby doszło do jakiejś 
tragedii - dodaje St. Mosiniak. 

Przypomnijmy, że przedsiębior-
ca już raz blokował korzystanie z 
drogi przy byłej przesypowni. Było 
to w 2011 roku, latem. Wówczas St. 
Mosiniak zamknął drogę po tym, 
jak gmina zmieniła plan zagospo-
darowania przestrzennego na nie-
korzyść przedsiębiorcy. Okaza-
ło się bowiem, że nie będzie on 
mógł swobodnie na swojej nieru-
chomości prowadzić działalności, 
bo kiedyś ma tędy przebiegać ring 
umożliwiający objazd miasta od 
strony południowej. Sprawa trafi-
ła do sądu. St. Mosiniak ostatecz-
nie wygrał i uzyskał rekompensatę 
za utratę wartości nieruchomości, 
do jakiej doszło w wyniku zmiany 
planu przestrzennego.  

Marcin Simiński

Od ubiegłego piątku, przejazd drogą wzdłuż przesypowni został zablokowany przez właściciela działki  

Jeśli z wyrównaniem, to tylko do końca czerwca 

Wypłacili już 1 mln 800 tys. zł w ramach 
„500 plus”
Od początku uruchomienia programu „500 plus” do nowogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1707 wnio-
sków o przyznanie świadczenia. 

To stanowi 74% wniosków, ja-
kie według szacunków, powinny 
wpłynąć do OPS w Nowogardzie. 
Jak wiadomo, program ruszył 1 
kwietnia tego roku. Początkowo 
OPS przyjmował dziennie kil-
kadziesiąt wniosków. Z najnow-
szych informacji przekazanych 
od pracowników obsługujących 
program w Nowogardzie, obecnie 
tempo wpływu wniosków spadło 
do 10-15 dziennie. 

Ci   którzy chcą otrzymać 
świadczenie z wyrównaniem od 
kwietnia, mają czas na złoże-
nie wniosków do 30 czerwca. W 
przypadku złożenia wniosku po 
1 lipca 2016 r., prawo do świad-
czeń będzie przysługiwać bez wy-
równania, tj. od miesiąca złożenia 

wniosku. 
Do tej pory w ramach progra-

mu „500 plus”, w Nowogardzie 
wypłacono już 1 mln 800 tys. zł 
wsparcia. W czerwcu wypłaco-
nych będzie kolejne 1 mln 227  
tys. zł. Urzędnicy szacują, że w 
Nowogardzie z programu skorzy-
sta ok. 3 tys. dzieci. 

W Osinie podobnie
W Gminie Osina, według sza-

cunków urzędników tamtejszego 
OPS powinno wpłynąć niewiele 
ponad 300 wniosków o przyzna-
nie świadczenia „500 plus”. Do tej 
pory liczba ta wynosi 226. Kwota 
wypłaconych środków w ramach 
programu, to 320 tys. zł. 

MS
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Sonda z Osiny

Serdeczne podziękowania Dyrekcji, 
Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom 

Administracyjnym SP nr 1 w Nowogardzie 
za okazane serce, pomoc oraz udział 

w ceremonii pogrzebowej mojej Mamy

Ś.P Anny Słomskiej
                                                                     

Składa Anna Tracz z Rodziną

Najserdeczniejsze 
podziękowania dla 

Uczniów i Rodziców 
klasy 3a SP nr 1 
w Nowogardzie

Za okazaną życzliwość, 
wsparcie i udział 

w uroczystości 
pogrzebowej mojej 

Mamy
Ś.P Anny Słomskiej

                                                                           
Składa Anna Tracz

Od 1 kwietnia, działa program „500 plus”. Dzięki temu, 
budżet wielu rodzin wzbogacił się o dodatkowe pieniądze. 
Dlatego tym razem spytaliśmy naszych respondentów w 
cotygodniowej sondzie w gminie Osina, czy ich zdaniem 
środki z programu „500 plus” są właściwie wykorzystywa-
ne przez beneficjentów?

Pani Wiesława – Tutaj muszę 
powiedzieć, że niewiele mam stycz-
ności z takimi osobami. Niestety w 
mojej rodzinie dzieci są małe, ale 
okazuje się, że jedno to za mało, by 
dostać te pieniądze. Z perspektywy 
czasu i z tego co dostrzegłam to wy-

daje mi się, że te pieniążki są wydawane w różnoraki sposób, bo są tacy któ-
rzy potrafią je przeznaczyć na potrzeby dzieci, ale są również tacy, którzy te 
środki przeznaczają np. na zakup alkoholu. Dlatego osobiście zamiast go-
tówki, wprowadziłabym tym osobom talony m.in. na żywność czy zakup 
odzieży. 

Agnieszka Pakulska – Efekty 
„500 plus”? Z mojej obserwacji wy-
nika, że są dostrzegalne, bo sama 
dostaję na jedno dziecko. To dru-
gie niestety się nie załapało. Jest to 
dobra inicjatywa, ale tutaj widzę 
w niej pewne zagrożenie związane 
m.in. z rezygnacją z pracy w zakładach pracy, gdzie ten deficyt z racji otwo-
rzenia się rynku europejskiego i tak się już skurczył. Przykre jest to, że sły-
szy się, iż ludzie zwalniają się z pracy, bo wolą dostać darmowe pieniądze od 
państwa i nie pracować. Ten program jest dobry dla dzieci, ale u dorosłych 
niestety będzie powodował bierność zawodową.  

Pani Teresa – Ja osobiście wi-
dzę te dobre efekty programu „500 
plus”. Przykładem są choćby nie-
które osoby, które mają małe dzieci 
i są one nieco lepiej ubrane i wiem, 
że lepiej  też odżywiane, ale i mają 
więcej do konsumpcji m.in. słody-
czy, których wcześniej nie miały 
zbyt wiele. Czy program „500 plus” 

jest dobrze wykorzystywany w gminie Osina? Wydaje mi się że tak, choć 
sama z niego nie korzystam. 

Piotr Działkowski – Sam nie 
mam dzieci, ale dostrzegłem pewne 
dobre efekty u sąsiadów, którzy za-
częli np. lepiej ubierać swoje dzieci 
i to jest autentyczna prawda. Tyl-
ko nie ma tego złego, bo dzięki „500 
plus” z pewnością poszły już podat-
ki w górę i niektóre opłaty, które mają właśnie przynieść środki na wypłaty 
„500 plus” dla tych rodzin. Nie miej uważam, że jeżeli rodzina jest mądra, to 
będzie inteligentnie i z pożytkiem te pieniążki wydawać.

Pani Jadwiga – Są rodziny, które 
potrzebują tych pieniążków, ale zda-
rzają się też rodziny, które zwyczajnie 
roztrwonią te przyznane środki. Dla-
tego nie ma tu na tę sprawę mądrych. 
Wydawanie tych pieniędzy uzależnio-
ne jest od potrzeb, jak również od mą-
drości rodziców. Dlatego proszę ich, 

aby o tym pamiętali. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy

W Węgorzach i Kościuszkach 
mają powstać siłownie
Gmina Osina w najbliższym czasie, planuje wybudować dwie siłownie napowietrzne w 
miejscowości Węgorza i Kościuszki. Powodzenie inwestycji zależy głównie od tego, czy 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie przyzna gminie dofinansowanie na budowę obiektów. 

Gmina zawnioskowała o 20 
tys. zł dofinansowania, mających 
kosztować 44 tys. zł siłowni. 

Kwota dofinansowania ma zo-

stać przeznaczona na zakup i 
montaż urządzeń siłowni ze-
wnętrznych: biegacz, orbitek, 
jeździec, krzesło do podciąga-

nia, krzesło do podciągania i wy-
ciskania, wahadło, prasa nożna, 
3w1bioderka – chodzik, narciarz. 

Budowa siłowni ma rozpocząć 
się z końcem tego miesiąca, zaś 
efekty prac będzie można oglą-
dać dopiero pod koniec września. 
Wszystko jednak zależy od tego, 
czy wniosek Osiny o dofinanso-
wanie zostanie pozytywnie rozpa-
trzony. 

Przypomnijmy, że podobne 
obiekty powstały na terenie gmi-
ny Nowogard, niestety większość z 
nich stoi praktycznie nieużywana. 
Pozostaje mieć nadzieję, że władze 
gminy Osina lepiej zdiagnozowa-
ły potrzeby mieszkańców i mające 
tam powstać siłownie będą się cie-
szyć popularnością. 

KS

Zmiana lokalizacji i bogatsze menu

Przenieśli się naprzeciwko 
Mini-Bar, który dotychczas funkcjonował w budynku koło I Liceum Ogólnokształcącego 
zmienił swoją lokalizacje. Bar został przeniesiony do budynków po drugiej stronie ulicy. 
Teraz jest więcej miejsca, a i menu bogatsze. 

Od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 6:00 do 19:00 oraz 
w sobotę od 10:00 do 18:00 klienci 
Mini Baru mogą zakupić chrupią-
ce tosty, zapiekanki, hot-dogi z su-
rówką, hot-dogi francuskie, ham-
burgery i cheeseburgery. W ofercie 
sprzedaży są również kebaby a tak-

że kurczak  z rożna. W menu jest 
też rzecz jasna spory wybór napo-
jów. Bogato prezentuje się także 
lodówka z lodami, gdzie, obok re-
klamowanych, zagranicznych ma-
rek, znaleźć można chociażby pol-
skie lody z firmy Zielona Budka, 
mającej 70-letnią tradycję. 

- W dalszym stopniu chcemy się 
rozwijać, planujemy zakupić eks-
pres do kawy oraz szklaną lodó-
weczkę, w której przechowywaliby-
śmy pyszne ciasta. Chcemy również 
zatrudnić za pośrednictwem Urzę-
du Pracy jeszcze jedną osobę do po-
mocy. Dzięki temu moglibyśmy po-
zwolić sobie na wiele więcej. Myślę, 
że godziny otwarcia zakładu uległy-
by znacznemu wydłużeniu. 

 – poinformowała DN, Hali-

na Maciąg, żona pana Zbigniewa, 
właściciela lokalu.   Oprócz żony 
właściciela w Minibarze zatrud-
nienie znalazła jeszcze jedna oso-
ba. 

KS 

Zbigniew Maciąg - właściciel Mini Baru
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kolejne oświadczenia

Sprawdzamy majątki radnych powiatu i członków zarządu
Kontynuujemy publikację oświadczeń majątkowych, jakie do końca kwietnia tego roku mieli złożyć nasi samorządowcy, oraz niektórzy pracownicy wyższego szczebla zatrudnieni w 
urzędach publicznych.  W pierwszej tabeli publikujemy zeznania, jakie złożyli wybrani radni powiatu z terenu naszej gminy. Oprócz tego zamieszczamy oświadczenie Andrzeja Siwe-
go, który choć nie jest radnym, to wchodzi w skład Zarządu Powiatu, a pochodzi z Nowogardu. W kolejnych numerach opublikujemy oświadczenia majątkowe radnych sejmiku woje-
wództwa wybranych z naszego okręgu/

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Kazimierz
Lembas / SLD
(radny)

99 000 zł, 4 100 
Euro, 760 USD

Dom o pow. 70 m2 o wartości 130 000 
zł, gospodarstwo rolne o pow. 10 ha/34 
ha (budynek mieszkalny i gospodarczy) 
o wartości 130 000 zł, działka o pow. 407 
m2 o wartości 10 000 zł

Działalność gospodarcza – 95 179,54 zł, 
gospodarstwo rolne dochód – 40 000 zł, 
Celowy Związek Gmin R-XXI – 31 587,38 
zł, emerytura – 56 000,64 zł, dieta radne-
go (powiat) – 13 243,08 zł, Polski Związek 
działkowców ROD Nowogard – 165 zł 

Toyota Corolla rok prod. 2008 Nie dotyczy

Wojciech 
Włodarczyk / 
SLD(radny)

2 981,18 zł, 3 
184,03 USD, 8 
735,51 Euro

Dom o pow. 250 m2 o wartości 500 000 
zł, grunt rolny o pow. 3299 m2 o warto-
ści 150 000 zł

Działalność gospodarcza dochód – 289 
807,77 zł, dieta radnego – 11 914,53 zł 

Citroen C6 2,7 HDI rok prod. 2007, 
Citroen C4 1,6 HDI rok prod. 2009

Kredyt hipo-
teczny – 162 
342,84 zł, kre-
dyt inwesty-
cyjny w Deut-
sche Bank – 
620 000 zł

Józef 
Korkosz / PSL
(radny)

ok. 10 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o wartości 
140 000 zł

Umowa o pracę – 99 454,45 zł, dieta rad-
nego Rady Powiatu – 12 718,32 zł

Chrysler Voyager rok prod. 2002, 
Chrysler Crossfire rok  prod. 2004

Kredyt w Ban-
ku BGŻ – 30 
000 zł

Tomasz 
Kulinicz / PSL
(radny, starosta 
goleniowski)

1 822,36 zł Mieszkanie o pow. 46 m2 o wartości 120 
000 zł, działki o łącznej pow. 0,7717 ha o 
łącznej wartości 80 000 zł

Starostwo Powiatowe – 156 504,05 zł, na-
jem mieszkania – 9 600 zł

Ford Mondeo rok prod. 2008 Kredyt
konsu mp c y j ny 
Credit-Agricole – 
10 271,23 zł

Kazimierz 
Ziemba / PSL
(radny, prze-
w o d n i c z ą c y 
Rady Powiatu)

60 000 zł Mieszkanie o pow. 81,09 m2 o wartości 
32 689 zł, garaż o pow. 10,29 m2 o war-
tości 2 459 zł, działka o pow. 0,0789 ha o 
wartości 5 000 zł

Z tytułu zatrudnienia w Zachodniopo-
morskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinie – 54 860,69 zł, die-
ta radnego – 245,75 zł

Seat Toledo rok prod. 2007 o warto-
ści 28 000 zł

Nie dotyczy

Marcin 
Fedeńczak / PO
(radny, wice-
przewodniczący 
Rady Powiatu)

50 000 zł Działka o pow. 0,0276 ha o wartości 97 
500 zł

Działalność gospodarcza dochód – 266 
975,62 zł, umowa o pracę (1/4 etatu) – 1 
297,55 zł, dieta radnego – 13 476,20 zł 

5  samochodów    (rok prod. 2007, 1998, 
2008, 1998, 2008), Nissan Micra rok 
prod. 2005, Mercedes Benz ML 320 rok 
prod. 2006, Hyundai 120 rok prod. 2013, 
Autosan rok prod. 2003, Renault SPR 
rok prod. 1992, Iliade rok prod. 1995, 
Mercedes 614 D rok prod. 2002,  Mer-
cedes benz 515 rok prod. 2009, Toyota  
rok prod. 1996, (10 autobusów). Leas-
ingi: 2 samochody  Mercedes Sprinter, 2 
samochodyMercedes benz

Getin Bank 
– 126 032 zł, 
Polbank – 30 
000 zł, Getin 
Bank – 16 395 
zł, BGŻ – 181 
125 zł

Andrzej Siwy
(członek 
Zarządu Powia-
tu) PSL

225 000 zł, Ak-
cje Procad S.A. 
Wartość akcji 
na kwotę 109 
000 zł

Mieszkanie o pow. 46 m2 o wartości 140 
000 zł, lokal usługowy o pow. 300 m2 o 
wartości 600 000 zł

Starostwo Powiatowe – 140 471,36 zł, na-
jem mieszkania – 600 zł

Nie dotyczy Kredyt 
w mBanku – 
59 594 CHF

W tym roku truskawki są wyjątkowo słodkie 
Sezon na truskawki trwa. Z dnia na dzień na ulicach Nowogardu pojawia się coraz więcej straganów, na których można nabyć świeże owoce. Truskawki 
są dojrzałe, smaczne a przede wszystkim pochodzą z polskich hodowli. O ich kondycji i cenie rozmawiamy z lokalnymi sprzedawcami, którzy od lat spe-
cjalizują się w sprzedaży truskawek. Ceny owoców wahają się w cenie od 5 do 10 zł za kilogram. 

Punkty sprzedaży truskawek 
rozmieszczone są w całym mie-
ście. Najwięcej stoisk znajduje się 
przy ul. 700- lecia. Owoce można 
nabyć również przy Placu Wolno-
ści, ul. Bankowej czy też Boh. War-
szawy. Aby dowiedzieć się w ja-

kiej kondycji są tegoroczne tru-
skawki oraz w jakich cenach moż-
na je kupić, postanowiliśmy udać 
się do kilku miejsc, by porozma-
wiać ze sprzedawcami i właścicie-
lami tych stoisk o tegorocznych 
plonach. Pierwszym naszym roz-
mówcą był pan Józef, który oprócz 
sprzedaży truskawek zajmuje się 
również sprzedażą świeżych wa-
rzyw.  -Mamy teraz najlepszy sezon 
na truskawki. W tym roku, jak na 
razie, mamy ładny wysyp owoców. 
Truskawki są dojrzałe i słodkie. Ale 
mimo to przydałoby się trochę desz-
czu, bo inaczej susza zniszczy plo-
ny i owoce. Klienci chwalą sobie na-
sze truskawki i chętnie po nie wra-
cają. W sprzedaży mamy owoce w 
cenie 6,50 zł za kilogram. Truskaw-

ki skupuję od właściciela planta-
cji z Węgorzy. Dziennie potrafimy 
ich sprzedać 40 kg - informuje DN 
pan Józef, którego punkt sprzeda-
ży znajduje się przy ul. 700-lecia, 
tuż przy Polo Markecie. Podąża-
jąc dalej natknęliśmy się na stoisko 
pana Wojciecha, który od kilku 
dni prowadzi sprzedaż truskawek 
przy ul. Bankowej w Nowogardzie. 
W tym punkcie truskawki moż-
na nabyć już w cenie 7 zł za kg. - 
Na truskawki w tym roku nie moż-
na narzekać. Trochę deszczu spa-
dło, dzięki temu owoce są słodkie i 
dojrzałe. Na stoisku przy ul. Banko-
wej sprzedajemy truskawki desero-
we w cenie 7 zł za kg. W Nowogar-
dzie również zapraszamy do odwie-
dzenia naszego punktu przy Placu 

Wolności, obok Biedronki. Sprzedaż 
truskawek prowadzimy również w 
Maszewie. Nasze truskawki trafiają 
również do hurtowni w Świdwinie. 
Pomimo dużej konkurencji klien-
ci odwiedzają nasze punkty i chęt-
nie wracają po kolejne truskawki. 
W ciągu ostatnich trzech dni mieli-
śmy klienta, który potrafił przycho-
dzić codziennie i brał dla siebie po 2 
kg truskawek. Od 4 lat rozstawiamy 
swoje stoiska w Nowogardzie. By-
wało tak, że inne lata potrafiliśmy 
dziennie sprzedać maksymalnie ok. 
300 kg truskawek. - mówi pan Woj-
ciech. 

Na zakończenie odwiedziliśmy 
punk sprzedaży owoców przy Pla-
cu Wolności, tam spotkaliśmy pa-
nią Agnieszkę i panią Magdę, któ-

re z chęcią zgodziły się z nami 
rozmawiać. Jak poinformowała 
nas pani Magda, truskawki są co-
dziennie zbierane z pól, dzięki cze-
mu owoce są świeże i smaczne, a 
klienci zadowoleni. - Tegorocz-
ne truskawki są bardzo dobre, są 
przede wszystkim słodziutkie i doj-
rzałe. Klienci co chwilę podchodzą i 
pytają o nasze owoce. Dziennie po-
trafimy ich sprzedać ok. 60 kg. Na 
chwilę obecną klienci mogą nabyć u 
nas truskawki w cenie 7 zł za kilo-
gram. Z tego co się orientuję, cena 
truskawek na rynku waha się od 5 
do 10 zł. Owoce pochodzą z planta-
cji z okolic Nowogardu - mówi pani 
Agnieszka. 

KS

Pani Magda i pani Agnieszka zaprasza-
ją do zakupu świeżych truskawek
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Przegląd Piosenki Żeglarskiej „SZUWArY 2016” za nami 

Ahoj przygodo nad nowogardzkim jeziorem!
W minioną sobotę, 11 czerwca, na plaży miejskiej w Nowogardzie odbyła się kolejna, szósta już edycja Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „SZUWARY 2016”,  
którego głównym organizatorem był Klub Żeglarski „KNAGA”. 

Przed oficjalnym otwarciem 
przeglądu, prowadzący  Zyg-
munt Heland poprosił aby 
uczczono „minutą ciszy” zmar-
łego przed kilkoma dniami Le-
cha Szpona. 

- Pan Lech Szpon był jednym 
z organizatorów tego przeglądu. 
Którego dziś tu z nami już nie ma 
i nie będzie, ale myślę, że jest du-
chem, który każdemu z nas towa-
rzyszy. Dlatego uczcijmy jego pa-

mięć „minutą ciszy” – powiedział 
ze sceny Z. Heland 

Chwilę po tym wzruszającym 
momencie przyszedł czas na ofi-
cjalne już otwarcie Festiwalu.   - 
Witam wszystkich tu bardzo ser-
decznie, pragnę zaprosić na kolej-
ną już edycję festiwalu „Szuwary 
2016” i ogłosić niniejszym go za 
otwarty” – powiedział Koman-
dor Klubu „Knaga” Jan Smolira. 

Przegląd piosenek trwał około 
dwie godziny. W tym czasie na 
scenie zaprezentowało się około 
40 uczestników w wieku od 5 do 
40+ lat. Wystąpiło zatem16 soli-
stów i 5 zespołów. Nad przebie-
giem festiwalu czuwało jury w 
składzie: Aneta Drążewska, dy-
rektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, Justyna Sawicka, woka-
listka, finalistka programu „Must 
Be The Music” oraz Jan Kozłow-
ski, diler samochodów Toyota i 
Opel, a w wolnych chwilach mi-
łośnik muzyki. Jury podkreślało 
wysoki poziom występów. Du-
żym aplauzem zostały nagrodzo-
ne dzieci z Zielonego Przedszko-
la, które przygotowały piosn-
kę oraz specjalne kostiumy i re-
kwizyty o tematyce marynistycz-

nej. Po zakończeniu części kon-
kursowej, jury udało się na nara-
dę, a w tym czasie  na estradzie 
wystąpiły laureatki 1 miejsca (ex 
aequo) tegorocznego Przeglą-
du: Iga Wójcikiewicz (Szczecin) 
oraz Weronika Lalik. Po wystę-
pie poprosiliśmy Weronikę o ko-
mentarz dotyczący Festiwalu. - 
W tym festiwalu biorę udział od 
samego jego początku, gdyż wła-
śnie pieśni wilków morskich – 
czyli „Szanty” bardzo mnie inte-
resują. Dlatego bardzo się cieszę z 
tego, że jest on z roku na rok co-
raz bardziej ciekawszy. Atmosfe-
ra na festiwalu jest bardzo miła, a 
sama organizacja jego, na bardzo 
dobrym poziomie. Mój udział tu 
zawdzięczam mojej mamie oraz 
instruktorowi z NDK, panu An-
drzejowi Grochowskiemu – koń-
czy wypowiedź młoda laureatka 
tegorocznego festiwalu „ Szan-
ty 2016”

Po burzliwej debacie jury ogło-
siło wyniki konkursu, które pre-
zentujemy poniżej: 

Grand Prix: duet  Martyna 
Kochan i Paulina Kluczewska 
(„Żeglarz”), Ośrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie

Kategoria 5 – 13 lat
I miejsce: Iga Wójcikiewicz 

(„Legenda o Trzęsaczu”), Szcze-
cin                       

II miejsce: Oliwia Macieju-
niec („Ballada o wikingu”), No-
wogard                     

III miejsce: Wiktoria Woź-
niak („Gdzie ta keja…”), SP w 
Dębicach                      

Wyróżnienie: Zieloni Pira-
ci („Bum, Cyk, Cyk”), Zielone 

Przedszkole Nowogard
Kategoria  powyżej13 lat
I miejsce: Weronika Lalik 

(„Pieśń wielorybników”), Nowo-
gard 

II miejsce: Natalia Pawlak 
(„Po co mi to było”), Gimnazjum 
w Osinie

III miejsce: Karolina Kobus 
(„Hej, me Bałtyckie morze”), 
Nowogard 

Wyróżnienie specjalne oraz 
nagrodę Przewodniczącego 
Rady Powiatu Goleniowskiego 
Kazimierza Ziemby, otrzyma-
ła Aleksandra Hieronimczuk, 
piosenką „Hej, ho, żagle staw” ze 
SP w Dębicach.

Festiwal, podobnie jak więk-
szość imprez, nie udał by się 
bez wsparcia sponsorów. W 
tym roku fundatorami nagród 
byli: PUWiS Nowogard, Celo-
wy Związek Gmin R-XXI,   Woj-
ciech Włodarczyk, Krzysztof 
Kosiński, Emilian Kinasz, Sła-
womir Chlebicki, Sklep „NEO-
NET” Nowogard, Przewodni-
czący Rady Powiatu Goleniow-

skiego- Kazimierz Ziemba. 
Sponsorami i fundatorami 

upominków byli: „TOYOTA” Jan 
Kozłowski, Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Nowogard, „LO-
DOS” Krystyna i Jan Sachryń, 
Biuro Ubezpieczeń UNIQA, 
Dziennik Nowogardzki, Miro-
sław Berezowski, Wiesław Brze-
ziński, Leszek Cedro, Zygmunt 
Heland, Franciszek Karolew-
ski, Jarosław Koladyński, Roman 
Kowalski, Kazimierz Lembas, 
Roman Skibski, Dariusz Szulej-
ko, Roman Szlachetka, Henryk 
Wiąz, Stefan Wyszomirski. Po-
dziękowania od organizatorów 
odebrał również Robert Cza-
pla  Burmistrz Nowogardu, za 
udostępnienie sceny oraz sprzę-
tu nagłaśniającego. Organizato-
rzy Przeglądu Piosenki Żeglar-
skiej „SZUWARY 2016” dzięku-
ją wszystkim za wsparcie organi-
zacji szóstej edycji imprezy i jed-
nocześnie zapraszają do współ-
pracy za rok!

Opr. Jarek Bzowy 
Dzieci z Zielonego Przedszkola

Laureaci tegorocznych Szant

Uczniowie z Nowogardu  
laureatami wojewódzkiego konkursu „Mój Las”
9 czerwca 2016 r., w w auli Gimnazjum nr 6 w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX edycji konkursu „Mój Las” organizowanego przez Za-
rząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. 

Celem konkursu jest poszerzanie 
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz za-
chęcanie do podejmowania działań 
na rzecz ochrony środowiska. Kon-
kurs odbywa się w dwóch etapach: 
regionalnym (I etap) i centralnym 
(II etap). W konkursie biorą udział 
dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych; podzieleni na cztery 
kategorie wiekowe. Tematyka prac 
konkursowych dotyczy szeroko ro-
zumianej ochrony przyrody i śro-
dowiska, pracy leśników, gospodar-
ki leśnej oraz wykorzystania surow-
ca drzewnego. 

W tym roku uczniowie z Nowo-
gardu zostali laureatami tego kon-
kursu na szczeblu regionalnym. 

Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: 

- Pierwsza kategoria wiekowa:
I miejsce: Oliwia Balbus, SP nr 

4 Nowogard, opiekun pracy Ewa 
Sawicka

II miejsce: Adrianna Skobyran-
da, SP nr 2 Nowogard, opiekun 
pracy Urszula Zajda

III miejsce: Julia Olawa, SP nr 2 
Nowogard, opiekun pracy Urszula 
Zajda,   Błażej Kulik, SP nr 4 No-
wogard, opiekun pracy Beata Sie-
dlecka

Wyróżnienie:
Miłosz Orpel, SP nr 4 Nowo-

gard, opiekun pracy Ewa Sawicka
Oliwia Głuchowska, SP nr 4 

Nowogard, opiekun pracy Ewa 
Sawicka

- Druga kategoria wiekowa:
I miejsce: Wiktoria Szcześniak, 

SP nr 4 Nowogard, opiekun pracy 
Małgorzata Początek

- Trzecia kategoria wiekowa:
II miejsce: Julia Piwowarczyk, 

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, 
opiekun Jolanta Mielewczyk

Gratulujemy uczniom i opie-
kunom.

Weronika Laik zaśpiewała utwór pt. 
„Pieśń wielorybników”,
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Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

Dom Pomocy Społecznej Nowogardzie
Smużyny 2 z Filią Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9

ZAtrUDNI NA UmOWę O PrACę:
kucharzy / pomoce kuchenne

na umowę o pracę
Wykształcenie:
• średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, podstawowe
System i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 12:00-20.00
Osoby do kontaktu:
p. Brożyna Bożena - kierownik kuchni, tel. 91 392 08 25 wew. 38
Sekretariat - Kadry tel. 91 392 08 25 wew. 31

opiekunów
na umowę o pracę

Wykształcenie:
• minimum średnie, wyższe lub wyższe w trakcie uzupełniania
System i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 14.00- 22.00; 7.00- 19.00; 
22.00-6.00.
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy.
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno-opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

terapeutę zajęciowego
na umowę o pracę

Wykształcenie:
• wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań 
na stanowisku, średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
System i rozkład czasu pracy:
• równoważny system pracy tj. praca w godzinach 9.00 -17.00; 7.00-15.00
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy,
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno- opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

Szkoła Podstawowa 
w Błotnie
 Dziękuje 

Piekarni Karsk s.c. 
za pomoc 

w organizacji imprezy 
sportowo-rekreacyjnej 

z okazji Dnia Dziecka

Debata w II lO 

Co młodzież sądzi na temat 
programu 500+?
W ubiegłym tygodniu, w czwartek ( 9 czerwca), w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła 
się debata uczniów na temat rządowego programu „500 plus”. 

Debata została zorganizowa-
na według oksfordzkiego modelu 
dyskusji. Naprzeciw siebie usiadły 
dwie drużyny. Jedna z nich przed-
stawiła argumenty popierają-
ce wprowadzenie programu „500 
plus” (w skład tej drużyny we-
szli: Amanda Puszcz, Gabriel Kac-
przak i Sebastian Feledyn  z klasy I 
c). Druga grupa uczniów miała za 
zadanie zaprezentować odmien-
ne stanowisko. Po stronie scepty-
ków zasiedli: Magdalena Ciecha-
nek, Rafał Kujawa, Kacper Boro-
wiecki z II c. 

Na widowni zgromadziło się kil-
kudziesięciu uczniów, a całej dys-
kusji przysłuchiwali się zaprosze-
ni goście, występujący w roli „eks-
pertów”: Iga Błażewicz i Danu-
ta Sankowska z nowogardzkiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, in-
stytucji obsługującej u nas pro-
gram „500 plus”, Jan Kopyciński- 
przedsiębiorca, właściciel prywat-
nego przedszkola przy ul. Zielo-
nej oraz Marcin Simiński, red. Na-
czelny DN. Natomiast moderato-

rem dyskusji była Aldona Kopy-
cińska, nauczyciel historii w II LO. 
Na samym początku przeprowa-
dzono głosowanie. Młodzież mia-
ła wyrazić swoje zdanie na temat 
programu jeszcze przed wysłucha-
niem argumentów dwóch drużyn, 
podnosząc do góry jedną z dwóch 
różnokolorowych kart do głoso-
wania. Większość wyraziła swój 
negatywny stosunek do „500 plus” 
(mniej więcej 70% przeciw i 30% 
za). Kolejne głosowanie odbyło się 
na zakończenie debaty. 

Chwilę po tym, rozpoczęła się 
debata. Drużyna mająca prze-
konać publiczność do progra-
mu „500 plus”, jako główny argu-
ment podawała m.in. wzrost za-
możności polskich rodzin, co bę-

dzie miało wpływ na ożywienie 
gospodarcze. Młodzież zwraca-
ła także uwagę na kwestię dorów-
nania poziomu pomocy, jaka tra-
fia do rodzin z dziećmi, w porów-
naniu z rodzinami mieszkającymi 
w innych krajach UE. 

Zdaniem drużyny „przeciw-
nej”, program „500 plus” przyczy-
ni się do powiększenia „dziury 
budżetowej” i wzrostu podatków 
w naszym kraju. Zdaniem mło-
dzieży reprezentującej argumenty 
przeciwko programowi, wypłata 
świadczeń może też być zmarno-
wana przez wiele rodzin i powo-
dować wśród tej grupy społecznej 
pogłębienie dysfunkcji poprzez 
np. nadmierne spożywanie alko-
holu. 

Zaproszeni goście w charakte-
rze ekspertów wyrazili własne opi-
nie na temat programu „500 plus”. 
Urzędniczki z OPS przypomniały, 
że świadczenia kierowane są nie 
tylko do rodzin objętych pomo-
cą społeczną, a celem programu 
jest wsparcie w wychowaniu dzie-

ci. Zwróciły także uwagę na to, że 
zgodnie z ustawą pracownicy OPS 
mogą kontrolować, na co dana ro-
dzina wydaje przyznane świadcze-
nie wychowawcze, jeśli zajdzie po-
dejrzenie, że środki te są wykorzy-
stywane niezgodnie z ich przezna-
czeniem. Jan Kopyciński podkre-
ślał, że program „500 plus” będzie 
miał realny, korzystny wpływ na 
wzrost PKB w kraju, co wynika z 
konkretnych wyliczeń. Jego zda-
niem, też wbrew powszechnym 
obawom, program „500 plus” nie 
wpłynie na wzrost podatków w 
kraju, a dla całego budżetu pań-
stwa realizacja wypłat nie jest żad-
nym zagrożeniem. 

Red. Marcin Simiński przyto-
czył młodzieży najnowsze bada-

nia, z których wynika, że przeszło 
90% rodzin korzystających z pro-
gramu „500 plus” zamierza wy-
dać te pieniądze na dobra pod-
stawowe tj. zakup ubrań, poży-
wienia, itp. Tyle samo rodzin de-
klaruje, że spożytkuje otrzymane 
środki na cele edukacyjne swoich 
dzieci. 50% badanych chce wydać 
otrzymane świadczenie na waka-
cje. Dziennikarz przedstawił tak-
że młodzieży wyniki własnego, 
niewielkiego badania dokonane-
go wśród lokalnych przedsiębior-
ców, pytanych o to, czy zauważy-
li wzrost obrotów po wprowadze-
niu w życie programu. Wielu han-
dlowców przyznało, że w począt-
kowej fazie wypłaty świadczeń, 
zwiększyła się ilość klientów zde-
cydowanych na zakup konkret-
nego towaru. Nie miało to jed-
nak charakteru zjawiska masowe-
go. Zmienił się jednak nieco ry-
nek pracy. Jak alarmują lokalnie 
pracodawcy, brakuje pracowni-
ków sezonowych i tych świadczą-
cych usługi niewymagające wyso-

kich kwalifikacji. Dotyczy to m.in. 
tzw. prac sezonowych, jak zbiory 
owoców. 

W debacie udział mogła wziąć 
także publiczność. Młodzież zada-
wała pytania drużynom reprezen-
tującym odmienne zdania na te-
mat „500 plus”. 

Na zakończenie zgromadzona 
na debacie publiczność wyraziła 
po raz drugi swoje zdanie na te-
mat programu „500 plus”, w gło-
sowaniu, tym razem bogatsza o 
argumenty „za” i „przeciw”. Ak-
tualnie stosunek głosów nieco się 
zmienił, chociaż większość nadal 
wyraziła swój negatywny stosunek 
do tej formy pomocy państwa. 

MS

Drużyna zwolenników 500 ,,plus"- przemawia Amanda Puszcz

Publiczność w drodze głosowania wyraża swoją opinię na temat programu 500 +

OGŁOSZeNIe
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Szkoła Podstawowa nr 1

W Pacanowie kozy kują…
Dnia 2.06.2016 roku, odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, gminny konkurs recytatorski dla dzieci 5 i 6-letnich – „W Pacanowie kozy 
kują…”. Organizatorami konkursu były Panie Marzenna Czapczyk, Danuta Plichta i Malwina Nowak.

Celem konkursu było: bu-
dzenie zainteresowania poezją, 
popularyzowanie twórczości 
Kornela Makuszyńskiego, roz-
wijanie wrażliwości na słowo 
poetyckie, odkrywanie oraz 
rozwijanie i prezentacja uzdol-
nień artystycznych dzieci,w-
spieranie aktywności twórczej, 
zachęcenie do występów na 
scenie, uczenie rywalizacji w 
przyjaznej atmosferze. Zada-
niem uczestników była recy-
tacja z pamięci 20 wybranych 
wersów z utworu Kornela Ma-
kuszyńskiego pt. „120 Przygód 
Koziołka Matołka”.

W konkursie wzięły udział 
dzieci z następujących przed-
szkoli/oddziałów przedszkol-
nych zorganizowanych w 
szkołach podstawowych Gmi-
ny Nowogard: Amelia Adame-
czek z Oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej w 
Długołęce; Zuzanna Baranow-
ska z Oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej 
w Orzechowie; Zuzanna Filip-
czak z Oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie; Alan Ko-
uhan z Oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej 
w Żabowie; Gabriela Sawicka z 
Przedszkola nr 1 „Niezapomi-
najka” w Nowogardzie.

Spotkaniu towarzyszyła we-
soła atmosfera. Wszystkie 

dzieci obejrzały film animo-
wany na płycie DVD – „Przy-
gody Koziołka Matołka” oraz 
chętnie udzielały odpowiedzi 
na pytania organizatora kon-
kursu. Następnie swoje umie-
jętności recytatorskie zapre-
zentowali mali artyści zgło-
szeni przez wychowawców do 
konkursu. Dzieci (widzowie) 
z poszczególnych oddziałów 
przedszkolnych/przedszkoli 
mocno wspierali młodych ar-
tystów, nagradzając gromki-
mi brawami występy koleża-
nek i kolegi. Umiejętności re-
cytatorskie dzieci oceniła ko-
misja konkursowa w składzie: 
Pani Róża Górczewska, Pani 
Malwina Nowak oraz Siostra 
Klaudia oceniając: dobór re-
pertuaru (zgodność z orygi-
nałem), ładną recytację (dyk-
cję, intonację) oraz ogólny wy-
raz artystyczny i przyznała na-
stępujące miejsca poszczegól-
nym uczestnikom konkur-
su: I miejsce – Zuzanna Filip-
czak; II miejsce – Zuzanna Ba-
ranowska; III miejsce – Alan 
Kouhan; IV miejsce – Amelia 
Adameczek oraz Gabriela Sa-
wicka.

Dzieci biorące udział w kon-
kursie recytatorskim otrzyma-
ły od organizatorów dyplomy i 
nagrody rzeczowe – książecz-
ki.

Info: własna

ReKlAmA

ReKlAmA
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – IV runda

Żaneta Zacharewicz jest wielka!
W niedzielę (12 czerwca), na torze motocrossowym w Nowogardzie rozegrano IV Rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Swoich kibiców nie zawio-
dła Żaneta Zacharewicz, która w świetnym stylu wygrała obydwa wyścigi i jeszcze bardziej uciekła rywalkom w klasyfikacji sezonu. Niestety miejsca na 
podium nie wywalczył tym razem Tomasz Jamroży, który spadł w klasyfikacji sezonu na 3. miejsce.  

W tumanach kurzu, w niedzie-
lę na „Smoczaku” rywalizowali 
zawodnicy startujący w Mistrzo-
stwach Strefy Polski Zachodniej. 
Sporo radości swoim kibicom 
sprawiła Żaneta Zacharewicz, 
która jak na liderkę klasyfika-
cji sezonu w MX Kobiet przysta-
ło, zanotowała dwa pewne zwy-
cięstwa i zgarnęła komplet punk-
tów. Żaneta swoją siłę pokazała 
już podczas treningu kwalifika-
cyjnego, uzyskując najlepszy czas. 
To jednak był tylko wstęp przed 
tym, co zawodniczka KM „Cisy” 
zaprezentowała podczas pierw-
szego wyścigu. Żaneta Zachare-
wicz miała swój własny wyścig nie 

oglądając się na rywalki, znająca 
doskonale tor w Nowogardzie za-
wodniczka, pokonała 7 okrążeń z 
czasem 14:29.282. Nad drugą Ka-
roliną Jankowiak z Automobilklu-
bu Głogów, nowogardzianka uzy-
skała ogromną przewagę 1 minu-
ty i 24 sekund! Taki wynik mógł 
zrobić wrażenie na wszystkich. To 
jednak nie koniec popisów Żane-
ty Zacharewicz. W drugim bie-
gu konkurentki również nie mia-
ły żadnych szans, nowogardzian-
ka ukończyła wyścig z czasem 
15:15.977, a nad drugą w klasyfi-
kacji Karoliną Jankowiak wypra-
cowała 1 minutę i 9 sekund prze-
wagi. Tym samym zawodniczka 

KM „Cisy” wygrała w klasyfikacji 
zawodów, a pełna pula 100 punk-
tów, pozwoliła jej powiększyć 
przewagę w klasyfikacji sezonu do 
48 punktów. Gratulujemy repre-
zentantce Nowogardu fantastycz-
nych startów oraz życzymy kolej-
nych zwycięstw w nadchodzących 
zawodach. 

W Nowogardzie pozycję lide-
ra w klasyfikacji sezonu mógł wy-
walczyć Tomasz Jamroży, startu-
jący w MX Quad Open, nieste-
ty zawodnik KM „Cisy” spisał się 
poniżej oczekiwań. Podczas tre-
ningu Jamroży zaprezentował się 
przyzwoicie, wykręcając 4. czas. 
Później niestety było już gorzej... 
W pierwszym wyścigu Tomasz 
Jamroży pokonał 9 okrążeń i uzy-
skał czas 21:02.339, który uplaso-

wał go dopiero na 8. miejscu. W 
drugim biegu było nieco lepiej, 
jednak wynik po 10 okrążeniach 
23:00.300 wystarczył jedynie na 6. 
pozycję. W sumie Tomasz Jamro-
ży wywalczył 68 punktów, które w 
klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów uplasowały go na 6. pozycji. 
Zawodnik KM „Cisy” miał szansę 
zostać liderem klasyfikacji sezo-
nu, jednak słaby występ w Nowo-
gardzie sprawił, że Jamroży stra-
cił pozycję wicelidera i spadł na 3. 
miejsce z liczbą 324 punktów. 

W klasie MX2 Junior barwy 
KM „Cisy” Nowogard reprezen-
tował Adam Abramowski, któ-
ry podczas treningu uzyskał 12. 

czas. Abramowski w pierwszym 
biegu zajął 10. miejsce, natomiast 
w swoim drugim wyścigu zakoń-
czył rywalizację na 8. pozycji. W 
sumie Adam Abramowski uzbie-
rał 64 punkty, które w klasyfikacji 
zawodów uplasowały go na przy-
zwoitym 6. miejscu. 

Na nowogardzkim torze za-
prezentował się jeszcze Mirosław 
Tomczyk, startujący w klasie MX 
Masters. Tomczyk w pierwszym 
wyścigu wywalczył 15 punktów, 
w drugim nie został sklasyfikowa-
ny i w zawodach zajął ostatecznie 
25. miejsce.  
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Nowogardzianie na trybunach w Nicei 

Wygramy z Niemcami
Choć Euro 2016 rozpoczęło się w piątek (10 czerwca), to dla polskich kibiców prawdziwa 
inauguracja miała miejsce w niedzielę (12 czerwca), wówczas nasza reprezentacja walczy-
ła o pierwsze historyczne zwycięstwo na Mistrzostwach starego kontynentu z Irlandią Pół-
nocną. Na trybunach stadionu Allianz Riviera w Nicei, zasiedli również kibice z Nowogar-
du, którzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami. 

 Udało nam się skontaktować 
z czterema kibicami z Nowogar-
du, którzy dopingowali „biało-
-czerwonych” podczas meczu z 
Irlandią Północną. Każdy praw-
dziwy kibic polskiej reprezen-
tacji doskonale wie, jak trudno 
było zdobyć bilety na spotkania 
Mistrzostw Europy. Mieszkań-
cy Nowogardu mieli jednak to 
szczęście, że wejściówki wyloso-
wał ich kolega, który postanowił 
odsprzedać bilety. Dzięki temu 
Kamil Nieradka, Gracjan Gole-
ma, Bartosz Potylicki i Dawid Si-
dor, w piątek (10 czerwca), mogli 
polecieć do Francji, aby dopingo-
wać podopiecznych Adama Na-

wałki. Poprosiliśmy Kamila Nie-
radkę o to, aby opowiedział o at-
mosferze panującej przed me-
czem oraz na stadionie w Nicei. 
- Przed meczem, Polaków w Nicei 
było mniej niż Irlandczyków. Oni 
mają tutaj swój pub i wykrzyki-
wali mnóstwo rytmicznych przy-
śpiewek. Przed meczem mieliśmy 
lekkie obawy, że na stadionie nas 
przekrzyczą ...  Ale w dniu meczu 
wszystko się zmieniło i to Polaków 
było już więcej! Bitwy na okrzy-
ki, to tutaj chleb powszedni. Jeśli 
ktoś miał szanse wyjazdu, a z niej 
nie skorzystał - to popełnił wielki 
błąd. Polacy i Irlandczycy z Pół-
nocy lubią się i tutaj na miejscu 

mają lepszy doping niż Francuzi. 
Jeśli chodzi o sam mecz, to Pola-
cy zaliczyli poprawny występ, pod 
względem turnieju zagrali bardzo 
perspektywicznie – opowiada Ka-
mil Nieradka, na co dzień redak-
tor Radia Szczecin. 

Nowogardzianie zostaną we 
Francji do piątku (17 czerwca), 
przez ten czas odwiedzą paryską 
strefę kibica, w której z innymi ki-
bicami polskiej reprezentacji do-
pingować będą naszych piłkarzy 
podczas meczu z Niemcami. Ka-
mil Nieradka przyznaje, że dobry 
występ przeciwko Irlandii Pół-
nocnej może napawać optymi-
zmem przed pojedynkiem z ak-

tualnymi Mistrzami Świata. - Z 
Niemcami wygramy jedną bram-
ką różnicy – mówi nasz rozmów-
ca. Wierzymy, że te przewidywa-
nia się spełnią i tak jak w minio-

ną niedzielę, podczas czwartko-
wego meczu ponownie będzie-
my mieli okazję do świętowania. 

KR

Na pierwszym planie od lewej - Kamil Nieradka i Gracjan Golema, z tyłu od lewej - 
Bartosz Potylicki i Dawid Sidor
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Zakończenie rozgrywek ligowych

„Pomorzanki” bez awansu
W miniony weekend, seniorskie drużyny Pomorzanina rozegrały ostatnie spotkania ligowe, a w zasadzie dwie drużyny, gdyż „rezerwowi” nie pojecha-
li na mecz z Vielgovią przegrywając walkowerem. Pierwszy zespół został rozgromiony na własnym boisku przez Inę Ińsko, z kolei piłkarki zdeklasowa-
ły Energetyk Gryfino.

Wynik podsumowaniem sezonu...
Porażka w ostatnim meczu li-

gowym Pomorzanina z Iną Ińsko, 
najlepiej podsumowuje zakoń-
czony sezon 2015/2016. Nowo-
gardzianie przegrali na własnym 
boisku aż 1:5, choć do przerwy 
prowadzili 1:0, po bramce Rafa-
ła Listkiewicza strzelonej z rzutu 
karnego. Po zmianie stron Ina nie 
pozostawiła złudzeń komu należy 
się miejsce w wojewódzkiej okrę-
gówce i zdobyła 5 bramek, gro-
miąc Pomorzanin na własnym 
boisku. Znamy już niemal wszyst-
kie rozstrzygnięcia w szczeciń-
skiej klasie okręgowej. Do IV ligi 
awansowały drużyny Energety-
ka Gryfino oraz Sparty Węgorzy-
no. Poza Pomorzaninem do re-
gionalnej okręgówki spadła Sar-
mata Dobra, Kłos Pełczyce oraz 
Polonia Płoty. Najprawdopodob-
niej do tego grona dołączy rów-
nież Stal Lipiany. Los Stali uzależ-
niony jest od Vinety Wolin, któ-
ra musiałaby awansować do II 

Ligi. Jest to jednak już niemal nie-
możliwe, gdyż Vineta w pierw-
szym meczu o awans, rozgrywa-
nym na własnym boisku, przegra-
ła z Odrą Opole 0:2, zatem ciężko 
będzie tej drużynie odrobić straty 
i awansować. Jeśli chodzi o Pomo-
rzanin, to pozostaje jak najszyb-
ciej zapomnieć o koszmarnym se-
zonie i ciężko pracować nad tym, 
aby zespół, którego poprowadzi 
Zbigniew Gumienny, błyskawicz-
nie powrócił do wyższej klasy roz-
grywkowej. 

Kolejny walkower
Piłkarze drugiego zespołu nie 

pojechali do Szczecina na mecz z 
tamtejszą Vielgovią, notując ko-
lejną porażkę walkowerem. Na 
szczęście rezerwy są pewne utrzy-
mania w A Klasie, z której wyżej 
awansował Orzeł Łożnica, nato-
miast do B Klasy spadły zespoły, 
które wycofały się z rozgrywek, 
czyli Pomorzanin Przybiernów 
oraz Rybak Wełtyń. Wierzymy, że 
w przyszłym sezonie drugi zespół 

będzie w stanie rozegrać wszyst-
kie spotkania i powalczy o pozy-
cję w górnej części ligowej tabeli. 

Cudu nie było, „Pomorzanki” 
bez awansu

Efektownym zwycięstwem roz-
grywki III Ligi Kobiet zakończy-
ły podopieczne Pawła Błaszczy-
ka. „Pomorzanki” rywalizowały 
w Gryfinie z drużyną Energetyka. 
Do przerwy piłkarki z Nowogar-
du prowadziły już 0:5, a po zmia-
nie stron dorzuciły jeszcze trzy 
bramki. Gole dla nowogardzkiej 
drużyny strzelały: Katarzyna Pio-
trowska (2 gole), Małgorzata La-
buda (2 gole), Weronika Rzepliń-
ska, Klaudia Korgiel, Aleksandra 
Mościńska oraz jeden gol padł po 
trafieniu samobójczym. Nieste-
ty trzeci zespół Olimpii dotkliwie 
przegrał w Wałczu, co oznacza, że 
piłkarki z Nowogardu nie awan-
sują do II Ligi Kobiet. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka mistrzostwo 
III Ligi przegrały pechowo, jedną 
bramką mniej w bilansie dwume-

czu z Orłem. Przypomnijmy, że w 
rewanżu Pomorzanin wygrał 2:1, 
tracąc tego decydującego gola na 
2 minuty przed końcem meczu... 
Mimo wszystko gratulujemy pił-
karkom z Nowogardu fantastycz-

nej serii 12 zwycięstw z rzędu oraz 
ambitnej walki o awans. Wierzy-
my, że upragniona II Liga Kobiet 
zostanie wywalczona w najbliż-
szym sezonie 2016/2017. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
30. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  1:5
Błękitni II Stargard – Morzycko Moryń  1:3
Zorza Dobrzany – Arkonia Szczecin  2:2
Stal Szczecin – Energetyk Gryfino   4:5
Stal Lipiany – Sparta Węgorzyno   2:3
Rega Trzebiatów – Polonia Płoty   4:2
Iskra Golczewo – Sarmata Dobra   3:0 (walkower)
Piast Karsko – Kłos Pełczyce   3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 30 77 86 24 24 5 1
2 Sparta Węgorzyno 30 65 66 36 20 5 5
3 Morzycko Moryń 30 61 89 40 19 4 7
4 Stal Szczecin 30 60 89 35 18 6 6
5 Intermarche – Rega Trzebiatów 30 55 61 43 15 10 5
6 Ina Ińsko 30 45 54 49 13 6 11
7 Aronia Szczecin 30 44 53 38 11 11 8
8 Iskra Golczewo 30 43 54 49 12 7 11
9 Błękitni II Stargard 30 42 78 66 13 3 14
10 Piast Karsko 30 40 51 61 12 4 14
11 Zorza Dobrzany 30 33 44 56 9 6 15
12 Stal Lipiany 30 32 57 81 9 5 16
13 Polonia Płoty 30 32 50 71 10 2 18
14 Kłos Pełczyce 30 27 36 57 8 3 19
15 Pomorzanin Nowogard 30 16 25 72 4 4 22
16 Sarmata Dobra 30 7 15 130 2 1 27

*W związku ze zgłoszeniem się do ligi Chemika Police w sezonie 2016/2017 spada-
ją drużyny z miejsc 13-16 oraz drużyna z 12. miejsca jeśli Vineta Wolin nie awansu-
je do II Ligi 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
26. kolejka:
Aquila Szczecin – Zjednoczeni Kobylanka  7:1
Światowid Łobez – Zalew Stepnica  4:1
Znicz Niedźwiedź – Hanza Goleniów  0:3
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II  3:0 (walkower)
OKS Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  2:1
Pomorzanin Przybiernów - Orzeł Łożnica  0:3 (walkower)
Rybak Wełtyń – Kasta Majowe   0:3 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 26 67 70 20 22 1 3
2 Światowid 63 Łobez 26 64 102 20 21 1 4
3 Hanza Goleniów 26 60 74 25 20 0 6
4 Aquila Szczecin 26 55 65 31 18 1 7
5 OKS Center MD Goleniów 26 55 76 49 18 1 7
6 Vielgovia Szczecin 26 52 62 37 17 1 8
7 Kasta Szczecin – Majowe 26 38 51 48 12 2 12
8 Zalew Stepnica 26 31 65 65 10 1 15
9 Wołczkowo – Bezrzecze 26 28 45 61 9 1 16
10 Znicz Niedźwiedź 26 28 44 71 9 1 16
11 Pomorzanin II Nowogard 26 20 37 68 6 2 18
12 Zjednoczeni Kobylanka 26 16 47 99 5 1 20
13 Pomorzanin Przybiernów 26 0 27 70 5 1 20
14 Rybak Wełtyń 26 0 20 121 3 0 23

III Liga Kobiet 2015/2016
18. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica  1:2
Orzeł Wałcz – Olimpia III Szczecin  7:0
Hattrick Kołobrzeg – Kotwica Kołobrzeg  - | -
Energetyk Gryfino – Pomorzanin   0:8
Fala Międzyzdroje – Błękitni II Stargard  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 18 48 100 11 16 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 18 48 93 6 16 0 2
3 Fala Międzyzdroje 18 38 83 14 12 2 4
4 Zalew Stepnica 18 33 78 31 11 0 7
5 Vielgovia Szczecin 18 26 56 27 8 2 8
6 Olimpia III Szczecin 18 23 48 41 7 2 9
7 AP Kotwica Kołobrzeg 17 22 32 23 7 1 9
8 Błękitni II Stargard 18 18 14 50 5 3 10
9 Energetyk Junior Gryfino 18 6 32 106 2 0 16
10 Hattrick Kołobrzeg 17 0 0 227 0 0 17

„trzymaj Formę” 2015/2016

Uczennice z Osiny nagrodzone 
W piątek (3 czerwca), w Urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie, w sali konferencyjnej, od-
było się podsumowanie X edycji  programu „Trzymaj Formę” 2015/2016. Udział w spotka-
niu wzięli m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie, którzy od ośmiu lat związani są z ogólnopolskim programem edukacyjnym. 

O godzinie 10:00, ucznio-
wie powiatu Goleniowskiego, w 
tym  uczniowie Szkoły Podsta-
wowej oraz Publicznego Gimna-
zjum w Osinie, uczestniczyli w 
podsumowaniu Ogólnopolskie-
go Programu „Trzymaj Formę”. 
Osina, Przybiernów oraz Stepni-
ca w trakcie prelekcji przygoto-
wały prezentację multimedialną 
promującą m.in. zdrowy styl ży-

cia. W trakcie spotkania ogłoszo-
no również wyniki plastyczne-
go konkursu pt.„Trzymaj Formę - 
Żyj Zdrowo”, w którym uczniowie 
ZSP wzięli udział. Konkurs pla-
styczny opierał się na stworzeniu 
plakatu oraz hasła nie nawiązują-
cego do głównego tematu progra-
mu. Wśród trzech nagrodzonych 
prac, dwie należały do dziew-
cząt z Osiny. Jedną z nich wyko-

nały dziewczęta: Iga Banasiewicz, 
Anna Guź i Małgorzata Wańtu-
siak, drugą zaś Julia Zwierzak. 
Program „Trzymaj Formę” został 
zorganizowany przez Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Goleniowie dr n. med. 
Bożenę Ewę Marcinkowską.  

KS
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Uczniowie ZSP na wymianie 
młodzieży w Macedonii
Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych spędziła tydzień (od 21.05. do 28.05.2016 
r.) w Macedonii, a to wszystko za sprawą wymiany uczniów w ramach współpracy miast 
(Nowogard-Veles) oraz szkół (ZSP - SSOU Kole Nedelkovski). 

W tym roku naszych przyja-
ciół w Macedonii odwiedziła gru-
pa 15 uczniów ZSP, którzy pozo-
stawali pod opieką nauczycieli Pani 
Anety Bartniczuk oraz Pana Mi-
chała Dacy. Daria Szpilska i Niko-
la Urbaniak, które wzięły udział w 
wymianie, zgodziły się dodać parę 

słów dotyczących wyjazdu do Ma-
cedonii: „Dużo zwiedzaliśmy, a  we-
dług nas Ohrid było najpiękniejszym 
miejscem w Macedonii. Mieliśmy 
okazję podziwiania pięknych wido-
ków i możliwość zapoznania się z 
macedońską kulturą i tradycją. Było 

dużo atrakcji, a w wolnym czasie na-
wiązywaliśmy kontakty z tamtejszy-
mi ludźmi. Pierwszy raz lecieliśmy 
samolotem, na początku czuliśmy 
strach, ale niedługo, ponieważ wido-
ki były piękne. Dla nas było to duże 
przeżycie i niezapomniane chwile - 
to był całkiem inny świat niż tutaj.”

 Zapraszamy do obejrzenia foto-
relacji z wyjazdu.

Sobota (21.05.2016 r.)
Odlot z lotniska Berlin-Schöne-

feld. Zakwaterowanie w internacie 
DUD „Lazar Lazarevski”. Obiad w 
internacie. 

Niedziela (22.05.2016 r.) 
Veles - wizyta nad jeziorem Mla-

dos oraz piknik. 
Poniedziałek

 (23.05.2016 r.)
Spotkanie z Burmistrzem Ve-

les Slavco Cadiev w Urzędzie Miej-
skim. Zwiedzanie Veles i zabytków 
archeologicznych w Stobi.

Wtorek (24.05.2016 r.)
Zwiedzanie stolicy Macedo-

nii Skopje. Podróż kolejką liniową 
„Millenium Cross”, zwiedzanie Ka-
nionu Matka, zwiedzanie łodzią ja-
skiń „Vrelo”. 

 Środa i czwartek
 (25 i 26. 05.2016 r.) 
 Program zwiedzania: Ohrid - Ve-

vchani- St.Naum. 
Piątek (27.05.2016 r.) 
Program otwarty w szkole: zwie-

dzanie szkoły, gabinetów szkolnych, 
warsztatów poszczególnych profi-
li zawodowych, spotkanie robocze 
z nauczycielami, przedstawiciela-
mi poszczególnych profili zawodo-
wych, przedstawicielami kadry pe-
dagogiczno-psychologicznej, prze-
wodniczącym komitetu szkolnego 
i dyrekcją. Impreza sportowa, wy-
wiad telewizyjny „Kanał 21”, oficjal-
na kolacja. 

 Sobota (28.05.2016 r.)
Veles-Skopje-Berlin. Czas wolny/

zakupy, lunch,wyjazd na lotnisko w 
Skopje. Odlot samolotem do Berli-
na—Schönefeld. Powrót  busem z 
Berlina do Nowogardu. 

Dla grupy uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie wyjazd do Veles pozosta-
nie niezapomnianą przygodą, pod-
czas której mogli poznać odmien-
ną kulturę, zwiedzić piękne miejsca, 
które są chlubą Macedonii oraz za-
wrzeć nowe znajomości. Nasi przy-
jaciele z Macedonii tradycyjnie  
przyjęli naszą młodzież po królew-
sku i sprawili, że tydziń pobytu był 
pełen wrażeń i przygód. Dziękuje-
my za tych kilka fantastycznych dni 
i do zobaczenia wkrótce!

Monika Rasowska i Klaudia 
Druciarek kl. I TE 

  

Przekazanie prezentu Burmistrzowi Veles Slavco Cadiev

Najlepsza drużyna polsko-macedońska:)

Zdjęcie pamiątkowe 

 ...zwiedzają piękny kanion matka 

Zadowoleni pasażerowie...

Piknik i rozgrywki w piłkę siatkową 

 Na jeziorze Mlados 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

AterImA meD.  
telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;

Strona 3 z 4
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 
695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzkanie 
właSnościowe na wSi 
koło reSka (pow. ło-
beSki), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., 
tel. 609 881 060, 783 684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

•	 Sprzedam	3	pokoje	I	piętro,	ładne.	
Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53, 61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzę-
zno – nowe bloki. Cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151

•	 Sprzedam	 dom	 stan	 surowy	 na	
działce	1,5	ha,	oraz	działki	budow-
lane	w	Olchowie.	723	025	325	

• Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położona. 
91 39 21 430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła 
II,cena 130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowo-
gardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 72 
76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojo-
wego, bezczynszowego. 601 493 
880

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z 
garażem. Tel. 608 853 710

•	 Sprzedam	działkę	ogrodową	3	ary,	
ul.Ogrodowa.	534	991	778

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

•	 Sprzedam	 dom	 w	 Nowogardzie,	
podpiwniczony,	 blisko	 centrum,	
spokojna	ulica.	Tel.	605	856	611	

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	 Sprzedam	 pilnie	 całe	 pietro	 ka-
mienicy	z	mieszkaniem	i	pomiesz-
czeniem	 po	 byłej	 przychodni	 le-
karsko-stomatologicznej	 o	 pow.	
ok. 300m2 w	 Dobrej	 Nowogardz-

kiej.	Idelana	na	hotel,	przedszkole,	
działalność	 gospodarczą.	 Cena	 do	
uzgodnienia.	511	505	391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Armii 
Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
centrum.tel. 721 909 348

•	 Wynajmę	 biuro	 28m2,	 ścisłe	 cen-
trum,	 I	 piętro,	 parking.	 501	 549	
818 

• Sprzedam lokal niecałe 40m2, po 
remoncie, 3 pomieszczenia na biu-
ro lub mieszkanie, pełne wysposa-
żenie łazienkowe, rolety antywła-
maniowe + wolnostojący, murowa-
ny budynek typu kiosk ok. 7M2, ul. 
3 Maja Nowogard, całość 66 000 zł. 
Tel. 601 541 164 

• Sprzedam lokal pod działalność 
handlową. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. 
Tel.663 585 109 

• Sprzedam kawalerkę do remontu 
32 m2 z piwnicą i szopką w Nowo-
gardzie ul. Młynarska. Tel. 785 600 
270 lub 601 424 982 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
bezczynszowe, 60m, z ogrodem, Bo-
haterów Warszawy. 609 630 095 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Słajsinie 2 pokoje 36m2 + działka. 
504 101 060

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 697 980 702 

• Sprzedam czteropokojowe mieszka-
nie bezczynszowe Bema. 692 120 
127 

• Do wynajęcia garaż na busa, ul. Jana 
Pawła II. 609 307 242 

• Sprzedam działkę w Kościuszkach 
1075 m2  i działkę ogrodową na Ra-
dosławiu 0,733 ha. Tel. 512 416 864 
po 18stej

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
517 503 673

• Sprzedam lub wynajmę garaż na uli-
cy Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-bu-
dowlaną przy stacji benzynowej w 
Olchowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 
a, Asnyka 3b. Cena 420 tys. 786 919 
296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
je + aneks kuchenny z salonem. 509 
528 688

• Sprzedam działkę budowlaną na 
Bema. 604 422 221 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 604 422 221 

• Sprzedam dziakę ogrodową 1200m2 

w Osinie cena 7500 zł do uzgodnie-
nia. 602 189 041 

mOtOrYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do koń-

ca 2016 benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, 
tel. 787 717 815

• Toyotę z lat 90tych kupię. 737 447 
702 

• Mercedesa starego kupię. 737 799 
666

• Sprzedam VW GOLF II, rok produk-
cji 1991r. 1.3 pełny wtrysk cena 1300 
do negocjacji. 660 346 212 

rOlNICtWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 

036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 
01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 Koszenie	 łąk,	 mulczowanie,	 belo-
wanie	siana.	608	01	39	95

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

• Sprzedam siano, zbiór własny, 
40ha, Trzcińsko-Zdrój 503162215

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 180 
km, stan dobry. 515 378 885 

•	 Sprzedam	młode	nioski	osimiomie-
sięczne.	91	39	20	307	

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 
654 

• Mieszankę zbożową sprzedam. 733 
494 673 

• Kombajn Z056 Bizon sprzedam. 91 
39 106 68

• Sprzedam URSUS C-330. 91 39 26 
171 

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 
405 

USŁUGI
•	 mONtAŻ meBlI, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWA-
NóW, WYkŁADZIN, tAPICerkI 
meBlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ 
SkórZANeJ mAterIAŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIANeJ / lANOlI-
NĄ/SPrZĄtANIe: CZYSZCZeNIe 

FUG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pra-
cy	 rodZinne,	 urlopowe:	
niemcy,	 Holandia,	 au-
stria,	anglia,	Belgia,	nor-
wegia.	tel.	71	385	20	18,	601	
759	797	

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby 
dachowe, docieplenia,stropodocie-
plenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 
295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-
-maxi. 503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, altany, 
oczka, grille, tarasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• TRANSPORT – PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie trawy, 
glebogryzarka, opryski i inne prace 
ogrodnicze. 500 789 687 

PrACA
• Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• AmBerCAre24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737	451	825,	737	886	919,	737	
489	914

• Zatrudnię na staż do salonu optycz-
nego z możliwością pracy w soboty. 
Kontakt 91 39 27 272

•	 Nowopowstająca	APTEKA	w	No-
wogardzie	 zatrudni	 kierownika,	
magistra,	 technika	 farmacji	 i	 po-

moc	 apteczną	 z	 doświadczeniem.	
Aplikacje	z	dopiskiem:	“nowogard	
praca”	proszę	przesyłać	na	adres:	
praca@aptekadyzurna.pl.	 Kon-
takt:	602400030

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
Tel.693 344 778

• Zatrudnię stolarza i osoby do pomo-
cy przy pracach stolarskich. 503 084 
687 

• Zatrudnię do pracy w lesie drwa-
la, pilarza i pomocnika pilarza. 511 
592 559 

•	 Zatrudnię	 do	 sklepu	 spożywczo-
-monopolowego.	797	394	807

• Zatrudnię tynkarza lub pomocnika 
tynkarza. 726 150 975 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 
289 

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z do-
świadczeniem do nowo otwierają-
cego sie salonu. 570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 
607 654 692 

•  Zatrudnię barmankę. 693 52 12 11

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej. 603 688 266

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam	 drewno	 opałowe,	 ko-
minkowe.	667	788	820	

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czer-
woną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 
915  

• WYNAJMĘ STANOWISKO DLA MA-
NIKIURZYSTKI W NOWO POWSTA-
ŁYM SALONIE NR TEL: 570-645-440 

• Sprzedaż miodu naturalnego z wła-
snej pasieki tegoroczny, mniszkowy 
rzepakowy przy zakupie 3 słoików 
dowóz na terenie Nowogardu gratis. 
603 079 044  

• Przecinarkę stołową ”382” silnik 
3kw. 785 182 423 

• Sprzedam camping „KNAUS” stan 
B.D. zarejestrowany, opłacony, tele-
wizor, lodówka, zlew, kuchenka ga-
zowa. Cena 3000 zł. Wyposażenie 
kompletne. 537 561 140 

• Drewno budowlane kupię. 600 182 
682 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metrO tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóW
INFOrmAtOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia 

Stefańska, rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie 
Tomasz Szybalski, Kancelaria Komornicza w Nowogardzie, 

zatrudni 
osobę na stanowisku pracownika biurowego
 Od pracownika wymagana jest sumienność i dokładność 

w realizacji powierzonych zadań, niekaralność, dyspozycyj-
ność oraz chęć do nauki nowych umiejętności w ramach 
obowiązków służbowych.

Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej oraz umie-
jętność merytorycznego załatwiania spraw interesantów. 

CV wraz z klauzulą proszę wysyłać na adres
 nowogard@komornik.pl. Uprzejmie informuję, że skon-

taktuję się jedynie z wybranymi kandydatami
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

ReKlAmA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Wynajmę 
powierzchnie 
magazynowe 

i biurowe,
Nowogard 

bliskie centrum 
 tel 

601544530 

Sprzedam
Fiat Seicento (1999 r) 
z kratką,hak, aktualne 

ubezpieczenie,przegląd 
601544530

Dzień dziecka  
w Dąbrowie
W tym roku, dla dzieci z sołectwa Dąbrowa, Dzień Dziec-
ka nie był wyjazdowym. Dzieci z okazji Dnia Dziecka, w 
dniu 05.06.2016r,  bawiły się na boisku w Dąbrowie. 

Dzieci same wystąpiły z inicja-
tywą, że chcą spędzić ten czas na 
sportowo i wesoło. Same też wy-
myślały konkurencje w jakich 
mogłyby konkurować.  Tak więc 
były gry i zabawy, dopisywał hu-
mor i niewyczerpane pokłady sił, 

jakimi dysponowały dzieci rywa-
lizując w poszczególnych konku-
rencjach. Nad wszystkim czuwa-
ły niezawodne mamy, prowadząc 
konkurencje i wręczając nagro-
dy. Wszystkie dzieci były nagra-
dzane za każdą konkurencję. Nie 
było więc przegranych. Dzień 
Dziecka zakończył się piecze-
niem kiełbaski przy ognisku, któ-
rą zafundowała „Masarnia” pana 
Marka Kowalczyka, za co składa-
my gorące podziękowania.  

Sołtys Dąbrowy
 Florkowski Zbigniew

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Przedstawienie profilaktyczne 
„Dzieci	są	nadzieją,	która	rozkwita	wciąż	na	nowo,	projektem,	który	nieustannie	się	urze-
czywistnia,	przyszłością,	która	pozostaje	 zawsze	otwarta”	 [Jan	Paweł	 II]. Sentencja Jana 
Pawła II stała się naczelnym hasłem zajęć profilaktycznych, które odbyły się w Publicznym 
Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, w dniu 16.05.2016. Tematyka 
zajęć i przedstawienia profilaktycznego nawiązywała do FAS, czyli płodowego zespołu al-
koholowego.

Inspiracją do zorganizowania 
dodatkowych zajęć profilaktycz-
nych był udział ucznia klasy II A, 
Macieja Sachajdaka, w ogólno-
polskim konkursie plastycznym 
„Ważne dziewięć miesięcy bez al-
koholu”, zorganizowanym przez  
fundację „Tęcza Serc”. Publicz-
ne Gimnazjum nr 3 w konkursie 
uczestniczy od lat, wielokrotnie 
osiągając sukces.

Problem zażywania alkoholu 
wśród młodzieży nieletniej jest po-
wszechnym zjawiskiem i bardzo 
niepokojącym – również wiedza 
uczniów na temat  FAS jest niewy-
starczająca. Młodzi ludzie sięga-
ją po alkohol z różnych powodów, 
dziewczyny zażywają alkohol na-
wet w ciąży.  Wśród informacji, ja-
kie są dostępne, krąży wiele mitów 
i to one są często przyczyną wie-
lu problemów młodych mam. Aby 
rozwiać wątpliwości na temat tego, 
czy lampka czerwonego wina albo 
kufelek piwa nie zaszkodzi zdro-
wiu płodu, pani Jolanta Mielew-

czyk przeprowadziła zajęcia dla 
gimnazjalistów, w których przed-
stawiła najczęstsze mity dotyczące 
picia alkoholu w ciąży, przyczyny 
sięgania po alkohol, kiedy zajście 
w ciążę nie jest świadomym wybo-
rem a dziełem przypadku, jak rów-
nież konsekwencje, jakie ponoszą 
zarówno rodzice, jak i dziecko. 

Podsumowaniem zajęć było wy-
stąpienie pani Agnieszki Jager, 
specjalisty od spraw FAS, która 
dzięki Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych od lat współpracuje z naszą 
placówką.

Podczas trwania zajęć uczen-
nice klasy III udzieliły wywia-
du dla Polskiego Radia Szczecin, 
współpracującego z Fundacją „Tę-
cza serc”. Wywiad przeprowadzi-
ła pani Małgorzata Furga. Konty-
nuacją zajęć było przedstawienie 
profilaktyczne, które pokazało kil-
ka scenek sytuacyjnych, dotyczą-
cych spożywania alkoholu przez 
dziewczynę, która jest w ciąży. W 

przedstawieniu wzięli udział nasi 
uczniowie pokazując, że odpowie-
dzialność za poczęte dziecko spo-
czywa na obojgu rodziców. Nieste-
ty, przedstawienie nie kończy się 
szczęśliwie. Okazuje się, że mały 
kufelek piwa powoduje, iż dziec-
ko głównych bohaterów urodzi się 
z płodowym zespołem alkoholo-
wym. Był to celowy zabieg, któ-
ry wywołał wśród młodzieży wie-
le dyskusji. 

Na zakończenie uczennica klasy 
II a, Marta Marciniak, zaśpiewała 
piosenkę zespołu DŻEM, pt.: „Do 
kołyski”. Słowa refrenu tej piosen-
ki zostały zmienione przez uczen-
nicę, by jeszcze bardziej wzmocnić 
przesłanie przedstawienia. Wzru-
szenie widzów, jakie można było 
zaobserwować, tylko potwierdziło 
to, jak ważna jest dla każdego z nas 
chwila tylko dla własnych przemy-
śleń o ważnych sprawach.

Należy jeszcze dodać, że deko-
rację do spektaklu – dzięki p. Mag-
dalenie Pietrzak – tworzyły pra-
ce plastyczne uczniów. Scenariusz 
powstał przy współpracy p. Pa-
trycji Mańkowskiej i Magdaleny 
Adrych.

M.A.

OGŁOSZeNIe
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

s. 9

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklamareklama

s. 2

rok założenia 1992

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

Uwaga Rodzice 
29.06.2016 o godz. 17:00 odbędzie się prelekcja

Jak zapobiegać próchnicy
i lękowi przed dentystą u dzieci 
Zapisy w rejestracji Nowo-Dentalu

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

Zbiór  
truskawek 

Dąbrowa Nowogardzka. 
truskawka z szypułką.

 510 730 398

Wynajmę
 sklep

ul. 700 lecia 26 D
Tel 662 568 916

Gdzieś tam, na terenie tej posesji, rzekomo znajduje się ferma żmij...Tak przynajmniej twierdzą niektórzy mieszkańcy Błotna.

Coś syczy w zaroślach

Ferma żmij 
w Błotnie?

Czytaj s. 3

Gmina 
będzie 
burzyć...

Czytaj s. 2

Pół miliona... 
w glony

Czytaj s.  4

Zdemolował 
traktorem radiowóz

włamanie do 
kościoła w słajsinie 

informatyk 
z duszą 
handlowca
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w skrócie

Na zlecenie Gminy, firma AZBUD rozpoczęła montaż obrzeży 
głównej alejki biegnącej nad jeziorem, tej położonej od strony tafli 
akwenu. Oprócz krawężników ścieżka zyska także nową nawierzch-
nię. Roboty prowadzone są w ramach bieżących napraw. Spacerujący 
w tym miejscu przechodnie, muszą się liczyć z utrudnieniami w ru-
chu. W czasie remontu warto wybrać alejki położone wzdłuż murów 
obronnych. 

MS

W ślad za DN sprawą zasypania drogi koło byłej przesypowni, zain-
teresowali się dziennikarze z TVP Szczecin. Ekipa telewizyjna praco-
wała w Nowogardzie wczoraj, tj. czwartek. Na zdjęciu red. Małgorza-
ta Miszczuk rozmawia z właścicielem drogi p. Stanisławem Mosinia-
kiem. Materiał na temat zamkniętej drogi ma zostać wyemitowany w 
najbliższą niedzielę, w Kronice na antenie TVP Szczecin. 

MS

Zgodnie z zapowiedzią, w minioną środę, ruszyły prace na skrzy-
żowaniu ulic. Poniatowskiego i Boh. Warszawy. Przypomnijmy, że 
w tym miejscu ma powstać rondo, a jego budowa potrwa do końca 
września. Na razie robotnicy zabrali się za wymianę fragmentu rury 
gazowej, co należało zrobić w pierwszej kolejności. Tym samym wyłą-
czono z użytkowania biegnący tędy chodnik, a ruch pieszych odbywa 
się drugą stroną ulicy. Na dniach pracownicy przystąpią już do głów-
nych robót drogowych, co będzie się wiązało ze zmianą organizacji 
ruchu także dla kierowców, o czym już informowaliśmy. 

MS

Policyjne poszukiwania trwają

Zdemolował traktorem 
radiowóz i uciekł do lasu
Policja poszukuje mieszkańca Czermnicy, który… staranował ciągnikiem radiowóz. Jak 
mówią mieszkańcy wsi, sprawca najprawdopodobniej ukrywa się w lesie.  

Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu. Kiedy patrol policji próbo-
wał zatrzymać do kontroli jadące-
go traktorem mieszkańca Czerm-
nicy, ten nagle odbił kierownicą 
w bok, uderzając w radiowóz, po 

czym uciekł. Poturbowani poli-
cjanci nie mieli szans gonić męż-
czyzny, choć można się domy-
ślać, że jazda ciągnikiem nie od-
bywała się z zawrotną prędkością. 
Mimo to udało mu się zbiec. Po-

noć ukrywa się lesie, tak przynaj-
mniej twierdzą mieszkańcy wsi, z 
którymi rozmawialiśmy. 

Sprawa trafiła do prokuratury- 
poinformowano nas na policji. 
Sprawca brawurowej jazdy cią-
gnikiem jest wciąż poszukiwany. 
Jak w końcu wpadnie w ręce poli-
cji, z pewnością usłyszy kilka za-
rzutów. Tym bardziej, że nie jest 
to jedyny występek, jakiego się 
dopuścił w ostatnim czasie. 

Poszukiwany mężczyzna to ten 
sam osobnik, którego konie zde-
molowały podwórko jednej z 
mieszkanek wsi i śmiertelnie po-
turbowały jej psa. Zdarzenie mia-
ło miejsce w połowie kwietnia. W 
tym temacie organy ścigania rów-
nież prowadzą postępowanie.  

MS

trzy rodziny wysiedlone do nowych mieszkań

Gmina będzie burzyć...
Trzy rodziny zostały przesiedlone, a budynek w którym dotychczas mieszkały zostanie ro-
zebrany. Mowa o posesji przy ul. Armii Krajowej nr 42. 

Pozwolenie na rozbiórkę bu-
dynku, na wniosek Gminy No-
wogard, udzieliło Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. Budy-
nek trzeba było rozebrać, bo był 
w złym stanie technicznym – in-
formuje Zarząd Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie. 
Trzy mieszkające w nim rodzi-
ny, otrzymały już mieszkania od 
gminy. 

Poza budynkiem mieszkalnym 
o pow. zabudowy 127 m kw. i ku-
baturze 630 m3, do wyburzenia 
jest również niewielkie gospodar-
cze pomieszczenie znajdujące się 
na podwórzu. 

Gmina ogłosiła przetarg na 
rozbiórkę obu nieruchomości. 
Dziś tj. piątek, mija termin skła-
dania ofert. Firma, która wy-
gra przetarg na prace rozbiórko-

we będzie musiała nie tylko wy-
burzyć obydwa budynki, ale tak-
że wywieźć i zutylizować powsta-
ły gruz oraz wyrównać i ogrodzić 
teren posesji.  

Wolna działka, jaka pozostanie 
po usunięciu budynków, zostanie 
najprawdopodobniej wystawiona 
przez miasto na sprzedaż w dro-
dze przetargu.

SiMin

Widoczny na zdjęciu budynek o nr 42,  wkrótce zniknie z krajobrazu ulicy Armii Krajowej
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• węgiel 
• koks  
• miał 
• drewno
• brykiet 
   - węglowy i drzewny
  (towar luzem i workowany)

PROMOCJA LETNIA!
NIŻSZE CENY

WOREK DREWNA - GRATIS
POLSKI WĘGIEL  •  WYSOKA JAKOŚĆ

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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Coś syczy w zaroślach

Ferma żmij w Błotnie?
Na jednej z posesji w Błotnie hodowane są żmije- zaalarmował nas jeden z mieszkańców wsi. Postanowiliśmy sprawdzić, co w trawie piszczy, a raczej sy-
czy w zaroślach.

Okazało się, że pogłoski o nie-
typowej hodowli tych kąśliwych 
gadów krążą w Błotnie nie od 
dziś. Jakiś czas temu mieszkań-
cy zaniepokojeni rzekomym roz-
mnażaniem na ich terenie kąśli-
wych gadów, zaalarmowali nawet 
o sprawie Urząd Miejski. Zdarza-
ło się bowiem, że żmije atakowa-

ły ludzi. Ofiarami pełzających ga-
dów miały padać także miejsco-
we czworonogi. Nowogardzki 
magistrat poprosił, aby nietypo-
we pogłoski sprawdziła policja. 
Ta na trop żmij jednak nie wpa-
dła, i pod wskazywanym adresem 
hodowli gadów nie stwierdzi-
ła. Nic na ten temat nie wie rów-

nież powiatowy lekarz weteryna-
rii, do którego także trafiło pismo 
od UM. Ten jednak zastrzegł, że 
inspekcja weterynaryjna nie zaj-
muje się prowadzeniem rejestrów 
hodowli zwierząt i polecił, aby-
śmy w tej sprawie zapytali Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska. Okazało się, że i ta in-
stytucja  nie prowadzi ewidencji 
hodowli gadów, odsyłając nas da-
lej. I tam jednak na słowo „żmi-
ja” urzędnicy reagują ze zdziwie-
niem. 

Postanowiliśmy o tajemniczą 
hodowlę żmij zapytać gospoda-
rza wsi, czyli sołtysa. 

- Żmije? Znowu!? Nie rozu-
miem dlaczego temat znów wrócił 
„na języki. Przecież sprawę wyja-
śniała już policja i stwierdziła, że 
żadnych żmij ta pani nie hoduje – 
mówi zaskoczona naszym telefo-
nem, Danuta Nowak, sołtys Błot-
na. Przyznaje, że jakiś czas temu 
doszło do kilku ukąszeń żmij, 

ale jak twierdzi cała sprawa jest 
przez społeczność mocno kolo-
ryzowana. – Ludzie różne rzeczy 
opowiadają. Żmije zawsze były w 
naszej okolicy i to nic nowego- do-
daje D. Nowak.  

Coś jednak na rzeczy jest, o 
czym przekonujemy się udając 
się do Błotna. Będąc pod bramą 
posesji, na terenie której ponoć 
żmije mają raj, spotykamy męż-
czyznę, który jak się okazuje po-
maga właścicielce gospodarstwa 
w drobnych pracach porządko-
wych. Gdy pytamy go o żmije, 
ten ku naszemu zdziwieniu od-
powiada otwarcie: -Tak potwier-
dzam, że w tym miejscu są ho-
dowane żmije. Mają tutaj stwo-
rzone specjalne warunki do roz-
woju. Ale ja jedynie zarządzam 
tym gospodarstwem pod nieobec-
ność właścicielki. Dlatego nie-
stety nie będę mógł panu udzie-
lić więcej informacji - mówi nam 
mężczyzna, mieszkaniec Błotna, 
chcący pozostać anonimowym. 
Jego zdaniem żmije są hodowa-

ne do celów medycznych, a kon-
kretnie do pozyskiwania jadu w 
celu produkcji surowicy. W Pol-
sce to ponoć niezwykle niszo-
wa produkcja, bo i samych uką-
szeń nie ma wiele, a nawet jak są 
nie stanowią dużego zagrożenia 

dla człowieka, chyba, że ktoś jest 
uczulony na jad. 

Kim jest tajemnicza właściciel-
ka gospodarstwa podejrzewana o 
hodowlę żmij? To znana miejsco-
wym osoba, która przed kilkoma 
laty przeprowadziła się do Błot-
na z dużego miasta, w poszuki-
waniu wiejskiego zacisza. Znana 
również i nam, chociażby z ak-
cji protestacyjnych wymierzo-
nych w fermy norek. Mieszkań-
cy opowiadają o kobiecie róż-
ne historie. Mówią, że prowadzi 
dość oryginalny tryb życia. Krą-
ży również historia, że prowadza 
na smyczy świnię. Niestety nie 
udaje nam się do niej dodzwo-
nić, mimo kilku prób. Nieoficjal-
nie wiadomo, że kobieta przeby-
wa w szpitalu gdzieś na terenie 
Polski, gdzie przechodzi plano-
waną operację.

Do tematu z pewnością wró-
cimy, tym bardziej, że w spra-
wie jest jeszcze wiele niewiado-
mych…

JB, MS

Wjazd do posesji, na terenie której ponoć prowadzona jest hodowla żmij

Uwaga! Kradną na cmentarzu
Jeden z naszych czytelników zadzwonił do nas zbulwersowany kolejną kradzieżą, jakiej 
dokonano na grobie jego zmarłego syna. 

- Po raz czwarty w tym 
miesiącu skradziono z na-
grobka naszego syna znicze - 
mówi mężczyzna i dodaje: - 
tu nie chodzi o pieniądze, bo 
świece nie kosztują majątku, 
ale o to, że cmentarz nie jest 
dostatecznie strzeżony - do-
daje nasz czytelnik. 

Miejmy nadzieję, że w 
najbliższym czasie zarówno 
zarządca cmentarza (ZUK), 
jak i policja zwrócą większą 
uwagę na teren nowogardz-
kiej nekropolii. 

MS

 Halo redakcja 

Co bardziej kosztowne znicze  szybko znikają z wielu nagrobków
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słabe rezultaty rekultywacji jeziora 

Pół miliona... w glony
Kilka zabiegów inaktywacji fosforu, zarybianie, aerator, a ostatnio wodna pompa tryska-
jąca na kilka metrów w górę wodą- wszystko na nic, przynajmniej na razie. Jezioro nowo-
gardzkie znów pokryło się w dużej części podwodną roślinnością. 

Ogromny dywan z glonów 
ukazał się oczom mieszkańców 
kilka dni temu. Nagrzana od 
słońca woda w jeziorze, sprzy-
ja rozwojowi podwodnej roślin-
ności. Pytanie tylko, jak to się ma 
do intensywnie prowadzonej „re-
kultywacji jeziora”, jaka trwa już 
od 2012 roku, pochłaniając już 
ponad pół miliona złotych. Przy-
pomnijmy, że w ramach tej kosz-
towej „zabawy w ekologów”, wy-
konano już kilka zabiegów mają-

cych przywrócić rzekomo rów-
nowagę w ekosystemie jeziora. 
Poza metodami biochemiczny-
mi, jak inaktywacja fosforu, czy 
biomanipulacyjnymi jak zarybia-
nie akwenu narybkiem szczupa-
ka, we wrześniu 2013 zwodowa-
no stacjonarny aerator pulwery-
zacyjny z napędem wietrznym, 
który dryfuje po naszym akwenie 
do dziś. Najnowszym pomysłem, 
mającym podobnie jak aerator 
napowietrzyć jezioro, był mon-

taż pompy tryskającej wodą kil-
ka metrów w górę. Cudo pojawi-
ło się na jeziorze w zeszłym roku, 
rzecz jasna wyposażone w reflek-
tory dające szansę podziwiać wo-
dotrysk z brzegu. Na razie jed-
nak, poza tym że świeci efektu 
nie ma, a kasa leci... Wszak praca 
pompy kosztuje podatników 5,5 
tysiąca złotych miesięcznie! 

MS

kolejna gwiazda „lata z muzami”

Małgorzata Zajączkowska 
w Nowogardzie
W ramach 20. Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muzami” w Nowogardzie, bę-
dzie miał miejsce specjalny pokaz filmu „Noc Walpurgi” z udziałem reżysera Marcina 
Bortkiewicza i wcielająca się w główną rolę Małgorzata Zajączkowska. 

Akcja czarno-białej tragikomedii 
Marcina Bortkiewicza „Noc Walpur-
gi” rozgrywa się w tytułową magicz-
ną noc Walpurgi, kiedy światy żywych 
i umarłych przenikają się. 30 kwietnia 
1969 roku, w szwajcarskiej operze, po 
zakończeniu przedstawienia „Turan-
dot” Giacomo Pucciniego, światowej 
sławy diva operowa Nora Sedler (Mał-
gorzata Zajączkowska) spotyka przed 
drzwiami swojej garderoby młodego 
dziennikarza Roberta (Philippe Tło-
kiński). Mężczyzna uparcie twierdzi, 
że artystka zgodziła się udzielić mu 
wywiadu. Sedler początkowo wyrzu-
ca go za drzwi, ale w końcu godzi się 

na rozmowę. Z pozoru zwyczajna roz-
mowa szybko przeradza się w mister-
ną grę. 

Pełnometrażowy debiut Marcina 
Bortkiewicza zdobył pięć nagród na 
34. Koszalińskim Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film” (Na-
grodę Publiczności, Nagrodę Dzienni-
karzy, Nagrodę Jury Młodzieżowego, 
Nagrodę za Najlepszy Scenariusz i za 
Najlepszą Rolę Żeńską dla Małgorza-
ty Zajączkowskiej) oraz nagrodę Zło-
tego Klakiera na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni dla najdłużej oklaskiwanego 
filmu. 

Małgorzata Zajączkowska urodziła 
się w Warszawie, absolwentka PWST 
w Warszawie, niezmiennie ceniona ak-
torka teatralna, filmowa i telewizyjna. 
Debiutowała w Teatrze Narodowym 
za dyr. Adama Hauszkiewicza. Grała w 
filmach Barbary Sass („Bez miłości”). 
Krzysztofa Zanussiego („Constans”), 
Janusza Zaorskiego („Dziecinne py-
tania”), Andrzeja Wajdy („Danton”). 
Często współpracowała z Teatrem TV 
z reż.: Janusz Zaorski (Laur Cisowy 
„Lata z Muzami” w 2015 roku),  Zyg-
munt Hubner, Andrzej Łapicki, Maciej 
Wojtyszko, Juliusz Machulski. W 1981 

wyjechała do USA, gdzie pod nazwi-
skiem Margaret Sophie Stein grała w 
filmach: Paula Mazursky’ego („Wrogo-
wie, historia miłości”), Woody Allena 
(„Strzały na Broadwayu”), Glenna Jor-
dana („Sara, jasna i wysoka”). Partne-
rowała Glenn Close, Angelice Huston, 
Ronowi Silverowi, Johnowi Cusakowi 
i Christopherowi Walkenowi. W Wal-
ter Kerr Theater na Broadwayu grała z 
Frankiem Langellą w „Preasent laugh-
ter” Cowarda. W 1999 wróciła do Pol-
ski. Współpracuje z teatrami: Polonia 
Bajka, Na Woli, Buffo.  Zagrała m.in. 
w filmach Kuby Morgenstera („Żół-
ty szalik”), Jerzego Stuhra („Pogoda 
na jutro”), Leszka Dawida (”Jesteś Bo-
giem”). Właśnie skończyła zdjęcia do 
filmu Ryszarda Bugajskiego „Zaćma”. 
Za rolę w „Nocy Walpurgi” zebrała 
wiele bardzo pochlebnych opinii, re-
cenzji i powszechne uznanie widzów 
oraz branży. 

Przypomnijmy, że podczas tego-
rocznego festiwalu „Lato z Muzami”, 
Nowogard odwiedzi jeszcze dwóch 
znanych artystów polskiego kina: 
reżyser Marek Koterski  i Cezary Pa-
zura, znany aktor a ostatnio satyryk. 

Opr. MS

Jakie Miasto

Wszechobecny bałagan  w zabu-
dowie miejskiej to już rzeczywistość  
większości polskich miast, w tym No-
wogardu. I nie chodzi tylko o bałagan 
stylistyczny, estetyczny, ale także o 
bałagan funkcjonalny, w tym o pewną 
zasadniczą alienację poszczególnych 
obiektów z ich funkcjonalnego kon-
tekstu ogólnomiejskiego. Co praw-
da, zerwanie z zasadami budowania 
z czasów PRL stopniowo poprawia 
stan rzeczy, niemniej jednak  klasycz-
ny ład urbanistyczny wydaje się być 
już pieśnią przeszłości, a jego cenne 
pozostałości  zachowują dzisiaj pra-
wie wyłącznie  tylko chronione frag-
menty tzw.  starych miast. Niestety w 
Nowogardzie takiego „starego mia-
sta”  prawie w ogóle nie mamy, (głów-
nie dzięki zapałowi „wyzwolicielskie-
mu” czerwonoarmistów w 1945r). Na 
agendzie dyskusji publicznej nie ist-
nieje także temat  kształtu urbani-
stycznego naszego otoczenia miej-
skiego tego, w którym spędzamy czę-
sto prawie całe nasze życie. Temat ten 
pozostawiony jest tzw. fachowcom 
projektantom (bardziej aniżeli archi-
tektom), inwestorom, urzędnikom 
i budowlańcom. Tymczasem skutki 
sposobu rodzaju i kształtu zabudo-
wy miejskiej pozostawiają swoje śla-
dy nie tylko w naszej wrażliwości es-
tetycznej, zagadnienie jest znacznie, 
znacznie szersze. Mówią o tym czę-
sto znani architekci - niestety słysza-
ni są w nielicznym gronie. Oto frag-
menty wywiadu (na portalu Onet), 
którego udzielił Tomasz Konior (ur. 
1968) polski architekt i urbanista, ab-
solwent Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, współautor 
m.in. Centrum Nauki i Edukacji Mu-
zycznej „Symfonia” w Katowicach, 
Członek i współzałożyciel Instytutu 
Współczesnego Miasta.

Pyt. Jaki jest przepis na dobre mia-
sto według Tomasza Koniora?

Tomasz Konior:  Układ ulic z kwar-
tałami pierzejowej zabudowy z placa-
mi i parkami. Rozwijany od starożyt-
ności, niczego lepszego nasza cywili-
zacja nie wymyśliła.

Pyt . Mniej więcej od stu lat nikt 
tak już nie buduje miast. Teraz mamy 
biurowce, osiedla mieszkaniowe, ga-
lerie handlowe, szerokie drogi i par-
kingi. A nie kamienice w pierzejach.

T.K. W tym problem. Jak okiem 
sięgnąć, widać fatalne skutki tej zmia-
ny. Rewolucja, oparta o szczytne idee, 
które zastąpiły sprawdzone wzorce, 
otworzyła drogę do wszechobecnego 
dziś chaosu, który stał się prapocząt-

kiem rozpadu miast. Brakuje zdro-
wych zasad, które tworzyłyby miej-
ską strukturę. Stawia się osobne bu-
dynki z infrastrukturą wokół. Proszę 
zwrócić uwagę, jak efektywnie dziś 
rewitalizuje się starą tkankę miejską. 
Jak łatwo adaptować stare kamienice 
pod nowe funkcje – biurowce, hote-
le, usługi. Nie byłem nigdy zwolenni-
kiem monofunkcji, uważam, że mia-
sto trzeba traktować jak jeden orga-
nizm. Strach pomyśleć, czym za kil-
kadziesiąt lat będą blokowiska, niczy-
je i martwe przestrzenie między blo-
kami. Niekończące się dzielnice osie-
dli…

Pyt. Te osiedla były odpowiedzią 
na problemy, które się pojawiły wraz 
z nowoczesnością. Przede wszystkim 
na przeludnienie.

T.K. Ale odpowiedzią zbyt dale-
ko idącą. W mieście musi być cią-
głość i kontynuacja, stosunki sąsiedz-
kie i potrzebne funkcje. Ulica, pierze-
ja, a w niej partery usługowe: sklepy, 
kawiarnie, urzędy, instytucje, które 
ją zasilają. Dzięki takiemu układowi, 
idąc przez miasto, załatwiamy mnó-
stwo spraw, uczestniczymy w miej-
skim życiu i spotykamy się nawzajem.

 Dalsza część wywiadu jest rów-
nie interesująca, ale zasadnicze słowa 
padły właśnie  na początku:  -układ 
ulic z kwartałami pierzejowej zabu-
dowy z placami i parkami… nic lep-
szego nasza cywilizacja nie wymyśli-
ła. Szkoda, że tego klasycznego i two-
rzącego niepowtarzalny klimat miej-
sca i charakter „żywego miasta” mo-
delu, dzisiaj się nie praktykuje i za-
miast atrakcyjnych frontów funkcjo-
nalnych zabudowań w miejskiej pie-
rzei mamy na pierwszym planie np. 
ohydne, „miejsco-żerne” i zakłóca-
jące stosunki wodne betonowe par-
kingi. Nowogard jest miastem, które 
doznało w swoich pierwotnych zało-
żeniach urbanistycznych nieodwra-
calnych zniszczeń. Niestety ponow-
na zabudowa wolnych  przestrzeni w 
centrum przypadła i dokonana zosta-
ła w czasach siermiężnego PRL, gdy 
architekci to był zawód nieużywa-
ny (przynajmniej do projektowania 
sensownej i estetycznej  przestrzeni 
miejskiej). Jednak dzisiaj już tym ra-
zem nie z powodów ideologicznych, 
ale z uwagi na zasobność i gust in-
westorów nowo stawiane budynki w 
centrum Nowogardu nie zachwycają 
(poza pewnymi wyjątkami np. obiekt 
przy ul. 3Maja, tam gdzie apteka czy 
budynek mieszkalny w tzw. Czere-
śniowym Sadzie na Boh Warszawy). 
Niestety jeszcze gorzej jest z działa-
niami lokalnej władzy urbanistycz-
nej, czyli organu wykonawczego ja-
kim jest burmistrz. Jak każdy w No-
wogardzie może zobaczyć słowa zna-
nego polskiego architekta: kamienice 
w pierzejach i nic lepszego nie wymy-
ślono…  dla naszych urzędników od 
architektury zawierają zupełnie nie-
zrozumiałe wskazania.

Marek Słomski  

Widoczny na środku  ciemniejszy pas powierzchni wody to fragment wzrastającego w błyskawicznym tempie pola wodorostów
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Ciąg dalszych oświadczeń majątkowych 

Ile zarabiają radni sejmiku wybrani z naszego okręgu?
Kontynuujemy prezentację oświadczeń majątkowych. Tym razem,  po raz pierwszy publikujemy oświadczenia majątkowe radnych Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego, którzy otrzymali mandaty startując w czasie ostatnich wyborów do samorządu z okręgu, w skład którego wchodziła również gmina Nowogard. To także 
głosy mieszkańców naszej gminy spowodowały, że osoby te otrzymały mandat radnego Sejmiku . Dodatkowo prezentujemy zeznanie Olgierda Geblewicza, Marszałka 
Województwa, pochodzącego z pobliskiego Goleniowa. W kolejnych numerach DN zaprezentujemy zarobki kierownictwa Powiatu i dyrektorów instytucji i szkół pod-
ległych starostwu. W dalszych odsłonach zaprezentujemy oświadczenia złożone przez samorządowców z gminy Osina i tamtejszego pionu kierowniczego. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Olgierd
 Geblewicz /
(radny Sejmiku, 
Marszałek Woje-
wództwa Zachod-
nipomorskiego)

Ok. 113 600 
zł, ok. 1 800 
Euro

Dom o pow. 224,4 m2 na działce 753 m2 
o wartości 650 000 zł, mieszkanie o pow. 
29,90 m2 o wartości 170 000 zł, mieszka-
nie o pow. 49,20 m2 o wartości 211 500 
zł (wraz z miejscem garażowym o pow. 
31,93 m2), grunt o pow. 50 m2 zabudo-
wany budynkiem handlowym o pow. ok. 
25 m2 o wartości 30 000 zł, grunt 600 m2 
o wartości 61 000 zł

Członek rady nadzorczej w Gole-
niowskich Wodociągach i Kana-
lizacji sp. z .o. dochód – 25 328,66 
zł, Wynagrodzenie Marszałka – 159 
599,60 zł, sprzedaż mieszkania – 
180 000 zł

Volkswagen Passat rok 
prod. 2008, motor Ya-
maha Royalstar rok 
prod. 1997, jacht ża-
glowy GibSea 352 rok 
prod. 1990

Kredyt hipoteczny PKO BP S.A. 
(do spłaty na dzień 31.12.2015) 
– ok. 112 260 CHF, kredyt hi-
poteczny BOŚ S.A. (do spłaty na 
dzień 31.12.2015) – ok. 21 141 zł, 
kredyt hipoteczny BOŚ S.A. (do 
spłaty na dzień 31.12.2015) – ok. 
116 454 zł

Halina 
Szymańska / PiS
(radna Sejmiku)

ok. 85 000 zł Brak danych Działalność gospodarcza dochód – 
264 641,37 zł, ze stosunku pracy – 
86 020,47 zł, diety Urząd Marszał-
kowski – 828,47 zł, prawa autorskie 
– 184,50 zł, dochód z zagranicy – 
621,60 zł 

Mitsubishi ASX rok 
prod. 2013, KIA Spor-
tage rok prod. 2012

Kredyt hipoteczny Bank PKO BP 
– 29 165,83 CH (do spłaty- ok. 
10 300 CH), kredyt hipoteczny 
Bank PKO BP – 300 000 zł (do 
spłaty ok. 24 000 zł), Impuls Le-
asing – ok. 17 300 zł

Izabela 
Grabowska 
/ PO
(radna Sejmiku)

Nie dotyczy Dom o pow. 224 m2 o wartości 500 
000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 230 
ha o wartości 1 300 000 zł, zakład mię-
sny o pow. 6400 m2 o wartości 18 000 
000 zł

Gospodarstwo rolne dochód – 80 
000 zł, z tytułu zatrudnienia – 20 
433,14 zł, dieta radnej – 17 589,21 zł

Nie dotyczy Pożyczka od osoby fizycznej – 
500 000 zł

Artur Łącki / PO
(radny Sejmiku)

11 871,92 zł, 
77,99 Euro

Dom o pow. 350 m2 na działce o pow. 
1385 m o wartości 2 000 000 zł, miesz-
kanie o pow. 34 m2 o wartości 100 000 
zł, gospodarstwo rolne o pow. 1,47 ha 
o wartości 45 000 zł, działka o pow. 38 
520 m o wartości ok. 35 400 000 zł

Gospodarstwo rolne – 2 480,73 zł, 
PIT 36 umowa o pracę – 51 988,82 
zł, PIT R – 28 553,64 zł

Jeep Grand Cherokee 
rok prod. 2005, Jeep 
Grand Cherokee rok 
prod. 2009

Kredyt inwestycyjny BZ WBK są – 
95 250 Euro, kredyt inwestycyjny 
BZ WBK są – 1 412 878,76 Euro, 
pożyczka na remont Fundacja Cen-
trum Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Koszalinie – 300 000 zł, pożyczka 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
w Szczecinie – 402 500 zł,  pożycz-
ka Polska Fundacja Przedsiębior-
czości w Szczecinie- 260 000 zł

Zygmunt 
Dziewguć / PSL
(radny Sejmiku)

307 346 zł, 
256 300,24 zł 
(pożyczka dla 
PKS)

Dom o pow. 280 m2 o wartości 300 
000 zł

Prezes Zarządu PKS Gryfice – 446 
322,25 zł, emerytura – 54 814,68 
zł, dieta radny województwa – 30 
884,73 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Jarosław Rzepa / 
PSL
(radny Sejmiku, 
Wi c e m ar s z a ł ek 
Województwa Za-
chodnipomorskiego

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 49,7 m2 o wartości 
125 000 zł, działka o pow. 1504 m2 o 
wartości 50 000 zł

Urząd Marszałkowski – 157 406,71 Hyundai IX 35 rok 
prod. 2015

Leasing 37 rat po 1 348 zł (netto)

Wypowiedzieli wojnę barszczowi 
Miasto rozpoczęło walkę z Barszczem Sosnowskiego. W pierwszym etapie likwida-
cji tej groźnej rośliny, opryskami objęto powierzchnię 4 hektarów. 

Jak informuje UM, opryski prze-
prowadziła firma Bioverde. Proce-
sem chemicznym likwidacji tej nie-
bezpiecznej rośliny objęto tereny 
należące zarówno do gminy, jak i 
Nadleśnictwa Nowogard oraz osób 
prywatnych. Zabiegów dokonano 
pod koniec maja. Drugi oprysk za-

planowano jeszcze w tym miesiącu. 
Ma on spowodować uzyskanie jak 
najlepszego efektu walki z tą zagra-
żającą życiu i zdrowiu rośliną.

Na usuwanie barszczu uzyskano 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Szczecinie, w wysoko-

ści 4.213,04 zł. Nie ma się jednak 
co łudzić, że to wystarczy. Rośli-
na jest trudna do zwalczenia. Do-
świadcza tego od lat gmina Osina, 
która próbuje się jej pozbyć ze 
swojego terenu. Wciąż jednak po-
jawiają się nowe siedliska. 

MS Plantacja Barszczu Sosnowskiego rosnąca przy drodze w kierunku Długołęki
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Lecha Szpon 
serdeczne podziękowania składa rodzina

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 
ROK C

EWANGELIA (Łk 9,18-24)

Wyznanie wiary w Chrystusa i 
zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świę-
tego Łukasza.

 
Gdy Jezus modlił się na osobno-
ści, a byli z Nim uczniowie, zwró-
cił się do nich z zapytaniem: Za 
kogo uważają Mnie tłumy? Oni 
odpowiedzieli: Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówią, że któryś z dawnych pro-
roków zmartwychwstał. Zapytał 
ich: A wy za kogo Mnie uważa-
cie? Piotr odpowiedział: Za Me-
sjasza Bożego. Wtedy surowo im 
przykazał i napomniał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I do-
dał: Syn Człowieczy musi wie-
le wycierpieć: będzie odrzucony 
przez starszyznę, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; będzie zabity, 
a trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie. Potem mówił do wszystkich: 
Jeśli kto chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje! Bo kto chce za-
chować swoje życie, straci je, a 
kto straci swe życie z mego powo-
du, ten je zachowa. (Łk 9,18-24)

Drogi czytelniku! Niedługo 
minie rok jak na łamach Dzien-
nika Nowogardzkiego zamiesz-
czam rozważania do niedziel-
nej Ewangelii. Chciałbym dzisiaj, 
zanim przejdę do spojrzenia na 
fragment Dobrej Nowiny, zwró-
cić Twoją uwagę na to, co czytasz. 
Rozważanie jest czymś innym niż 
jakikolwiek artykuł zamieszcza-
ny w gazecie. To słowo ma moc 
przemieniać twoje życie, dlatego 
ważne jest jak do tego podcho-

dzisz. Nie czytaj tego tekstu jak 
wszystkie inne. Zatrzymaj się i 
wycisz. Przygotuj swoje serce na 
to, co sam Jezus będzie chciał Ci 
poprzez swoje słowo i moją po-
sługę jako Jego kapłana przeka-
zać. Na początku przeczytaj so-
bie kilka razy tekst Ewangelii by 
on zaczął w Tobie pracować, po-
budzać Cię do myślenia, zasta-
nawiania się. Kiedy „przelecisz” 
przez treść rozważania to nic 
może Cię nie poruszyć, bo two-
je serce nie było na to przygoto-
wane. Powracaj często do tekstu 
Ewangelii, niech on Cię wypeł-
nia. Patrzymy dziś na Jezusa, któ-
ry pyta swoich uczniów za kogo 
uważają go ludzie. Następnie za-
daje pytanie dotykające każde-
go ucznia z osobna. Pytanie to 
brzmi: a wy za kogo mnie uważa-
cie? Wiele osób na kartach Ewan-
gelii starało się zrozumieć, kim 
naprawdę jest Jezus. To pytanie 
zadawali sobie: Herod, faryze-

usze, uczeni w Piśmie. To pytanie 
nurtowało serca wszystkich tych, 
którzy byli świadkami Jego cu-
dów. Kim On właściwie jest? Je-
zus stawia dziś każdemu z nas py-
tanie: kim dla Ciebie jestem? Ja-
kie miejsce zajmuję w twoim ży-
ciu? Centralne? Poboczne? Czy w 
ogóle jest w nim dla mnie jeszcze 
miejsce? Jako katolicy wierzymy 
w żywą obecność Jezusa Chry-
stusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Możemy te dzisiejsze pyta-
nia Jezusa troszkę przerobić. Je-
zus mógłby zapytać na począt-

ku: czym jest Eucharystia? Wie-
lu z nas zaczęłoby podawać różne 
definicje. Jedne bardziej, drugie 
mniej, ale wszystkie zbliżone do 
podręcznikowych. Eucharystia 
jest źródłem i szczytem całego 
życia chrześcijańskiego. Euchary-
stia jest komunią życia z Bogiem, 
buduje jedność Ludu Bożego. W 
Eucharystii dokonujemy wyzna-
nia wiary w bóstwo Jezusa, któ-
re prowadzi nas do uczestnictwa 
w Jego zbawczej męce. Jest szczy-
tem działania, przez które Bóg 
w Chrystusie uświęca świat. Jest 
szczytem kultu w stosunku do 
Trójcy Świętej. Eucharystia jest 
streszczeniem i podsumowaniem 
całej naszej wiary. Definicje moż-
na jeszcze mnożyć w nieskończo-
ność. Nic trudnego. Jezus jednak 
chce zadać nam o wiele ważniej-
sze pytanie: czym dla mnie jest 
Eucharystia? Jak ją przeżywam? 
Czy dostrzegam w niej przycho-
dzącego do mnie żywego i praw-

dziwego Jezusa? Czy jeszcze wie-
rzę w to, że w tym białym chlebie 
jest On? Czy jest to moje osobiste 
doświadczenie czy tylko powta-
rzanie tego co inni mówią? Jezus 
nie oczekuje od nas formułek, ka-
techizmowych definicji, ale oso-
bistej refleksji. Niech to pytanie: 
czym dla mnie jest Eucharystia, 
pracuje w moim sercu i dopro-
wadzi mnie do poznania prawdy, 
którą jest Pan nasz, Jezus Chry-
stus. 

Ks. Krystian Dylewski 

weszli przez dach na łączniku

Włamanie do 
kościoła w Słajsinie 
Nieznani sprawcy włamali się do kościoła w Słajsinie. Ze 
świątyni nic nie zginęło, ale złodzieje uszkodzili dach, 
przez który dostali się do wnętrza budynku. 

Do kradzieży doszło najpraw-
dopodobniej w nocy z niedzieli 
na poniedziałek (12-13 czerwca).         
- Sprawcy dostali się do wnętrza 
świątyni przez dach na łączniku, 
który łączył wieżę kościoła z głów-
ną nawą – mówi Sebastian Żywi-
ca, sołtys wsi. To on powiadomił 
policję o włamaniu. Śledczy po-
szukują sprawców i badają oko-
liczności zdarzenia.

Jak poinformował proboszcz 
parafii w Wierzbięcinie, pod któ-
rą podlega kościółek w Słajsinie, 

ze świątyni nic nie zginęło. 
Kościółek w Słajsinie powstał 

w 1737 roku. Jest zbudowany w 
konstrukcji drewnianej z cegla-
nym wypełnieniem pól między-
ryglowych. Patronką kościoła 
jest Matka Boża Królowa Polski. 
Świątynia w Słajsinie jest jednym 
z trzech kościołów filialnych pa-
rafii pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Matki Bożej w 
Wierzbięcinie.

MS

Kolejny raz zbierali 
na kościół
Parafianie z Wojcieszyna już po raz 9 z rzędu zorganizo-
wali kiermasz, z którego dochód ma zasilić budowę ko-
ścioła we wsi. 

Kiermasz odbył się w minio-
ną niedzielę, 12 czerwca, w No-
wogardzie, tradycyjnie pod ko-
ściołem parafialnym pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Na stoisku moż-
na było zakupić wiele smakoły-
ków, własnoręcznie przygotowa-
nych przez gospodynie z Wojcie-
szyna. Łączna kwota, jaką uda-
ło się zebrać w tym dniu, wynio-

sła 1580 zł. Mieszkańcy Wojcie-
szyna za pośrednictwem gaze-
ty Dziennik Nowogardzki dzię-
kują wszystkim, którzy zechcieli 
wesprzeć tę szczytną inicjatywę. 
Mieszkańcy już myślą o X jubi-
leuszowym kiermaszu, który za-
mierzają zorganizować w miesią-
cu wrześniu.  

Jarek Bzowy 

Od lewej Piotr i Janina Szponar oraz Tadeusz Banachomski i Lucyna Zając



17-20.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Serdecznie chcielibyśmy podziękować sponsorom bez pomo-
cy których nie odbyła by się ta wycieczka.

 Dziękujemy serdecznie:
Beacie Zbigniewowi Piątak – Visonex Maszkowo

Nadleśnictwu Nowogard
Sławomirowi Musiał - Agro Pomorze Usługi Sp. z.o.o.

Jerzemu Denkiewiczowi- Firma Transportowa
Dorocie Banasiak- Studio Urody „Styl”

Sylwii Krzewiak – Hurtownia Art. Chem. Kosmet.
Hubertowi Warzecha – ZUL

Sławomirowi Adamiak – P.U.H. Węglostal
Bogdanowi Jaklińskiemu- „Bogito”

Zbigniewowi Wojciechowskiemu- P.U.H. Autopart Pomorze
Mirosławowi Berezowskiemu

Krzysztofowi Saja
Arkadiuszowi Dedał – F.U.H. Talar

Jerzemu Berneckiemu
Józefowi Kaczmarek

Markowi Mikołajczyk
oraz tym co chcieli pozostać anonimowi. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
 Dziękujemy Sołtys, 

Rada Sołecka 
oraz dzieci sołectwa Konarzewo.

„Dzień Dziecka w konarzewie”

Wizyta w Parku Dinozaurów
Z okazji Dnia Dziecka, w dniu 05.06.2016 r, odbyła się wycieczka do Bałtyckiego Parku Di-
nozaurów we Wrzosowie. Pogoda spisała się na medal. Było ciepło i słonecznie, co sprzy-
jało udanej zabawie.

Dzieci przemierzały ścieżki 
edukacyjne z figurami prehisto-
rycznych zwierząt, karmiły zwie-
rzęta m.in. strusie, owce kame-
ruńskie, daniele oraz wiele in-
nych. Miały także przyjemność 
podziwiać pięknego kolorowego 
pawia. Zwierzaki okazały się ła-

godne i przyjazne, w zamian za 
marchewkę bądź garść koniczy-
ny pozwalały się pogłaskać i foto-
grafować.

Na miejscu czekało na dzieci 
także wiele innych atrakcji, takich 
jak: park rozrywki, park liniowy 
oraz kolejka torowa, która cieszy-

ła się nadzwyczajnym powodze-
niem, nie tylko wśród najmłod-
szych. Po udanej zabawie dzieci 
zjadły obiad i wróciły szczęśliwie 
do domu.
 Sołtys, Rada Sołecka 

oraz dzieci sołectwa Konarzewo.

Nietypowe warsztaty plastyczne w sP Nr 1 w Nowogardzie 

Dzieci malowały dla Oddziału Pediatrycznego 
Z udziałem pięciu studentek z Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie, w dniu 15 czerwca,  w Szkole  Podstawowej  Nr 1 w Nowogardzie, przeprowadzo-
no zajęcia plastyczne z uczniami klas Id i III b.   

Warsztaty te są dopełnieniem 
projektu, który realizowany jest 
wspólnie ze Szpitalem w Nowogar-
dzie oraz ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Szpitala. Studenci wykonu-
ją cykl ilustracji, które będą zdobić 
oddział dziecięcy. Natomiast część 
prac, które wykonali uczniowie, bę-
dzie dopełnieniem tych ilustracji, a 
pozostałe będą przedmiotem licy-
tacji na II Balu Charytatywnym na 
rzecz wyposażenia oddziału dzie-
cięcego szpitala w Nowogardzie. O 
tym, jak przebiegały zajęcia i czego 
dotyczyły zapytaliśmy panią Marię 
Heś, jedną ze studentek, które przy-
jechały do SP Nr 1  w Nowogardzie 
- Przyjechałyśmy tutaj z Akademii 
Sztuk Pięknych w Szczecinie, gdzie 
jesteśmy studentkami. Będziemy pro-
wadzić warsztaty plastyczne, na któ-

rych wraz z dziećmi zrobimy koloro-
we rybki, które następnie sprzedamy 
na aukcji, a uzyskane pieniążki prze-
znaczone będą na wspomożenie Od-
działu Dziecięcego Szpitala w No-
wogardzie. Projekt jest własnym po-
mysłem szkoły oraz nowogardzkiego 
szpitala, na który my przystałyśmy 
i bardzo chętnie włączyłyśmy się w 
tę akcję. Te warsztaty są jakby czę-
ścią projektu, w którym oprócz nas 
uczestniczą jeszcze inni studenci. 
Przygotowują oni jeszcze dodatko-
wo ilustracje świata morskiego, które 
pojawią się na oddziale szpitala. Jak 
pan dostrzegł, energia do malowania 
wśród dzieci jest. Dlatego myślimy, że 
efekt tych warsztatów będzie bardzo 
obiecujący. Dlatego  wspólnie z mo-
imi koleżankami: Patrycją Kuraciń-
ską, Agatą Pełechaty, Martą Stanisła-

wiak, Magdaleną Januszkiwicz doło-
żymy wszelkich starań, by dzieci na-
malowały piękne prace - kończy pani 
Maria. 

Obserwując dzieci spostrzegłem 
duży zapał wśród maluchów, jak 
również chęć współpracy ze stu-
dentkami. Wszystkiemu przypatry-
wała się wychowawczyni klasy I”d” 
pani Iwona Nazarczyk oraz Danu-
ta Dawidowska mieszanka Nowo-
gardu, przedstawicielka stowarzy-
szenia działającego przy szpitalu no-
wogardzkim - Tak się składa, że po-
prosiłam pana Leszka Żebrowskiego, 
znanego malarza i plakacistę, któ-
ry notabene jest częstym gościem tu 
w Nowogardzie, czy nie można  by-
łoby zorganizować warsztatów pla-
stycznych dla naszych dzieci. Na co 
pan Leszek odpowiedział pozytywnie 

i efektem tego są właśnie te I warszta-
ty w SP Nr 1 w Nowogardzie. Dlate-
go jest mi tym bardziej miło, że uda-

ło się przy mojej minimalnej pomo-
cy doprowadzić ostatecznie do takie-
go właśnie spotkania tu w SP Nr 1. 
Projekt ma na celu przede wszyst-
kim ocieplenie wizerunku nasze-
go szpitala. Ten projekt to duże wy-
zwanie dla oddziału pediatrycznego. 
Dlatego wszyscy wkładają w tworze-
nie tych prac wiele dobrej energii, bo-
wiem prace tych dzieci będą zdobiły 
ściany oddziału w którym przebywa-

ją dzieci. Zajęcia są tylko dzisiaj, ale 
wszystkie prace plastyczne na oddział 
dziecięcy w Nowogardzie, będą wyko-

nywane przez studentów i wykładow-
ców Akademii ze Szczecina w okresie 
wakacji - powiedziała między inny-
mi pani Danuta. 

Spotkanie przebiegało w miłej at-
mosferze, która udzieliła się dzie-
ciom, jak również przybyłym oso-
bom. Finałem była wspólna fotogra-
fia w czasie wykonywania rysunków. 

opr. Jarek Bzowy

Studentki z Aakademii Sztuk Pięknych w Szczecinie, Maria Heś, Patrycja Kuraciń-
ska, Agata Pełechaty, Marta Stanisławiak, Magdalena Januszkiwicz

Dzieci w czasie malowania prac miały bardzo wiele pytań do pań z Akademii Sztuk 
Pięknych
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Z okazji zbliżających się Urodzin
Dla Ukochanej Żony i Matki

Jadwigi Chlebickiej
Moc gorących życzeń, dużo zdrowia, szczęścia i 

pomyślności oraz Świętowania tego Dnia jeszcze 
przez wiele, wiele lat.

Życzą
Mąż i Syn

Giełda samochodowa Dziennika
Alians 2 Auto Komis "Miedwie" tel 600-892-699 

73-108 Zieleniewo, ul Szczecińska 32 www.komismiedwie.gratka.pl

Chcesz wstawić swój samochód do rubryki giełda samochodowa Dziennika 
skontaktuj się z nami 516-636-486 lub dziennik@dziennikstargardzki.pl

Za chwilę zaśpiewają Wam
Złote Wesele. Ale póki co

niech Wspólny Czas
Wam się srebrzy i trwa,

jak liście w południowym słońcu.

Z okazji 36-tej Rocznicy Ślubu
Krystynie i Januszowi Kozieł

Serdeczne Życzenia
Zdrowia i Wszelkiej pomyślności

Życzą rodzice
 Jadwiga i Tadeusz

ZsO w Nowogardzie

Jak nie czytam, jak czytam
W piątek (10 czerwca), o godzinie 10:00, uczniowie i nauczyciele ZSO postanowili oba-
lić mit, że Polacy nie czytają książek. 

- Każdy przyniósł do szko-
ły swoją ulubioną książkę. 
Cała społeczność szkoły spo-
tkała się w miejscu najbar-
dziej kojarzącym się z na-
szą szkołą – FORUM. Ce-
lem akcji było udowodnie-
nie, że młodzi ludzie sięga-
ją po książki i robią to bardzo 

chętnie. - Promujemy czytanie  
i stwarzamy swoistą modę na 
czytanie. Ogólnopolska Akcja 
Masowego Czytania, do której 
przystąpili uczniowie Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie, przebiegają-
ca pod hasłem „Jak nie czy-
tam, jak czytam”, to nic inne-

go jak promocja czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. Od-
powiedzialne za jej przebieg i 
przygotowanie były nauczy-
cielki bibliotekarki – Anna Si-
korska i Magdalena Soroka - 
Banasiak.

Info: własna

 

Volkswagen Transporter 1.9 Tdi Doka
Rok:1991,Przebieg:246000M.Samochód sprowa-
dzony , przygotowany do rejestracji. Bezwypadko-
wy. Auto nie jest wysłużone.      
              Cena 5 479

Honda Jazz II 1.2 S-X Cool Funky LPG
Rok:2008,Przeb::76500 ,Kupiony w Polsce ,Prze-
gląd i Ubezpieczenie Wrzesień 2016 Dodatkowy 
komplet opon,Elektryczne lusterka i szyby, Kli-
matyzacja,ESP, Podgrzewane fotele, Air Back x4, 
Wspomaganie kierownic,Gaz założony 2011 r.  
Posiada książkę serwisową.       Cena 18 900 zł

Opel Astra H III 1.7 CDTI Sport 2005 r.
Przeb:225040 ABS, ESP, Alu Felgi,Dodatkowy kom-
plet opon, ESP Immobiliser, Kier wielofunkcyjna, 
KlimatyzacjaAir Back x8, sprowadzony od pierw-
szego właściciela, w b.dobrym stanie tech. i wizu-
alnym . Auto serwisowane na bieżąco. Rozrząd wymie-
niony przy stanie licznika 202 tys.          Cena 11 500

Skoda Fabia I 1.9 TDI Komfort
Rok:2000 Przeb.:254000 Moc:100 km, Bezwypad-
kowy, Garażowany, Serwisowany w ASO, ABS, ESP 
, Elektryczne lusterka i szyby,  Hak Pod.otele, Air 
Back x6Radio z CD, Wspom. Kierownicy. Fabia w 
doskonałym stanie Technicznym i WIZUALNYM. 
CZYSTA zadbana. Klimatyzowany schowek. Nowe 
opony                                          Cena 7 390 zł

Mazda 2 II 1.4 Core + (klm)
Rok:2003,Przeb:160600,Moc80km,Bezwypadko-
wy, Serwisowana w ASO. ABS,Alarm,Komplet 
opon zimowych, Elek.szyby i lusterka, Kierowni-
ca wielofunkcyjna,ESP,Air Back x4,Relingi.Spro-
wadzony do zajerestrowania.       
  Cena 10 390 zł

Mercedes-Benz W124 2.0 136KM Coupe
Rok:1993,Przeb:265700,ABS,Alum.Flegi,Centralny Zamek 
, Elek.szyby i lutsterka, Air Back x4, Skórzana tapicerka,E-
SP,Klimatyzacja,szyber dach.Pojazd utrzymany w Bardzo 
Dobrej kondycji Technicznej i Wizualnej. Nowy komplet-
ny układ wydechowy, nowe oleje i filtry. W Maju tego roku 
zrobiony Nowy przegląd techniczny.            Cena 15 990 zł

Peugeot 207 SW 1.6 HDi Trendy Euro5
Rok:2011,Przeb:153000,Moc:92,ABS, Alu felgi, Bagażnik na dach, 
Biksenony, Centralny zamek, Czujnik deszczu i parkowania, Dzielo-
ne siedzenia, Elektryczne lusterka i szyby, ESP, Halogeny, Immobili-
ser, Klimatyzacja, Komputer, Kontrola trakcji, Nawigacja Podgrzewa-
ne fotele, Air Back x7, Bezwypadkowy, Garażowany, Pierwszy właści-
ciel, Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry.    Cena 20 000 zł  

Jaguar X-Type I 2.0 TDCI
Rok:2007,Przeb:135540,Moc:130 km.Abs,Alu felgi-
,Webasto,Nawigacja,Tapicerka Skórzana,Czuj.parko-
wania.Pierwszy właściciel w kraju od 01. 2011. Po-
jazd serwisowany na bieżąco, używany okazjonalnie. 
Wnętrze bardzo zadbane, lakier w nienagannym sta-
nie. Orginalny przebieg.                Cena 19 900       

Renault Twingo II 1.2 16V Authentique
Rok:2008,Przeb:65400,Moc 58 tkm,Serwisowany w 
ASO,ABS,Centralny zamek, ,Elektr szyby, Klimatyzacja, 
ESP, Air Back x6. Od pierwszego właściciela. Nienagan-
ny stan techniczny oraz przebieg potwierdzony doku-
mentami. Auto wyposażone dodatkowo w zestaw gło-
śnomówiący do telefonu oraz ogrzewanie stacjonarne.     
  Cena 11 990 zł

Mitsubishi Space Star I 1.6 Comfort
Rok:2005,Przeb:162100,Moc98tkm,Serwisowany w 
ASO,ABS,Centralny zamek,Czujnik parkowania,A-
ir Back x6.Wyjątkowo zadbany. Pier szy właściciel. 
Chromowane dodatki na klapie bagażnika i na gri-
lu. Czujniki parkowania. Felgi aluniniowe w ideal-
nym stanie z nowymi oponami. Wszystkie podze-

społy pracują nienagannie.    Cena 9 000 zł

Suzuki INTRUDER VS 52A
 Chopper.805 cm3,Rok:1995,Przeb:28850,Moc 50km.Na-
ped: Wał Kardana , Bezwypadkowy, Garażowany, Pierwszy 
właściciel, Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry, Elek-
tryczny starter, Rozrusznik elektryczny, Sakwy, Szyba moto-
cyklowa                                      Cena  15 000 zł

Hyundai Matrix 1.6 GL
Rok:2004,Przeb:112930,Moc 103km.ABS,Air 
Back x4,Klimatyzacja.Matrix w Bardzo dobrym 
stanie technicznym i wizualnym, bez oznak ko-
rozji. Lakier fabryczny w nienagannym stanie. 
Dwa komplety kół. Wszystkie szyby elektryczne, 
podłokietniki i stoliki. Kompletna dokumentacja 
techniczna i serwisowa.      Cena: 8 999 zł

Wstaw swój 
samochód do 
naszej giełdy

Peugeot 307 II CC 2.0 HDi Intense Cabrio
Rok:2007,Przeb:119000,Moc 136km ABS, Alu- felgi, 
alarm,Czujnik deszczu i parkowania,Elektr lusterka i 
szyby, ESP, Halogeny, Immobiliser, Kierownica wielo-
funkcyjna, Klimatyzacja, Ksenony, Nawigacja , Podg. 
fotele,Air Back x7,, Radio na MP3, Spojlery, Szyberda-
ch,Tapicerka skórzana, Wspom kierownicy. Serwis w 
ASO.Przeglą i ubez. Maj 2017                Cena: 22 800 z

Mercedes-Benz Klasa C W203 2.7 CDI
Rok:2002,Przeb:253700,Moc170km,ABS, Alu.felgi, ASR, Czuj-
nik deszczu,EDS,ESP, Halogeny, Immobiliser, Kierownica wie-
lofunkcyjna, Klimatyzacja, Ksenony, Nawigacja, Webasto, 
Podg. fotele, Air Back x8, Przyciemniane szyby,Radio z DVD.
Po dużym serwisie-nowe tarcze i klocki na wszystkich kołach, 
nowy wydech, tuleje i sworznie w zawieszeniu, płyn hamulco-
wy. Odnowione felgi, opony 225/45/17 z 7mm bieżnikiem  
                                                                                         Cena 16 000 zł 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Mariusz Wojtyniak – sklep ABC 

Informatyk z duszą handlowca
ABC to dynamiczna sieć w Polsce zrzeszająca niezależne sklepy detaliczne, do których także należy sklep pana Mariusza Wojtyniaka, przy ul. 15-Lutego 
w Nowogardzie. Pan Mariusz z wykształcenia jest informatykiem, ale od 3 lat odnajduje się w handlu. Skąd taki wybór, czy dziś przedsiębiorca go nie ża-
łuje, o tym w rozmowie z panem Mariuszem, który jest kolejnym bohaterem cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”.  

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Mariuszu tytułem wstępu do 
naszej rozmowy, za co nowogar-
dzianie cenią sklepy osiedlowe? 

Mariusz Wojtyniak: Uważam, 
że małe sklepy osiedlowe wciąż 
mają dobrą pozycję w Polsce, ale 
również w Nowogardzie. Choć w 
nowogardzkich marketach jest ta-
niej, to sklepy osiedlowe, tak jak 
ten, zdobywają klientów większym 
i lepiej dopasowanym asortymen-
tem oraz wygodą kupowania. Mój 
sklep funkcjonuje na tej ulicy od 
maja 2013 roku. 

Co było powodem otwarcia 
tego typu działalności? Bo może 
nie wszyscy wiedzą, że z wy-
kształcenia jest pan informaty-
kiem? 

Rzeczywiście jestem z wykształ-
cenia informatykiem, ale praca w 
handlu była mi chyba przeznaczo-
na od najmłodszych lat. Otwarcie 
tej działalności było dla mnie oso-
biście swoistym zrealizowaniem i 
zaspokojeniem moich dążeń za-
wodowych, w których będę dla sie-
bie pracownikiem i szefem. Zawsze 
moje stanowiska pracy były zwią-
zane z handlem i obrotem. Już od 
początku mojej kariery zawodowej, 
choć z wykształcenia jestem infor-
matykiem, pracowałem najpierw 
jako przedstawiciel handlowy kom-
puterów. Ale byłem również ma-
gazynierem i kierownikiem w hur-
towni budowlanej. Gdzie ostatecz-
nie postanowiłem, że czas podnieść 
sobie poprzeczkę i zacząć praco-
wać na własny rozrachunek, a nie 
na polecenia szefów, których jednak 
trochę przeżyłem.

Czyli mam rozumieć, że prze-
branżowił się pan ze sprzedaw-
cy komputerów, materiałów bu-
dowlanych w sprzedawcę artyku-
łów spożywczych 

Ale... wreszcie na swoim. Nato-
miast nie jestem w stanie panu od-

powiedzieć, dlaczego akurat wy-
brałem sprzedaż artykułów spo-
żywczych. Był to zupełny „spon-
tan”, który może podyktowany był 
w tamtym czasie zapotrzebowa-
niem klienta, które wysondowałem 
na lokalnym rynku w tej właśnie 
części miasta, gdzie pod tym wzglę-
dem jeszcze była nisza. Plusem tej 
działalności jest to, że nie muszę ro-
bić tego samego dzień w dzień. Lecz 
właściwie każdego dnia zupełnie 
coś innego, czyli tego, co nazywa się 
dynamizmem i chęcią działania. 

Panie Mariuszu, jakie zalety 
ma prowadzenie właśnie własnej 
działalności tu w Nowogardzie, 
który nie jest chyba łatwym ryn-
kiem dla handlowców? 

Tutaj muszę powiedzieć, że rów-
nież kolejnym plusem prowadzenia 
własnej działalności jest to, że je-
stem dla siebie szefem i nikt mi nie 
mówi co mam robić. Ta niezależ-
ność bardzo mi odpowiada. Tylko 
czasami szkoda, że doba ma jedy-
nie 48 godzin, bo gdyby miała wię-
cej to zdecydowanie miałbym wię-
cej czasu na wszystko. Niemiej ta 
praca daje mi bardzo dużą i pozy-
tywną satysfakcję z klientem, któ-
ry w handlu jest przecież najważ-
niejszy. Może pana to nieco zdzi-
wi, ale każdy kto tutaj systema-
tycznie przychodzi, traktowany jest 
jak  dobry znajomy, który przyszedł 
porozmawiać, ale też coś kupić do 
m.in. porannego śniadania, czy 
prasę, która tu w sklepie ma także 
swoje miejsce. 

Wspomniał pan już, że naj-
większą konkurencją dla lokal-
nych handlowców są duże sieci 
handlowe. W Nowogardzie rów-
nież ich nie brakuje. Widać jed-
nak, że i z nimi można konkuro-
wać o klienta. Mam rozumieć, że 
przestała się liczyć tylko cena?

Panie redaktorze, z moich ob-
serwacji wynika, że Nowogardzia-

nie chyba lubią robić zakupy w ma-
łych osiedlowych sklepach, takich 
jak właśnie ten, gdyż są do nich 
przywiązani. Ponadto są one blisko 
miejsca zamieszkania, mają trafnie 
dobrany asortyment, dobrą jakość, 
produkty są świeże, a gdy jeszcze 
dochodzi uprzejmy personel, który 
orientuje się w potrzebach klienta i 
dba o niego np. mówiąc mu dzień 
dobry panie Janku – to jest już bar-
dzo dobrze. To prawda, że w dys-
kotekach jest zawsze taniej, ale czy 
klient, który tam idzie, może liczyć 
na lepszy towar, lepszą jakość i jest 
oryginalny? Czyli np. znanych pro-
ducentów. Dziś dyskonty, by promo-
wać siebie często wytwarzają pro-
dukty własne, aby klient je kupo-
wał, a tym samym wspierał handel 
dużych marketów, których jak wie-
my w Nowogardzie jest już bardzo 
wiele. U nas klient nie jest anonimo-
wy i może liczyć na miłą obsługę i 
zawsze dobry towar, który jest zna-
nych i cenionych producentów.

Czy w takim razie markety nie 
są już zagrożeniem dla lokalnych 
przedsiębiorców?  

Nie nazywałbym tego mimo 
wszystko zagrożeniem czy walką, 
bo tu nigdy nie będzie wygranych 
czy przegranych. Uważam, że każ-
dy będzie sobie pracował na swoje i 
jakoś  chyba dawał sobie radę. Po-
cieszającym faktem jest to, że duże 
markety mają świadomość tego, że 
takie sklepiki, jak ten mój, są na-
prawdę konkurencją i tutaj muszą 
tak samo jak ja zabiegać o klien-
ta. Mój klient mieszka blisko mnie 
i jeżeli raz kupił jakiś produkt i 
stwierdził, że jest on dobrej jako-
ści i sprzedany z uprzejmością to 
jest szansa, że wróci i będzie kupo-
wał dalej.

Sieć Sklepów ABC- to podob-
no doskonały program partner-
ski dla właścicieli sklepów, dla-
czego? 

Zgadza się. Dlatego mój sklep do 
niego przystąpił i powiem panu, 
że był to strzał w „10”, gdyż dzię-
ki niemu mam bardzo dobry towar 
w sprzedaży, który często ma pro-
mocję dla klienta. Dlatego sieć ABC 
jest siecią optymalną dla właśnie 
takich osiedlowych sklepików, jak 
ten mój. By uzupełnić swoją wypo-
wiedź chciałbym dodać, że chyba 
już co drugi sklep spożywczy przy-
stępujący do sieci franczyzowej wy-
biera właśnie szyld ABC „po są-
siedzku”, który również jest tu w 
naszym Nowogardzie, ale są rów-
nież i inne, z innych sieci.

Rozmawiając tu z panem widzę, 

że drzwi w sklepie się nie zamykają.
Jak pan wie rozpoczęło się Euro, 

które spowodowało, że wzrosła 
sprzedaż piwa, które w sklepie jest 
w najrozmaitszych smakach, ro-
dzajach i oczywiście cenach, na 
które często jest również promocja. 
Uzupełniając wypowiedź chciał-
bym dodać, że oprócz piwa bardzo 
świetnie sprzedają się np. paluszki, 
chipsy itp., które również są w cią-
głej sprzedaży i w rozmaitych sma-
kach. Więc wypada mi wszystkich 
bardzo serdecznie zaprosić tu do 
sklepu, jest on otwarty do późnych 
niemal godzin każdego dnia, co z 
pewnością jest wygodą dla klienta. 
Kończąc już moją wypowiedź, bar-
dzo serdecznie chciałbym wszyst-
kim podziękować za to, że odwie-
dzają mój sklep każdego dnia i ku-
pują to, co jest im potrzebne, poczy-
nając od artykułów spożywczych, 
nabiału, wędlin, słodyczy, czy na-
pojów alkoholowych, soków, lodów, 
po prasę kolorową, w tym także ga-
zetę Dziennik Nowogardzki. Sys-
temy płatności, jakie obowiązują 
w sklepie ABC, są dwa, gotówka i 
karta płatnicza z płatnością już od 
1 zł. Sklepik jest niewielki, ale towa-
rów jest bardzo wiele. Dlatego wy-
daje mi się, że każdy powinien coś 
dla siebie tu znaleźć. 

Mankamentem pańskiego skle-

pu jest jednak brak podjazdu i 
dość ciasny lokal? 

Jeśli chodzi o schody, to mogą one 
rzeczywiście stanowić kłopot dla 
osób mających problem z porusza-
niem się. Dlatego, by jakoś tę niedo-
godność rozwiązać postanowiłem, 
że zakupiony przez te osoby towar, 
będę podawał im osobiście do ręki 
lub nawet dostarczał w reklamówce 
do ich domu, jeżeli mieszkają w po-
bliżu sklepu i mają kłopot z dźwiga-
niem. Dlatego potwierdzam, że je-
żeli ktoś naprawdę nie może dźwi-
gać lub ma kłopot z poruszaniem 
się i mieszka tu w pobliżu mojego 
sklepu, to sklep ABC służy pomocą 
i dostarczy towar do domu, oczywi-
ście jeżeli mieszka blisko sklepu. 

Proszę powiedzieć na zakoń-
czenie, jakie pan ma plany na 
dalsze lata prowadzenia działal-
ności? 

Perspektywy są jak najbardziej 
pozytywne, bo dziennie do sklepu 
zagląda od 300 do 500  klientów, 
którzy albo „coś kupują”, albo tyl-
ko się rozglądają, ale i wracają za 
jakiś czas. Świadczy to o tym, że 
ten progres jest na bardzo dobrym 
wciąż poziomie, pomimo, że w po-
bliżu jest supermarket. Myślę więc, 
że klienci nie pozwolą mi „stać w 
miejscu”. 

Jarek Bzowy 
Osiedlowy sklep wielobranżowy mieści się w Nowogardzie przy ul. 15-Lutego.

Pan Mariusz z wykształcenia jest informatykiem, ale z powodzeniem prowadzi 
sklep spożywczy
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20 – lecie wymiany szkolnej pomiędzy II LO w 
Nowogardzie i Gymnasium Heide – Ost (Niemcy)
Współpraca szkół była poprzedzona nawiązaniem partnerstwa miast Nowogard – Heide w 1996 r. Wymianę szkolną powołali do życia pani J. Saja i pan 
G. Kuhlmann, którzy do czasu swojego przejścia na emeryturę koordynowali spotkania młodzieży. Następnie pana Kuhlmanna zastąpił pan D. Vorpahl, 
a panią Saję -  M. Stelmaszak. 

Wymiana szkolna odbywa się 
corocznie wiosną w Nowogar-
dzie, natomiast jesienią w Heide. 
Polscy uczniowie goszczą przez 
cały tydzień swoich niemieckich 
rówieśników, którzy mogą po-
znać polską gościnność i polską 

kuchnię. Młodzież bierze udział 
w licznych wycieczkach i projek-
tach, poznaje kulturę, historię, 
system szkolnictwa w Polsce i cie-
kawe miejsca w województwie za-
chodniopomorskim. Grupa pol-
ska jadąc do Heide, również po-

szerza swoje horyzonty. Obie gru-
py komunikują się w języku an-
gielskim lub niemieckim, co pro-
centuje później przede wszyst-
kim na ustnym egzaminie matu-
ralnym z języka obcego. Ucznio-
wie niemieccy, również chętnie 
uczą się języka polskiego. Po ty-
godniu wymiany znają kilkadzie-
siąt słówek i krótkich zwrotów po 
polsku, niektórzy śpiewają nawet 
płynnie „Sto lat” lub „Panie Janie”. 
Umiejętności językowe to jednak 
nie najważniejsza korzyść, któ-
ra płynie z takich spotkań. Mło-
dzież nawiązuje nowe, międzyna-
rodowe przyjaźnie, integruje się i 
łamie stereotypy na temat swoich 
narodowości. Uczniowie są do-
brymi ambasadorami swoich kra-
jów. Przez te wszystkie lata w wy-
mianie szkolnej brało udział łącz-
nie ponad trzysta osób z obu kra-
jów, a sześcioro uczestników z 
Polski jest obecnie nauczycielami 

języka niemieckiego. Tylko dzięki 
zaangażowaniu i pasji organizato-
rów wymiany oraz chęci poznaw-
czej i otwartości uczestników jest 
możliwa tak długa współpraca 
dwóch szkół i dwóch narodów. W 
Polsce mało jest takich instytu-
cji, które mogą się poszczycić tak 
długim partnerstwem szkół.

Korzystając z okazji chcieli-

byśmy podziękować Jednostce 
Centralnej Polsko  - Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży w Szcze-
cinie oraz Urzędowi Miejskiemu 
w Nowogardzie za pomoc finan-
sową i merytoryczną. Bez tej po-
mocy nie udałoby się nam zreali-
zować tak ciekawych i urozma-
iconych programów.

 M. Stelmaszak

7 wycieszka do Kołobrzegu 31 05

13 spływ kajakowy Regą 02 06

szkoła Podstawowa w Żabowie

Festyn Rodzinny
W sobotę (11 czerwca), odbył się coroczny festyn rodzinny, którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Żabowie. 

Na początku festynu, pani dy-
rektor A. Starczewska przywitała 
wszystkich zgromadzonych,   zło-
żyła serdeczne życzenia rodzicom 
i dzieciom, zapraszając wszyst-
kich do wspólnej zabawy.  

Atrakcji było co nie miara. 
Uczniowie klas 0-VI przygotowa-
li programy artystyczne pod kie-
runkiem wychowawców. Po wy-
stępach uczniów ze szkoły, pani 
M. Siewior zaprosiła wszystkich 
do wspólnych ćwiczeń przy mu-
zyce. Do tej zabawy włączyli się 
mali i duzi, panie i panowie. W 
programie festynu były również 
czarodziejskie iluzje magika. Ro-
dzice i dzieci mogli zmierzyć się 
w zawodach sportowych przepro-
wadzonych przez panią od wy-

chowania fizycznego.  
Niezwykłą frajdę dzieciom 

sprawiła przejażdżka końmi z go-
spodarstwa agroturystycznego 

p. Jerzego Furmańczyka. Na 
uczestników festynu czekało wie-
le atrakcji: malowanie twarzy (p. 
Marlena Niemirska), loteria fan-
towa, malowanie paznokci( p. 
Anna Fedeńczak), wykonanie sa-
modzielnie biżuterii( p. Dorota 
Śmieciuch) czy zmierzenie po-
ziomu cukru we krwi( przez Sto-
warzyszenie Diabetyków). Nie 
zabrakło stoiska z bigosem, kro-
kietami, pieczonymi kiełbaska-
mi, lodami czy pysznym ciastem 
przygotowanym przez rodziców i 
nauczycieli. Festyn rodzinny za-
kończono wspólną zabawą dys-

kotekową. Impreza była udana a 
humory i pogoda dopisywały.

Celem festynu była promocja 
szkoły w środowisku lokalnym, 
rozwijanie zainteresowań i uzdol-
nień uczniów ze szkoły oraz an-
gażowanie dzieci i ich rodziców 
do zadań na rzecz szkoły i środo-
wiska lokalnego.

Nasza coroczna akcja nie mia-
łaby miejsca bez rodziców, którzy 
chętnie zaangażowali się 

w przygotowanie całej imprezy, 
którym bardzo dziękujemy. Po-
dziękowanie kierujemy również 
do naszych sponsorów, a są nimi: 
p. J. Furmańczyk, p. K. Sachryń, 
p. Z. Wypart i p. J. Kozieł. 

Stowarzyszenie ,,Żabowiaki”

szkoła Podstawowa nr 1

Certyfikat szkoły 
przyjaznej
Od dwóch lat „Jedynka” brała udział w programie adre-
sowanym do szkół i przedszkoli w ramach zadania reali-
zowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy nr 
KIK/34 „Zachowaj Równowagę”. 

Celem programu było wdraża-
nie zasad prawidłowego żywie-
nia i aktywności fizycznej u dzie-
ci i młodzieży, poprzez kształto-
wanie prozdrowotnych postaw 
i – w konsekwencji- zapobiega-
nie rozwojowi nadwagi i otyło-
ści oraz innym chorobom prze-
wlekłym. Program zakładał, że 

szkoły i przedszkola działające na 
rzecz przeciwdziałania nadwa-
dze i otyłości, otrzymują certyfi-
kat placówki przyjaznej żywieniu 
i aktywności. Koordynatorem 
działań z ramienia szkoły był Pan 
Bogdan Wawryczuk.

Info: własna
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mistrzostwa strefy Polski Zachodniej – iV runda

Litwin walczył z kontuzją
W minionym wydaniu DN opublikowaliśmy relację z zawodów motocrossowych organizowanych na torze w Nowogardzie. Nie wymieniliśmy wyników 
jeszcze trzech zawodników KM Cisy, którzy rywalizowali w klasie MX1C- Tomasza Litwina, Sławomira Króla, Sebastiana Kluczewskiego. Wyniki opisa-
nych zawodników publikujemy poniżej. 

Podczas treningu kwalifika-
cyjnego w klasie MX1C, Tomasz 
Litwin rozpalił nadzieje nowo-
gardzkich kibiców na swój do-
bry wynik. Litwin wykręcił dru-
gi czas, osiągając swój najlepszy 
wynik w pierwszym okrążeniu. 
W pierwszym wyścigu wystarto-
wało 29 zawodników, a Tomasz 
Litwin nie rozpoczął zmagań tak 
jakby sobie wymarzył. Zawodnik 
KM Cisy zepsuł start pozostając 
na końcu stawki. Pomimo tego 
wyprzedził aż 20 rywali, doznał 
kontuzji kolana i w tych drama-
tycznych okolicznościach zakoń-

czył pierwszy bieg na wysokim 
10. miejscu! Tomasz Litwin nie 
odpuścił sobie drugiego wyścigu 
i walcząc z kontuzją poprawił się 
o jeszcze jedną pozycję zajmując 
9. miejsce. W sumie Tomasz Li-
twin uzbierał 63 punkty, które w 
klasyfikacji indywidualnej zawo-
dów, uplasowały go na 10. miej-
scu.  Drugi z reprezentantów KM 
Cisy- Sławomir Król, licencję zro-
bił w Nowogardzie, a IV Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej, była jego pierwszym oficjal-
nym startem. Jak na debiutan-
ta Sławomir Król zaprezentował 

się przyzwoicie, w treningu uzy-
skując 20. czas. W wyścigu pierw-
szym  zawodnik KM Cisy uplaso-
wał się tuż za Tomaszem Litwi-
nem, na 11. miejscu. W drugim 
biegu Sławomir Król dotarł do 
mety na 16. pozycji. Z kolei Seba-
stian Kluczewski w treningu naj-
lepszy czas osiągnął w pierwszym 
swoim okrążeniu, plasując się na 
27. pozycji. W pierwszym wyści-
gu Kluczewski również zajął 27. 
miejsce, natomiast w drugim bie-
gu nieco się poprawił, kończąc 
zmagania na 24. pozycji. 

KR

Zawody konne w mołdawinie

Zwycięstwo Nikoli Paszkiewicz
W niedzielę (12 czerwca), w Ośrodku Jeździeckim „Pod Kasztanami” w Mołdawinie, odbyły się zawody konne o Puchar Marszałka województwa zachod-
niopomorskiego. Wystartowało około 100 jeźdźców, a pośród nich  pięć dziewczyn reprezentujących gminę Nowogard. Najlepszy wynik osiągnęła Niko-
la Paszkiewicz, która zwyciężyła w klasie LL.    

Zawodnicy do Ośrodka Jeź-
dzieckiego „Pod Kasztana-
mi” przybyli ze swoimi koń-
mi, aby rywalizować w po-
szczególnych klasach o Pu-
char Marszałka woj. zachod-
niopomorskiego. Naszą gmi-
nę reprezentowało pięć dziew-
czyn, dwie z nich na co dzień 
jeżdżą w klubie jeździeckim 
w Mołdawinie, jedna w klu-
bie Kościuszki Team, nato-
miast pozostałe dwie dziew-

czynki w Ośrodku Agrotury-
stycznym „Dobrkowski Zwie-
rzyniec” i to właśnie z tej stad-
niny pod opieką instruktor-
ki Agaty Borowieckiej, w za-
wodach wystartowała Nikola 
Paszkiewicz. Nowogardzianka 
rywalizująca na koniu „Du-
kla” wykonała piękny płyn-
ny przejazd, z zapasem 0,38 s 
od wyznaczonej normy cza-
su. Wynik 71,38 pozwolił Ni-
koli Paszkiewicz zwyciężyć 

w klasie LL. W tej samej kla-
sie startowała Martyna Fedeń-
czak na koniu „Eroika”, któ-
ra na co dzień trenuje w klu-
bie JKS Amico Mołdawin. Za-
wodniczka gospodarzy rów-
nież zaprezentowała się z do-
brej strony uzyskując czas 
70,1. Niestety Martyna mini-
malnie przegrała walkę o po-
dium, zajmując ostatecznie 5. 
miejsce. Martyna Dobrowol-
ska, startująca na koniu „Mro-
czek”, z czasem 80,37  uplaso-
wała się na 15. pozycji. O pe-
chu może mówić Agata Bo-
rowicka startująca z „Juna-
kiem”, która nie zmieściła się 
w bardzo wyśrubowanej nor-
mie czasu pierwszej fazy kla-
sy L. Dodajmy, że około poło-
wie zawodników nie udała się 
ta sztuka.

W konkursie kucykowym 
(60-70 cm), zaprezentowała 
się Aleksandra Dudziec. Mło-
dziutka zawodniczka przeła-
mywała zarówno swój strach, 
jak i koni- „Norki” i „Szama-
na”. W klasie kucy (60 cm) 
Aleksandra Dudziec zaliczy-
ła trzy czyste przejazdy i na 
„Norce” osiągając czas 47,12, 
zajęła wysokie 5. miejsce.       

Gratulujemy naszym repre-
zentantkom swoich wyników 
oraz życzymy kolejnych jesz-
cze lepszych startów. 

KR

Nikola Paszkiewicz miała powody do zadowolenia, po pięknym przejeździe na ko-
niu Dukla, zwyciężyła w klasie LL

Młodziutka Aleksandra Dudziec podczas swojego przejazdu na koniu Norka

Na zdjęciu Martyna Dobrowolska, która w Mołdawinie uplasowała się na 15. miejscu
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iii seria Pucharu Polski – strzelce krajeńskie

Chrabąszcze na medal!
W dniach 10-12 czerwca, w Strzelcach Krajeńskich odbyła się III Seria Pucharu Polski, 
wchodząca w cykl Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody oficjalnie no-
siły nazwę „Ogólnopolski Wyścig o Puchar Burmistrza Strzelec Kraj. w kolarstwie szo-
sowym”. W rywalizacji wzięli udział młodzi podopieczni Ryszarda Posackiego, z klubu 
Chrabąszcze Nowogard. Swój najlepszy wynik w karierze osiągnęła Nikola Wielowska.  

Na początek trzydniowej ry-
walizacji, Chrabąszcze zapre-
zentowali się podczas jazdy pa-
rami na czas. W kategorii Mło-
dzik w parze z kolarzem Baszty 
Golczewo- Jakubem Cieślikiewi-
czem, wystartował Jacek Fecak. 
Nowogardzko-golczewska para 
pokonała dystans 5 km z czasem 
8:17,22, który uplasował nasze-
go reprezentanta tuż za podium, 
na 4. pozycji. W tej samej kon-
kurencji, w kategorii Młodzicz-
ka, wystartowała para Chrabąsz-
czy- Nikola Wielowska i Hubert 
Grygowski. Podopieczni Ryszar-
da Posackiego 5 km trasę poko-

nali z czasem 8:07,64, dzięki któ-
remu wywalczyli brązowe meda-
le. Dodajmy, że srebro Wielow-
ska i Grygowski przegrali o nieco 
ponad sekundę, natomiast złoto o 
dokładnie 7 sekund. 

W kolejnym dniu zmagań od-
był się wyścig ze startu wspólne-
go oraz jazda indywidualna na 
czas. W kategorii Młodziczka, 
podczas wyścigu na 21 km, Ni-
kola Wielowska odniosła swój ży-
ciowy sukces. Nowogardzianka z 
czasem 0:39:56, nie miała sobie 
równych, sięgając po złoty medal. 
Tuż za Nikolą na podium upla-
sowały się dwie doskonale zna-
ne jej rywalki, choćby z cyklicz-
nych zawodów na szczecińskim 
torze - Maja Wróblewska i Tama-
ra Szalińska z Ratusza Maszewo. 
W kategorii Młodzik na tym sa-
mym dystansie zaprezentował 
się Jacek Fecak. Kolarz z Nowo-
gardu dojechał do mety z 9. cza-
sem. W wyścigu ze startu wspól-
nego w kategorii Junior wystar-
tował Jakub Wielowski. W silnie 
obsadzonej kategorii Jakub zapre-
zentował się z przyzwoitej strony 
i ukończył wyścig na 14. pozycji. 
Jakub Wielowski pośród Junio-
rów zaprezentował się również 
w jeździe indywidualnej na czas. 
Kolarz Chrabąszczy pokonał dy-
stans 15 km z czasem 22:02,34, 

który uplasował go na 13. miej-
scu. 

W ostatnim dniu zmagań, w 
niedzielę (12 czerwca), Chrabąsz-
cze wzięli już udział w Elimina-
cjach Mistrzostw Polski w kryte-
rium ulicznym „Ognia i Czarów”. 
W kategorii Młodziczka dystans 
wynosił 10 km. Tym razem Niko-
la Wielowska musiała uznać wyż-
szość rywalek z Maszewa, które 
zajęły dwa pierwsze miejsca. No-
wogardzianka ostatecznie do zło-
tego medalu w wyścigu ze startu 
wspólnego oraz brązowego z jaz-
dy parami, dołożyła brązowy krą-
żek kryterium ulicznego.  Mło-
dzicy startowali już na 12 km, a 
na starcie stanęło dwóch kolarzy 
z Nowogardu. Hubert Grygow-
ski był najmłodszy spośród ca-
łej stawki, pomimo tego osiągnął 
bardzo dobry wynik kończąc wy-
ścig na 5. miejscu. Jego klubowy 
kolega Jacek Fecak, uplasował się 
na 8. miejscu. Juniorzy w kryte-
rium ulicznym rywalizowali już 
na 30 km. Jakub Wielowski osta-
tecznie swoje zmagania zakoń-
czył na 14. miejscu. 

Podczas kryterium ulicznego 
miał miejsce jeszcze jeden miły 
nowogardzki akcent. W katego-
rii Elita + Orlik przeprowadzono 
dwa wyścigi na dystansie 40 km. 
Wystartował w nich utytułowany 
nowogardzianin Wojciech Ziół-
kowski, który obecnie reprezen-
tuje barwy MTB Silesia Hurom 
de Rosa Rybnik. Ziółkowski w 
pierwszym swoim starcie wywal-
czył brązowy medal, natomiast w 
drugim wyścigu do swojej licznej 
kolekcji nagród, dołożył jeszcze 
srebrny krążek. 

KR

Nikola Wielowska na najwyższym stopniu podium wywalczonego w wyścigu ze 
startu wspólnego w kat. Młodziczka

Para Hubert Grygowski i Nikola Wie-
lowska, wywalczyła brązowy medal 
podczas pierwszego dnia Mistrzostw w 
Strzelcach Krajeńskich

Jakub Wielowski przed swoim startem 
w  jeździe indywidualnej na czas

Adaś syn Anny Wróbel ur. 
15-06-2016 z Maszewa

Jakub syn Magdaleny i 
Sylwestra Kadłubek ur. 
16-06-2016 z Gryfina

Jakub syn Anity i Pawła 
ur. 15-06-2016 z Grabina

Mikołaj syn Joanny i Mar-
cina ur. 16-06-2016 z Ma-
szewa

Martyna córka Patrycji i 
Kamila Zelmanowskich 
ur. 13-06-2016 z Olchowa

Michalina córka Marzeny 
i Michała Bachowskich ur. 
15-06-2016 z Pniewa

Martyna córka Megdale-
ny Lewińskiej ur. 13-06-
2016 z Nowogardu

Jakub syn Mileny Kamiń-
skiej ur. 13-06-2016 z Do-
brej

Krzyś syn Eweliny i Adama 
Sołtysiak ur. 13-06-2016 z 
Goleniowa

Weronika córka Emili Król 
ur. 13-06-2016 z Bielic
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Piasek, Piasek PrZesiewaNY, Żwir, 
CZarNOZiem, POsPóŁka 

 ŻwirOwNia DŁuGOŁĘka
tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOwOZem DO klieNta

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

reklama

wynajmę 
powierzchnie 
magazynowe 

i biurowe,
Nowogard 

bliskie centrum 
 tel. 601544530 

SPRZEDAM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

wspólnie dopingowali biało-czerwonych

Osina ma swoją strefę kibica
Podczas niedzielnego meczu polskiej reprezentacji z Irlandią Północną, kibice w różny 
sposób oraz w różnych miejscach przeżywali emocje związane z pierwszym meczem kadry 
narodowej. W Osinie na ten przykład, powstała specjalna strefa kibica. 

Kibice w Osinie na świetlicy 
wiejskiej wspólnie dopingowali 
biało-czerwonych podczas pierw-
szego meczu Mistrzostw Europy z 
Irlandią Północną. 

- Niedzielny mecz Polaków mógł 

obejrzeć każdy, ale nie każdy mógł 
go zobaczyć na ekranie o przekąt-
nej 4 metrów. Mimo wielu stref ki-
bica, największy ekran był na świe-
tlicy wiejskiej w Osinie – mówi 
radny gminy Osina Marek Pa-

kulski. Od radnego otrzymaliśmy 
również fotkę ze wspólnego do-
pingowania. Strefa kibica utwo-
rzona w świetlicy wiejskiej, funk-
cjonować będzie podczas wszyst-
kich spotkań reprezentacji Polski. 

KR
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ZaPrasZa
do udziału w projekcie zat. 

„Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyj-
nych i terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych” - Punkt te-

rapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2016r. do 30 listopada 2016r.
Celem projektu jest kolejny etap  usamodzielniający funkcjonowa-

nie 20-ciorga dzieci  w wieku od 1 roku do 16 lat  z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i ruchową posiadających aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności,  zamieszkujących Województwo Zachodniopomor-
skie poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych, do-
stosowanych do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych z te-
renu Powiatu Goleniowskiego w szczególności Gminy Nowogard. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:
- zajęcia kinezyterapeutyczne,
- terapia zajęciowa z elementami terapii ręki, integracji sensorycz-

nej, muzykoterapii i bajkoterapii,
- zajęcia aqua-terapeutyczne.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 503734075

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednic-
twem Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Gminy 
Nowogard

        

ul Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard

Poszukuje osoby na stanowisko

Sprzedawca 
Zadania:
· budowanie i rozwijanie relacji z klientami oddziału
·bieżąca obsługa klientów w oddziale
·porządkowanie dokumentów
Wymagania:
·umiejętność kontaktu i rozmowy z klientami
· wiedza techniczna z zakresu branży elektrycznej
· prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
·motywacyjny system wynagradzania
· możliwość pracy i rozwoju w prestiżowej firmie
· szkolenia produktowo-handlowe

Kierowca-Magazynier
Zadania :
·przyjmowanie i wydawanie towaru
· dbanie o czystość na regałach z towarem
·sumienność w transporcie towaru do klientów
Wymagania:
·umiejętność pracy w zespole
·prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
·motywacyjny system wynagradzania
·możliwość pracy i rozwoju w prestiżowej firmie

CV proszę przesyłać na adres:piotr@twn.pl

Xi Choszczeński maraton rowerowy

Wystartowało 10 nowogardzian 
W sobotę (11 czerwca), w Choszcznie odbył się XI Choszczeński Maraton Rowerowy, 
wchodzący w cykl supermaratonów. W wyścigach na trzech dystansach wystartowało w 
sumie 10 kolarzy z Nowogardu. Najlepiej spisał się Jan Zugaj, który wygrał w swojej kate-
gorii oraz w Open na dystansie Mini. 

W Choszcznie swoje wyści-
gi ukończyło w sumie 319 kola-
rzy z Polski i Niemiec, a pośród 
nich  ośmiu reprezentantów na-
szej gminy. Na najbardziej presti-
żowym, liczącym 274 kilometry 
dystansie Giga, wystartował Ta-
deusz Burewicz oraz Małgorza-
ta Kubicka. Burewicz rywalizo-
wał w kategorii Giga M5I. Kolarz 
z Nowogardu 274 km pokonał z 
czasem 09:05:04, osiągając śred-
nią prędkość 30.16 km/h. Tadeusz 
Burewicz zwyciężył w swojej kate-
gorii wiekowej, natomiast w Open 
na dystansie Giga uplasował się 
na 28. miejscu. O dużym pechu 
może mówić Małgorzata Kubic-
ka, która nie ukończyła swojego 
wyścigu, tym samym tracąc sporo 
punktów w klasyfikacji generalnej 
cyklu supermaratonów. 

Na dystansie Mega, liczącym 
152 km, wystartował jedynie 
Grzegorz Przybyłek, reprezen-
tujący barwy Hobby Bike/CCC/
Służba Więzienna. Urodzony w 
Nowogardzie kolarz pokonał dy-
stans Mega z czasem 04:18:04, 
przy średniej prędkości 35.46 
km/h. Przybyłek w swojej katego-
rii Mega M3S zajął 7. miejsce, na-
tomiast w Open został sklasyfiko-
wany na 15. pozycji.

Największa grupa naszych re-
prezentantów rywalizowała na 
dystansie Mini, liczącym 87 km. 
Dystans ten zdominował Jan Zu-
gaj, który walczył w kategorii 
Mini M4S. Zugaj pokonał 87 km z 
czasem 02:11:50, osiągając świet-
ną średnią prędkość 39.59 km/h. 
Nasz reprezentant zwyciężył w 
swojej kategorii oraz z 6. sekundo-
wą przewagą zdobył również złoty 
medal w Open na tym dystansie. 

Udany występ zaliczył również 
Zbigniew Szkołuda z JD Duet 
Goleniów. Kolarz z naszej gminy 
pokonał trasę z czasem 02:17:41, 
osiągając średnią prędkość 37.91 
km/h, tym samym zwyciężył w 
kategorii Mini M5S, natomiast w 
Open uplasował się na 7. miejscu. 
W swojej kategorii wiekowej Mini 
M6I zwyciężył również Janusz 
Pietruszewski, który 87 km poko-
nał z czasem 02:45:28, przy śred-
niej prędkości 31.55 km/h. Janusz 
Pietruszewski z tym wynikiem zo-
stał sklasyfikowany na 97. miejscu 
w Open. W kategorii Mini M1I, na 
najwyższym stopniu podium stanął 
Bartosz Czerkas, który pokonał dy-

stans Mini z czasem 02:52:48. Wy-
nik ten sklasyfikował go w Open na 
118. miejscu. Jan Baran rywalizują-
cy w Mini M6I otarł się o podium, 
zajmując w kategorii ostatecznie 4. 
miejsce. Marek Szymański starto-
wał w Mini M6S i również nie zdo-
łał stanąć na podium swojej kate-
gorii. Kolarz LKK Nowogard upla-
sował się na 6. miejscu w swoim 
przedziale wiekowym, ale jego czas 
02:31:05, sklasyfikował go na wy-
sokim 52. miejscu w Open. Ostat-
ni z naszych reprezentantów startu-
jący w Mini M4S- Arkadiusz Czer-
kas, nie zdołał ukończyć swojego 
wyścigu. 

KR
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Po wyczerpującej walce na dystansie 274 km, Tadeusz Burewicz zwyciężył w swojej 
kategorii wiekowej

Na zdjęciu w środku - Jan Zugaj, który 
zdominował wyścig na dystansie 87 km, 
wygrywając w kategorii oraz w Open
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

P10.2.ś-czb.d/o

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. boh. warszawy 7a

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aterima meD.  
telefon 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel.  506 638 789

reklama reklama reklama

Dom Pomocy społecznej Nowogardzie
smużyny 2 z Filią Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9

ZatruDNi Na umOwĘ O PraCĘ:
kucharzy / pomoce kuchenne

na umowę o pracę
wykształcenie:
• średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, podstawowe
system i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 12:00-20.00
Osoby do kontaktu:
p. Brożyna Bożena - kierownik kuchni, tel. 91 392 08 25 wew. 38
Sekretariat - Kadry tel. 91 392 08 25 wew. 31

opiekunów
na umowę o pracę

wykształcenie:
• minimum średnie, wyższe lub wyższe w trakcie uzupełniania
system i rozkład czasu pracy:
• ruch ciągły tj. praca w godzinach 6.00- 14.00; 14.00- 22.00; 7.00- 19.00; 
22.00-6.00.
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy.
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno-opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

terapeutę zajęciowego
na umowę o pracę

wykształcenie:
• wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań 
na stanowisku, średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
system i rozkład czasu pracy:
• równoważny system pracy tj. praca w godzinach 9.00 -17.00; 7.00-15.00
Osoby do kontaktu:
p. Maruszewska Teresa kierownik terapeutyczno-opiekuńczy,
tel. 91 392 08 25 wew. 41
p. Danilewska Małgorzata z-ca Dyrektora ds. terapeutyczno- opiekuń-
czych, lei. 91 392 08 25 wew. 34

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Gryf maraton – ii edycja

Kolarze LKK Nowogard  
na podium
W niedzielę (5 czerwca), w Szczecinie odbyła się II edycja z cyklu zawodów w kolar-
stwie górskim „Gryf Maraton”. Z dobrej strony zaprezentowali się kolarze LKK No-
wogard, którzy w swoich kategoriach wywalczyli pozycje na podium. 

Podczas II edycji „Gryf Ma-
ratonu” w Szczecinie, wystar-
towało 5 reprezentantów No-
wogardu. Na długim dystan-
sie wystartowała jedynie Anna 
Kłos, która jeździ w barwach 
Bike Team Szczecin. Reprezen-
tantka Nowogardu zaprezento-
wała się z bardzo dobrej strony, 
pokonując wymagającą trasę z 
czasem 02:33:49. Wynik ten po-
zwolił Annie Kłos zwyciężyć w 
kategorii K2 oraz uplasować się 
w Open całego wyścigu długie-
go dystansu na 47. miejscu. W 
klasyfikacji generalnej całego 
cyklu po dwóch edycjach, Anna 
Kłos przegrywa jedynie z Mał-
gorzatą Lewandowską z Rowery 
Turowski Team Szczecin, star-
tującą w kategorii K3. 

Na dystansie krótkim zapre-
zentowała się pozostała czwór-

ka naszych reprezentantów. 
Bardzo ładny występ zaliczył 
Jakub Wielowski, który poko-
nał trasę z czasem 01:26:38, 
dzięki czemu wygrał w katego-
rii wiekowej M1, natomiast w 
Open został sklasyfikowany na 
16. miejscu. Kategoria M1 moż-
na powiedzieć, że została zdo-
minowana przez podopiecz-
nych Ryszarda Posackiego, gdyż 
na podium obok zwycięzcy Ja-
kuba Wielowskiego, na drugim 
stopniu stanął Adam Salamon, 
który wyścig ukończył z cza-
sem 01:35:16. Adam Salamon w 
Open na krótkim dystansie zo-
stał sklasyfikowany na 32. pozy-
cji.  

Pozostali dwaj reprezentan-
ci Nowogardu startowali w bar-
dzo silnie obstawionej kategorii 
M2 i niestety nie zdołali wsko-
czyć na podium. Łukasz Ja-
nic uzyskał bardzo dobry czas 

01:29:05, jednak wystarczyło 
to na jedynie 5. miejsce w tym 
przedziale wiekowym oraz 18. 
pozycję w Open. Marek Miśkie-
wicz pokonał krótki dystans z 
czasem 01:35:36, przez co zajął 
w kategorii M2 8. miejsce oraz 
w Open 36. pozycję. 

Pośród zawodników startują-
cych w II edycji na krótkim dy-
stansie, w klasyfikacji general-
nej cyklu najwyżej sklasyfiko-
wany jest Łukasz Janic, który po 
swoich dwóch startach zajmuje 
12. miejsce w kategorii M2. Na 
16. miejscu sklasyfikowany w 
M2 jest Marek Miśkiewicz. Za-
równo Jakub Wielowski, jak i 
Adam Salamon, brali udział tyl-
ko w I edycji, dlatego ich pozy-
cje w cyklu są póki co dość ni-
skie. Wielowski sklasyfikowany 
w „generalce” jest na 106. miej-
scu, natomiast Salamon na 118. 
pozycji. 

KR 

Adam Salamon i Jakub Wielowski zdominowali kategorię M1 w II edycji Gryf Ma-
ratonu

Anna Kłos zwyciężyła w kategorii K2, 
podczas II edycji cyklicznych wyścigów 
w kolarstwie górskim

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388
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OGŁO sZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

W Nowogardzie połowa bliźniaka
78 m2 cena 280 tys zł

2. Numer oferty: 
352/2073/ODS 
Dom w okolicy 
Nowogardu 
CENA: 116 000 zł 

 

tel. 508 312 261

Płoty /okolica 
CENA: 116 000 zł

Maszewo 
CENA: 276 000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ

NieruCHOmOŚCi

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprzeda mieszka-

nia w budynku mieszkalnym 30-rodzinnym z usłu-

gami w parterze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 

kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, uzbrojo-

ną w Dobropolu (gmina Dobra), zagospodarowa-

na, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce (dom, hala 

produkcyjna, stajnia) w Boninie gm. Łobez. Atrak-

cyjna cena. Kontakt: agata780220@gmail.com, 

00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Kościusz-

kach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, kanalizacja, 

dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzkanie właSnościo-
we na wSi koło reSka (pow. łobe-
Ski), po remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, c.o., tel. 
609 881 060, 783 684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po byłym sklepie w 

Karsku. 609 245 816 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Ciekawa oferta. 

697 999 578 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53, 61 m2, dwa 

pokoje I piętro, Grzęzno – nowe bloki. Cena do 

uzgodnienia. 600 695 151

• Sprzedam dom stan surowy na działce 1,5 ha, oraz 

działki budowlane w Olchowie. 723 025 325 

• Sprzedam pół domu Osowo, działka przy domu 28 

arów, ładnie położona. 91 39 21 430, 696 404 840

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II,cena 130 zł / 

mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowogardu, 55 tys. 91 

45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Nowogar-

dzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowego, bezczyn-

szowego. 601 493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z garażem. Tel. 

608 853 710

• Sprzedam działkę ogrodową 3 ary, ul.Ogrodowa. 

534 991 778

• Sprzedam działkę budowlaną przy Asnyka. Tel. 513 

045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

• Sprzedam dom w Nowogardzie, podpiwniczony, bli-

sko centrum, spokojna ulica. Tel. 605 856 611 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z garażem w No-

wogardzie. Tanio. 600 177 163

• Sprzedam pilnie całe pietro kamienicy z mieszka-

niem i pomieszczeniem po byłej przychodni lekar-

sko-stomatologicznej o pow. ok. 300m2 w Dobrej 

Nowogardzkiej. Idelana na hotel, przedszkole, dzia-

łalność gospodarczą. Cena do uzgodnienia. 511 505 

391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Armii Krajowej. 697 

72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, centrum.tel. 

721 909 348

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I piętro, par-

king. 501 549 818 

• Sprzedam lokal niecałe 40m2, po remoncie, 3 

pomieszczenia na biuro lub mieszkanie, pełne 

wysposażenie łazienkowe, rolety antywłama-

niowe + wolnostojący, murowany budynek typu 

kiosk ok. 7M2, ul. 3 Maja Nowogard, całość 66 

000 zł. Tel. 601 541 164 

• Sprzedam lokal pod działalność handlową. 517 

357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. Tel.663 585 

109 

• Sprzedam kawalerkę do remontu 32 m2 z piwni-

cą i szopką w Nowogardzie ul. Młynarska. Tel. 

785 600 270 lub 601 424 982 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, bezczynszowe, 

60m, z ogrodem, Bohaterów Warszawy. 609 630 095 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Słajsinie 2 

pokoje 36m2 + działka. 504 101 060

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-

dzie. 697 980 702 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie bezczynszo-

we Bema. 692 120 127 

• Do wynajęcia garaż na busa, ul. Jana Pawła II. 609 

307 242 

• Sprzedam działkę w Kościuszkach 1075 m2  i dział-

kę ogrodową na Radosławiu 0,733 ha. Tel. 512 416 

864 po 18stej

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 517 503 673

• Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy Zamkowej. 

665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-budowlaną przy sta-

cji benzynowej w Olchowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 a, Asnyka 3b. 

Cena 420 tys. 786 919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje + aneks kuchen-

ny z salonem. 509 528 688

• Sprzedam działkę budowlaną na Bema. 604 422 221 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 604 422 221 

• Sprzedam dziakę ogrodową 1200m2 w Osinie cena 

7500 zł do uzgodnienia. 602 189 041 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 75,7 m 2, wła-

snościowe bezczynszowe po remoncie, Grzęzno 

koło Dobrej, 129 900 zł. 500 047 943

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53,61 m2 dwa 

pokoje I piętro, Grzęzno (Nowe bloki) Cena do 

uzgodnienia. 

•  Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamkowej 4, 3 po-

koje 1 piętro (20,17,14) kuchnia łazienka wc scho-

wek +garaż .Tel 665001251

mOtOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice (do 

przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 

605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia opłaty 

OC i przegląd do końca 2016 benzyna 1200 pojem-

ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 2008, 3 drzwiowa, 

poj. 1,4 diesel, tel. 787 717 815

• Toyotę z lat 90tych kupię. 737 447 702 

• Mercedesa starego kupię. 737 799 666

• Sprzedam VW GOLF II, rok produkcji 1991r. 1.3 peł-

ny wtrysk cena 1300 do negocjacji. 660 346 212 

• Sprzedam opla Kadeta, rok produkcji 1991, poj. 1,4, 

benzyna, cena do negocjacji. 885 059 624 

• Opel Corsa 1994 sprzedam. 667 320 227 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

rOlNiCtwO

• Sprzedam siano w kostach . 782 036 086

• Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 01 

39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 608 

01 39 95

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, mulczowanie. 

508 404 704 

• Sprzedam siano, zbiór własny, 40ha, Trzcińsko-

-Zdrój 503162215

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 180 km, stan do-

bry. 515 378 885 

• Sprzedam młode nioski osimiomiesięczne. 91 39 

20 307 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 654 

• Mieszankę zbożową sprzedam. 733 494 673 

• Kombajn Z056 Bizon sprzedam. 91 39 106 68

• Sprzedam URSUS C-330. 91 39 26 171 

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

• Sprzedam pług obracany trzyskibowy do C-360. 

607 580 172 

usŁuGi

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie, tel. 

608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 

drobne naprawy wykona “złota rączka”. 91 39 22 

783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal na kon-

ferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjackich, 

innych), dokumentów, CV, listów motyw. innych. 

Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. Stu-

dio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 

sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyj-

mie zlecenie na budowę domów od podstaw, prze-

kładek dachów, docieplenia, układanie kostki, róż-

ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-

DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 

SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-

NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.

TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotówkę 

na raty laptopy tablety telefony. Skujemy laptopy 

telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad 

apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pracy	 rodZinne,	

urlopowe:	 niemcy,	 Holandia,	 au-

stria,	anglia,	Belgia,	norwegia.	tel.	

71	385	20	18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa domów od po-

staw, dachy, więźby dachowe, docieplenia,stropo-

docieplenia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, 

piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 

638

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 503 153 

159 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. 695 

181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma „Synbud”. 669 

123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia polnego, 

ogrodzenia, altany, oczka, grille, tarasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 735 

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI. 665 720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie trawy, glebogryzarka, 

opryski i inne prace ogrodnicze. 500 789 687 

• Usługi drenarskie: obsuszanie pól, łąk i terenów wo-

kół domu oraz inne prace ziemne. 793 836 238 

PraCa

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektryków. 

606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-

niem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna pra-

ca 530555015

• amberCare24 Opiekunki do Niemiec, wyma-

gany j. niemiecki komunikatywny, zarobki net-

to do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-

dzone oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 919, 

737 489 914

• Zatrudnię na staż do salonu optycznego z możliwo-

ścią pracy w soboty. Kontakt 91 39 27 272

• Nowopowstająca APTEKA w Nowogardzie zatrud-

ni kierownika, magistra, technika farmacji i pomoc 

apteczną z doświadczeniem. Aplikacje z dopiskiem: 

“nowogard praca” proszę przesyłać na adres: pra-

ca@aptekadyzurna.pl. Kontakt: 602400030

• Zbiór truskawek w Olchowie. Tel.693 344 778

• Zatrudnię stolarza i osoby do pomocy przy pracach 

stolarskich. 503 084 687 

• Zatrudnię do pracy w lesie drwala, pilarza i pomoc-

nika pilarza. 511 592 559 

• Zatrudnię do sklepu spożywczo-monopolowego. 

797 394 807

• Zatrudnię tynkarza lub pomocnika tynkarza. 726 

150 975 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 520 289 

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z doświadczeniem do 

nowo otwierającego sie salonu. 570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 607 654 692 

•  Zatrudnię barmankę. 693 52 12 11

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, wymagana umie-

jętność obsługi kasy fiskalnej. 603 688 266

• Zatrudnię dziewczynę młodą do prac domowych. 

514 537 144 

• Przyjme do pracy na budowie. 607 654 692

iNNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. Tel. 

603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, kominkowe. 667 788 

820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czerwoną. 664 045 

415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 915  

• WYNAJMĘ STANOWISKO DLA MANIKIURZYSTKI W 

NOWO POWSTAŁYM SALONIE NR TEL: 570-645-440 

• Sprzedaż miodu naturalnego z własnej pasieki tego-

roczny, mniszkowy rzepakowy przy zakupie 3 sło-

ików dowóz na terenie Nowogardu gratis. 603 079 

044  

• Przecinarkę stołową ”382” silnik 3kw. 785 182 423 

• Sprzedam camping „KNAUS” stan B.D. zarejestro-

wany, opłacony, telewizor, lodówka, zlew, kuchen-

ka gazowa. Cena 3000 zł. Wyposażenie kompletne. 

537 561 140 

• Drewno budowlane kupię. 600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 915 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 580 172 

• Sprzedam meble: szafa narożna, regał, komoda i fo-

tel rozkładany jednoosobowy. 607 994 804 

• Sprzedam owczarek niemiecki długowłosy, dziesię-

ciomięsięczny ładny. 91 39 21 828

• Sprzedam przecinarkę stołową do cięcia stali silnik 

3KW. 785 182 423

• Sprzedam wózek dziecięcy TAKO ALIVE 2 w 1, 

stan idealny, 900 zł do uzgodnienia. 607 289 885 

• Balchę na dach kupię. 600 182 682 

• Płytki chodnikowe kupię. 600 182 682 

• 
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

; - możliwość przewozu rowerów w 
wagonie nieprzystosowanym do 
tego – liczba miejsc ograniczona 
/ possibility for the transport of 
bicycles in a carriage not 
adjusted for this purpose – 
limited space 

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

2 - we wtorki / tuesdays

3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

zapraszamy na http://portalpasazera.pl Strona 4 z 4
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c - wagon sypialny / sleeping car
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y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except
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2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
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t - miejsca dla osób poruszających 
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s - połączenie z lotniskiem / 
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n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation
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3 - w środy / wednesdays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

zapraszamy na http://portalpasazera.pl Strona 4 z 4

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
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Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie 
                         Barbara Mickiewicz, tel. 914183608 

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
w Goleniowie 

poszukuje lekarzy 
– członków składów orzekających

Poszukiwani są lekarze posiadający prawo 
do wykonywania zawodu, ze specjalizacją, 

co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
laryngolog, okulista, ortopeda. 
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krZYŻówka DziennikakuPon  46
20. kości łączące kręgosłup z mostkiem
21. z Ingodą tworzy Szyłkę
22. koleżanka Stasia
23. promowa antypoda Świnoujścia
24. zwolennik konkretyzmu
25. dawna nazwa Japonii
26. pasożyt gniazd trzmieli
27. John, b. właściciel "Timesa"
28. poeta perski
29. cienkie płótno
30. poddany króla Alkinoosa
31. kryty pomost statku
32. obok niego

Poziomo:
33. amerykański urząd do spraw wywiadu
34. siedziba francuskich królów
35. poronienie
36. zakrzywiony w pytaniu
37. żadna osoba, zaimek nieokreślony
38. zasiada w bryt. parlamencie
39. tytułowy bohater poematu Puszkina
40. Hanuszkiewicz
41. faraon indyjski
42. wiązka słomy
43. wielki książę kijowski (zm. 1078)
44. krewny po matce
45. ruiny w Turcji
46. dobrze mieć na nim głowę
47. miasto w Portugalii, przy ujściu Tagu do Atlanty-
ku, naprzeciw Lizbony
48. węgierski poeta
49. już nie kawaler
50. uosobienie pokoju
51. miasto św. Franciszka
52. wirus z Zairu
53. rodzaj bębna
54. materiał przejściowy między śniegiem a lodem
55. ogniotrwała glina
56. miasto w Grecji, ośr. turystyczny, zabytkowe 
świątynie bizantyjskie
57. założyciel Argos
58. gatunek muzyki
59. miasto nad Tamizą
60. krzyżowanie wątku z osnową
61. port w Izraelu
62. rzeka we Francji

PODPOWIEDŹ: AKKA, ATAAR, EDESA, IAN. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. świąteczne drzewko
2. imię Rusha, piłkarza
3. syn boga Pana (Fauna) i Symety
4. wspólne pastwisko
5. drużyna
6. skrót na recepcie
7. (1894-1979) pisarz ros., "Poszukiwacze", "Wrze-
sień pora jesieni"
8. dom Szymanowskiego w Zakopanem
9. węgiel

10. część spłaty kredytu
11. gdy wyrzucono, to na zieloną
12. Zenon dla przyjaciół
13. nowela Antoniego Mieszkowskiego 
14. nietrafiona zagrywka w tenisie
15. "najcięższy" ze sportów
16. pilaster lub tapir
17. port w Jemenie
18. twarz świni
19. miasto w Indiach (Uttar Prades), duży węzeł 
komunikacyjny, warsztaty kolejowe

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Gdzie morze tam i piraci
Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Władysława Huget, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, 
Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, Patrycja Żóralska, Christiana Syfert, Danuta Skowron, 
Mirosław Galus, Anita Budzich, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Marek Kozioł
Zwycięzcy: Christiana Syfert, Danuta Skowron, Anita Budzich
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Kacper Danicki, Małogosia Patecka, Daria Feliksiak, Mateusz Wiertalak, 
Kamil Feliksiak
Zwycięzca:  Kacper Danicki
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

informacja Pks 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa liNia mi krO bu sO wa serOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metrO tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZewóZ Osób - rO maN biŃCZYk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - sZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reskO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reskO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZewO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZewO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY bu sów

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek słomski prezes, marcin simiński redaktor naczelny, Jarosław bzowy, klaudia stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. boh. war sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

iNFOrmatOr lOkalNY - NOwOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s.3

REKLAMA

s. 3

s. 4

Burmistrz szuka 
oszczędności w oświacie

s. 6

ZBióR  
TRUsKAWEK 

Dąbrowa Nowogardzka. 
Truskawka z szypułką.

 510 730 398

sukcesy uczennic 
z ii LO

Krajobraz po ulewie 

Sezon kąpielowy za pasem, 
a do jeziora płyną fekalia…

Zmarł 
Franciszek
Tarczykowski

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni zbieraczy. 
Zapisy od 1 lipca 2016 osobiście na plantacji 

lub telefonicznie 515 144 186. 
Organizujemy dowóz

Zatrudnię kierowce kat. B 
na busa z doświadczeniem, 
trasy międzynarodowe

 (Unia Europejska). 
Tel. 882 042 732

Uciekinier 
traktorzysta w 
rękach policji
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

13.06.2016 r. 
godz. 07:20 
W sklepie Intermarche, Ewa D. 

ujęta została podczas dokonywa-
nia kradzieży alkoholu. 

godz. 14:50 
W pobliży miejscowości Strze-

lewo, kierujący pojazdem marki 
Peugeot uderzył w drzewo. 

godz. 17:20 
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Santos z wózkowni 
bloku przy ul. 5 Marca.

14.06.2016 r. 
godz. 06:50 
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Karsk, pomiędzy 
autobusem PKS oraz Fiatem Ci-
nquecento.

15.06.2016 r. 
godz. 19.20 
W miejscowości Węgorzyce za-

trzymano Seweryna M., który po-
siadał przy sobie środki psycho-
tropowe w postaci amfetaminy. 

17.06.2016 r. 
godz. 14:30 
Na ul. Ogrodowej doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy pojaz-
dami Audi A2 oraz Toyota Yaris. 

godz. 16:00
W miejscowości Słajsino do-

szło do wypadku drogowego, 
gdzie Kamil J. znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,32 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, kierując sa-
mochodem marki VW Polo, na 
prostym odcinku drogi nie do-

stosował prędkości do  panują-
cych warunków na drodze, a na-
stępnie dachował. W wyniku 
zdarzenia, pasażer pojazdu od-
niósł obrażenia ciała. 

18.06.2016 r. 
godz. 10:20 
Na ul. Waryńskiego dokona-

no kradzieży projektora multi-
medialnego, dysku twardego ze-
wnętrznego oraz elektronarzędzi. 

godz. 11:30
W sklepie Netto pracownik 

ochrony ujawnił sprawcę kra-
dzieży.

godz. 13:00
Kolizja drogowa na ul. Młynar-

skiej, pomiędzy pojazdami VW 
Passat oraz Audi. 

godz. 18:20 
Na ul. Roosevelta znaleziono 

telefon komórkowy marki Sony 
Xperia. 

19.06.2016 r. 
godz. 00:50 
Na ul. 700 Lecia zatrzymano 

kierującego samochodem mar-
ki BWM, Łukasza D. który znaj-
dował się pod wpływem środków 
psychoaktywnych. 

godz. 13:30 
Na ul. Dworcowej znaleziono 

tablicę rejestracyjną. 
godz. 14:30 
W szpitalnym kiosku dokona-

no kradzieży karty doładowania 
telefonu, papierosów oraz puszek 
napojów. 
 st. insp. Klaudia Gieryń 

Już w najbliższy czwartek, Brytyjczycy będą decydować w drodze referendum, czy ich kraj 
ma nadal być członkiem Unii Europejskiej. Ich decyzja może mieć wpływ również na kon-
dycję naszej gospodarki. Pod znakiem zapytania stoi też sprawa Polaków, którzy pracują i 
mieszkają na Wyspach. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy naszych 
respondentów, co uważają na temat mającego się odbyć w Wlk. Brytanii referendum i czy 
ich zdaniem nasza obecność w strukturach UE przynosi nam więcej korzyści czy strat?

Henryk Kalisz – Ta sprawa w ogóle mnie nie interesu-
je. Angielscy obywatele sami powinni decydować o swo-
im losie. Niemniej uważam, że wystąpienie Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej, będzie dla nich dużym błędem 
i znacznym problem dla niektórych państw europejskich, 
jak m.in. Polski. Wiem, że Wielka Brytania to kraj, gdzie 
wciąż jest mocna waluta. 

Zbigniew Stępień – Uważam, że Wielka Brytania powinna po-
zostać dalej w Unii Europejskiej, jeżeli jednak zdecyduje się wy-
stąpić, to Polska będzie w dość kłopotliwej sytuacji i ekonomicznie 
będzie bardzo osłabiona w stosunku m.in. do Francji czy Niemiec, 
które wówczas będą miały więcej do powiedzenia w sensie gospo-
darczym. To referendum, jak dla mnie, jest zupełnie niepotrzebne, 
bo po to Unia się utworzyła, by teraz szczególnie trzymać się ra-
zem i radzić sobie z problemami, które niestety się pojawiły. Uwa-
żam, że jedyną drogą, by Unia się nie rozpadła jest jeszcze więk-
sza integracja i więź. 

Pani Edyta – Uważam, że Wielka Brytania powinna wystąpić z 
Unii Europejskiej, bowiem to będzie dla niej zdecydowanie lepsze i 
korzystniejsze w sensie ekonomicznym. Proszę zobaczyć jest to je-
den z niewielu krajów, który ma wciąż swoją walutę, tak jak rów-
nież Polska. Własna waluta to niezależność ekonomiczna i przede 
wszystkim własna tożsamość w dobie jednoczącej się Europy. Dla-
tego pozbycie się własnej waluty, tak jak w przypadku naszego pol-
skiego złotego i zastąpienie go euro, jest przysłowiowym gwoź-
dziem do trumny. Jak będzie w referendum? Przekonamy się już 
wkrótce, ale życzę obywatelom brytyjskim oddania głosów zgod-
nych z ich własnym sumieniem. 

Piotr Grabowski – Panie kochany, jeżeli Anglia „wyskoczy” z 
Unii Europejskiej to, będzie to dla niej gorzej. Uważam, że wów-
czas w to miejsce będzie się wtrącać kilka innych państw, jak np. 
Niemcy. Dlatego Anglia powinna pozostać. Uważam, że dobrze 
iż Polska jest w Unii, bo dzięki temu mamy więcej możliwości by 
się rozwijać. 

Pan Tadeusz –Wielka Brytania jest suwerenna, a więc zdolna 
do podejmowania decyzji, które bez wątpienia powinny być usza-
nowane przez inne państwa. Jeżeli chodzi o mnie, to owszem mam 
swoje zdanie na ten temat, ale nie chciałabym go publicznie wygła-
szać. Co do obecności Polski w Unii Europejskiej, to ja mam do tego 
taki nieco umiarkowany stosunek, bo bilans strat i zysków w kon-
tekście przystąpienia jest niesprecyzowany. W sytuacji geopolitycz-
nej i politycznej obecność Polski w Unii jest pozytywna, ale czy mu-
siała być aż za taką wielką cenę? Gdyby Polska polityka była bar-
dziej dojrzała i odpowiedzialna, to wówczas nasz kraj mógłby sko-
rzystać z tego jeszcze więcej. Niepowodzeniem Unii jest to, że pie-
niądze które są przyznawane nie do końca są dobrze kontrolowa-
ne i wykorzystywane. Dlatego tutaj można jedynie powiedzieć, że 

Unia funkcjonuje na zasadzie zysków i strat. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy

Jechali na gazie, 
skończyli w rowie
W miniony piątek, pijany kierowca i jego pasaż wpadli do 
rowu w okolicach Słajsina. 

Do zdarzenia doszło na dro-
dze dojazdowej do wsi, prowa-
dzącej od Wierzbięcina. Jak nas 
poinformowała  policja, kierow-

ca samochodu miał ponad pro-
mil alkoholu we krwi. Mężczyźni 
zakończyli podróż samochodem 
w rowie, a pasażer auta, również 
będący pod wpływem alkoho-
lu,  musiał zostać odwieziony do 
szpitala z raną ciętą głowy. 

Kierujący pojazdem odpo-
wie za jazdę samochodem w sta-
nie nietrzeźwości. Z pewnością 
przez dłuższy okres nie zobaczy 
swojego prawa jazdy.                MS

Oddam 
kilkutygodniowe 

kotki
od jednej matki

 w dobre ręce
telefon 506-638-789
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Agnieszce 
Tarczykowskiej

 z powodu śmierci

Ojca
składają 

Marlena i Marcin Muca, 
Angela i Tomasz Rafińscy, 
Henryk i Zofia Kowalscy

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w 
naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia”

A. Einstein

Marcinowi Simińskiemu 
oraz najbliższym

Wyrazy serdecznego współczucia z powodu 
śmierci
Babci 

Ś.P.
Heleny Simińskiej

Składają 
Wydawca oraz koleżanki i koledzy z redakcji

W TYCH DNiACH ODEsZLi DO WiECZNOŚCi
Helena Simińska: lat 86, zmarła 19.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 

22.06.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Franciszek Tarczykowski: lat 86, zmarł 18.06.2016r., pogrzeb od-

będzie się 21.06.2016r., o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Leokadia Sierzchała: lat 89, zmarła 19.06.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 23.06.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Krajobraz po ulewie 

Sezon kąpielowy za pasem, a do jeziora płyną fekalia…
Za kilka dni rozpocznie się sezon kąpielowy. Tymczasem w miniony piątek do nowogardzkiego jeziora popłynęły znów setki, a może tysiące litrów feka-
liów, jakie wydostały się ze studzienek kanalizacji w czasie ulewy. 

Długo nie trzeba było czekać 
na efekty padającego intensyw-
nie deszczu. Panujące warunki at-
mosferyczne szybko odreagowały 
studzienki kanalizacyjne zlokali-
zowane nieopodal jeziora. Z jed-
nej z nich, położonej tuż obok sie-
dziby Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno”, fekalia tryskały jak fon-
tanna, podnosząc niemalże żelbe-
tonową pokrywę. Podobny widok 

można było zaobserwować kilka-
dziesiąt metrów dalej, tuż nieda-
leko schodów prowadzących do 
fontanny. I tak tworząca się rze-
ka ścieków i płynących w nich 
różnych, raczej mało estetycz-
nych elementów higieny intym-
nej, spływała wartkim strumie-
niem wprost do jeziora. 

Podobna sytuacja miała miej-
sce na osiedlu Waryńskiego. Tam 

wydobywające się ze studzienek 
płyny, w drodze do jeziora zalały 
park, na którym znajduje się na-
powietrzna siłownia. 

Mieszkańcy osiedla twierdzą, 
że taka sytuacja występuje zawsze 
gdy pada deszcz, niekoniecznie 
obfity. 

W najbliższych dniach spodzie-
wać się należy komunikatu Sane-
pidu, w sprawie bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego naszego je-
ziora. Związane jest to z sezonem 
kąpieliskowym, który rozpocznie 
się w najbliższy weekend. Do tego 
czasu radzimy, by nie prowoko-
wać kontaktu z wodą z jeziora.

Swoją drogą, po raz kolejny pu-
blicznie pytamy, na co było wy-
dane setki tysięcy złotych, w tym 
te otrzymane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 
na rozdzielenie sieci burzowej od 
kanalizacyjnej nad jeziorem, sko-
ro kanaliza jak wybijała tak wybi-
ja nadal?

MS
Tak wyglądały w miniony piątek okolice osiedla przy ulicy Waryńskiego

Wybijająca studzienka kanalizacyjna nad jeziorem

Ścieki spływają wprost do jeziora

Odszedł znany nauczyciel i miłośnik literatury 

Zmarł Franciszek Tarczykowski 
W minioną sobotę, 18 czerwca, w wieku 86 lat, zmarł Franciszek Tarczykowski, emeryto-
wany polonista, wielbiciel literatury, erudyta. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dzi-
siaj tj. wtorek, o godz. 16:00. 

Franciszek Tarczykowski był z 
pewnością jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych nauczycieli w 
Nowogardzie. Przez wiele lat uczył 
języka polskiego w I Liceum Ogól-
nokształcącym przy ul. Wojska Pol-

skiego. Po przejściu na emerytu-
rę był ciągle aktywny. Uczestniczył 
w spotkaniach organizowanych dla 
seniorów w Bibliotece Miejskiej w 
Nowogardzie. Często sam był ich 
prelegentem, chętnie opowiadając 
o swoim życiu, ale też największej 
swojej miłości - literatury. Niewielu 
wie, że posiadał w domu imponu-
jący zbiór czasopism, książek i to-
mików poezji. Tworzył też  własną 
bazę ulubionych cytatów, senten-
cji, aforyzmów i fraszek. Zapisywał 
je własnoręcznie na kartkach, a na-
stępnie segregował rodzajowo i te-
matycznie. Przez pewien okres pu-
blikował najciekawsze z nich na ła-
mach DN, jako autor wymyślonej 
przez siebie rubryki pod nazwą: 
„Literacko-satyryczna Mieszanka 
Pana Franka”.  

Franciszek Tarczykowski w ostat-
nim czasie zmagał się z ciężką cho-
robą. Zmarł w w minioną sobotę, 
ok. godz.13:00. Miał 86 lat. 

Uroczystości pogrzebowa 
Franciszka Traczykowskiego od-
będą się dzisiaj tj. wtorek, 21 
czerwca, o godz. 16:00 na Cmen-
tarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie. Wystawienie ciała zmarłego 
nastąpi godzinę wcześniej. 

Wyrazy współczucia z powo-
du śmierci śp. Franciszka Tra-
czykowskiego rodzinie i bliskim 
składa Redakcja DN. 

MS

KONDOLENCjE

KONDOLENCjE OGŁOsZENiE
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sonda z Osiny
Podobnie jak w Nowogardzie tak i w Osinie pytamy, co 
mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości myślą na temat re-
ferendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a 
także naszej obecności w strukturach europejskich?  

Pan Antoni –  Uważam, że Unia 
Europejska za bardzo chce rządzić, to-
też wcale się nie dziwę, że Anglia za-
częła się mocno upominać o swoją toż-
samość narodową. Jestem przeciwni-
kiem Unii, bowiem uważam, że każ-
dy naród, w tym Polska, powinien być 
niezależny i mieć własne zdanie w po-

dejmowaniu wszelkich decyzji, a w szczególności tych gospodarczych. To refe-
rendum powinno dać wiele do myślenia ludziom, ale i tamtejszym dygnita-
rzom. Uważam, że Wielka Brytania powinna się odłączyć od Unii Europejskiej. 

Pani Janina – Pierwsze słyszę, że 
ma być jakieś referendum? Chociaż 
i tak niewiele z tego rozumiem i jest 
mi to obojętne co będzie dalej z tym 
państwem. Żyję w Polsce i nasz kraj 
mnie  najbardziej interesuje i jego los. 
Europa jeżeli już się jednoczy, to po-
winny te państwa zrzeszone ze sobą 
współpracować, a nie się dzielić m.in. 
w sprawie poglądów. Mimo, że jesteśmy w Unii to dla mnie jest to stan obojęt-
ny, ale najważniejsze, że mam co jeść, pić i gdzie mieszkać. Dlatego referendum 
w Anglii jest dla mnie zupełnie obojętne. 

Pani Teresa z wnukami Macie-
jem i Tomaszem- Dziś pan zadaje 
trochę trudne pytanie, ale jeżeli już 
mam odpowiedzieć to, to referendum 
nie jest mi obojętne, bo gdyby Anglia 
wystąpiła z Unii Europejskiej to jaka 
byłaby przyszłość dla obywateli z Pol-
ski i czy ta praca, którą tam w An-
glii wykonują, dalej będzie pracą z ta-
kimi warunkami płacowymi? Jestem 

przekonana, że jeżeli Anglicy zdecydują, że chcą wyjść z Unii, to dla Europy bę-
dzie to decyzja niekorzystna i wręcz zła. A dla Polski? Z pewnością też. Dlatego 
mam nadzieję, że nasz kraj w Unii wciąż pozostanie

Alina Buczkowska – To referen-
dum jest słuszną i bardzo odważną 
decyzją ze strony Brytyjczyków. Uwa-
żam, że oni tu mają rację, że chcą się 
odłączyć. A dlaczego? Unia Europej-
ska to nic dobrego dla kraju suweren-
nego i wolnego, bowiem charaktery-
zuje się uzależnieniem ekonomicz-
nym i władzą, która jest sprawowana 
przez inne państwo. Jednakże nikt nie zamierza rezygnować z własnej suwe-
renności i godzić się na nowy „ZSRR”. Unia jest kolosem na glinianych nogach, 
które mam wrażanie, że się kruszą. Dlatego uważam, że Anglia z pewnością by 
sobie poradziła choćby dlatego, że wciąż ma swoją własną walutę. Co jest bar-
dzo chwalebne, gdyż własna waluta to wciąż samodzielne państwo. Dlatego cie-
szę się, że Polska ma dalej swoją walutę i będzie ona obowiązywać jeszcze przez 
wiele lat. Czy Polska zyskała na przystąpieniu do Unii? Uważam, że tak nie do 
końca, bo przecież teraz sama musi część wypracowanego dochodu oddawać do 
kasy unijnej. Dlatego rodzi się pytanie, czy na te drogi to dała Unia, czy może 
Polska z własnych podatków? Dlatego życzę obywatelom z Wielkiej Brytanii, by 
podjęli mądrą i słuszną decyzję w tym zbliżającym się referendum. 

Grzegorz Janiszewski – Uważam, 
że Wielka Brytania nie powinna się 
odłączyć i pozostać w Unii. Niemniej 
każde państwo powinno zachować 
swoją tożsamość i być niezależne eko-
nomicznie. Jestem zwolennikiem Unii i 
uważam, że nasz kraj bardzo się rozwi-
nął poprzez fundusze, które pozyskał w 
wyniku programów europejskich. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W środę sesja RM – czy rada zgodzi się  
na kontrowersyjny pomysł R. Czapli?

Burmistrz szuka oszczędności 
w oświacie
W najbliższą środę, o godz. 9:00, rozpocznie się kolejna, ostatnia przed wakacyjną prze-
rwą sesja Rady Miasta. Wszystko wskazuje na to, że obrady mogą być dość burzliwe. Bur-
mistrz zaproponował bowiem, aby uszczuplić budżet na oświatę, by dzięki temu gmina zy-
skała środki na wkład własny potrzeby w razie aplikowania o dotacje unijne. 

Mowa o ponad 300 tys. złotych. 
O sprawie dyskutowano już pod-
czas Komisji Finansowo-Gospo-
darczej, jaka odbyła się wczoraj, tj. 
poniedziałek, o godz. 9:00. Skarb-
nik zapewniał, że pieniądze te i tak 
nie zostaną wykorzystane przez 
szkoły do końca roku budżetowe-
go i już dziś można z nich korzy-
stać. Radni obawiali się jednak, że 
jeśli uchwałę przyjmą, gmina wy-
korzysta to przeciwko Radzie do 
celów propagandowych, jak to 
już miało miejsce wiele razy. Poza 
tym, radni podkreślają, że pienią-
dze te można zabezpieczyć rezy-
gnując z mniej istotnych wydat-
ków jakie realizuje gmina, cho-
ciażby wydawanie pieniędzy na 
druk biuletynu informacyjnego, w 
którym publikowane treści pozo-
stawiają wiele do życzenia. Oprócz 
uchwały w sprawie „budżetu 
oświaty”, burmistrz złożył jeszcze 
jeden projekt zmian do budżetu. 
Dotyczy on przesunięć w ramach 
funduszu sołeckiego. W tym przy-
padku, przynajmniej podczas ob-
rad komisji, już nie było wątpliwi 
ci i uchwała zostanie pewnie przy-
jęta w czasie sesji. Dziś natomiast, 
wtorek, na godz. 13:00 zwołane 
jest posiedzenie Komisji Społecz-
nej, której przewodniczącym jest 
radny i zarazem wiceprzewodni-
czący RM, Piotr Słomki. Podczas 
obrad komisji, poza głosowaniem 
nad uchwałami zgłoszonymi do 
porządku obrad środowej sesji, w 
tym także zmian do budżetu, radni 
dokonają oceny działalności pla-
cówek oświatowych w roku szkol-
nym 2015/2016 oraz przeanalizują 
informacje z realizacji programów 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi.

Poza dwoma projektami, ja-
kie do programu środowych ob-
rad zgłosił burmistrz Nowogar-
du, radni zajmą się zmianą uchwa-
ły dotyczącą Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii. Chodzi dokładnie o ściągnię-
cie pieniędzy z planowanego w ra-
mach tego programu remontu jed-
nej z ulic na Placu Szarych Szere-
gów, biegnącej obok świetlicy śro-
dowiskowej „Promyk”. Jak wiado-
mo budżet GPPiRPA pochodzi z 

opłat, jakie do gminy wnoszą han-
dlowcy chcący sprzedawać alko-
hol. Zgodnie z przepisami pienią-
dze te mogą być wydawane jedynie 
na zadanie związane z profilakty-
ką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, w rodzinach do-
tkniętych tym zjawiskiem. Mimo 
to burmistrz chciał z tej puli wyre-
montować odcinek drogi, tłuma-
cząc, że przecież korzystają z niej 
również dzieci z rodzin dotknię-
tych alkoholizmem, uczęszczające 
do położonej obok drogi świetlicy 
„Promyk”. Z taką interpretacją nie 
zgodziła się chociażby Regionalna 
Izba Obrachunkowa, podczas jed-
nej z kontroli w gminie. Wcześniej 
też, takie same wątpliwości zgła-
szali radni, m.in. Dariusz Kielan. 
Gmina była zmuszona więc  zrezy-
gnować z tego niezgodnego z prze-
pisami pomysłu, a pieniądze za ja-
kie pierwotnie burmistrz chciał 
wyremontować kawałek drogi, zo-
staną wydane na pomoc psycholo-
giczno-dydaktyczną w rodzinach 
borykających się z alkoholizmem. 

Kolejną uchwałą, nad którą bę-

dzie głosować Rada Miasta doty-
czy „podtrzymania stanowiska w 
sprawie skargi na działania burmi-
strza Nowogardu”. Chodzi o jed-
ną ze skarg złożoną przez obywa-
tela Nowogardu, którą już raz rad-
ni uznali za bezzasadną. Skarżący 
wniósł jednak do tej decyzji swoje 
zastrzeżenia, żądając od radny po-
nownego rozpatrzenia sprawy. 

Przypominamy, że obrady RM 
są jawne. Może w nich uczestni-
czyć każdy obywatel, w charakte-
rze publiczności. Zabieranie gło-
su w sprawach podejmowanych na 
sesji przez mieszkańców jest moż-
liwe po wcześniejszym powiado-
mieniu Przewodniczącego RM. 
Przy tekście prezentujemy pełen 
program środowej sesji, która bę-
dzie już ostatnią sesję przed prze-
rwą wakacyjną. 

Jeśli w czasie najbliższych 
dwóch miesięcy nie wystąpi ko-
nieczność zwołania tzw. sesji nad-
zwyczajnej, radni spotkają się po 
raz kolejny dopiero na początku 
września.        

MS

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 maja 2016 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.           
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały (dot. GPPiRPA),
b) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działania Burmi-

strza Nowogardu.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie obrad.
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skrzyżowanie zamknięte, praca wre 

Budowa ronda ruszyła 
No i ruszyła budowa ronda, a wraz z nim, zgodnie z zapowiedziami wprowadzono zmiany 
w organizacji ruchu. Mowa o skrzyżowaniu w ruchu okrężnym, które ma powstać w miej-
scu, gdzie zbiegają się ulice Poniatowskiego z Bohaterów Warszawy. 

REJON BUDOWY

TYMCZASOWA ZMIANA 
ORGANIZACJI RUCHU

Objazd do dla pojazdów wjeżdżających 
i wyjeżdżających na Stargard

Źródło Freedron
Pierwsze prace związane z budo-

wą ronda ruszyły na dobrą sprawę 
w środę, w zeszłym tygodniu. Pole-
gały one na wymianie starych rur 
gazowych, biegnących pod chod-
nikiem przy ul. Boh. Warszawy, 
co wiązało się z wyłączeniem tego 
miejsca dla ruchu pieszych. Wczo-
raj, tj. w poniedziałek, rozkopa-
no chodnik po drugiej stronie, tuż 
koło krzyża, jaki stoi przy skrzyżo-
waniu. Jednocześnie wprowadzo-
no już zapowiadaną zmianę orga-
nizacji ruchu, który od teraz, ulicą 
Boh. Warszawy odbywa się jedynie 
wahadłowo. W tym celu ustawiono 
po obu stronach światła. Kierow-
cy szybko odczuli zmiany, chociaż 
większych korków nie było. Dużo 

większe natężenie ruchu jest spo-
dziewane od najbliższego weeken-

du, kiedy zaczną się wakacje. Przy 
tekście publikujemy dla przypo-
mnienia mapę ze zmianą organi-

zacji ruchu. Przypomnijmy, że w 
trakcie robót drogowych skrzyżo-
wanie ulic Poniatowskiego z Boh. 
Warszawy będzie częściowo wy-
łączone z ruchu, w konsekwencji 
wprowadzonej tymczasowej zmia-
ny w organizacji ruchu w tym ob-
szarze miasta. Ruch wzdłuż ulicy 
Boh. Warszawy w okolicy budowy, 
będzie się odbywał wahadłowo tyl-
ko po jednej stronie. Natomiast ul. 
Poniatowskiego nie dojedziemy do 
skrzyżowania i pojazdy poruszać 
się będą objazdami, w jedną stronę 
Żeromskiego (ruch prawą stroną 

od strony Stargardu), a w drugą ul. 
15 Lutego (wyjazd na Stargard).Ta-
kie utrudnienia czekają nas co naj-
mniej do końca września. 

Budowa ronda to wspólna inwe-
stycja Województwa Zachodnio-
pomorskiego (właściciela skrzy-
żowania) oraz Gminy Nowogard. 
Wykonawcą robót jest nowo-
gardzka spółka PRD. Koszt budo-

wy ronda ma wynieść 1 mln 236 
tys. zł. 

O pracach na skrzyżowaniu 
będziemy informować na bie-
żąco. 

MS

Ruch wahadłowy obowiązuje wzdłuż ul. Boh. Warszawy 

Znaleźli cenne zabytki. Przy budowie s6 pracują … archeolodzy

U nas też będą szukać
W przyszłym roku, gdy ruszy budowa drogi krajowej S6 z Goleniowa do Koszalina, przebiegającej również przez gminę Nowogard, podczas robót bu-
dowlanych pracować będą również... archeolodzy. Wszystko to na skutek cennych odkryć, jakie miały miejsce podczas prac przy budowie fragmentu S6  
w okolicach Karnieszewic. 

Gdy w przyszłym roku ruszy bu-
dowa drogi krajowej S6 z Goleniowa 
do Koszalina, towarzyszyć jej będą ra-
townicze badania archeologiczne, któ-
re zostaną podzielone na trzy etapy. 
Czego archeolodzy będą szukać na te-
renie gminy Nowogard? Być może tak 
jak w Karnieszewicach, nasza gmina 
skrywa pod ziemią cenne zabytki. Jak 
informuje rzecznik GDDKiA, pod-
czas  ostatnich prac przy obwodnicy 
Koszalina i Sianowa, odnaleziono za-
bytki sprzed kilku tysięcy lat. - W zie-
mi są ukryte ślady osadnictwa ludzkie-
go, sięgające wielu tysięcy lat wstecz. 
Budowa drogi mogłaby doprowadzić 
do zniszczenia cennych zabytków, dla-
tego wykonywane są ratownicze bada-
nia archeologiczne, które właśnie za-
kończyły się w podstawowym zakresie 
na obwodnicy Koszalina i Sianowa w 
ciągu drogi S6. Badania wykopalisko-
we prowadzono na 9 stanowiskach ar-
cheologicznych, na 5 z nich będą jesz-
cze wykonywane badania poszerzają-

ce. Jak do tej pory udało się zarejestro-
wać osadnictwo ludności kultury łu-
życkiej sprzed prawie 3 tysięcy lat. Pod-
czas badań znaleziono między innymi 
miniaturowe naczynko tzw. przystaw-
kę. Pochodzi ono z cmentarzyska ciało-
palnego kultury łużyckiej, która wystę-
powała na terenie Polski w okresie mię-

dzy 1350/1300 pne – 500/400pne. Zna-
leziona została podczas prac wykopali-
skowych w rejonie Karnieszewic. Oraz 
fragment wykonanego z brązu miecza/
sztyletu pochodzący prawdopodobnie z 
tzw. depozytu – złożonego intencyjnie, 
być może schowanego w ziemi na czar-
ną godzinę, w momencie zagrożenia, 

bądź dla potomnych, znaleziony na te-
renie osady również na stanowisku ar-
cheologicznym w rejonie Karniesze-
wic– opowiada Mateusz Grzeszczuk, 
specjalista na Stanowisku ds. Komuni-
kacji Społecznej w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak 
informuje rzecznik, w przyszłym roku 
archeolodzy pojawią się na 120 kilo-
metrach drogi S6 od Goleniowa do 
Koszalina, czyli również i na terenie 
gminy Nowogard. Natomiast jeszcze 
w tym roku wykopaliska będą prowa-
dzone także na obwodnicy Szczecinka 
w ciągu drogi S11. Prace odbywać się 
będą na mocy Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Dziedzictwa Arche-
ologicznego, podpisanej w Malcie 16 
stycznia 1992 r., prowadzi się badania 
przyczyniające się do odtworzenia hi-
storii ludzkości i jej powiązań ze śro-
dowiskiem naturalnym z okresu po-
zbawionego źródeł pisanych. Trzy eta-
py ratowniczych badań archeologicz-
nych polegać będą na: - uzupełnia-

jących archeologicznych badaniach 
rozpoznawczych – powierzchniowe i 
sondażowe, które wykonuje się w celu 
ustalenia zasięgu, charakteru oraz kla-
syfikacji chronologiczno – kulturo-
wej, – archeologiczne badania wyko-
paliskowe obiektów (stanowisk) nara-
żonych na całkowite zniszczenie. Pro-
wadzone są na podstawie decyzji wy-
danych przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków po uzyskaniu de-
cyzji Zezwalającej na Realizację Inwe-
stycji Drogowej. Po zakończeniu wy-
kopalisk na ich terenie mogą rozpo-
cząć się roboty budowlane,– tzw. nad-
zór archeologiczny na etapie prowa-
dzenia prac budowlanych - ratowni-
cze badania obiektów (stanowisk) ar-
cheologicznych odkrywanych poza 
badanymi wcześniej stanowiskami. 
Zatem już niebawem dowiemy się, ja-
kie tajemnice ukrywa przed nami no-
wogardzka ziemia. 

KR

Na zdjęciu eksploracja grobu w Karnieszewicach. W przyszłym roku przekonamy 
się czy w gminie Nowogard również zostaną odkryte cenne zabytki
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A w naszej gminie jak zwykle

Własność? A cóż to takiego…
W  sprawie braku możliwości przejazdu drogą wzdłuż byłej przesypowni cementu, odnotowujemy kolejne odsłony urzędniczych nonsensów. Tym razem 
burmistrz apeluje do właściciela działki, przez którą przebiega we fragmencie ta droga, aby przekazał swój teren z drogą… miastu. Właściciel St. Mosi-
niak chce natomiast od miasta zapłaty za używanie drogi, którą to kwotę w całości przeznacza na cele charytatywne.  

Przypomnijmy p. St. Mosiniak 
nabył kilka lat temu część tere-
nu byłej  przesypowni Górażdże, 
w tym działkę obejmującą frag-
ment istniejącej drogi zbudowa-
nej jako droga wewnętrzna dla 
PRD. Droga ta, stanowiąca do-
godny skrót łączący Boh. War-
szawy poprzez Dąbrowszczaków 
z centrum, była wykorzystywana 
również publicznie. Gmina jed-
nak nigdy nie wykonała żadnych 
czynności, aby przejąć ten istot-
ny dla systemu komunikacyjnego 
miasta trakt i uczynić z niego ad-
ministracyjnie drogę gminną. Je-
dyną czynnością było wpisanie te-
renu pod tą istniejącą realnie dro-
gą, jako drogi w plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Nie pod-
jęto jednak żadnych, zgodnych z 
prawem czynności i logiką, mają-
cych na celu przejęcie administro-
wanie całym  odcinkiem drogo-
wym. Tym samym gmina zanie-
dbała rzetelne wypełnianie swo-

ich obowiązków w zakresie usta-
wowej odpowiedzialności za sys-
tem komunikacyjny miasta. Do-
datkowo, poprzez arbitralne zapi-
sy w planie, bez zawarcia uzgod-
nień z właścicielami działek pod 
drogą, urzędnicy narazili gminę 
także na konsekwencje finansowe, 
w tym na konieczność wypłaty są-
downie orzeczonego odszkodo-
wania (za utratę wartości działki 
w wyniku arbitralnego rozstrzy-
gnięcia planu) na rzecz  St. Mo-
siniaka właściciela  jednej z dzia-
łek, na której znalazł się fragment 
omawianej drogi. Mimo oczywi-
stych wskazań wynikających z są-
dowych decyzji, a także wbrew 
zdroworozsądkowym imperaty-
wom, urzędnicy gminni dalej w 
sprawie zapewnienia przejezdno-
ści drogi wzdłuż byłej przesypow-
ni prezentowali zupełnie nieracjo-
nalną postawę, której efektem jest 
kolejne zamknięcie możliwości 
przejazdu drogą przez właścicie-

la działki, na której znajduje się jej 
fragment. Pisaliśmy o tym w DN 
kilka dni temu, załączając zdjęcie 
z usypanym przez p. Mosiniaka 
wałem ziemnym uniemożliwiają-
cym przejazd. Doszło do tego dla-
tego, że urzędnicy nie mają za-
miaru porozumieć się z właści-
cielem działki co do zasad korzy-
stania przez gminę z jego własno-
ści do publicznego celu komuni-
kacyjnego.

Tak po komuszemu- napuścić 
ludzi na kułaka  

Aby jednak zamydlić temat, 
odwrócić uwagę od istoty rze-
czy i wreszcie zwalić winę za stan 
spraw  zdrożności przejazdu na 
kogo innego i dodatkowo napu-
ścić ludzi na kułaka, burmistrz pi-
smem podpisanym przez zastęp-
cę K. Kolibskiego, w dniu 15. 06. 
2016, zwrócił się do właścicie-
la działki St. Mosiniaka z prośbą 
aby ten… oddał swoją działkę na 
rzecz miasta, a w zasadzie miesz-
kańców Nowogardu. Czyli – zatro-
skany o mieszkańców burmistrz 
wzywa pazernego obywatela, aby 
ten w związku z odszkodowa-
niem, które otrzymał (to odszko-
dowanie nie umniejsza w żad-
nym stopniu prawa własności, nie 
ma więc związku z tym aspektem 
sprawy – dop. red.) oddał  tymże 
mieszkańcom swoją działkę. Swo-
ją drogą ciekawe jest, jak by za-
reagował każdy inny obdarowy-
wany w ten sposób przez burmi-
strza mieszkaniec, gdyby przed-
miotem darowizny dla ogółu była 
jego własność, i to od niego ocze-

kiwano, by podobnego altruizmu 
nakazując oddać mieszkańcom np. 
działeczkę nabytą po przodku. 
Oto treść pisma burmistrza:

- W związku z otrzymanym od-
szkodowaniem w dniu 1 czerw-
ca 2016 roku z tytułu zmiany pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu 6 miasta Nowogard i 
określenia dla działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi działek 
94 i 95 będących Pana własnością, 
prosimy o udostępnienie nierucho-
mości oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 95 oznaczo-
nej jako w klasyfikacji gruntu "dr" 
jako droga dla mieszkańców No-
wogardu.

Nie komentując treści owego 
wezwania, St. Mosiniak odpowie-
dział w dniu wczorajszym poniż-
szą pisemną deklaracją:

 - W związku ze złożoną proś-
bą przez Pana Zastępcę Krzyszto-
fa Kolibskiego, o przekazanie prze-
ze mnie, na rzecz gminy Nowo-
gard, utwardzonej asfaltem nieru-
chomości, oznaczonej nr geod. 95, 
z obrębu nr 6 miasta Nowogard, z 
przeznaczeniem, jako droga dla

mieszkańców Nowogardu, in-
formuję Pana Burmistrza, że wy-
rażam zgodę na jej przekaza-
nie, po uprzednim omówieniu fi-
nansowych warunków użytkowa-
nia i podpisaniu stosownej umo-
wy cywilnoprawnej. Oczekuję na 
wyznaczenie terminu podpisania 
umowy.

Dlaczego przez tyle lat bur-
mistrz w tym temacie po prostu 
nie dogadał się ze skorym przecież 

do ustępstw obywatelem, bądź nie 
załatwił sprawy w przewidzia-
nym przez prawo trybie, czyli wy-
właszczenia za odszkodowaniem? 
To już pytanie dla specjalistów – 
nie będziemy sugerować, od cze-
go konkretnie, specjalistów. Nato-
miast w kontekście tego i innych, 
wielokrotnie w DN opisywanych 
sposobów rozumowania i działa-
nia organu wykonawczego gminy, 
pozostaje mieć  nadzieję, że do-
czekamy kiedyś w Nowogardzie 
gospodarza i władzy samorządo-
wej, która rozumieć będzie i swoje 
powinności i to, że władza to służ-
ba ludziom zgodnie z prawem, a 
nie rządzenie ludźmi, które to rzą-
dzenie same w sobie jest na ogół 
dodatkowo – bezprawiem. Na ko-
niec jeszcze jedna deklaracja p. St. 
Mosiniaka złożona publicznie:

 Nie ustąpię w tej sprawie nie 
dlatego, że chcę zrobić na złość 
komukolwiek. Nie ustąpię, po-
nieważ władza, która nie ma sza-
cunku dla praw obywateli to zła 
władza. A żeby nie było wątpli-
wości co do moich bezintere-
sownych intencji to deklaruję, 
że wpływy z ewentualnej  dzier-
żawy, które miasto powinno 
wnieść za użytkowanie drogi na 
mojej działce, przeznaczę w ca-
łości na szkolenie młodzieży w 
klubie „Knaga”, tej młodzieży 
której burmistrz odebrał jedyny  
silnik do motorówki asekuracyj-
nej, rdzewiejący teraz w jakimś 
magazynie.     

sm

foto archiwum

Odpowie za napaść na policjantów 

Uciekinier traktorzysta w rękach policji 
Policja zatrzymała mężczyznę, który chcąc uniknąć kontroli drogowej staranował traktorem radiowóz, a później odjechał ciągnikiem z miejsca zdarze-
nia i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany trafił do aresztu i odpowie za napaść na policjantów.  

Policyjna obława miała miejsce w 
minioną sobotę. Mężczyznę zatrzy-
mano na terenie Czermnicy, w domu 
jego bliskich. Krystian K. od razu tra-
fił do aresztu, o który wnioskowała 
policja. Mężczyzna usłyszał już zarzut 
czynnej napaści na funkcjonariusza 
policji. Grozi za to nawet 10 lat wię-
zienia. 

Przypomnijmy, że do zdarzenia do-
szło przed dwoma tygodniami, w Re-
dostowie. Patrol policji, nieco zanie-
pokojony stylem jazdy kierującego 
ciągnikiem, postanowił zatrzymać go 
do kontroli. Okazało się jednak, że 
kierowca miał w tym czasie najwyraź-

niej inne plany, i zamiast wykonać po-
lecenie policjantów, odbił kierownicą 
uderzając ciągnikiem w bok radiowo-
zu, po czym odjechał.  

Początkowo policja nie mogła go 
odnaleźć. Jak twierdzili mieszkańcy 

wsi, Krystian K. miał się ukrywać w 
pobliskim lesie. Koniec końców wpadł 
w ręce policji i odpowie za swoje czy-
ny przed sądem. 

Dodajmy, że przeciwko mężczyź-
nie toczy się także inne postępowa-
nie. Chodzi o niewłaściwe zabezpie-
czanie należących do niego koni, któ-
re w kwietniu staranowały podwórze 
przy jednej z posesji w Czermnicy i 
śmiertelnie poturbowały pilnującego 
nieruchomości psa. Wcześniej, jak in-
formowaliśmy na łamach DN, te same 
zwierzęta kilka razy stwarzały zagro-
żenie na drogach dojazdowych do wsi. 

MS
Na zdjęciu uszkodzony radiowóz policyjny przez mieszkańca Czermnicy

Mężczyzna, który wjechał w radiowóz 
uciekając przed kontrolą trafił do aresztu
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Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

                                        Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA  19.06.2016 r. 
                           W WIEKU 86 LAT  ZMARŁA 

                                                                                   Ś.P. HELENA 
                   SIMIŃSKA                MSZA ŚW. POGRZEBOWA ZOSTANIE ODPRAWIONA  
                                            W KAPLICY NA CMENTARZU W NOWOGARDZIE 

                                           DNIA 22.06.2016 O GODZ. 13:00 
        WYSTAWIENIE CIAŁA W KAPLICY OD GODZ. 12:00  
                                                                                                          POCHOWANIE NA CMENTARZU W NOWOGARDZIE 
 
,                                                                          Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                              
                             

Okolice koło przychodni przy 
ul. Kościuszki w rozkopach 

Kolejna awaria rury
W minioną sobotę, doszło do awarii  rury kanalizacyjnej, 
obok przychodni przy ul. Kościuszki w Nowogardzie. 

-  Nad tą awarią pracujemy już 
od soboty. Jak pan widzi, prace są 
typowo ziemne i polegają na wy-
mianie rury kanalizacyjnej w zie-
mi. Dlatego pracujemy bardzo in-
tensywnie, żeby jeszcze dziś osta-

tecznie zakończyć prace i przy-
wrócić tu normalny porządek – 
informuje przedstawiciel firmy z 
Karska, która usuwała awarię.  

Jarek Bzowy 

Szkolne Dni Matematyki w SP 2
   W dniach 06 – 07.06.2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbywały się Szkol-
ne Dni Matematyki. Uczniowie klas I- VI mogli rywalizować w konkursach, których celem 
było rozwijanie zainteresowań matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, 
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, pobudzanie wyobraźni, 
twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastycznych oraz umiejętności szybkiego li-
czenia z wykorzystaniem własności działań na liczbach naturalnych bez użycia kalkulatora.  

Konkursy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów.   Za-
angażowanie uczniów przeszło 
najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów – nikt nie przypuszczał, 
że matematyka ma tylu fanów

 i szczerych wielbicieli. 
W czwartek 10.06.2016 r. od-

był się podsumowujący apel, na 
którym ogłoszono wyniki kon-
kursów, wręczono nagrody i dy-
plomy najlepszym uczestnikom. 

Dla klas I – III odbyły się na-
stępujące konkursy:

- „Kości” przeznaczony dla 
pierwszaków, a zwycięzcy to: 
Marika Paterowicz (kl. I a), Mar-
tyna Paradowska (kl. I b), Kinga 
Feliksiak (kl.I c), którzy otrzy-
mali tytuł „Rachmistrz 1 klasa”;

- „Mistrz mnożenia” dla II 

klas, zwycięzcy otrzymali ten ty-
tuł:  Gracjan Spera (kl.II c), Ad-
rianna Spera (kl. II b), Adam 
Werner (kl. II a);

- tytuł „Mistrza zadań teksto-
wych” wśród klas IIIotrzymu-
ją: Tycjan Strzyżewski (kl. III b), 
Krzysztof Jędrasiak (kl. IIIa).

Ponadto w klasie II b ucznio-
wie tworzyli cyfrowe obrazy. 
Najciekawszą pracę stworzyła 
Amelia Nowicka.

W konkursie dla uczniów klas 
IV „ Mistrz Rachunków” zwy-
cięzcami zostali: miejsce I oraz 
otrzymanie tytułu „ Mistrza ra-
chunków” – Martyna Wdowiak, m. 
II – Jakub Kaczmarek, m. III – Na-
talia Laskowska.

W konkursie dla uczniów klas 
IV-VI „ Jaki porządek w zeszy-
cie, taki porządek w głowie” 

zwycięzcami zostali: miejsce I – 
Brajan Szafran, m. II – Klaudia Si-
mińska, m. III – Jakub Saja

W konkursie „ Rymowanka 
Matematyczna” zwycięzcami zo-
stali uczniowie klas czwartych: 
miejsce I – Julia Tamborska, m. II – 
Maja Cieplak, m. III – Oliwia Cim-
cioch. Szczególnie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się dwa kolej-
ne konkursy rozwijające zdolności 
manualne uczniów. 

W konkursie plastycznym „ 
Ukryte cyfry” komisja konkursowa 
wyłoniła 3 autorów najciekawszych 
prac z wykorzystaniem wszystkich 
cyfr: miejsce I – Miłosz Machocki, 
m. II – Julia Ubych, 

m. III – Wiktoria Wożniak. 
Natomiast w konkursie dla 

uczniów klas VI „ Wyszywanka 
matematyczna” najstaranniej wy-

konały prace 3 uczennice: miejsce 
I – Agnieszka Ługowska, m. II – 
Daria Szymczak, m. III – Karolina 
Machocka. Uczestnicy konkursu 
wyszywali na kartce papieru róż-
ne figury geometryczne utrwalając  
przy okazji ich własności. Wśród 
uczniów klas V przeprowadzono 
konkurs rozwijający umiejętność 
pracy w zespole „ Rusz Głową”. Ze-
społy 4 – osobowe miały za zada-
nie pokonać  5 etapów, rozwiązu-
jąc zadania logiczne. O przejściu 
do kolejnego etapu decydowało 
prawidłowo rozwiązane zadanie. 
Współpraca  w zespołach wywo-
ływała wiele  pozytywnych emocji 
i zdyscyplinowania, zważywszy na 
fakt, że nad porządkiem przebie-
gu konkursu oraz oceną prawidło-
wości rozwiązań czuwali ucznio-
wie klas szóstych. I miejsce oraz 
otrzymanie tytułu  „Dzielnego ry-
cerza” przypadło zespołowi w skła-
dzie: Daria Durma, Wiktoria Mak-
nia, Natalia Wojewoda, Maja Krzy-
wańska, m. II – Karolina Lesner, 
Weronika Pasik, Marcela Marci-
niak, Wiktoria Wożniak, m.III – 

Oliwia Tomasikiewicz, Karolina 
Mnich, Oliwia Grzejdziak, Conrad 
Świderski. 

Szkolne Dni Matematyki uatrak-
cyjniło spotkanie ze studentem 
astronomii Wydziału Fizyki  UAM 

w Poznaniu i obejrzenie prezen-
tacji „ Potęga zera czyli w 27 zer na 
kraniec  Wszechświata”. Ucznio-
wie  klas V i VI mieli okazję od-
być wirtualną podróż w Kosmos i 
przy okazji uświadomić sobie jaka  
jest różnica odległości między np. 
103m , a 1027m. Okazało się, że wie-
lu uczniów interesuje się astrono-
mią, a Internet może być ciekawą 
formą rozwijania tych  zaintereso-
wań.  

Obchody Dni Matematyki zbie-
gły się z ogłoszeniem wyników  
konkursu „ Kangur Matematyczny 
2016”, w którym uczeń klasy IV b 
Jakub Gralak zdobył wyróżnienie.                                                          
Wszystkim uczniom, którzy wzię-
li udział w imprezach matematycz-
nych bardzo dziękujemy

 i gratulujemy zainteresowania 
„Królową Nauk”!

inf. Własne

Uczestnicy i laureaci imprezy matematycznej w Dwójce

OGŁOsZENiE
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Reklama

Z okazji 
29 rocznicy ślubu 

Bożenie i Arturowi 
Wasyluk 

bukiet najwspanialszych 
życzeń, nieprzemijającej 
miłości i doczekania w 

szczęściu 
następnych Jubileuszy 

życzą 
Rodzice

sukcesy uczennic ii LO w Nowogardzie

Mają czym się chwalić!
W ostatnich dniach, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, odniosły spore sukcesy w poszczególnych 
konkursach. Dziewczyny zostały nagrodzone w konkursie dziennikarskim, literackim oraz wiedzy ekonomicznej.  

Konkurs dziennikarski 

Zakończyła się IX edycja Kon-
kursu Dziennikarskiego Bliżej niż 
myślisz, nad którym opiekę spra-
wuje SSW Collegium Balticum. Po-
nad 80 felietonów konkursowych 
z 33 szkół województwa zachod-
niopomorskiego oceniali: dr Iwo-
na Korpaczewska-Piskorz, dr Mi-
rosław Zając oraz dziennikarka i pi-
sarka Małgorzata Gwiazda-Elme-
rych. Praca Dominiki Rasińskiej, 
uczennicy klasy IIb z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie, na temat Czy Polska powin-
na być otwarta na uchodźców, zaty-
tułowana Sprzedam telewizor, spo-
tkała się z uznaniem jurorów. Do-
minika znalazła się w gronie lau-
reatów konkursu, zdobywając za-
szczytne wyróżnienie. To kolejny 
już w tym roku szkolnym, piękny, 

literacki sukces Dominiki. Wielkie 
gratulacje!

Konkurs literacki 

Julia Drobińska, uczennica klasy 
Ib, została laureatką XVI Ogólno-
polskiego Konkursu na Pracę z Li-
teratury dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Gala wręczenia na-
gród odbyła się 8 czerwca w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. W kon-
kursie wzięło udział 520 uczniów z 
całej Polski, Julia za pracę na temat: 
Żyłem, to wszys tko. Źle czy dob rze, 
ale nie ode mnie to już za leżało. Bo 
nie zaw sze się żyje, jak by człowiek 
chciał, tyl ko jak się mu si, otrzyma-
ła drugą nagrodę. Wśród nagrodzo-
nych osób znalazła się także Domi-
nika Rasińska z klasy IIb, która zdo-
była wyróżnienie. W konkursie do-

ceniono literackie umiejętności, ale 
także humanistyczną kulturę, zna-
jomość literatury i filmu. Gratulacje 
dla uczennic i szkoły!

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Uroczysta gala podsumowania 
konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych województwa zachodniopo-
morskiego, odbyła się 3 czerwca 
2016 roku w Centrum Dydaktycz-
no-Badawczym Nanotechnologii 
Zachodniopomorskiego Uniwer-

sytetu Technologicznego w Szcze-
cinie. Wśród nagrodzonych uczniów 
znalazły się uczennice II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie: 
Antonina Misiewicz i Klaudia Pasik –  
klasa Ia, laureatki XII Konkursu Wie-
dzy Ekonomicznej oraz Dominika 
Rasińska – kl. IIb, laureatka IX Kon-
kursu Dziennikarskiego. Podniosła 
uroczystość połączona z wykładem, 
serdeczna atmosfera, wiele ciepłych 
słów, podziękowania i gratulacje dla 
zwycięzców… – taki klimat zapraszał 
do tego, żeby rozwijać swoje naukowe 
pasje i mądrze rywalizować z najlep-
szymi. Uczennice II LO kolejny raz 
to potwierdziły.

Info: własna  

Na zdjęciu laureatka IX edycji Konkursu 
Dziennikarskiego - Dominika Rasińska

Laureatki Konkursu Wiedzy Ekonomicznej wraz z opiekunami
Na zdjęciu laureatka XVI Ogólnopol-
skiego Konkursu na Pracę z Literatury 
- Julia Drobińska
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Wspólna zabawa i rywalizacja na „Harcówce”

Biegiem na Wakacje
W sobotę (18 czerwca), o godzinie 11:00, po raz pierwszy odbyła się impreza „Biegiem na Wakacje”. Wspólna zabawa miała miejsce na „Harcówce”, a bie-
gacze startujący w kategoriach szkół podstawowych oraz Open, ścigali się po trasie wytyczonej w „Sarnim Lesie”. Impreza zakończyła się sukcesem orga-
nizatorów, którzy zapowiadają kolejne edycje. 

Na polanie „Harcówki” Smuży-
ny, o godzinie 11:00, w zawodach 
„Biegiem na Wakacje”, rywalizację 
rozpoczęli uczniowie szkół pod-
stawowych. Imprezę zorganizo-
wali członkowie Stowarzyszenia 
Nowogardzkiego Klubu Biegacza 
„Endorfina”, którzy zadbali o każ-
dy szczegół. Startujący w poszcze-
gólnych kategoriach biegacze, byli 
pilotowani przez kolarza Janusza 
Pietruszewskiego. Dla uczestni-
ków przygotowano ognisko, kieł-
baski, słodki poczęstunek oraz na-
poje. Zabawa była wspólnym ro-
dzinnym piknikiem, a uczestni-
kom towarzyszyli również miesz-
kańcy z DPS, którzy także wystar-
towali w swoim biegu. Dzieci ry-
walizowały na dystansie około 500 

metrów. Pośród chłopców najszyb-
szy był uczeń ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1- Antoni Błażewicz. Na 
drugim miejscu uplasował się Da-
mian Garbacz ze Szkoły Podsta-
wowej w Mostach, natomiast po-
dium uzupełnił młodziutki Bar-
tosz Paradowski z Przedszkola nr 
3. Dziewczynki ze względu na duże 
zainteresowanie, wystartowały w 
dwóch biegach. Pierwszy bieg wy-
grała Wiktoria Jurczyk ze SP nr 3 w 
Nowogardzie. Na drugim miejscu 
uplasowała się Lena Przybyłek ze 
SP nr 1 w Nowogardzie, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Amelii 
Zadróżnej, również z nowogardz-
kiej „Jedynki”. W drugim biegu 
zwyciężyła Oliwia Dawidziak ze SP 
nr 1 w Nowogardzie, 2. miejsce za-

Wyniki:
Kategoria Open, Mężczyźni
1. Krzysztof Garbacz (25:42)
2. Maciej Mikita (27:41)
3. Wojciech Błażewicz (28:46)
4. Artur Kacprzak (30:06)
5. Andrzej Garguliński (41:15)
Kategoria Open, Kobiety
1. Magdalena Dawidowska (41:18)
Szkoła Podstawowa i przedszkola
Chłopcy:
1. Antoni Błażewicz (SP nr 1 w Nowogardzie)
2. Damian Garbacz (SP nr 1 w Mostach)
3. Bartosz Paradowski (Przedszkole nr 3 w Nowogardzie)
4. Eryk Przeczewski (SP Mierzyn)
Dziewczynki (bieg I):
1. Wiktoria Jurczyk (SP nr 3 Nowogard)
2. Lena Przybyłek (SP nr 1 Nowogard) 
3. Amelia Zadróżna (SP nr 1 Nowogard) 
Na pozostałych miejscach: Martyna Paradowska (SP nr 2 w Nowo-

gardzie), Lena Gawlicka (SP nr 1 Nowogard), Olga Gargulińska (SP 
nr 1 Nowogard), Karolina Zadróżna (SP nr 3 Nowogard), Alicja Parol 
(SP nr 1 Nowogard), Amelia Dawidowska (SP nr 1 Nowogard)

Dziewczynki (bieg II):
1. Oliwia Dawidziak (SP nr 1 Nowogard)
2. Marta Rydz (SP nr 1 Nowogard)
3. Edyta Kutkiewicz
4. Antonina Boratyńska (SP nr 1 Nowogard)

Na zdjęciu Magdalena Dawidowska oraz Andrzej Garguliński, podczas pokonywa-
nia dystansu 6 km

Podium w kategorii SP i Przedszkola chłopców, od lewej- Damian Garbacz, Antoni 
Błażewicz oraz Bartosz Paradowski

Najlepsi w biegu Open, od lewej - Maciej Mikita, Krzysztof Garbacz, Wojciech Bła-
żewicz

jęła kolejna uczennica z „Jedynki” 
- Marta Rydz, natomiast podium 
uzupełniła nieco starsza zawod-
niczka- Edyta Kutkiewicz.   

Po startach najmłodszych 
uczestników, o godzinie 12:00, na 
starcie stanęli zawodnicy rywa-
lizujący w kategorii Open. Starsi 
biegacze mieli przed sobą do po-
konania dystans 6 km. Wystarto-
wało 6 pasjonatów biegów, pośród 
których równych nie miał sobie 
równych Krzysztof Garbacz. Jako 
drugi linię mety przekroczył Ma-
ciej Mikita, natomiast na trzecim 
miejscu rywalizację zakończył 
Wojciech Błażewicz. Jedyną ko-
bietą w tym gronie była Magdale-

na Dawidowska. Co najważniejsze 
wszyscy zawodnicy w Open ukoń-
czyli swój bieg. 

Dodajmy, że każdy z uczestni-
ków otrzymał medal oraz drobny 
upominek. Impreza była bardzo 
udana, dopisała również pogoda, 
która po piątkowej ulewie nie do 
końca była pewna, jednak uczest-
ników „Biegu na Wakacje” wspie-
rało słońce oraz lekki przyjemny 
wiaterek. Wierzymy, że ta impreza 
na stałe zapisze się w sportowym 
kalendarzu Nowogardu. Przy ar-
tykule prezentujemy klasyfikację 
końcową w poszczególnych kate-
goriach. 

KR

Zajęcia żeglarskie  
JUNGA & KADET 2016
Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje bezpłatne zajęcia że-
glarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w 
dniach od 15 lipca (piątek) do 24 
lipca(niedziela) na terenie  przy-
stani klubowej na plaży miejskiej 
w Nowogardzie. Uwaga, ze wzglę-
dów technicznych ilość miejsc 
ograniczona.

Formularze zgłoszenia wraz z 
oświadczeniem rodziców oraz 
zaświadczenie lekarskie można 
składać Bosmanowi Klubu (przy-
stań klubowa) codziennie w godz. 
14.00 – 18.00 do dnia 12 lipca 
(wtorek). Formularze do pobra-
nia u Bosmana lub na stronie in-
ternetowej www. knaga.nowo-
gard.eu

Zebranie organizacyjne rodzi-
ców  w dniu 14 lipca (czwartek), 
godz. 17.00 (przystań klubowa).

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 
601-332-493.
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Wspieramy reprezentację

Strefa kibica w Żabowie
Podczas meczu Polski z Niemcami, rozgrywanego w czwartek (16 czerwca), o godzinie 
21:00, w ramach Mistrzostw Europy we Francji, w Żabowie powstała strefa kibica, w któ-
rej mieszkańcy wsi oraz przyjaciele, pokazali jak powinno się dopingować biało-czerwo-
nych. Przy artykule prezentujemy fotorelację.  

Wcześniej, tj. we wtorkowym wy-
daniu DN (z dnia 14 czerwca), pu-
blikowaliśmy zdjęcie ze strefy kibica 
z organizowanej w świetlicy wiejskiej 
w Osinie. Tym razem dzięki uprzej-

mości kibiców z Żabowa, otrzyma-
liśmy zdjęcia, jak w tej miejscowo-

ści zagrzewano przed telewizorem 
do boju polską reprezentację w me-
czu z Niemcami. Jak to spotkanie wy-
glądało oraz ile emocji przysporzy-
ło, nie trzeba przypominać żądnemu 

polskiemu kibicowi. Bezbramkowy 
remis z aktualnymi mistrzami świa-
ta został pozytywnie odebrany rów-
nież przez kibiców, którzy zebrali się 
w Żabowie. Podczas meczu nie zabra-
kło wielu patriotycznych akcentów, 
natomiast na koniec spotkania kibi-
ce odpalili racę efektownie rozświe-
tlając własną strefę kibica. Dodajmy, 
że otrzymaliśmy informację o tym, 
że na świetlicy wiejskiej w Ostrzycy 
również powstała strefa kibica, w któ-
rej wyświetlane są spotkania kadry 
prowadzonej przez Adama Nawałkę. 
Ostrzyca może się pochwalić dużą 
frekwencją, gdyż mecze Polaków 
ogląda średnio około 50 kibiców.    

KR 

V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Świdwinie

Handball Nowogard ze srebrem
Handball Nowogard potwierdził swoją doskonałą formę w V Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn, który odbył się 11 czerwca w 
Świdwinie. Mimo, iż były to ostatnie zawody w tym sezonie, szczypiorniści nowogardzcy nie odpuścili i zasłużenie stanęli na drugim stopniu podium. 

Do Świdwina zjechały druży-
ny żeńskie i męskie z całej Pol-
ski – Koszalin, Szczecin, Warsza-
wa, Kalisz, Wieluń, Kościan, Lu-
bin, Szczecinek i oczywiście No-
wogard. 

Turniejowi tradycyjnie towa-
rzyszyła bardzo przyjazna atmos-
fera. Nie zabrakło sportowych 
emocji i pokazu pięknego hand-
ballu. Licznie przybyli kibice mo-
gli cieszyć oczy zagraniami i para-
dami bramkarzy na najwyższym 
poziomie. Rywalizacje zarówno 
wśród pań jak i panów, były nie-
zwykle zacięte, o czym świadczą 
wyniki końcowe. 

Handball Nowogard rozstawio-
ny został w grupie z MKS Wieluń 
i Handball Szczecinek. Oba me-
cze odbywały się „na styku”, prze-
ciwnicy byli bardzo wymagający. 
Każdy chciał zakończyć sezon z 
jak najlepszym wynikiem. Ambi-
cja i chęć zwycięstwa zaowocowa-

ły pokazem pięknego szczypior-
niaka. Panowie pokazali niezwy-
kłą sportową zawziętość i wal-
kę do ostatniego gwizdka. Fanta-
stycznie funkcjonowała obrona, 

a i w ataku, mimo kilku niecel-
nych trafień, nowogardzcy szczy-
piorniści spisywali się znakomi-
cie. Oba mecze do samego koń-
ca trzymały kibiców w napięciu, 

dostarczając mnóstwa emocji, 
by ostatecznie wywołać radość 
zwycięstwa. Mecz z MKS Wie-
luń zakończył się wynikiem 8:7, 
z Handballem Szczecinek 11:9. 
Tym sposobem Handball Nowo-
gard awansował do finału rozgry-
wek, w którym zmierzył się z Tę-
czą Kościan – ubiegłorocznym 
zwycięzcą świdwińskiego tur-
nieju. Całosezonowe wzmocnie-
nia szeregów zespołu z Kościana 
sprawiły, że nowogardzianie nie-
stety nie podołali Tęczy. Mecz fi-
nałowy, mimo zaciętej walki, był 
pokazem skuteczności tylko jed-
nego zespołu. Nowogardzianie 
przegrali to spotkanie 12:4. Ra-
dość ze srebra była jednak równie 
uzasadniona. II miejsce w turnie-
ju potwierdziło dominację Hand-
ballu Nowogard w zachodniopo-
morskim szczypiorniaku i obec-
ność w czołówce ogólnopolskiej. 
Wśród pań triumfowała Pogoń 

Szczecin przed Zagłębiem Lubin 
i Skrą Warszawa.

Handball Nowogard srebr-
ne medale wywalczył w następu-
jącym składzie: Pawłowski Mi-
chał, Szadkowski Tomasz, Siu-
da Przemysław, Piotrowicz Wie-
sław, Błażewicz Maciej, Iwan To-
masz, Gołąb Marcin, Krawczyk 
Paweł, Włodarczyk Artur, Hoff-
man Marcin, Machut Piotr.

Kolejną dobrą wiadomością 
jest fakt, iż nowogardzcy szczy-
piorniści znaleźli się również w 
gronie indywidualnie nagrodzo-
nych: najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrany został Przemy-
sław Siuda, 

za największy trenerski suk-
ces sezonu nagrodzono Piotra 
Machuta. Osobowością sezonu 
2015/2016 uznano Wiesława Pio-
trowicza. Serdecznie gratulujemy 
zawodnikom i grającemu trene-
rowi.

Info: własna

Zespół Handball Nowogard, który w Świdwinie wywalczył srebro

Pomoc dla Michała 
Urtnowskiego
Na Allegro ruszyła aukcja trzech płyt CD z autografami artystów, 
z której zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzę-
tu „Handbike” dla Michała Urtnowskiego. Muzycy, których płyty 
można wylicytować reprezentują takie gatunki jak: metal, hip hop 
oraz hard rock. 

Linki do stron Allegro z płytami na 
aukcji można znaleźć na facebooko-
wej stronie „Pomoc dla Michała Urt-
nowskiego”. Obiektem aukcji są nastę-
pujące płyty: Zespół specjalizujący się 
w metalowym brzmieniu „Anti Tank 
Nun” z albumem z 2013 roku „Fire 
Follow Me”. Jest to Polska grupa two-
rzona przez Tomasza „Titus” Pukac-
kiego, Igora „Iggy” Gwadera, Adama 
„Adi” Bielczuka oraz Bogumiła „Mr. 
Bo” Krakowskiego. Kolejna płyta to 
debiutancki album ks. Jakuba Bart-
czaka, zatytułowany „Powołanie”. Pły-
ta zyskała aprobatę zarówno fanów 
hip-hopu, jak i mediów. Druga płyta 
to ponownie album grupy „Anti Tank 
Nun”, tym razem zaliczana do gatun-
ku hard rocka. Jest to album z 2012 
roku pod tytułem „Hang\’em Hihg”. 
Każdy z wymienionych płyt została 
podpisana przez autorów. Dodajmy, 
że koszt wysyłki ponosi kupujący, za 
wyjątkiem mieszkańców z Nowogar-
du, dla których dostawa będzie gratis. 

Pieniądze uzyskane z aukcji prze-
kazane zostaną na zakup tzw. Handbi-
ke’a. Jest to rower z napędem ręcznym 
przeznaczony dla osób niepełno-
sprawnych ze schorzeniami narządu 

ruchu. Jest niezbędny w procesie re-
habilitacji. Na takim rowerze Michał 
mógłby się ścigać, a na pewno bardzo 
mu teraz brakuje tej sportowej rywali-
zacji, której oddawał się niemal przez 
całe swoje życie. Ceny takiego sprzętu 
zaczynają się od 15 000 zł...  dlatego li-
czą się każde pieniądze.  

Jeśli ktoś chce wspomóc Michała, a 
nie jest fanem gatunków muzyki ob-
jętych licytacją, może dokonać wpła-
ty na konto Fundacji „Złotowianka”. 

Numer Konta Fundacji Złoto-
wianka: ul. Widokowa 1, 77-400 
Złotów, 25 8944 0003 0002 7430 
2000 0010, dopisek: Darowizna na 
rzecz podopiecznego Urtnowski Mi-
chał U/6.

1% Podatku: KRS 0000308316, 
dopisek: Cel Szczególny Urtnowski 
Michał U/6.  

Dodajmy, że licytacja płyt to do-
piero pierwszy etap zbiórki pieniędzy 
na rower z napędem ręcznym. Osoby 
wspierające Michała zapowiadają ko-
lejne licytacje. Dlatego zachęcamy do 
polubienia oraz śledzenia strony FB 
„Pomoc dla Michała Urtnowskiego”. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Drużyna siatkarzy z ZSP najlepsza!
Kolejna edycja Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej Chłopców zorganizowana przez LUKS 
„SIATKARZ” była szczęśliwa dla drużyny z naszej szkoły, która okazała się najlepsza. 

Końcowa klasyfikacja przed-
stawiła się następująco:

I miejsce – ZSP w Nowogar-
dzie (opiekun: Pan Marcin Wol-
ny)

II miejsce – I LO w Nowogar-
dzie (opiekun: Pan Łukasz Pode-
mski) 

III miejsce – II LO w Nowo-
gardzie (opiekun: Pan Łukasz 
Andrysiak) 

Lista zawodników z ZSP No-
wogard: 

Łukasz Domański
Mateusz Łapa

Eryk Machoń
Tomasz Marciniak
Piotr Jędrysiak
Patryk Krystkiewicz 
Mateusz Miksa
Łukasz Jałowiec
Konrad Pasik
Łukasz Michalski 
Opiekunem drużyny chłopców 

jest Pan Marcin Wolny. 
Nasza szkoła ma podwójny po-

wód do radości – drużyna z ZSP 
okazała się nie tylko najlepsza, 
ale został z niej wyłoniony naj-
lepszy zawodnik turnieju, któ-

rym okazał się  Mateusz Łapa. 
Organizatorzy pragną podzię-

kować Dyrektorom nowogardz-
kich szkół: Pani Karinie Surmie 
– dyrektor I LO w Nowogardzie, 
Panu Stefanowi Sitkowskiemu 
– dyrektorowi ZSP Nowogard,  
Panu Leszkowi Beceli – dyrekto-
rowi II LO w Nowogardzie oraz 
sędziemu turnieju Panu Grzego-
rzowi Tandeckiemu. 

Zapraszamy na kolejną edycję, 
która odbędzie się w następnym 
roku szkolnym. 

Organizatorzy 

Wizyta w Muzeum 
Narodowym  
w Szczecinie 
Dnia 27.05.2016r. uczniowie naszej szkoły wraz z ks. Ro-
bertem Dąbrowskim i nowogardzkimi Sybirakami wzięli 
udział w wyjeździe do Muzeum Narodowego w Szczecinie 
– „Centrum  Dialogu Przełomy”.

Mieliśmy okazję zwiedzić wy-
stawę przedstawiającą Szczecin 
w czasie wojny, której kurator-
ką była Pani Agnieszka Kuchciń-
ska-Kurcz. Kuratorka przekaza-
ła nam wiele bardzo ciekawych  
informacji na temat wydarzeń, 
które dotknęły w przeszłości na-
szych rodaków. Dzięki obecnym 

na wycieczce Sybirakom pozna-
liśmy wzruszające i smutne hi-
storie Ich przeżyć podczas zesła-
nia.  Jesteśmy pełni szacunku dla 
Ich wytrwałości i odwagi, którą 
zachowali w tych trudnych dla 
Polaków czasach.  

Monika Rasowska kl. I TE

Fotografia pamiątkowa z zakończenia turnieju 

 Drużyna chłopców z opiekunem Panem Marcinem Wolnym 

Miłośnicy fotografowania z ZSP 
Dnia 03.06.2016 r. został rozstrzygnięty IV Szkolny Konkurs Fotograficzny pt: „Drzewa  
w obiektywie aparatu”. 

W konkursie wzięło udział 6 osób 
– 4 uczniów i 2 nauczycieli. 

KATEGORIA NAUCZYCIELE: 
I Miejsce – Pani Mirosława Szy-

maniak  (tytuł fotografii: „Nieśmiałe 
promienie wiosennego słońca”

Wyróżnienie – Pani Ewa Staszak 
(tytuł fotografii: „ Harmonia Słońca”)

 KATEGORIA UCZNIOWIE:
I Miejsce – Ryszard  Rzepec-

ki  z klasy III TPS (tytuł fotografii: „ 
Szczęśliwe Drzewo”)

Wyróżnienie:
Magdalena Bielska z klasy  II TŻ 

(tytuł fotografii: „ Żywioł”)
Natalia Komosa z klasy  I TOH (ty-

tuł fotografii: „ Zapowiedź wiosny”)
Dagmara Puszcz z klasy I E (tytuł 

fotografii: „ Rajskie Drzewko”)
Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali dyplomy, nagrody książ-

kowe oraz coś słodkiego. 
Organizatorkami konkursu 

były:  Pani Anna Durniewicz oraz 
Pani Katarzyna Kijana. 

Monika Rasowska kl. I TE 

 Przed wejściem do Muzeum Narodowego w Szczecinie 

Na Plcu Solidarności w Szczecinie

 Laureat I miejsca -  Ryszard Rzepecki ze swoją klasą
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

ATERiMA MED.  
Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;

Strona 1 z 4

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO sZE NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NiERUCHOMOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzkanie 
właSnościowe na wSi 
koło reSka (pow. ło-
beSki), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po 
byłym sklepie w Karsku. 609 245 
816 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53, 61 m2, dwa poko-
je I piętro, Grzęzno – nowe blo-
ki. Cena do uzgodnienia. 600 695 
151

• Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.tel. 
692549667.

• Dom na wsi parterowy koło No-
wogardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 
72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 504 422 
809 

• Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 
493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 
m2, z garażem. Tel. 608 853 710

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811
• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 

z garażem w Nowogardzie. Ta-
nio. 600 177 163

•	 Sprzedam	pilnie	całe	pietro	ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem	 po	 byłej	 przy-
chodni lekarsko-stomatologicz-
nej	o	pow.	ok.	300m2 w	Dobrej	
Nowogardzkiej.	Idelana	na	ho-
tel,	przedszkole,	działalność	go-
spodarczą.	 Cena	 do	 uzgodnie-
nia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. 
Armii Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 
• Sprzedam mieszkanie trzypoko-

jowe, centrum.tel. 721 909 348

•	 Wynajmę	 biuro	 28m2,	 ścisłe	
centrum,	I	piętro,	parking.	501	
549	818	

• Sprzedam lokal pod działal-
ność handlową. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je. Tel.663 585 109 

• Sprzedam czteropokojowe miesz-
kanie bezczynszowe Bema. 692 
120 127 

• Do wynajęcia garaż na busa, ul. 
Jana Pawła II. 609 307 242 

• Sprzedam działkę w Kościusz-
kach 1075 m2  i działkę ogrodową 
na Radosławiu 0,733 ha. Tel. 512 
416 864 po 18stej

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 517 503 673

• Sprzedam lub wynajmę garaż na 
ulicy Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-
-budowlaną przy stacji benzyno-
wej w Olchowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 
0,76 a, Asnyka 3b. Cena 420 tys. 
786 919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje + aneks kuchenny z salonem. 
509 528 688

• Sprzedam dziakę ogrodową 
1200m2 w Osinie cena 7500 zł do 
uzgodnienia. 602 189 041 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 75,7 m 2, własnościowe bez-
czynszowe po remoncie, Grzęzno 
koło Dobrej, 129 900 zł. 500 047 
943

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53,61 m2 dwa pokoje I 
piętro, Grzęzno (Nowe bloki) 
Cena do uzgodnienia. 

•  Sprzedam mieszkanie przy uli-
cy Zamkowej 4, 3 pokoje 1 piętro 
(20,17,14) kuchnia łazienka wc 
schowek +garaż .Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 143 
840

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Jarchlinie 90 arową. 5,5 za m2. 

696 807 922 
• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-

kojowe. 604 264 803 
• Sprzedam kawalerkę do re-

montu 32 m2 z piwnicą i szop-
ką w Nowogardzie ul. Młynar-
ska. Tel. 785 600 270 lub 601 
424 982 

• Sprzedam działkę z altanką. 
537 019 465

MOTORYZACjA

• Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd 
do końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

• Sprzedam Toyotę Yaris, rok prod. 
2008, 3 drzwiowa, poj. 1,4 diesel, 
tel. 787 717 815

• Toyotę z lat 90tych kupię. 737 
447 702 

• Mercedesa starego kupię. 737 799 
666

• Sprzedam VW GOLF II, rok pro-
dukcji 1991r. 1.3 pełny wtrysk 
cena 1300 do negocjacji. 660 346 
212 

• Sprzedam opla Kadeta, rok pro-
dukcji 1991, poj. 1,4, benzyna, 
cena do negocjacji. 885 059 624 

• Opel Corsa 1994 sprzedam. 667 
320 227 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

• Stare samochody, motocykle, 
rowery I motorowery. Kupię. 
600 182 682 

ROLNiCTWO

•	 sprzedam siano w kostach . 
782 036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 
608 01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 
84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995
•	 Koszenie	łąk,	mulczowanie,	be-
lowanie	siana.	608	01	39	95

• Sprzedam owies. 608 791 487 
• Koszenie łąk, belowanie, zgrabia-

nie, mulczowanie. 508 404 704 
• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 

180 km, stan dobry. 515 378 
885 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 
654 

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405 

• Sprzedam pług obracany trzyski-
bowy do C-360. 607 580 172 

•	 Sprzedam	kury	nioski	roczne	–	
LEGHORN. 91 39 20 307 

• Sortownik do ziemniaków elek-
tryczny sprzedam. 606 576 417 

UsŁUGi

•	 MONTAŻ MEBLi, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FiRMA UsŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANiE-MAGiEL,PRANiE DY-
WANóW, WYKŁADZiN, TAPi-
CERKi MEBLOWEj sAMOCHO-
DOWEj/ sKóRZANEj MATE-
RiAŁOWEj / POŚCiELi WEŁNiA-
NEj / LANOLiNĄ/sPRZĄTANiE: 
CZYsZCZENiE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pra-
cy	 rodZinne,	 urlopo-
we:	 niemcy,	 Holandia,	
austria,	anglia,	Belgia,	
norwegia.	tel.	71	385	20	
18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, dachy, 
więźby dachowe, docieplenia-
,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Fir-
ma „Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, al-
tany, oczka, grille, tarasy. 722 154 
477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI. 
665 720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie 
trawy, glebogryzarka, opryski i 
inne prace ogrodnicze. 500 789 
687 

• Usługi drenarskie: obsuszanie 
pól, łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 793 836 
238 

PRACA

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737	 451	 825,	 737	 886	 919,	 737	
489	914

• Zatrudnię na staż do salonu 
optycznego z możliwością pracy 
w soboty. Kontakt 91 39 27 272

•	 Nowopowstająca	 APTEKA	 w	
Nowogardzie	 zatrudni	 kierow-
nika, magistra, technika far-
macji	 i	 pomoc	 apteczną	 z	 do-
świadczeniem.	Aplikacje	 z	 do-
piskiem:	 “nowogard	 praca”	
proszę	przesyłać	na	adres:	pra-
ca@aptekadyzurna.pl. Kon-
takt: 602400030

•	 Zatrudnię	 do	 sklepu	 spożyw-
czo-monopolowego.	 797	 394	
807

• Przyjmę do pracy brukarzy. 696 
520 289 

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z do-
świadczeniem do nowo otwiera-
jącego sie salonu. 570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodze-
niu. 607 654 692 

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej. 603 688 266

• Zatrudnię dziewczynę młodą do 
prac domowych. 514 537 144 

• Przyjme do pracy na budowie. 
607 654 692

iNNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

• Sprzedam	drewno	opałowe,	ko-
minkowe.	667	788	820	

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, 
czerwoną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915  

• Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 
580 172 

• Sprzedam meble: szafa narożna, 
regał, komoda i fotel rozkładany 
jednoosobowy. 607 994 804 

• Sprzedam owczarek niemiecki 
długowłosy, dziesięciomięsięcz-
ny ładny. 91 39 21 828

• Sprzedam przecinarkę stołową do 
cięcia stali silnik 3KW. 785 182 
423

• Sprzedam wózek dziecięcy 
TAKO ALIVE 2 w 1, stan ide-
alny, 900 zł do uzgodnienia. 607 
289 885 

• Sprzedam rower górski 500 zł, 
BMX 1500 zł. 730 585 920
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU sO WA sEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OsóB - RO MAN BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - sZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

sZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - REsKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

REsKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU sóW
iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, jarosław Bzowy, Klaudia 

Stefańska,	Rafał	Kowalczuk	sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejWydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Zatrudnię 
do pracy dorywczej

 kierowców kat. C i C+E. 
Mile widziani emeryci i renciści. 

518 726 649

Poszukuje osobę do prowadzenia prac biurowych, 
wymagana znajomość obsługi komputera 

i urządzeń biurowych. 
Mile widziana kontaktowa znajomość języka angielskiego. 

CV proszę wysłać na adres: info@balticberry.pl
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K s E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Reklama

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Nowogardzkie akcenty na „Dniach Golczewa”

Zapraszamy na turniej piłkarski 
W dniach 25-26 czerwca, odbędą się „Dni Golczewa”, podczas których nie zabraknie nowogardzkich akcentów. Poza turniejem piłkarskim organizowa-
nym przez Klub Sportowy Bosman Nowogard, przed golczewską publicznością wystąpi wokalistka z Nowogardu – Justyna Sawicka. 

Golczewo w tym roku przygo-
towało dla swoich mieszkańców 
oraz gości z sąsiednich gmin, spo-
ro atrakcji. W sobotę (25 czerw-
ca), na scenie zaprezentują się: ze-
spół „Chorzy”, kabaret „Ciach”, fi-
nalistka 9. edycji Must Be The 
Music – Justyna Sawicka, jako 
gwiazda wieczoru zespół „VOX”, 
następnie zabawa będzie się od-
bywała przy muzyce zespołu „Si-
lver Band”. Wcześniej na stadio-

nie miejskim w Kamieniu Po-
morskim odbędą się eliminacje 
Turnieju Piłki Nożnej „Golczewo 
Cup”, organizowane przez Klub 
Sportowy Bosman Nowogard 
oraz burmistrza Golczewa An-
drzeja Danieluka, w którym wy-
stąpią dwie drużyny z Nowogar-
du rywalizujące w kategoriach Se-
niorzy oraz Weterani. Dodajmy, 
że do turnieju zgłosiły się dru-
żyny z Rosji, Białorusi, Ukrainy, 

Niemiec  oraz polskie zespoły z 
Warszawy, Krakowa, Nowej Soli, 
Koszalina, Chodzieży, Zielonej 
Góry, Szczecina, Kamienia Po-
morskiego, Golczewa, Nowogar-
du, Goleniowa, Olsztyna i wie-
le innych. Szczegółowy program 
turnieju „Golczewo Cup” publi-
kujemy przy artykule.

W tym samym czasie na sta-
dionie miejskim w Golczewie, 
odbędzie się Turniej Piłki Nożnej 
Amatorskich Drużyn, po którym 
około godziny 14:00, piłkarki Po-
morzanina Nowogard zmierzą się 
z Samorządowcami z Golczewa. 
Zapraszamy fanów piłki nożnej 
oraz dobrej zabawy na „Dni Gol-
czewa”.   

KR

 
 

PROGRAM
Turnieju Piłkarskiego Golczewo CUP

25.06.2016r.- sobota- Stadion Miejski w Kamieniu Pomorskim
WETERANI- 10 drużyn
Godz. 9.00-9.30- Przyjazd drużyn WETERANÓW
Godz. 9.30- Losowanie grup
Godz.10.00- Turniej WETERANÓW- mecz 30 minut
Mecze WETERANÓW przeplatane meczami OLDBOJÓW- gramy 

na 4 boiskach
OLDBOJE – 13 drużyn
Godz. 9.30-10.00- zbiórka drużyn OLDBOJÓW
Godz.10.00- Losowanie grup
Godz. 10.30- Turniej OLDBOJÓW- mecz 20 minut
Godz.11.30- Uroczyste otwarcie Mistrzostw
Godz. 13.00- Zakończenie eliminacji WETERANÓW
Godz. 14.00-14.30- przyjazd drużyn SENIORÓW
Godz. 14.30- Losowanie grup
Godz. 15.20- Turniej SENIORÓW- 11 drużyn
Godz. 16.00- Zakończenie eliminacji OLDBOJÓW
Godz. 19.20 - Zakończenie eliminacji SENIORÓW
26.06.2016r.- niedziela 
Godz. 11.00-15.00 – Finały
Mistrzowie Grup I – grają z Wicemistrzami Grup II, a Wicemistrzo-

wie Grupy I grają z Mistrzami Grupy II, przegrani grają o III miejsce, 
a zwycięzcy o I miejsce.

Gramy w kolejności WETERANI, OLDBOJE, SENIORZY 
Godz. 15.30- Wręczenie medali i pucharów

Organizator
Andrzej Szafran tel. 606612367

OGŁOsZENiE
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklama

rok założenia 1992

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

na prelekcję: 

Zapraszamy Rodziców
29.06.2016 o godz. 17:00 

Jak zapobiegać próchnicy
i lękowi przed dentystą u dzieci 

Zapisy w rejestracji Nowo-Dentalu

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni zbieraCzy 
Zapisy od 1 lipca 2016 osobiście na plantacji lub 

telefonicznie 515 144 186. Organizujemy dowóz

Zatrudnię 
kierowcę kat. B 
na busa z doświadczeniem, 
trasy międzynarodowe (UE). 

Tel. 882 042 732

komu ono przeszkadzało?

Drzewa umierają... 
ścięte

Dziś wyjątkowo 

24 strony!

W środku prezent od Zielonego Przedszkola - pamiątkowe Tablo!

Czytaj s. 3
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W skrócie

Zakończyła się budowa 12 rodzinnego budynku komunalnego przy 
ul. Cmentarnej. Wybudowanych jest już sześć mieszkań jednopokojo-
wych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), pięć mieszkań dwu-
pokojowych i jedno mieszkanie trzypokojowe. Inwestycję wykonała no-
wogardzka firma Techno-Inwest. Całkowity koszt budowy to 1.280.000 
zł, z tego 30% pochodziło z środków zewnętrznych (384.000 zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie). W najbliższym czasie klucze do 
nowych mieszkań otrzymają rodziny, które znajdują się na liście oczeku-
jących na przyznanie przez gminę lokalu. Pozostaje mieć tylko nadzie-
ję, że budynek został wykonany solidniej, niż ten, który oddano tuż obok 
pod koniec 2010 roku, gdzie już po kilku miesiącach w mieszkaniach po-
jawiła się wilgoć i odpadały tynki ze ścian. MS

Mieszkańcy miejscowości Otręby, nie mogli doczekać się od władz re-
montu drogi. Dlatego postanowili działać na własną rękę. Załatwili 4 wy-
wrotki masy bitumicznej i poprosili właściciela Fadromy, by ten pomógł 
przy pracach, których efektem jest poprawa nawierzchni drogi, która 
była w bardzo złym stanie. Nieocenionej pomocy pracującym mężczy-
znom udzieliła pani Zosia, która w przerwach serwowała kawę i ciastko. 
Na zdjęciu panowie: Szymon, Paweł, Jakub i Paweł, szczęśliwi po zakoń-
czeniu pracy. JB

Niektóre miejsca na nowogardzkim cmentarzu nie wyglądają repre-
zentatywnie. Nieskoszona trwa pomiędzy grobami, śmieci, a w kaplicy 
zwisające czarne pajęczyny. Nie trudno też natknąć się na opuszczone 
groby, na których rosną ponad metrowe chwasty. Zarządcą cmentarza 
komunalnego w Nowogardzie jest Zakład Usług Komunalnych. W zakre-
sie usług tej firmy jest m.in. utrzymywanie nekropolii w odpowiedniej 
dla tego miejsca estetyce i czystości. JB

Nasza Sonda

Czego życzyliśmy swoim ojcom 
w dniu ich święta
Wczoraj obchodziliśmy dzień Ojca. W tym dniu poprosiliśmy kilku nowogardzian, by na 
łamach dn złożyli życzenia swoim ojcom. 

artur Kacprzak –  Życzę mo-
jemu tacie, Ryszardowi, by był za-
wsze zdrowy, uśmiechnięty i miał 
w sobie pogodę ducha, mimo, że 
jego zdrowie jest w średnim stanie. 

Marek Lewandowski – Mo-
jemu tacie, Kazimierzowi, życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo ono 

jest wciąż najważniejsze. Mój tata 
jest bardzo w porządku facetem,  to 
On nauczył mnie tego wszystkiego, 
co powinien wiedzieć dorosły czło-
wiek. Dlatego chciałbym, by cie-
szył się jak najdłużej dobrym zdro-
wiem i dożył w zdrowiu jeszcze 
bardzo wielu długich lat. 

bartek urbański – Mojemu ta-
cie, Arkadiuszowi, wraz z moimi 
siostrami życzę oczywiście jak naj-
lepszego zdrowia i sukcesów, tych 
zawodowych i osobistych. Dlate-
go wspólnie postanowiliśmy zrobić 
małą zrzutkę i kupić naszemu ta-
cie jakiś fajny prezent, który będzie 
go cieszył i będzie mu przydatny. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

nie bójmy się pić wody z kranu…
Co pić, by upał pozwalał nam normalnie funkcjonować? Oczywiście jedną z metod jest spo-
re spożywanie wody. zazwyczaj spożywamy tę kupowaną w plastikowych butelkach. Specja-
liści przekonują, że woda z kranu to dobra, a do tego znacznie zdrowsza i tańsza alterna-
tywa do wody źródlanej sprzedawanej w sklepach. tym bardziej, że w nowogardzie mamy 
zdrową i smaczną wodę. 

Picie wody z kranu sprawia-
ło kłopot w minionym systemie 
w Polsce. Jednak od tamtej pory 
minęło 25 lat i wiele się zmieni-
ło. W ostatnich latach systemy 
uzdatniania wody przeszły grun-
towną modernizację. Woda jest 
często kontrolowana. Dzieje się 
tak przed wpuszczeniem i pod-
czas transportu siecią wodociągo-
wą. Woda jest poddawana szcze-
gółowym badaniom. A jeśli po-
jawią się jakieś chwilowe wątpli-
wości co do jej jakości, restryk-
cyjne przepisy pozwalają na ogło-
szenie zakazu spożywania wody 
w błyskawicznym tempie. Ponad-
to, o czym najczęściej się zapomi-
na, woda z kranu zawiera cenne 
minerały, takie jak wapń czy ma-
gnez. Często ma ich więcej niż 
sprzedawana woda butelkowa-
na. . A do tego jest tańsza od bu-
telkowanej i jest tej samej jako-
ści, co przeciętna woda butelko-
wana Mowa tu oczywiście o wo-
dzie źródlanej, a nie mineralnej.  
- Nie ma sensu przepłacać. Pod 
uwagę trzeba wziąć fakt, że wie-
le wód jest sprzedawanych w pla-
stikowych butelkach. Taka butelka 
wpływa negatywnie na środowisko 
po pierwsze w trakcie jej produk-
cji, a później w procesie utylizacji. 
Transport wody w butelkach to duże 
ciężarówki na drogach, które za-
truwają środowisko i blokują ruch 
w naszych miastach - przekonuje 

Jakub Sobieralski z PUWiS w No-
wogardzie. 

Nie jest tajemnicą, że woda w 
Nowogardzie jest z pewnością 
jedną z czystszych i smaczniej-
szych w regionie. Wystarczy spró-
bować napić się z kranu będąc np. 
w Szczecinie, żeby przekonać się 
jakie są różnice. Okazuje się, że 
nie warto jej przegotowywać, bo 
powoduje to wytrącanie się cen-
nych minerałów, które możemy 

znaleźć w postaci kamienia osa-
dzającego się w czajniku. Zresztą, 
blisko połowa wód butelkowych 
na rynku wywodzi się z kranów-
ki, która sprzedawana jest w skle-
pach, pod etykietami z górskimi 
strumykami i jakoś jeszcze żadna 
z nich nam nie zaszkodziła. 

Nie bójmy się zatem pić wody z 
kranu, szczególnie w upały, które 
w tych dniach do nas napłynęły…

MS

ZNaleZIONO
Do redakcji Dziennika 

Nowogardzkiego w dniu 22.06 zo-
stał przyniesiony pokrowiec z klu-
czami rowerowymi. 

Pokrowiec ma charakterystycz-
ny napis Bike Tool. Pokrowiec jest 
do odebrania w redakcji DN. 

 Red 

Wbrew temu co się mówi, wodę z kranu można pić bez przegotowywania
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

zapraszamy na  
zbiór truskawek  

do Sąpolnicy.  
Zapewniamy dowóz.  

91 39 25 203 po 19-stej

król polbruków nie ma skrupułów 

Kolejne drzewo ofiarą betonowania miasta
Jak wiadomo obok Przedszkola nr 4 w nowogardzie, przy ul. Kościuszki, gmina buduje parkingi i chodniki prowadzące 
do placówki. niestety przy okazji tej inwestycji ścięto piękne drzewo rzucające cień na placówkę. nie ma pewności, czy to 
ostatnia wycinka w tym miejscu. 

Wycinka drzewa zbulwersowa-
ła naszych czytelników. W redak-
cji DN odebraliśmy w tej sprawie 
kilka telefonów od mieszkańców 
miasta. Żaden z nich nie był ra-
czej pochwalny dla tego co stało się 
przy ul. Kościuszki. Tym bardziej, 
że jak się okazuje, projekt budo-
wy parkingu, przynajmniej na ma-
pach, nie zakładał niszczenia drze-
wostanu. Przekonywano o tym kil-
ka miesięcy temu, kiedy pytaliśmy 
w ratuszu, czy kosztem kilku kolej-
nych miejsc parkingowych zniknie 
piękny, stary drzewostan, nadają-
cy temu miejscu niezwykły urok. 
Oprócz drzewa zniszczono też ka-
mienny murek, jaki znajdował się 
na środku skweru przed przed-
szkolem. Zastąpiono go betonowy-
mi bloczkami oklejonymi kamyka-
mi. Czy to ostatnia wycinka? Tego 
na razie nie wiadomo. 

Królestwo polbruków
Tym samym mamy kolejną od-

słonę polityki betonowania mia-
sta,w wykonaniu burmistrza No-
wogardu, Roberta Czapli, jaka od-
grywa się na naszych oczach od 
kilku lat. Jeden z naszych czytelni-
ków obliczył już, że powierzchnia 
oddanych od 2011 roku do użytku 
parkingów (głównie wykonanych 
z najtańszej kostki typu polbruk) 
wynosi już tyle ile nasze jezioro, 
a więc niemalże 100 hektarów! 
Marny to jednak powód do dumy, 
szczególnie gdy już gołym okiem 

widać, że Nowogard, który sły-
nął z pięknej i bujnej zieleni, za-
czyna przypominać królestwo po-
lbruków. A wcale tak nie musia-
ło być. Budownictwo, również to 
drogowe, dziś daje wielki wybór w 
doborze materiałów, jakie mimo 
rozbudowy infrastruktury po-
zwalają zachować bardziej natu-
ralny charakter otoczenia. Mowa 
tu chociażby o ażurowanych pły-
tach, które nie dość, że wtapia-
ją się w grunt, po pewnym cza-
sie zarastając chociażby trawni-
kami, to jeszcze pełnią rolę „dre-

nażową”. Dzięki temu woda opa-
dowa jest wchłaniana do gruntu, 
a nie leje się strumieniami, spły-
wając do sieci deszczowej, która 
później nie nadąża z odbieraniem 
tysięcy litrów wody,  co widzieli-
śmy chociażby podczas ubiegłoty-
godniowych ulew. Skutki tego wi-
dzieliśmy ostatnio dla przykładu 
nad jeziorem, do którego spłynę-
ły wszystkie syfy z miasta.  

Tak to jednak bywa w życiu, że 
do każdej pracy, nawet tej pozor-
nie najprostszej, trzeba podejść z 
głową, i to nie tylko przysłowio-

wą…U nas jednak ważne, że się 
robi, a już to jak się robi, i czy przy 
okazji się drugiemu nie szkodzi, 
to już jakoś takie istotne nie jest…

Marcin Simiński

Ps. W sprawie drzewa w dniu 
wczorajszym skierowaliśmy za-
pytania do Starostwa Powiatowe-
go, które winno na wycinkę wy-
dać pozwolenie. Wówczas dowie-
my się, o ile takowe pozwolenie 
wydano, komu i dlaczego drzewo 
przeszkadzało. 

Tak jest 21.06.2016 r. godz. 20:16

Tak było 20.06.2016 r. godz. 17:53

 Zgodnie z planem  drzewo oznaczone nr 16 miało pozostać

Tak było 18.06.2016 r. godz. 15:36

Uroczyste zakończenie V edycji  
Nowogardzkiej „Szkoły  Cukrzycy”   

Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków wraz Panią dr. Marzeną Kar-
gul zapraszają diabetyków oraz 
osoby zainteresowane proble-
mem cukrzycy w dniu 24 czerwca 
2016r. (piątek) na godz. 16:00 do 
Świetlicy Środowiskowej im. św. 
Jana Pawła II. na ostatni wykład V 
edycji „Szkoły Cukrzycy” w Nowo-
gardzie.

Tematem wykładu będzie „Za-

wał serca, udar mózgu - czy to też 
powikłania cukrzycy?” Świetlica 
znajduje się na terenie parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie przy ul. Jana Pawła II nr 2. 
W wykładzie wśród zaproszonych 
gości będzie uczestniczył min. 
Prezes Zarządu Głównego Diabe-
tyków Pani Anna Śliwińska. Wy-
kład  zakończy się losowaniem  
nagrody specjalnej oraz upomin-

ków, odbędą się również zapisy na 
badanie stopy cukrzycowej, które 
zostanie przeprowadzone wśród 
słuchaczy szkoły cukrzycy. Dodat-
kowe informacje można uzyskać   
telefonicznie pod nr:  500 553 190;   
795 477 793;    512 626 744 oraz za 
pośrednictwem e-mail:  cukrzyca-
nowogard@wp.pl

Eugeniusz Tworek,  
Prezes PSD, Koła Nowogard
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To było na  sesji…

radni przeciw cięciom w oświacie 
radni nie zgodzili się na cięcia w oświacie, jakich chciał dokonać burmistrz robert Czapla. Podczas ostatniej, środowej, sesji rady Miasta, uchwała w tej 
sprawie została odrzucona większością głosów. tym samym po raz kolejny udało się zablokować próbę rozmontowywania budżetu przez burmistrza, jaki 
na ten rok uchwalili radni. 

Jak już informowaliśmy R. Cza-
pla zaproponował radnym, aby 
ściągnąć z oświaty ponad 300 tys. 
zł.  Pieniądze te były zabezpie-
czone przez gminę na wynagro-
dzenia osobowe nauczycieli za-
trudnionych w szkolnych pod-
stawówkach, do czasu otrzyma-
nia subwencji oświatowej od pań-
stwa. Kiedy owa subwencja wpły-
nęła na konto gminy Nowogard 
uznano, że oświata i tak nie wy-
korzysta całej puli, toteż owe 300 
tys. zł może zostać „uwolnione”. 
Burmistrz wymyślił, żeby środ-
ki te przeznaczyć na inne wydat-
ki. Tyle, że paleta pomysłów, na 
co pieniądze mają zostać wyda-
ne, wprawiła radnych w spore za-
kłopotanie. Trudno było bowiem 
oprzeć się wrażeniu, że chodzi nie 
tyle o skuteczne wydanie środ-
ków publicznych, ile o jakiś ro-
dzaj dalszego „rozmontowywa-
nia” uchwalonego przez radnych 
budżetu. W zaproponowanych ce-
lach trudno było bowiem dostrzec 
jakąś strategię, a raczej działania 
ad hoc, przy sporej dywersyfikacji 
tematycznej.  

Przykładem jest chociażby 

wrzutka pt. brak oczyszczalni 
ścieków w Osowie i Konarzewie. 
Jak pisaliśmy wielokrotnie przy-
najmniej ta pierwsza wieś kilka 
razy do roku jest podtapiana fe-
kaliami, co stwarza realne zagro-
żenie sanitarne dla jej mieszkań-
ców. Burmistrz zamiast jednak za-
proponować konkretny, komplek-
sowy, być może nawet wieloletni 
plan budowy nowej infrastruktu-
ry kanalizacyjnej w tym obszarze 
miasta, chciał, aby gmina prze-
znaczyła 20 tysięcy na stworze-
nie dokumentu pod nazwą „pro-
gram funkcjonalno-użytkowy”, li-
cząc, że na jego podstawie kanali-
zacyjny  problem w Osowie i Ko-
narzewie pomogą rozwiązać unij-
ne środki. Po raz kolejny też rad-
ni mieliby przeznaczyć środki na 
przebudowę sieci ogólnospław-
nej nad jeziorem, co miałoby raz 
na zawsze rozwiązać problem fe-
kaliów, jakie spływają do nasze-

go akwenu praktycznie przy każ-
dym nawet małym deszczu. Nie 
pokazano jednak radnym, w któ-
rym miejscu owe dalsze rozdzie-
lenie sieci ma nastąpić i jakie mają 
być tego dobre skutki. Nie wytłu-
maczono również na jakim eta-
pie cała koncepcja walki z fekalia-
mi nad jeziorem jest obecnie i czy 
taka realna całościowa  koncepcja 
istnieje w ogóle. Przypomnijmy, 
że mimo corocznego od pewnego 
czasu szumnego wydawania ko-
lejnych środków na tzw. rozdziela-
nie kanalizacji efektów nie widać 
żadnych – fekalia jak i gdzie wyle-
wały tak wylewają nadal.  Wisien-
ką na torcie była inna pozycja na 
liście zaproponowanych wydat-
ków, jakie burmistrz chciał zreali-
zować kosztem oświaty, a miano-
wicie wykup bliżej nieokreślonych 
gruntów i budynków w kwocie 94 
300 zł (do tego temu wrócimy w 
najbliższym czasie). 

Trudno zatem było się zatem 
spodziewać, że u części radnych, 
takie pozbawione spójności, kon-
sekwencji, a przede wszystkim 
słabo uzasadnione wizje, znajdą 
aprobatę. Tym bardziej, że mowa 
była o niemałych pieniądzach pu-
blicznych. Tu nie tylko rozwa-
ga ale ostrożność w ich wydawa-
niu są istotne. Podkreślał to szcze-
gólnie wiceprzewodniczący RM, 
Piotr Słomski (PiR-PiS). Wtóro-
wali mu, klubowy kolega Mar-
cin Nieradka, czy Andrzej Kania 
z klubu WN. 

Ostatecznie uchwała nie prze-
szła, przy sporym rozprosze-
niu głosów wśród radnych z klu-
bu tworzących koalicję, zwłaszcza 
PSL, który po raz kolejny nie był 
jednomyślny w czasie głosowa-
nia. Uchwała została wiec odrzu-
cona ostatecznie głosami PiR-PiS 
i Wspólnego Nowogardu  

MS

nasz komentarz...
taktyka na liska
Sprytnie karty rozdaje od pew-

nego czasu burmistrz Robert Cza-
pla, chociaż sama strategia działa-
nia jest o tyle prosta, co też i dość 
perfidna. Otóż najłatwiej, przed 
sesją wrzucić uchwałę o zmia-
nie do budżetu, a w niej wypi-
sać oprócz  swoich nieprzemy-
ślanych pozycji wydatkowych 
tez  kilka ważnych kwestii, nie 
po to rzecz jasna by je rozwią-
zać, ale by przynajmniej spróbo-
wać wprowadzić w zakłopotanie 
radnych. Nie po raz pierwszy też, 
mimo iż radni apelują praktycz-
nie od początku kadencji o zanie-
chanie takiej niedobrej praktyki, 
burmistrz w jedną uchwałę wrzu-
ca tak wiele tematów, często świa-
domie rozpraszając istotę proble-
mu. Taka podprogowa taktyka na 
lisa,  jak na razie w wielu przypad-
kach dzięki czujności większo-
ści radnych  burmistrzowi zwy-
cięstwa nie przynosi. Pytanie tyl-
ko, jak długo tak będzie skoro już 
nie raz było widać, że w formal-
nej koalicji brakowało jednomyśl-
ności, a przecież o to ciągle chodzi 
R. Czapli, by rada realizowała nie 
rozeznane potrzeby mieszkańców 
i gminy a właściwie tylko przykla-
skiwała jego na ogół  wątpliwym 
pomysłom. Taki komfort Czapla 
miał w poprzedniej kadencji, i jak 
widać w innej rzeczywistości dość 
trudno jest mu się odnaleźć. Dla-
tego ciągle próbuje szczypać ko-
alicję, a to z jednej a to z drugiej 
strony. Takie działanie ułatwia mu 
to, że są  radni , którzy aktualnie w 
formalnym przymierzu z burmi-
strzem nie są, lecz nie stają wobec 
niego w roli kontrolującej opozy-
cji, osłabiając tym samym zawarty 
po wyborach układ większościo-
wy w radzie. A taki jest niezbęd-
ny aby kierunki wydatkowania 
publicznych środków znajdowa-
ły się pod właściwą kontrola spo-
łeczną. Nie da się jednak nie za-
uważyć, że już od kilku sesji nie-
formalną koalicję stanowią fak-
tycznie z radnymi PiR –PiS,  tyl-
ko nieliczni z PSL, a cała koncep-
cja większościowa utrzymuje się 
tylko i wyłącznie dzięki wsparciu 
kilku radnych WN. Pytanie tylko, 
jak długo i dla kogo radnym tego 
ostatniego klubu będzie się chcia-
ło pełnić rolę zapasowego koła ra-
tunkowego „za darmo”, i czy wte-
dy nie dojdzie w radzie do małej 
rewolucji koalicyjnej i w ślad za 
tym personalnej ...

Marcin Simiński 

Środowe posiedzenie Rady Miejskiej

Pożegnanie śp. Franciszka Tarczykowskiego 
W ostatni wtorek, 21 czerwca, na cmentarzu komunalnym w nowogardzie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Fran-
ciszka tarczykowskiego. 

Pogrzeb rozpo-
czął się punktualnie 
o godz. 16:00. Mszę 
żałobną odprawił ks. 
Grzegorz Legutko z 
parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w No-
wogardzie. Oprócz 
najbliższej rodziny 
i bliskich, w ostat-
niej drodze zmar-
łemu towarzyszy-
li uczniowie i gro-
no pedagogiczne I 
LO w Nowogardzie, 
gdzie przed laty, 
jako nauczyciel ję-

zyka polskiego, pracował 
śp. Franciszek Tarczykow-
ski. - Gdy byłam u Taty w 
szpitalu to on chyba już 
czuł, że odchodzi od nas. 
Dlatego prosił mnie, bym 
wszystkich bardzo serdecz-
nie pozdrowiła i pożegnała 
od niego, gdy jego już tu na 
ziemi nie będzie – powie-
działa łamiącym się gło-
sem córka śp. Franciszka, 
Agnieszka. 

Śp. Franciszek Tarczy-
kowski zmarł 18 czerwca. 
Miał 86 lat. 

Jarek Bzowy 

Sprostowanie 
W wydaniu DN, z dnia 21.06. br., 

w artykule pt. „W środę sesja RM – 
czy rada zgodzi się na kontrower-
syjny pomysł R. Czapli? Burmistrz 
szuka oszczędności w oświacie”, 
umieszczonym na stronie 4,  błęd-
nie napisaliśmy, że przewodniczą-
cym Komisji Społecznej jest rad-
ny Piotr Słomski. Jak wiadomo 
jest nim radny Michał Bociarski. 
Dodatkowo w nazwisku radne-
go pojawiła się tzw. literówka. Za 
oba błędy przeprasza autor tek-
stu. Red. 
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Wyniki w powiecie słabe  
w nowogardzie i Osinie jeszcze gorsze
Centralna i Okręgowe Komisje egzaminacyjne opublikowały wyniki tegorocznych egzaminów  gimnazjalnych, które zostały przeprowadzone w dniach 
18-20 kwietnia. Średnie wyniki uzyskane z najbardziej reprezentatywnych przedmiotów czyli j. polskiego i matematyki w zachodniopomorskim odbiega-
ją wyraźnie, na niekorzyść od odpowiednich średnich krajowych. niestety jeszcze gorzej jest średnio w naszym powiecie, a z matematyki nawet o wiele go-
rzej aniżeli w słabym przecież  województwie zachodniopomorskim. W tej przeciętności i słabiźnie stosunkowo  najlepiej zaprezentowały się na tegorocz-
nych egzaminach gimnazja z gminy Goleniów i Stepnica.  

Egzamin gimnazjalny został 
przeprowadzony od 18 do 20 
kwietnia 2016 r. Uczniowie, któ-
rzy z przyczyn losowych lub zdro-
wotnych nie przystąpili do niego 
w powyższym terminie, napisa-
li egzamin w dniach 1−3 czerw-
ca 2016 r. Egzamin gimnazjalny 
składał się z trzech części. W czę-
ści pierwszej – humanistycznej – 
gimnazjaliści rozwiązywali zada-
nia z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie oraz z języka polskiego (w 
dwóch odrębnych arkuszach), a 
w części drugiej – matematyczno-
-przyrodniczej – zadania z przed-
miotów przyrodniczych: biolo-
gii, chemii, fizyki i geografii oraz 
z matematyki (również w dwóch 
odrębnych arkuszach). W trzeciej 
części egzaminu uczniowie roz-
wiązywali zadania z wybranego 
języka obcego nowożytnego albo 
tylko na poziomie podstawowym, 
albo na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym. Na podstawie 
wyników tegorocznego egzami-
nu można stwierdzić, że najmniej 
trudności sprawiło uczniom roz-
wiązanie zadania z języka polskie-
go, za pomocą którego sprawdza-
no odbiór tekstów kultury i wyko-
rzystanie zawartych w nich infor-
macji (por. tutaj). Większość gim-
nazjalistów rozwiązała popraw-
nie zadanie z historii, za pomocą 
którego sprawdzano umiejętność 
analizowania i wnioskowania na 
podstawie źródła ikonograficz-
nego (por. tutaj). Z matematyki 
uczniowie wykazali się umiejętno-
ścią odczytywania i wykorzysty-
wania informacji z wykresu (por. 
tutaj), a z fizyki umiejętnością po-
sługiwania się pojęciem przyspie-
szenia do opisu ruchu (por. tu-
taj). Gimnazjaliści przystępujący 
do egzaminu z języka angielskie-
go, niemieckiego, rosyjskiego oraz 
włoskiego (poziom podstawowy) 
na najwyższym poziomie rozwią-
zali zadania sprawdzające znajo-
mość funkcji językowych (por. tu-
taj). Dla uczniów przystępujących 
do egzaminów z języka francu-
skiego i hiszpańskiego najłatwiej-
sze okazały się zadania z zakre-
su rozumienia ze słuchu (por. tu-
taj). Na poziomie rozszerzonym 
uczniowie przystępujący do egza-
minu z języka niemieckiego, ro-
syjskiego oraz włoskiego na naj-
wyższym poziomie rozwiązali za-

dania sprawdzające rozumienie ze 
słuchu; w przypadku języka fran-
cuskiego i hiszpańskiego piszący 
uzyskali najwyższe wyniki za roz-
wiązanie zadania sprawdzającego 
umiejętność tworzenia wypowie-
dzi pisemnej. Trzecioklasiści roz-
wiązujący zadania z języka angiel-
skiego, prawie w równym stopniu, 
opanowali umiejętności rozumie-
nia tekstów pisanych i rozumienia 
ze słuchu (por. tutaj).

Wyniki średnio,  w powiecie 
bardzo słabe  a w nowogardzie 
jeszcze słabsze

Średnie wyniki egzaminów  
gimnazjalnych uzyskane przez  
uczniów uczęszczających do gim-
nazjów na terenie naszego powia-
tu, niestety odbiegają wyraźnie w 
dół od słabej przecież średniej wo-
jewódzkiej szczególnie z matema-
tyki. Stosunkowo najlepsze wy-
niki w trakcie tegorocznych eg-
zaminów gimnazjalnych uzyskali 
uczniowie ze szkól w gminie Go-
leniów i Stepnica. W Stepnicy za-
równo z j. polskiego, jak i mate-
matyki uzyskano wyniki wyższe 
od średniej wojewódzkiej, a z ma-
tematyki nawet nieznacznie wyż-
sze od średniej krajowej. Pozosta-
łe gminy w tym Nowogard i Osi-
na klasyfikują się zarówno poniżej 
średnie krajowej, jak i wojewódz-
kiej a nawet powiatowej. Wyjąt-
kiem jest Osina z matematyki, 
gdzie 45,43 to wynik wyższy od 
średniej powiatowej z tego przed-
miotu. Najlepsza  średnia gmin-
na z j. polskiego czyli 65,97 uzy-
skana została przez uczniów gim-
nazjów w gminie Goleniów, nato-
miast najlepszą średnią z matema-

tyki w powiecie czyli 49,18 uzy-
skana została przez gimnazja gmi-
ny Stepnica.  Wyniki średnie z po-
szczególnych gmin powiatu uzy-
skane na egzaminach gimnazjal-
nych z języka polskiego i mate-

matyki prezentujemy na załączo-
nym wykresie. Dla  porównania 
także podajemy: z j. polskiego –  
śr. krajowa 69, średnia wojewódz-
ka  64 i średnia powiatowa 61,64.  
Z  matematyki  – śr. krajowa 49, 
śr. .wojewódzka  45 i śr. powiato-
wa 42,71.

Podsumowanie
Należy dodać, ze względu na 

zmiany zasad w tegorocznych eg-
zaminach gimnazjalnych zapre-
zentowanych wyników procento-
wych, nie da się odnieść i porów-
nać do tych uzyskiwanych w po-
przednich latach. Dla zobrazowa-
nia pewnych prawidłowości kra-
jowych prezentujemy też przy-
gotowane przez CKE zobrazowa-
nie średnich wyników uzyskiwa-
nych w miejscowościach o róż-
nych   wielkościach.

Prawidłowość  zachodząca w 
kraju wynikająca z tego zestawie-
nia, że im większa miejscowość 
tym lepsze wyniki uczniów na eg-
zaminach gimnazjalnych, w przy-
padku naszego powiatu potwier-

dziła się tylko fragmentarycznie, 
dotyczy to przypadku Golenio-
wa. Natomiast w przypadku No-
wogardu i Maszewa okazało się, 
że uczniowie z mniejszych miej-
scowości jak Stepnica czy Przy-
biernów uzyskują wyniki lepsze. 
Ale jednak, tak jak wynika jasno z 
danych CKE, średnio cały powiat 
na tle kraju a nawet słabego na-
szego województwa wygląda jesz-
cze bardziej marnie. W gminie 
Nowogard zaś jak na razie jedy-
nym „odnoszącym sukcesy” jest 
jej burmistrz Robert Czapla, który 
nieustannie pierś swą do nagród i 
pochwał wypina i to mimo obiek-
tywnie tragicznie słabych porów-
nawczo wyników w różnych  ob-
szarach podległych burmistrzowi 
jako organowi gminy. I nie chodzi 
tylko o oświatę, ale także m.in. o 
nakłady na inwestycje infrastruk-
turalne, dbałość o źródła zapew-
niające dochody gminie czy o ja-
kość  usług, jakie ustawowo admi-
nistracja samorządowa zobowią-

zana jest świadczyć obywatelom. 
O konkretach  w tych zakresach 
niejednokrotnie pisaliśmy w DN, 
wypełniając w ten sposób zarów-
no informacyjną, jak i kontrolną 
funkcję prasy wynikającą zarów-
no z prawa prasowego, jak i oby-
czaju demokratycznych państw 
prawa. Jednocześnie informu-
jemy naszych Czytelników, że z 
powodu świadomości obowiąz-
ku jaki na prasie w cywilizowa-
nym świecie spoczywa nie reagu-
jemy na   notoryczne „obszczeki-
wanie”, jakie  dochodzi do nas z 
kart gminnej szczekaczki. Wyda-
wany za pieniądze podatnika biu-
letyn gminny łamie wszelkie zasa-
dy przyzwoitości, jakie w kulturze 
ludzi czytających i posługujących 
się piórem obowiązują, zupełnym 
absurdem jest także przypisywa-
nie  sobie przez tutejszy propa-
gandowy biuletyn roli mass- me-
dium. No chyba, że chodzi o me-
dium typu „czary-mary”.
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z jęz. polskiego (62)

śred. powiatowa 
z matematyki (43)

G
O

LE
N

IÓ
W

PR
ZY

BI
ER

N
Ó

W

ST
EP

N
IC

A

N
O

W
O

G
A

RD

O
SI

N
A

M
A

SZ
EW

O

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych 2016 w szkołach poszczególnych gmin powiatu goleniowskiego

Średnia krajowa: j. polski (69), matematyka (49)
Średnia wojewódzka: j. polski (64,93), matematyka (47,17)

Język polski
Wieś   - śr. 67   

 Miasto do 20 tys. -  śr. 67   
 Miasto od 20 tys. do 100 tys. – śr. 69       

Miasto powyżej 100 tys.- śr.  72        

Matematyka
 Wieś- śr. 47

 Miasto do 20 tys.- śr. 46
 Miasto od 20 tys. do 100 tys.- śr. 49

 Miasto powyżej 100 tys.- śr. 54

18.04.2016.r. Gimnazjaliści z  Zespołu Szkół Publicznch w Osinie przed wejściem  na 
egzamin z części humanistycznej
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Są chwile, kiedy człowiek najbardziej potrzebuje 
obecności drugiej osoby...

Księdzu bartoszowi Wachowi i panu organiście 
Pawłowi Włochowiczowi za modlitwę i piękną 

oprawę liturgii pogrzebowej, oraz wszystkim, 
którzy wspólnie z nami żegnali naszą ukochaną 

Mamę, Teściową, Babcię i Prababcię 

śp. Helenę Simińską
podziękowania składa Rodzina

PODZIękOWaNIa

Gdy dopełnił się czas Jego 
wzięcia [z tego świata], posta-
nowił udać się do Jerozolimy i 
wysłał przed sobą posłańców. 
Ci wybrali się w drogę i przy-
szli do pewnego miasteczka sa-
marytańskiego, by Mu przygo-
tować pobyt. Nie przyjęto Go 
jednak, ponieważ zmierzał do 
Jerozolimy. Widząc to, ucznio-
wie Jakub i Jan rzekli: Panie, 
czy chcesz, a powiemy, żeby 
ogień spadł z nieba i znisz-
czył ich? Lecz On odwróciw-
szy się zabronił im. I udali się 
do innego miasteczka. A gdy 
szli drogą, ktoś powiedział do 
Niego: Pójdę za Tobą, dokąd-
kolwiek się udasz! Jezus mu 
odpowiedział: Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne - gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł 
oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź 
za Mną! Ten zaś odpowiedział: 
Panie, pozwól mi najpierw 
pójść i pogrzebać mojego ojca! 
Odparł mu: Zostaw umar-
łym grzebanie ich umarłych, 
a ty idź i głoś królestwo Boże! 
Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę 
pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z mo-
imi w domu! Jezus mu odpo-
wiedział: Ktokolwiek przykła-
da rękę do pługa, a wstecz się 
ogląda, nie nadaje się do króle-
stwa Bożego. (Łk 9,51-62)

Patrzymy dziś na Jezusa posy-
łającego. Wysyła On dwóch spo-
śród swoich uczniów do pobli-
skich miast i wiosek aby przy-
gotowali Mu miejsce. Dwójka 
apostołów ochoczo, pełni zapa-
łu ruszyli w drogę, na misję, któ-
rą wyznaczył im Mistrz. Tak jak 
szybko ruszyli, tak też szybko 
ich zapał i optymizm zgasł. Do-
świadczyli porażkę. Ich inten-
cje były dobre. Chcieli przygoto-
wać dla swojego Pana miejsce na 
odpoczynek, lecz ich nie przy-
jęto. Ich serca pochłonął gniew. 
W swoje oburzenie chcieli wcią-
gnąć także Jezusa. Nie miał On 
pretensji do Samarytan, że Go 
nie przyjęli. Znał dobrze realia 
relacji Żydzi- Samarytanie. Miał 
pretensje do swoich posłańców, 
że dali się wyprowadzić z rów-
nowagi, że pozwolili aby gniew 
owładnął ich serce. To wszyst-
ko było wynikiem porażki, któ-
rą ponieśli. To jest odpowied-
ni moment aby każdy z nas po-
patrzył na swoje życie. Jakich ja 
porażek doświadczyłem? Jakie 
uczucia, emocje mi wtedy towa-
rzyszyły? Jak porażka wpłynęła 
na moje dalsze życie, postępo-
wanie? Każde, nawet najmniej-
sze, trudne doświadczenie jest 
zawsze momentem zwrotnym w 
naszym życiu. Dochodzi w nas 
do konfrontacji. Pytanie jest jak 
wpływa na mnie porażka: czy 
jest dla mnie przysłowiowym 
gwoździem do trumny, a może 
jednak jest dla mnie motywacją 
do dalszego, wzmożonego wy-
siłku? Którą opcję wybrałby Je-
zus? Którą by wskazał jako wła-
ściwą? Każda porażka powinna 
być dla nas momentem do re-
fleksji. Należy zastanowić się co 
było nie tak, jakich błędów na-
leży unikać i nad czym powinie-
nem jeszcze popracować. Poraż-
ka ma być moją drogą do sukce-
su. To doświadczenie niepowo-
dzenia przez dwóch apostołów 
powinno nauczyć ich cierpli-
wości, łagodności, stawania się 

człowiekiem opanowanym. Bar-
dzo szybko to zdarzenie pokaza-
ło im, że tak nie jest. Patrzymy 
dziś na apostołów, których zada-
niem jest bycie posłanym. Jezus 
posyła swoich uczniów. Frag-
ment dzisiejszy Ewangelii poka-
zuje nam 3 błędy posłania. Na 
drodze Jezusa pojawia się czło-
wiek, który Mistrzowi składa 
propozycję: pójdę za Tobą do-
kądkolwiek się udasz. Jezus uka-
zuje mu, że ma błędną wizję po-
słannictwa. Ma jakiś swój obraz. 
To Jezus jest tym, który posyła 
nie zaś ktoś wymusza na Jezusie 
by być posłanym. Odnosi się to 
dziś do tych, którzy „wmawiają” 
sobie, że są posłani przez Pana, 
że są Jego prorokami, a ich po-
stępowanie ukazuje ich fałszy-
wość. W drugim przypadku Je-
zus wybiera człowieka. Propo-
nuje mu bycie Jego posłańcem. 
Ten jednak zajęty jest sprawa-
mi doczesnymi. Jego serce jest 
nieobecne. Taką sytuację znacz-
nie częściej możemy dziś spo-
tkać. Jezus wielu młodych wy-
biera do bycia Jego posłańcami, 
do niesienia innym Dobrej No-
winy. Oni jednak są pochłonięci 
doczesnością, od której nie po-
trafią się oderwać. Chcą pójść za 
Jezusem jednak są zbyt słabi by 
zostawić swoją teraźniejszość. 
Ostatnim przykładem błędnego 
posłania jest owlekanie decyzji. 
Jezus wymaga od nas radykali-
zmu. Podejmowania decyzji tu i 
teraz. Trzeci człowiek nie potra-
fił pójść od razu, zwlekał. Każ-
dy z nas zaproszony jest przez 
Jezusa aby być posłańcem Do-
brej Nowiny. Dzisiejszemu świa-
tu potrzeba świadków nadziei. 
Świadków niosących miłość mi-
łosierną. Jezus pragnie dziś za-
prosić Ciebie na tę drogę zachę-
cając też do tego byś doświad-
czając porażek nie poddawał się, 
ale szedł dalej, bo za Tobą idzie 
już Jezus ze swoją mocą!

Jezu proszę Cię, abym stawał 
się twoim posłańcem. Bym szedł 
dokądkolwiek Ty chcesz, aby lu-
dzie usłyszeli o tym jak bardzo 
ich kochasz. 

Ks. Krystian Dylewski Stanisław Wierzbicki: 78, zmarł 21.06.2016r., pogrzeb odbędzie się 
24.06.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

knaga modlitwą zaczyna sezon

Poświęcenie  
wód jeziora
dzisiaj tj. piątek, o godz. 19:00, przy siedzibie Stowarzysze-
nia Żeglarskiego Knaga, na plaży miejskiej odbędzie się po-
święcenie wód jeziora. 

Krótkiemu nabożeństwu bę-
dzie przewodniczył ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko. Nad brzegiem 
jeziora, zgromadzeni będą się 
modlili za bezpieczeństwo na je-
ziorze w trakcie rozpoczynające-
go się właśnie dzisiaj sezonu ką-
pieliskowego, a także za tych, któ-
rzy w wodach naszego akwenu 

stracili życie. Ksiądz Proboszcz 
poświęci też symbolicznie wodę 
w jeziorze. 

Organizatorzy tj. Knaga, za-
praszają wszystkich chętnych do 
udziału w modlitwie nad brze-
giem jeziora. 

MS

Uwaga - zmiany godzin w kościołach

Wakacyjny porządek 
Mszy św. 
Wraz z nadejściem wakacji w kościołach wprowadzane są 
zmiany w porządku Mszy Świętych. 

 Tak od lat jest chociażby w 
przypadku parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie. Nowością w tym 
roku jest, że w czasie wakacji nie 
będzie odprawiana w niedzielę 
Msza św. o godz. 12:30. Natomiast 
wieczorna Msza św. będzie się od-
bywać o 20:00. W dni powszednie 
zmiany są takie same jak co roku. 
Msza św. poranna została prze-
niesiona z godziny 7:00 na 8:00, a 
wieczorna z 18:00 na 19:00. W so-
boty pozostają dwa nabożeństwa, 
pierwsze o godzinie 9:00, a drugie 
o 19:00. W kościołach filialnych 
tej parafii godziny Mszy św. pozo-

stają bez zmian w okresie wakacji. 
Jeśli chodzi o osiedle Bema, to 

w samym kościele parafialnym pw. 
MB Fatimskiej, Msze św. w czasie 
wakacji odbywają się według nor-
malnego porządku.  Zmiany doty-
czą tylko kościołów filialnych  znaj-
dujących się w Miętnie i Lestkowie. 
Tam w niedzielę Msze św. będą się, 
przez najbliższe dwa miesiące, od-
bywać kolejno o godz. 10:00 i 11:00. 

W parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego jak na razie żadnych zmian 
w kwestii porządku mszy św. w 
okresie wakacji nie dokonano. 

MS



24-27.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Są już pierwsze propozycje 

Może rondo Pileckiego ...? 
trwająca od kilku dni budowa ronda, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i boh. War-
szawy, stała się przyczynkiem do krótkiej dyskusji w radzie Miasta na temat tego, jak i  czy 
w ogóle nazwać mające powstać rondo. 

Podniesiony temat konieczno-
ści nadania nazwy dla nowo po-
wstającego ronda szybko pod-
chwycił radny Marcin Nierad-
ka... Jego zdaniem rondo powin-
no otrzymać imię rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego, żołnierza AK, 
więźnia i organizatora ruchu opo-
ru w obozie w Auschwitz, jednego 
z bardziej zasłużonych bohaterów 
w historii Polski. 

-Jeżeli będziemy się zastana-
wiać nad nazwą ronda, to propo-
nuję, aby nazwać je imieniem rot-
mistrza Pileckiego. Nie mamy jesz-
cze ulicy upamiętniającej tę postać 
w naszym mieście, a warto w ten 
sposób uhonorować zasłużonego 
dla wolności Polski, Żołnierza AK  
– powiedział radny M. Nieradka. 

Pomysł radnego Nieradki naj-
wyraźniej nie przypadł jednak do 
gustu burmistrza Roberta Czapli. 
Jego zdaniem lepiej unikać nazw 
odwołujących się do zdarzeń czy 
postaci historycznych, które z 
różnych powodów, mogą budzić 

kontrowersje, na rzecz nazw „bez-
pieczniejszych” np.  odnoszących 
się do otoczenia przyrodnicze-
go. W trakcie wypowiedzi bur-
mistrz uznał, że rondo można też 
nazwać na cześć wymiany z part-
nerskim miastem Heide w Niem-
czech, gdzie mają już ulicę Nowo-
gardzką. Miejsce to, jak przyznał 
R. Czapla, zrobiło na nim ogrom-
ne wrażenie, podczas ubiegłoty-
godniowej wizyty w tym mieście. 

Dyskusja w tym temacie z pew-
nością jeszcze powróci, o czym 
oczywiście będziemy informo-
wali. Swoją drogą zachęcamy na-
szych czytelników do przysyłania 
propozycji nazwy ronda, które w 
odpowiednim czasie opublikuje-
my. 

Warto dodać, że postać Witolda 
Pileckiego już przed dwoma laty 
w marcu uczcili goleniowianie, 
nazywając główny plac w mieście, 
znajdujący się przy ul. Konstytu-
cji imieniem Rotmistrza i stawia-
jąc tam Pomnik Niepodległości. 

Warto także dodać, że w uroczy-
stościach nadania nazwy i odsło-
nięcia pomnika uczestniczyli cór-
ka i syn W. Pileckiego. Rotmistrz 
Witold Pilecki swoje  niebywałe 
oddanie dla Polski wyraził m.in. 
podjęciem misji organizowa-
nia ruchu oporu w Auschwitz.W 
tym celu dał się dobrowolnie za-
mknąć w tej przerażającej fabryce 
śmierci. ”W nagrodę” za służenie 
niepodległej Polsce, zakatowany 
przez komunistów po zakończe-
niu wojny, grób nadal poszuki-
wany. Brytyjski historyk Michael 
Foot, autor książki „Sześć twarzy 
odwagi”, uznał Pileckiego za jed-
nego z sześciu najodważniejszych 
na świecie członków ruchu oporu 
w czasie II wojny światowej. Ro-
bert Czapla, burmistrz Nowogar-
du, uznał W. Pileckiego za postać 
budzącą kontrowersje... Nie wia-
domo czy płakać czy śmieć się czy 
wiać stąd, gdzie się taką władzę 
trzyma jeszcze u władzy.    

MS

„Nie umiera ten, kto trwa w sercu i pamięci naszej"
Szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci wieloletniego 
pracownika  i LO w nowogardzie  

śp. Franciszka tarczykowskiego 
rodzinie zmarłego  

składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i pracownicy Szkoły

Czasem wystarczy zaproponować łyk gorącej herbaty...

Podziękowania Personelowi medycznemu z Oddziału Chirurgicznego Szpitala w 
Nowogardzie, szczególnie pielęgniarkom: Małgorzacie Korpa i bożenie Kępniak 
za troskliwą opiekę i wsparcie w najtrudniejszych chwilach, a także lek.: Marzenie 

drobińskiej i dorocie tomasiak  z Przychodni Praxis II, 
za fachową pomoc medyczną w czasie choroby 

naszej ukochanej Mamy i Teściowej

śp. Heleny Simińskiej
składają córki i synowie z rodzinami

kONDOleNCjePODZIękOWaNIa

Źródło Freedron

Kino na weekend 
„alicja po 
drugiej  
stronie lustra”

24.06.2016, godz. 17.00
25.06.2016, godz. 17.00
26.06.2016, godz. 17.00
przygodowy, fantasy, familijny
USA / 2015 / 113 min.
Od lat: 7
Gwiazdorska obsada „Alicji w 

Krainie Czarów” z Johnnym Dep-
pem, Anną Hathaway, Mią Wasi-
kowską i Heleną Bonham Carter 
na czele powraca na ekrany kin 
w nowej adaptacji powieści Lewi-
sa Carolla „Alicja po drugiej stro-
nie lustra”.

Zanim się 
obudzę

24.06.2016, godz. 19.30
25.06.2016, godz. 19.30
26.06.2016, godz. 19.30
horror
USA / 2015 / 96 min.
Od lat: 15

Młode małżeństwo, po tragicz-
nej stracie ukochanego syna, ad-
optuje ośmioletniego chłopca. 
Jessie i Mark robią wszystko, by 
stworzyć dziecku kochającą się i 
szczęśliwą rodzinę. Szybko oka-
zuje się jednak, że Cody, który 
jest uroczym i grzecznym chłop-
cem, skrywa mroczny sekret. Kie-
dy Cody zasypia, jego sny stają się 
rzeczywistością. Koszmary rów-

nież… Rodzinę zaczynają na-
wiedzać wyśnione przez chłop-
ca demony. Jessie i Mark zrobią 
wszystko, by dotrzeć do źródła lę-
ków syna, zanim ich życie zmieni 
się nie do poznania.

źródło NDK

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 
91 392 21 65
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WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

„Za trudną pracę z nami i okazane serce, 
chylimy głowy w ogromnej podzięce”  

dla  

Naszego wychowawcy 
jacka jackowskiego 

Klasa III D 
Gimnazjum nr 2

Wybierz jeden z kierunków studiów

1cel.zut.edu.pl

» architektura i urbanistyka
» architektura krajobrazu
» automatyka i robotyka 
» biologia
» biotechnologia
» budownictwo
» budownictwo (inżynier 

europejski)
» budowa jachtów 
» chemia
» chłodnictwo i klimatyzacja
» ekonomia

» elektronika i telekomunikacja
» elektrotechnika 
» energetyka
» gospodarka i zarządzanie 

środowiskiem wodnym
» gospodarka przestrzenna 
» informatyka 
» inżynieria bezpieczeństwa 
» inżynieria chemiczna 

i procesowa
» inżynieria cyfryzacji
» inżynieria materiałowa

» inżynieria materiałowa 
(w języku angielskim) – studia 
odpłatne

» inżynieria środowiska
» kynologia
» mechanika i budowa maszyn
» mechatronika
» medycyna roślin
» mikrobiologia stosowana
» nanotechnologia  
» oceanotechnika
» ochrona środowiska

» odnawialne źródła energii
» ogrodnictwo
» projektowanie architektury 

wnętrz i otoczenia NOWOŚĆ!
» rolnictwo
» rybactwo
» technika rolnicza i leśna
» technologia żywności 

i żywienie człowieka
» technologia chemiczna
» teleinformatyka 
» transport

» turystyka i rekreacja
» wzornictwo
» zarządzanie
» zarządzanie bezpieczeństwem 

i jakością żywności 
» zarządzanie i inżynieria 

produkcji 
» zootechnika

Uczelnia powstała z połączenia Akademii Rolniczej 
w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

rekrutacja
trwa

Mamy jedne z najwyższych stypendiów w Polsce: socjalne do 850 zł/m-c; 
zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
obiekcie innym niż dom studencki 300 zł/m-c; stypendium rektora do 650 zł/m-c;  
stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych  400 zł/m-c.

CENY W DOMACH STUDENCKICH JUŻ OD 315 zł! Studia za granicą w ramach 
wymiany studenckiej ERASMUS PLUS – od 300 do 500 euro/m-c.

1cel.zut.edu.pl#ZUT

"Wszystko co tylko miłe na świecie, 
wszystko co tylko pomyślnosć wróży,
niech się Wam w jedno ogniwo splecie 
i bedzie szczęściem w życia podróży"

 Z okazji Diamentowej Rocznicy Ślubu, 
Kochanym Rodzicom

Helenie i Kazimierzowi 
Tomana

          za miłość, ciepło rodzinne, 
        za ogromne serca,

         Wdzięczne córki z rodzinami
60

lat
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Systemy antenowe i Cyfrowa Telewizja Naziemna DVB-T HD Dariusz Pawelec 

Kiedy była złota era telewizji satelitarnej w Polsce? 
Pan dariusz Pawelec reprezentuje firmę diament-Sat z nowogardu, która z wieloletnim doświadczeniem specjalizuje się w montażu, modernizacji syste-
mów oraz instalacji telewizji Satelitarnej(nC+, Cyfrowy Polsat, Orange, Fta i inne) i telewizji naziemnej dVb -t,S. dlatego tym razem w ramach stałe-
go cyklu „nasi przedsiębiorcy” porozmawiamy o tym ciekawym zawodzie, którego usługi świadczy pan dariusz. 

dziennik nowogardzki: Panie 
dariuszu, tytułem wstępu, nie-
mieckojęzyczne kanały pokazu-
jące mecze euro 2016 - zosta-
ły odłączone z listy programów 
Cyfrowego Polsatu. na reakcję 
kibiców nie trzeba było długo 
czekać, czego dowodem był sto-
sowny transparent na stadionie 
we Francji? 

dariusz Pawelec – Tak, widzia-
łem ten transparent. Dlatego tutaj 
mogę powiedzieć jedynie tylko tyle, 
że jest to indywidualna decyzja te-
lewizji Polsat, która jak wiemy na-
była prawa do transmisji Euro. 
Proszę mi wybaczyć, że mój ko-
mentarz będzie bardzo powściągli-
wy, bo pewnie czytelnicy tutaj spo-
dziewali się, jako eksperta, o bar-
dziej szczegółowe wyjaśnienia, ale 
tak się składa, że mam umowę z tą 
właśnie firmą na montaż i obsługę 
tej stacji. Dlatego tu muszę się już 
powstrzymać od dalszej wypowie-
dzi na ten temat, który niewątpli-
wie elektryzuje wszystkich kibiców 
w naszym kraju.

Wielu kibiców piłki nożnej 
śledzi wszystkie rozgrywki euro 
nie tylko na kanałach Polsatu, 
ale także dostępnych na platfor-
mie cyfrowej stacji kanałów nie-
mieckich. Ku ich zaskoczeniu, 
oba zniknęły z pozycji, na któ-
rych wcześniej były dostępne. 
internauci nie szczędzą krytycz-
nych komentarzy wobec Polsatu 
i Prezesa Solorza? 

Widziałem te komentarze w In-
ternecie i tutaj muszę powiedzieć 
tyle, że interes jest po dwóch stro-
nach barykady. Kibic chce obejrzeć 
mecz, a Polsat odzyskać zainwesto-
wane pieniądze. Dlatego nie wiem, 
co powiedzieć dalej? Nie mam po-

jęcia, czym spowodowana była ta 
decyzja, ale sam jestem kibicem 
piłki nożnej a w szczególności na-
szej reprezentacji, która teraz na-
prawdę gra bardzo dobrze i z mo-
ich obserwacji wróżę, że naprawdę 
zajdzie bardzo wysoko. Dlatego po-
wiem, że kibice mogą czuć zawie-
dzenie z powodu tego „kodu”. Te-
lewizja prywatna rządzi się swo-
imi prawami. Ale tu najważniej-
szy jest zysk, który tłumaczony 
jest późniejszymi inwestycjami w 
nowe technologie, które mają słu-
żyć i bardziej uatrakcyjnić oglądal-
ność. Polsat zawsze był otwarty na 
innowacyjność. A jak pan dobrze 
wie, jest to dziedzina, która kosz-
tuje i musi być non stop aktualizo-
wana. A do tego potrzebne są bar-
dzo wielkie pieniądze, które telewi-
zja musi pozyskiwać.

zainteresowanie usługami, 
jakie pan świadczy, na pewno 
wzrosły przed trwającymi we 
Francji Mistrzostwami europy 
w Piłce nożnej? 

Panie redaktorze mecze na  Euro 
we Francji, i oglądane przez Pola-
ków, są teraz chyba najważniej-
szym transmitowanym programem 
telewizyjnym. Dlatego dla praw-
dziwego kibica, jakość obrazu musi 
być niemal idealna. Toteż moja ak-
tywność jest jak najbardziej wska-
zana, bowiem klienci kupując so-
bie nowy, często bardzo zaawan-
sowany technologicznie, telewi-
zor z wszelkimi systemami, ocze-
kują idealnej i doskonałej jakości. 
Toteż pracy mam, i jest ona głów-
nie związana z poprawnym usta-
wieniem anteny, która perfekcyj-
nie będzie „wyłapywać” obraz, któ-
ry teraz jest już w jakości HD. Ten 
fach znam od wielu  lat, prawie 

szkolnych. Dlatego mogę tu bar-
dzo fachowo i solidnie podejść ofe-
rując instalację anteny tak, by ob-
raz był najwyższej jakości. Dyspo-
nuję profesjonalnymi narzędziami, 
urządzeniami oraz pomiarowy-
mi, a także stosuję materiały wyso-
kiej jakości począwszy od przewo-
du antenowego, poprzez wtyki an-
tenowe itp. 

Wobec tego podsumujemy 
pana wcześniejsze wypowiedzi, 
co więc jeszcze może pan zaofe-
rować klientowi? 

Świadczę usługi w zakresie zwią-
zanym z technologią cyfrowej tele-
wizji naziemnej DVB-T i HD. Dla-
tego skupiam się na takich pracach 
jak: instalacje indywidualne, insta-
lacje zbiorcze, konserwacje anten, 
jak również modernizacja i serwis 
anten. A dla mało zorientowanych 
w tej dziedzinie, doradztwo tech-
niczne. 

dowiedziałem się również, że 
ma pan także tzw. „Pogotowie 
serwisowe”. na czym to polega?

Zgadza się. I jest ono z dojazdem 
do klienta po wykonaniu do mnie 
telefonu, którego jest 795-279-165. 
Dlatego jeżeli ktoś ma problem z 
obrazem lub jego jakością w bar-
dzo dobrej klasie telewizora niech 
śmiało do mnie dzwoni. Podjadę, 
zobaczę i zrobię. 

Panie darku. Cofnijmy się te-
raz do przeszłości. Koniec lat 80 

i początek lat 90, to złota era tele-
wizji satelitarnej w Polsce. Wów-
czas anteny satelitarne monto-
wane były masowo. Czego efek-
tem były balkony przyozdobio-
ne nie kwiatami, lecz antenami? 

To były niesamowite czasy dla tej 
dziedziny, bo może to nieprawdo-
podobnie zabrzmi, ale anteny sate-
litarne były takim synonimem luk-
susu, na który wówczas nie mogło 
sobie pozwolić wiele osób. Dziś jak 
wiemy antena jest już standardem, 
na którą stać niemal każdą pol-
ską rodzinę. Pozostaje tylko kwe-
stia, jaką platformę wybrać? Przed 
pana przyjściem do mnie poczyta-
łem sobie trochę na ten temat sta-
tystyk i dowiedziałem się, że w Pol-
sce mamy 13,6 mln gospodarstw 
domowych. Największy segment 
tworzą bez wątpienia użytkownicy 
płatnej telewizji. 4,3 mln abonen-
tów korzysta z telewizji kablowych 

UPC, Vectra,. Co do największej 
ilości to liderem na rynku jest plat-
forma cyfrowa niewątpliwie Cyfro-
wy Polsat z 3, 5 mln abonentów. 
Zaś z kolei 2,1 mln abonentów po-
siada platforma nc+. To oznacza, 
że łącznie w Polsce mniej więcej 10 
mln gospodarstw domowych płaci 
za dostęp do telewizji.

to ja teraz zapytam, czy dVb-
-t może być atrakcyjne dla plat-
form cyfrowych, co daje nam te-
lewizja naziemna?

Wydaje mi się, że alternatywą 
dla telewizji satelitarnej i kablo-
wej jest właśnie standard DVB-
-T, – czyli telewizja naziemna. Ka-
nałów w tej propozycji jest „tylko” 
ponad 30, ale dla osoby, która nie 
chce ponosić dodatkowych kosz-
tów, jest to warte przemyślenia roz-
wiązanie, które na pewno jest ko-
rzystne. Tutaj aż się prosi, by przy-
pomnieć czas, gdy w telewizji były 
tylko2 programy, które mieliśmy do 
wyboru. A mianowicie 1 i 2, któ-
re były transmitowane, z tego co mi 
wiadomo, tylko do godziny 24:00.

Mam wrażenie, że nowogard 
jest bardzo dobrze zurbanizo-
wany pod kątem telewizji sate-
litarnej? Czy nowogardzianie 
wciąż chcą zakładać sobie tę for-
mę rozrywki i czego szukają w 
ofercie? 

Potwierdzam, że w naszej gmi-
nie jest ten rynek ciągle z możliwo-
ściami, bo technologia się nieusta-
jąco rozwija, a wraz z nią apetyt 
klienta na jakość, doskonałość ob-
razu i dźwięku. Dlatego ta forma 
rozrywki wciąż jest niezaspokojo-
na, co daje mi możliwości dalszej 
pracy w tym zawodzie, na który 
mam wyrobione specjalne upraw-
nienia potwierdzone egzaminem. 
Dlatego ta praca będzie dotąd, do-
kąd będzie rozwijać się technologia 
systemów antenowych, które ja ob-
sługuję, a mianowicie cyfrowy Pol-
sat, nic+ HD, Orange HD, TV Cy-
frowa i niekodowane FTA. Dziś te-
lewizor kolorowy jest już przeżyt-
kiem, teraz weszła era smart tele-
wizorów, które mają w sobie wie-
le możliwości, w tym połączenie z 
Internetem.

Kończąc już nasze spotkanie 
zapytam, panie darku, naziem-
na telewizja cyfrowa jest obecna 
w Polsce od 2013 roku, jaką wi-
dzi pan dla niej przyszłość? 

Zdecydowanie widzę dobrą 
przyszłość. Tutaj powiem panu, że 
programów jest coraz więcej, a ja-
kość ich nadawania oraz odbio-
ru staje się coraz lepsza. Dlatego 
nie dziwi mnie fakt, że już znacz-
ny procent Polaków ogląda tylko 
naziemną telewizję cyfrową, któ-
ra przeszła cyfrowe tsunami i bę-
dzie dalej się rozwijać w kolejnych 
latach. Dlatego pozostaje mi nadal 
przyswajać  wiedzę i uaktualniać 
ją oraz dobrze wykonywać swoje 
usługi dla klientów, którzy zechcą 
do mnie zadzwonić i wezwać mnie 
do serwisu czy montażu TV SAT.                                                                                                   

Rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

Dariusz Pawelec zajmuje się od wielu lat montażem i serwisem TV, SAT

Masz problem z montażem anten lub instalacji, potrzebujesz pomocy. Pan Darek 
postara się to rozwiązać
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jan Czesław kozakowski

 Moje biblioteki
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec nowych Wyszomierek, absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskiego 
Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w dn. dzisiaj rozpoczynamy 
publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez pana Jana noszącego tytuł: „Moje biblioteki”. aczkolwiek autor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako 
miłośnika książek to scenerią tego „życia z książką”  jest także, a nawet głównie ziemia nowogardzka. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie 
to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym nowogardowi.  Materiał zaprezentujemy w dwu  odcinkach. dzisiaj odcinek pierwszy  Książ-
ka była w moim życiu cały czas, od pierwszych zapamiętanych lat dzieciństwa. Pierwszą książkę czytała mi wieczorami Matka. była to powieść o ludziach 
żyjących w czasach prehistorycznych, mieszkających w jaskiniach, zatytułowana Łowcy mamutów. Jej autorem był czeski pisarz  eduard Štorch. Musiało to 
być polskie wydanie z 1949 lub 1951. 

W naszym domu była przed-
wojenna jeszcze książka o histo-
rii Polski. Widać było, że była czę-
sto czytana, gdyż była dość znisz-
czona, nie miała kilku pierwszych 
kartek. Szkoda, że gdzieś zaginęła, 
można byłoby porównać ówcze-
sny opis historii naszej Ojczyzny 
ze współczesnym.

Podczas jednego z pobytów w 
Nowogardzie Matka kupiła mi, 
jeszcze w starej księgarni przy 
zejściu do jeziora (schodów jesz-
cze chyba wtedy nie było), pięk-
nie ilustrowaną książkę o egzo-
tycznych zwierzętach. W księgar-
ni pracowała wówczas pani Zyta. 
Parę lat później księgarnię prze-
niesiono do nowego budynku po 
drugiej stronie ul. Jedności Naro-
dowej (obecnie 3 Maja). Pani Zyta 
też tam pracowała.

W 1955 poszedłem do Szkoły 
Podstawowej w Długołęce. Była 
tam biblioteka szkolna; prowadzi-
ła ją jedna z nauczycielek. W któ-
rejś klasie mój Ojciec udał się do 
szkoły i powiedział nauczyciel-
ce prowadzącej tę bibliotekę, żeby 
nie wypożyczała mi za dużo ksią-
żek, gdyż zaniedbuję naukę czy-
tając literaturę piękną. Jednak ja-
kiś czas później pojechał do No-
wogardu i  kupił mi  kilka książek, 
m.in. O mitrę hospodarską Teodo-
ra Jeske-Choińskiego, Pisma wy-
brane Stefana Żeromskiego, Sza-
lupę Stephena Crane’a, Przez Mon-
te Cassino do Polski 1944-1946 Al-
fonsa Mrowca, Wybuch w Norsk-
-Hydro (z serii Tygrys). Było to ja-
kieś trzy lata przed Jego śmiercią.

W latach 1945-1954 istnia-
ła Gmina Długołęka, obejmują-
ca znaczną połać ówczesnego po-
wiatu nowogardzkiego. W 1949 
siedziba Gminnej Rady Narodo-
wej została przeniesiona do Wy-
szomierza, do budynku wybudo-
wanego przez Niemców na po-
czątku XX wieku. W 1954 w miej-
sce Gminnych Rad powołano 
Gromadzkie Rady Narodowe, w 
tym GRN w Wyszomierzu. Przy 
Prezydium GRN znaleziono też 
miejsce na Bibliotekę Gromadz-
ką, której zbiory do tej pory prze-
chowywane były w jednym z do-
mów prywatnych w Wyszomie-
rzu. Przenoszeniem księgozbioru 
do nowej siedziby zajęła się mło-
dziutka mieszkanka Wyszomie-
rza, Ludwika Rusiniak, zatrud-

niona jako bibliotekarka. Jesienią 
1955 najpilniejszym czytelnikiem 
tej biblioteki stał się Seweryn Ko-
zakowski, mój brat. Mają rację na-
ukowcy twierdząc, że czytelnic-
two ma duży wpływ na stosunki 
społeczne, gdyż rok później Lu-
dwika została moją bratową. 

W dzienniku nowogardzkim 
nr 98(2429) z 22.12.2015 uka-
zał się artykuł p. Jana Kopyciń-
skiego, Franciszek Wójcik – twór-
ca nowogardzkiej biblioteki. Na 
str. 10 umieszczono zdjęcie, które 
jest również w zbiorach mojej bra-
towej. Na schodach Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ówczesnej ul. Jedności Naro-
dowej stoi 12 osób, w tym i moja 
bratowa (niższy rząd, czwarta od 
lewej). Zdjęcie zrobiono zapew-
ne w 1955, gdyż na budynku są ta-
blice: Powiatowa biblioteka Pu-
bliczna (z lewej strony drzwi wej-
ściowych) i Miejska biblioteka 
Publiczna (z prawej strony), a nad 
wejściem tablica wspólna.  Zdjęcie 

przedstawia uczestników jednego 
ze szkoleń dla bibliotekarzy po-
wiatu nowogardzkiego organizo-
wanych przez Franciszka Wójcika.

Biblioteka Powiatowa w No-
wogardzie powstała 15 września 
1946. W 1955, po połączeniu z Bi-
blioteką Miejską, powstała Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publicz-
na. 15 lutego 1965 nadano jej imię 
Stefana Żeromskiego. W 1975 sta-
ła się Oddziałem Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Szczecinie. Od 1992, po różnych 
zmianach organizacyjnych, jest 
to Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie. Od 1978 prowa-
dzi swoją działalność w nowo wy-
budowanym budynku przy pla-
cu Wolności 8 (informacje ze stro-
ny: www.nowogard.naszabibliote-
ka.com).

W Kwartalniku poświęconym 
sprawom bibliotek i czytelnic-
twa Pomorza Zachodniego Biblio-
tekarz Zachodnio-Pomorski - nr 
3-4(14-15) z 1964 (str. 181) znala-

złem taki opis sporządzony przez 
Władysława Michnala: „Pierw-
szy ekslibris biblioteki powiatowej. 
Z okazji obchodów XX-lecia Ziemi 
Nowogardzkiej oraz XX-lecia roz-
woju bibliotek Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Nowo-
gardzie wydała ekslibris. Autorem 
ekslibrisu jest artysta plastyk Jerzy 
Baszkowski, który przekazał go do 
PiMP jako dar.” (Kwartalnik do-
stępny na stronie http://zbc.ksia-
znica.szczecin.pl). Obok ów eks-
libris słynnego „Baszy” (1922-
2015), który był nie tylko znanym 
nowogardzkim stomatologiem, 
ale i znakomitym artystą, auto-
rem m.in. wielu wspaniałych ka-
rykatur 

Uczęszczając w latach 1962-
1966 do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie parę razy by-
łem w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece. Częściej jednak bywałem 
w Bibliotece Gromadzkiej w Wy-
szomierzu. Biblioteka znajdowała 
się na I piętrze, obok biura  Prezy-
dium GRN. Prowadziła ją niezwy-
kle sympatyczna pani Janina Try-
ańska. Wszyscy wymawiali jej na-
zwisko jako Trojańska. Kiedyś  by-
łem jej najlepszym czytelnikiem. 
Uwielbiam chodzić do bibliote-
ki. Mógłbym całymi godzinami w 
niej przebywać. Gdy widzę wkoło 
półki pełne książek zapominam o 
całym świecie, czas przestaje pły-
nąć. Trudno się zdecydować, któ-
rą książkę wybrać. Każda jest cie-
kawa, każda czymś pociąga, każda 
inaczej pachnie. 

To pani Tryańska zachęciła 

mnie do poprowadzenia punk-
tu bibliotecznego w Nowych Wy-
szomierkach, w których wówczas 
mieszkałem. Dostałem tablicę 
mniej więcej tak wyglądającą: 

Przymocowałem tablicę na jed-
nym z dwóch 150-letnich dębów 
stojących przed naszym domem, 
chroniących go niczym odwiecz-
ni strażnicy przed burzami. Za-
rabiałem 15 zł miesięcznie, płat-
ne raz na kwartał. Brałem rower, 
duże torby i jechałem do Biblio-
teki Gromadzkiej po dwadzieścia 
– trzydzieści książek. Nieraz tor-
by były wypełnione ponad swoją 
wytrzymałość, rower trzeba było 
prowadzić. Książki były ze swoimi 
kartami, na których wpisywałem 
numer czytelnika, datę wypoży-
czenia i datę zwrotu książki. Każ-
dy czytelnik miał swoją kartę bi-
blioteczną, na której z kolei wpi-
sywało się numer inwentarzowy 
książki oraz datę wypożyczenia 
i zwrotu. Dostałem też skrzyn-
kę do trzymania kart. W Nowych 
Wyszomierkach miałem około 
15 czytelników, choć zdarzały się 
osoby z Redła i Długołęki.

W którymś roku do Biblioteki 
Gromadzkiej przyszło polecenie 
usunięcia ze zbiorów dzieł Leni-
na i innych klasyków marksizmu-
-leninizmu. Było to kilkadziesiąt 
pięknie oprawionych tomów. Nie 
pamiętam, co się z nimi potem 
stało. W każdym razie straciłem 
okazję zaznajomienia się z ich tre-
ścią. Nie wiem, czy jest czego ża-
łować. Wycofane woluminy ozna-
czone były numerami z począt-
ków katalogu bibliotecznego. Tę 
numerację przypisano nowym na-
bytkom bibliotecznym. Ciekawie 
wyglądało, gdy książka sensacyjna 
lub przygodowa, jeszcze pachnąca 
farbą, miała numer 1, 2, 3 itd.

À propos oprawy: W Liceum 
mieliśmy przedmiot o nazwie pra-
ce ręczne. Prowadził go pan Ta-
deusz Babiarz. Uczył różnych cie-
kawych rzeczy, jedną z nich były 
podstawy introligatorstwa. Do 
tej pory mam w swoich zbiorach 
własnoręcznie oprawionego „ty-
grysa”. Książka zaopatrzona w tek-
turowe okładki, wyklejone papie-
rem i płótnem, wzmocniona nić-
mi i klejem, trzyma się bardzo do-
brze po tylu latach.

ciąg dalszy za tydzień
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Festyn dla dzieci w Czermnicy 
W niedzielę, 19 czerwca, odbył się w Czermnicy festyn dla dzieci i nie tylko. Słoneczna pogoda, zapach grilla i widok cukrowej waty, a także wiele atrakcji, 
które przygotowali mieszkańcy oraz rada sołecka na czele z sołtysem wsi, sprawiły, że impreza miała niemalże rodzinny charakter. 

Na dzieciaki czekało mnóstwo 
atrakcji. Były dmuchane zamki i 
przeciąganie liny z bykiem. Do 
wsi przyjechali miłośnicy sta-
rych motocykli oraz wozów mi-
litarnych, zrzeszeni w Stowarzy-
szeniu „Militarni”. Każde dziec-
ko mogło odbyć darmową prze-
jażdżkę często zabytkowymi już 
pojazdami, oczywiście kierowa-
nymi przez ich właścicieli. Za-
dbano też o odpowiedni po-
ziom sportowej rywalizacji. W 
tym celu zorganizowano kon-
kurs strzelania z wiatrówki do 
tarczy, czy też odnajdywania mo-
net ukrytych w trawie za pomo-
cą urządzenia potocznie nazywa-
nego „wyszukiwaczem metali”. 
Ostatnim punktem niedzielnego 
festynu było ognisko i wspólne 
pieczenie kiełbasek. 

W Festynie wzięło udział ok.150 
osób. Zabawa trwała przez długie 
godziny, a z twarzy dzieci, a tak-

że dorosłych, nie schodziły szero-
kie uśmiechy. 

Organizatorzy festynu, czy-
li sołtys, rada sołecka i zaangażo-
wani w przygotowania mieszkań-
cy wsi, nie zapomnieli również o 
sponsorach, którym za pośrednic-
twem gazety DN, pragną bardzo 
serdecznie podziękować za po-
moc w organizacji imprezy. 

Jarek Bzowy 

Członkowie grupy Militarni czuwali nad konkursami i bezpieczeństwem maluchów Na festyn przyszły osoby dorosłe, które miło 
spędziły czas w towarzystwie dzieci

Do dyspozycji dzieci były aż 4 zamki dmuchane 

Jeden  z 36 motocyklistów, którzy w tym 
dniu przyjechali do Czermnicy na Festyn

Pani Iwona wraz z koleżanką  propono-
wały dzieciom słodycze, napoje, grilla 
oraz uśmiech

Każde dziecko mogło zjeść za darmo watę cukrową, grilla i  pozjeżdżać ze  zjeżdżalni
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Zielone Przedszkole 2016

Zielone Groszki

Zielone ElfyZielone FasolkiZielone Jabłuszka

Hanna Kulak

Zielone Koniczynki

Zielone MotylkiZielone ŻółwikiZielone Żabki

Helena ZieleśkiewiczJan KopycińskiJanina Bierła Małgorzata Leszto Siostra KlaudiaJustyna PiaścikKatarzyna Litwin Joanna Wiatr-GocałekJoanna Gornowska Karolina Grygowska Joanna KowalczykIzabela 
Centała-Jasińska

Justyna ZawalHanna SzczepaniakSylwia Strojna Paulina Szpilska Leszek Szpon Katarzyna Szukalska Marian Szymczak Marek Tomasikiewicz Teresa Wieczorek-Mitura Karolina Wołyńska

Emilia ŻabeckaNikola Zając

Oskar Solarski Szymon SzeremetaPaweł Rudziński

Zuzanna Zatwarnicka

Dawid NaruszkiewiczJaśmina Kotowicz Maja Mrówczyńska

Kamil Feliksiak

Leila Mohammad

Daria Feliksiak Julia Giza Aleksandra Gizińska

Wiktor Krawczyk Filip Kujawa

Patryk KonieckoDominik Klauziński

Justyna Kwiecińska Michał CzerniakowskiMaria Wszołek Emilia Bazyl Gracjan BołbotSara Mitura

Eryk ZatwarnickiŁucja Wyszomirska

Marcel SłobodaHanna Skrobisz

Nela Kwietniewska

Ksawery SzablewskiNikola Synowiec

Paulina PisarekZuzanna Niedźwiecka

Bartosz ŁokajJulian Katanowski Ksawery Leśniak

Jakub Dobruchowski

Andżelika Krzywańska Maja Chłopek

Łukasz Danilewski

Karolina Nowak

Pola Fedak

Nikodem Aniszewski

Gabriel Garliński

Maja Cesarska

Wiktoria Kociołek Laura Krusińska

Bartosz KapuścińskiPatryk Grabara

Wioleta Strojna

Antonina ZielińskaKrzysztof Wawrzyniak

Marcel OlawaAmelia Nowak

Wiktor SzostakLiliana Ostrowska

Aleksander NowakKarolina Możejko

Julia MiśkiwSzymon Kępa Dawid Major

Maya Duszyński

Marta Cimcioch

Hubert 
Łyczkowski -Solarski

Jan CyborońKatarzyna Ninard

Sindre Gałka

Mikołaj Adameczek

Marcel Głąbecki

Oskar Bielawski

Julia Krzewiak Andrzej Kułyniak

Oliwier KamińskiNikodem GryciakLena Gortat

Lena Błażewicz

Maciej Święcicki

Lena Michońska

Eryk Dąbrowski

Adam Leyk

Natasza RybickaRobert Pękala

Wiktor Hansen

Eliasz Laskowski

Zuzanna Gajda

Blanka Kostrzanowska

Dorota Jarecka

Maria Jędrzejewska

Maciej Jędras

Michalina Saczyńska

Magdalena Jałowczyk

Wojciech Kołodziej

Wiktoria SpólnikAmelia Obielak

Wiktoria Więzowska Oliwia Wszelak

Jan Zagórski Adam Zakrzewski

Antonina Ochocka Amelia Skowyra

Jan Grzelak

Ilona Apanasiewicz

Maria Sędłak

Tymon Ciechanowski

Aleksander Dudek

Katarzyna Krata

Karolina Jakubiak

Hanna Bekman

Oskar Konopski

Jan Błażewicz

Zuzanna Paś Marceli Rossa

Julian MańkowskiAntonina Kuszyk

Lena Antolak

Kalina ŻytoLily Żmudzka

Natan ZającZuzanna Warzbińska

Olgierd Fedak

Zuzanna Strojny Michał Zaręba

Gaja Sońtka

Nina Śliwińska

Jakub SłomskiKamil Skopiński

Arnold Litwin Błażej Ropiński

Wiktor Grzejdak

Agnieszka Zając

Zofia Piaścik

Mateusz Gałęski Maciej Grabara

Elżbieta Nizińska

Filip Kaniuka

Kacper Barszcz

Roksana Krawczyk

Igor Biernat

Nadia Okoń Maria PawlikHubert Leśniak

Dorian Kurzawa

Julia Awramik

Iga WalczakAntonina 
Tylmanowska

Karolina 
Tchórzewska

Ida Sójka

Franciszek SolarskiFeliks Mańkowski Zuzanna Sokołowska

Franciszek Giziński

Monika Huget

Stanisław Michalak

Lilia Dobrzańska

Antonina Duraj

Agata Kopaczewska

Gabriela Grochala

Franciszek Buriak

Leon Karpiel

Antoni Chróścicki

Patrycja Geolasińska

Antoni MichalakMarcin Krawczyński

Józef Kraszewski

Małgorzata Sikorska

Julia WronowskaAntonina Woroniecka Adam Wyszomirski

Sylwia Gałecka Noemi HetmańskaLidia LuterDagmara Roziewicz Oliwia GolemaAnna Garbaciak

Nataniel WachowiakMichał Szybicki

Amelia SzczęsnaDawid StanisławskiAmelia Pluta

Piotr Olejniczak Jan Paś

Ignacy Łabęcki

Weronika Osajda

Kamil Lasocki Marcel Łosiński Robert Mielczarek

Filip Orłowski Norbert OrłowskiPaulina Olechnowicz

Magdalena 
Naruszkiewicz

Jakub Sobkowiak

Magdalena Żybura



24-27.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zielone Przedszkole 2016

Zielone Groszki

Zielone ElfyZielone FasolkiZielone Jabłuszka

Hanna Kulak

Zielone Koniczynki

Zielone MotylkiZielone ŻółwikiZielone Żabki

Helena ZieleśkiewiczJan KopycińskiJanina Bierła Małgorzata Leszto Siostra KlaudiaJustyna PiaścikKatarzyna Litwin Joanna Wiatr-GocałekJoanna Gornowska Karolina Grygowska Joanna KowalczykIzabela 
Centała-Jasińska

Justyna ZawalHanna SzczepaniakSylwia Strojna Paulina Szpilska Leszek Szpon Katarzyna Szukalska Marian Szymczak Marek Tomasikiewicz Teresa Wieczorek-Mitura Karolina Wołyńska

Emilia ŻabeckaNikola Zając

Oskar Solarski Szymon SzeremetaPaweł Rudziński

Zuzanna Zatwarnicka

Dawid NaruszkiewiczJaśmina Kotowicz Maja Mrówczyńska

Kamil Feliksiak

Leila Mohammad

Daria Feliksiak Julia Giza Aleksandra Gizińska

Wiktor Krawczyk Filip Kujawa

Patryk KonieckoDominik Klauziński

Justyna Kwiecińska Michał CzerniakowskiMaria Wszołek Emilia Bazyl Gracjan BołbotSara Mitura

Eryk ZatwarnickiŁucja Wyszomirska

Marcel SłobodaHanna Skrobisz

Nela Kwietniewska

Ksawery SzablewskiNikola Synowiec

Paulina PisarekZuzanna Niedźwiecka

Bartosz ŁokajJulian Katanowski Ksawery Leśniak

Jakub Dobruchowski

Andżelika Krzywańska Maja Chłopek

Łukasz Danilewski

Karolina Nowak

Pola Fedak

Nikodem Aniszewski

Gabriel Garliński

Maja Cesarska

Wiktoria Kociołek Laura Krusińska

Bartosz KapuścińskiPatryk Grabara

Wioleta Strojna

Antonina ZielińskaKrzysztof Wawrzyniak

Marcel OlawaAmelia Nowak

Wiktor SzostakLiliana Ostrowska

Aleksander NowakKarolina Możejko

Julia MiśkiwSzymon Kępa Dawid Major

Maya Duszyński

Marta Cimcioch

Hubert 
Łyczkowski -Solarski

Jan CyborońKatarzyna Ninard

Sindre Gałka

Mikołaj Adameczek

Marcel Głąbecki

Oskar Bielawski

Julia Krzewiak Andrzej Kułyniak

Oliwier KamińskiNikodem GryciakLena Gortat

Lena Błażewicz

Maciej Święcicki

Lena Michońska

Eryk Dąbrowski

Adam Leyk

Natasza RybickaRobert Pękala

Wiktor Hansen

Eliasz Laskowski

Zuzanna Gajda

Blanka Kostrzanowska

Dorota Jarecka

Maria Jędrzejewska

Maciej Jędras

Michalina Saczyńska

Magdalena Jałowczyk

Wojciech Kołodziej

Wiktoria SpólnikAmelia Obielak

Wiktoria Więzowska Oliwia Wszelak

Jan Zagórski Adam Zakrzewski

Antonina Ochocka Amelia Skowyra

Jan Grzelak

Ilona Apanasiewicz

Maria Sędłak

Tymon Ciechanowski

Aleksander Dudek

Katarzyna Krata

Karolina Jakubiak

Hanna Bekman

Oskar Konopski

Jan Błażewicz

Zuzanna Paś Marceli Rossa

Julian MańkowskiAntonina Kuszyk

Lena Antolak

Kalina ŻytoLily Żmudzka

Natan ZającZuzanna Warzbińska

Olgierd Fedak

Zuzanna Strojny Michał Zaręba

Gaja Sońtka

Nina Śliwińska

Jakub SłomskiKamil Skopiński

Arnold Litwin Błażej Ropiński

Wiktor Grzejdak

Agnieszka Zając

Zofia Piaścik

Mateusz Gałęski Maciej Grabara

Elżbieta Nizińska

Filip Kaniuka

Kacper Barszcz

Roksana Krawczyk

Igor Biernat

Nadia Okoń Maria PawlikHubert Leśniak

Dorian Kurzawa

Julia Awramik

Iga WalczakAntonina 
Tylmanowska

Karolina 
Tchórzewska

Ida Sójka

Franciszek SolarskiFeliks Mańkowski Zuzanna Sokołowska

Franciszek Giziński

Monika Huget

Stanisław Michalak

Lilia Dobrzańska

Antonina Duraj

Agata Kopaczewska

Gabriela Grochala

Franciszek Buriak

Leon Karpiel

Antoni Chróścicki

Patrycja Geolasińska

Antoni MichalakMarcin Krawczyński

Józef Kraszewski

Małgorzata Sikorska

Julia WronowskaAntonina Woroniecka Adam Wyszomirski

Sylwia Gałecka Noemi HetmańskaLidia LuterDagmara Roziewicz Oliwia GolemaAnna Garbaciak

Nataniel WachowiakMichał Szybicki

Amelia SzczęsnaDawid StanisławskiAmelia Pluta

Piotr Olejniczak Jan Paś

Ignacy Łabęcki

Weronika Osajda

Kamil Lasocki Marcel Łosiński Robert Mielczarek

Filip Orłowski Norbert OrłowskiPaulina Olechnowicz

Magdalena 
Naruszkiewicz

Jakub Sobkowiak

Magdalena Żybura



Nr 48 (2478)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Dni matematyki

Spotkanie z astronomem i inne atrakcje
W dniach 6-7 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 2 w nowogardzie, odbywały się Szkolne dni Matematyki. uczniowie klas i-Vi mogli rywalizować w kon-
kursach, których celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, rozwijanie umiejętności logicznego 
myślenia, spostrzegawczości, pobudzanie wyobraźni, twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastycznych oraz umiejętności szybkiego liczenia z 
wykorzystaniem własności działań na liczbach naturalnych bez użycia kalkulatora.  

Konkursy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów. Za-
angażowanie uczniów przeszło 
najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów – nikt nie przypuszczał, 
że matematyka ma tylu fanów i 
szczerych wielbicieli. W czwar-
tek (10 czerwca) odbył się podsu-
mowujący apel, na którym ogło-
szono wyniki konkursów, wręczo-
no nagrody i dyplomy najlepszym 
uczestnikom. 

Dla klas I – III odbyły się nastę-
pujące konkursy: - „Kości” prze-
znaczony dla pierwszaków, a zwy-
cięzcy to: Marika Paterowicz (kl. 
I a), Martyna Paradowska (kl. I 

b), Kinga Feliksiak (kl.I c), któ-
rzy otrzymali tytuł „Rachmistrz 1 
klasa”; - „Mistrz mnożenia” dla II 
klas, zwycięzcy otrzymali ten ty-
tuł:  Gracjan Spera (kl.II c), Ad-
rianna Spera (kl. II b), Adam Wer-
ner (kl. II a);

- tytuł „Mistrza zadań teksto-
wych” wśród klas IIIotrzymu-

ją: Tycjan Strzyżewski (kl. III b), 
Krzysztof Jędrasiak (kl. IIIa).

Ponadto w klasie II b ucznio-
wie tworzyli cyfrowe obrazy. Naj-
ciekawszą pracę stworzyła Ame-
lia Nowicka. W konkursie dla 
uczniów klas IV „ Mistrz Rachun-
ków” zwycięzcami zostali: miejsce 
I oraz otrzymanie tytułu „ Mistrza 
rachunków” – Martyna Wdo-
wiak, m. II – Jakub Kaczmarek, 
m. III – Natalia Laskowska. kon-
kursie dla uczniów klas IV-VI „ 
Jaki porządek w zeszycie, taki po-
rządek w głowie” zwycięzcami zo-
stali:miejsce I – Brajan Szafran, 
m. II – Klaudia Simińska, m. III 

– Jakub Saja. konkursie „ Rymo-
wanka Matematyczna” zwycięzca-
mi zostali uczniowie klas czwar-
tych:miejsce I – Julia Tamborska, 
m. II – Maja Cieplak, m. III – Oli-
wia Cimcioch. Szczególnie du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się dwa kolejne konkursy rozwija-
jące zdolności manualne uczniów. 

W konkursie plastycznym „ 
Ukryte cyfry” komisja konkur-
sowa wyłoniła 3 autorów najcie-
kawszych prac z wykorzystaniem 
wszystkich cyfr: miejsce I – Miłosz 
Machocki, m. II – Julia Ubych, m. 
III – Wiktoria Wożniak. 

Natomiast w konkursie dla 
uczniów klas VI „Wyszywanka 
matematyczna” najstaranniej wy-
konały prace 3 uczennice: miej-
sce I – Agnieszka Ługowska, m. II 
– Daria Szymczak, m. III – Karo-
lina Machocka. Uczestnicy kon-
kursu wyszywali na kartce pa-
pieru różne figury geometrycz-
ne utrwalając  przy okazji ich wła-
sności. Wśród uczniów klas V 
przeprowadzono konkurs rozwi-
jający umiejętność pracy w zespo-
le „Rusz Głową”. Zespoły 4 – oso-
bowe miały za zadanie pokonać  5 
etapów, rozwiązując zadania lo-

giczne. O przejściu do kolejne-
go etapu decydowało prawidłowo 
rozwiązane zadanie. Współpra-
ca  w zespołach wywoływała wie-
le  pozytywnych emocji i zdyscy-
plinowania, zważywszy na fakt, że 
nad porządkiem przebiegu kon-
kursu oraz oceną prawidłowości 
rozwiązań czuwali uczniowie klas 
szóstych. I miejsce oraz otrzyma-
nie tytułu  „Dzielnego rycerza” 
przypadło zespołowi w składzie: 
Daria Durma, Wiktoria Maknia, 
Natalia Wojewoda, Maja Krzy-
wańska, m. II – Karolina Lesner, 
Weronika Pasik, Marcela Marci-
niak, Wiktoria Wożniak, m.III – 
Oliwia Tomasikiewicz, Karolina 
Mnich, Oliwia Grzejdziak, Con-
rad Świderski. 

Szkolne Dni Matematyki 
uatrakcyjniło spotkanie ze stu-
dentem astronomii Wydziału Fi-

zyki  UAM w Poznaniu i obejrze-
nie prezentacji „Potęga zera czyli 
w 27 zer na kraniec Wszechświa-
ta”. Uczniowie klas V i VI mie-
li okazję odbyć wirtualną podróż 
w Kosmos i przy okazji uświado-
mić sobie jaka jest różnica od-
ległości między np. 103, a 1027. 
Okazało się, że wielu uczniów in-
teresuje się astronomią, a Inter-
net może być ciekawą formą roz-
wijania tych  zainteresowań. Ob-
chody Dni Matematyki zbiegły się 
z ogłoszeniem wyników  konkur-
su „Kangur Matematyczny 2016”, 
w którym uczeń klasy IV b Ja-
kub Gralak zdobył wyróżnienie. 
Wszystkim uczniom, którzy wzię-
li udział w imprezach matema-
tycznych bardzo dziękujemy i gra-
tulujemy zainteresowania „Królo-
wą Nauk”!

Info: własna

Vi Piknik na łące w Wyszomierzu
Już po raz szósty członkowie Stowarzyszenia Jutrzenka, zorganizowali festyn rodzinny „Vi Piknik na Łące”. 19 czerwca, na pachnącym świeżo skoszoną 
trawą boisku, na wspólnej zabawie w Wyszomierzu spotkali się mieszkańcy okolicznych wsi i ich rodziny.

Wśród zapachu pieczonych 
kiełbasek, aromatycznych sała-
tek i kolorowych ciast toczyły się 
liczne atrakcje festynu. Animato-
rzy zachęcali do udziału w wie-
lu konkursach oraz do korzysta-
nia z dmuchanych atrakcji do-
stępnych bezpłatnie dla wszyst-
kich chętnych. Wszyscy uczestni-
czy mogli też nieodpłatnie pojeź-
dzić bryczką. Strażacy z OSP Wy-
szomierz  pokazali spektakularną 
akcję ratowania poszkodowanego 
w wypadku drogowym, demon-
strując z wykorzystaniem sprzę-
tu ratowniczego rozcinanie samo-
chodu i transport rannego. Pokaz 
ten mógł się odbyć dzięki uprzej-
mości pana Grzegorza Irzymskie-

go, który podarował samochód do 
akcji, oraz firmie „Neptun –OnLi-
ne” z Olchowa, która dostarczy-
ła samochód na boisko.  W czasie 
trwania festynu pani Agata Koza-
kiewicz prowadziła warsztat ręko-
dzieła dla dzieci, wspólnie wyko-
nywano ozdoby do włosów i bran-
soletki. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również konkurs pla-
styczny prowadzony przez panią 
Ewę Kulczyk oraz konkurs lite-
racki  pod tytułem „Pewnego razu 
w Wyszomierzu…, który prowa-
dziła pani Magdalena Sawicka.  
Historie opisywane przez auto-
rów opowiadań zadziwiały komi-
sję oceniającą. Wszyscy uczestni-
cy konkursów otrzymali upomin-

ki i nagrody pocieszenia. Uczest-
ników, pragnących zmierzyć po-
ziom cukru i cholesterolu zapra-
szało Stowarzyszenie Diabetyków 
z Nowogardu.  Wesołą  festyno-
wą zabawę zaakcentował występ 
duetu tancerek z Centrum Tańca 
Szczepan – Oliwii i Kasi. Wspa-
niała pogoda, smakowite potra-
wy i serdeczność organizatorów 
zgromadziły liczną grupę uczest-
ników, aż żal było kończyć spotka-
nie na łące. Na zakończenie odbył 
się mecz piłkarski dorośli kontra 
dzieci o puchar przechodni  Sto-
warzyszenia. Mecz zakończył się 
wynikiem 4 do 4, tym samym 
puchar nie trafił do rąk  żadnej z 
drużyn. Każda impreza wymaga 

zaangażowania grupy ludzi, któ-
rzy poświęcają swój czas, aby zor-
ganizować tę ciekawą i integrują-
cą lokalne społeczności imprezę. 
Dziękujemy wszystkim Paniom 
przygotowującym pyszne potrawy 
piknikowe i ciasta: pani Renacie 
Ołdak, Agnieszce Olejnik, Andże-
lice Krawczyk, Stanisławie Zieliń-
skiej, Joannie Ługowskiej Ani Ste-
fanskiej, Ewelinie Szafranek, Iza-
beli Husarz, Ewelinie Pietruczyk, 
Sylwii Kłys i Anetcie Nowak oraz 
Jackowi Jankowskiemu za czuwa-
nie nad organizacją festynu. Słowa 
podziękowania kierujemy rów-
nież do sponsorów, którzy wsparli 
organizację imprezy, a są to: Gmi-
na Nowogard, PUH „ Ewa”, Firma 

Lodos, W. Szczypior, S. Furmań-
czyk , Pizzeria „ Fantazja” oraz 
prywatne osoby wspierające tę 
inicjatywę. Dziękujemy również 
panu Euzebiuszowi Adamskiemu, 
który jest sponsorem innego pro-
jektu realizowanego przez stowa-
rzyszenie, a który jako gość od-
wiedził nasz festyn. Dziękujemy 
Strażakom z OSP w Wyszomie-
rzu  oraz sołtysowi  Wyszomierza  
panu Andrzejowi Kanii  za przy-
gotowanie i udostępnienie boiska 
oraz zapewnienie konnych atrak-
cji. VI Festyn Rodzinny zakończył 
się sukcesem. Dziękujemy i zapra-
szamy za rok.
W imieniu zarządu  Stowarzyszenia 

Jutrzenka  
Danuta Ziółkowska 



24-27.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Nowogardzki akcent spotkania Polska – Niemcy

Oglądała mecz  wspólnie z Prezydentem
Prezydent andrzej duda, przed meczem euro 2016, spotkał się z Prezydentem niemiec Joachimem Gauckiem, a następnie z Polonią mieszkającą w ber-
linie. Później wszyscy oglądali mecz biało-czerwonych, pośród gości spotkania była również mieszkanka naszej gminy- beata Kuchler, która jest człon-
kiem związku Polaków w berlinie. 

Pani Beata Kuchler pocho-
dzi z Olchowa, w dniu 16 czerw-
ca miała niepowtarzalną okazję 
do tego, aby wspólnie z prezyden-

tem Andrzejem Dudą obejrzeć 
mecz polskiej reprezentacji pił-
karskiej. Wszystko to za sprawą 
stanowiska, jakie pani Beata pia-

stuje, gdyż jest członkiem Zarzą-
du Związku Polaków w Berlinie. 
Prezydent tego dnia gościł w pol-
skiej ambasadzie w Berlinie, gdzie 
najpierw spotkał się Prezydentem 
Niemiec – Joachimem Gauckiem, 
a następnie z polską Polonią. - 
Prezydent, w czwartek (16 czerw-
ca), miał spotkanie z Prezydentem 
Niemiec, a wieczorem spotkał się 
z Polonią w Berlinie, na wspólne 
oglądanie meczu w Ambasadzie 
Polskiej, było około 100 zaproszo-
nych osób - członkowie Związku 
Polaków w Niemczech „Rodło” 
oraz członkowie polonijnego klu-
bu sportowego w Berlinie- FC Po-
lonia Berlin. Ja byłam zaproszo-
na jako członek Związku Polaków 
w Berlinie – opowiada Beata Ku-

chler. Przypomnijmy, że po ostat-
nim gwizdku sędziego, zarówno 
Prezydent Polski, jak i Niemiec 

mieli powody do zadowolenia, 
gdyż mecz zakończył się remisem.  

KR

Polonia mieszkająca w Berlinie, wspólnie z Prezydentem oglądała w Ambasadzie 
RP w Berlinie mecz Polska - Niemcy.JPGBetata Kuchler z Prezydentem Andrzejem Dudą.JPG

Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2
W SP nr 2, tuż przed wakacjami, miały miejsca ciekawe wydarzenia. najpierw odbył się konkurs mający na celu wyłonić „ambasadora Kultury”, następ-
nie uczniowie rywalizowali podczas dnia Języka Polskiego, a na koniec miało miejsce pożegnanie klas szóstych.  

ambasador Kultury
W czwartek (16 czerwca), od-

była się kolejna edycja konkur-
su „Ambasador Kultury”, pod-
czas którego dzieci musiały wyka-
zać się wiedzą na temat zachowa-
nia się przy stole, w domu, w szko-
le czy na ulicy. Tytuł Ambasado-
ra Kultury w roku 2015/2016 wy-
walczyli: klasa I a – Zuzanna Ga-
brysiak, Gracjan Kowalczyk, kla-
sa I b – Nina Skowron, Stanisław 
Święcicki, klasa I c – Domini-
ka Nowakowska, Piotr Podemski, 
klasa II a – Roksana Lisiecka, Mi-
łosz Zieliński, klasa II b – Adrian-
na Skobyranda, Leon Marcinkow-
ski, klasa II c – Kinga Mnich, Ja-
kub Zawal, klasa III a – Anna Ku-
siak, Michał Słowiński, klasa III b 
– Julia Furmańczyk, Alan Olszew-
ski, klasa IV a – Gabriela Bartko-
wiak, Miłosz Machocki, klasa IV b 
– Aleksandra Dudziec, Filip Sza-
rek, klasa V a – Daria Adamek, Ja-
kub Saja, klasa V b – Klaudia Po-
lakowska, Dawid Werner, klasa VI 

a – Witaszczyk Filip, Dąbrowski 
Kacper, klasa VI b – Kalina Kacz-
marek, Kryspin Fedak. W konku-
rencjach: odpowiedz na pytanie, 
nakryj odpowiednio stół, ułóż ha-
sło z rozsypanki, scenki w klasach 
I – III wyniki były następujące: I 
miejsce – I A, II miejsce – III A, 
III miejsce – II B. Natomiast w ka-
sach IV – VI: I miejsce – VI B, II 
miejsce – VI A, III miejsce – V A. 

dzień j. polskiego
 W piątek (17 czerwca) w Szko-

le Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie odbył się szkolny konkurs 
„Dzień języka polskiego . Inicjato-
rami tego konkursu były nauczy-
cielki języka polskiego Anna Bu-
czyńska i Barbara Żurak. Do kon-
kursu zgłoszono czworo przed-
stawicieli z każdej klasy 4-6. Do 

walki o nagrody przystąpiło 24 
uczniów. Pierwszą konkurencją 
był konkurs kaligraficzny. Należa-
ło pięknie napisać 1 zwrotkę hym-
nu wraz z refrenem. Druga część 
polegała na przeczytaniu bardzo 
trudnych łamańców językowych. 
Kolejnym zadaniem były polskie 
przysłowia przedstawione za po-
mocą kalamburów. Finalna część 

konkursu polegała na przedsta-
wieniu rymowanki lub hasła or-
tograficznego. Wszyscy uczestni-
cy świetnie sobie radzili, jednak 
bezkonkurencyjnymi okazali się 
uczniowie z klasy 4b, 2 miejsce 
klasa 5b, 3 miejsce 6b.

Zarówno uczestnikom konkursu 
jak i zgromadzonej publiczności 
podobała się piątkowa rywalizacja, 
ponieważ była to ciekawa nauka, 
ale również świetna zabawa.

Pożegnanie klas szóstych
W piątek (17 czerwca), w naszej 

szkole odbyła się uroczystość po-
żegnania klas szóstych.

W części artystycznej udział 
wzięli wszyscy uczniowie z klas 
6a i 6b. Uczniowie występowa-
li w krótkich scenkach i skeczach 
przedstawiających lekcje Języ-
ka Polskiego, Historii, Przyrody i 
Matematyki. Scenki poprzedzo-
ne były piosenkami. Teksty piose-
nek opowiadały o tym, co się wy-
darzyło, a także o dalszych losach 

absolwentów. Największe wraże-
nie na rodzicach wywołała pio-
senka w wykonaniu trzech dziew-
czyn: Doroty Czaprowskiej, Oli 
Sai i Natalii Luberadzkiej.

Zaśpiewały piosenkę z repertu-
aru Sylwii Grzeszczak pt. „Na Za-
kręcie”. Na koniec przedstawiciel-
ki obu klas złożyły podziękowania 
dla dyrekcji i nauczycieli. Po otar-
ciu łez uczniowie udali się na salę 
gimnastyczną, gdzie rodzice zor-
ganizowali pyszny poczęstunek i 
taneczną zabawę.

Info: własna
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Martyna córka Patrycji i 
Kamila Zelmanowskich ur. 
13-06-2016 z Orzechowa

Wiktoria córka Izabeli 
Lange ur. 20-06-2016 z 
Jarchlina

Michał syn Agnieszki Łu-
kasik ur. 20-06-2016 z Go-
stomina

Amelia córka Magdaleny i 
Michała Katrycz ur.20-06-
2016 z Boguszyc

Filip syn  Anity Szymczak  
ur. 22-06-2016 z Dobrej

Lenka córka Pauliny Kro-
cus ur. 18-06-2016 z Łob-
za

Julian syn Elżbiety Bogusz 
ur. 17-06-2016 z Nowo-
gardu

Stefan syn Sary Oleszak 
ur. 21-06-2016 z Podlipiec

Lena córka Natalii i Da-
miana ur. 20-06-2016 z 
Nowogardu

Filip syn Karoliny Mali-
nowskiej ur. 22-06-2016 z 
Sokolnik

zajęcia żeglarskie  
JunGa & Kadet 2016
Klub Żeglarski „KnaGa” w nowogardzie informuje, że organizuje bezpłatne zajęcia że-
glarskie JunGa & Kadet dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 15 lipca (piątek) do 24 lipca(niedziela) na terenie  przystani 
klubowej na plaży miejskiej w Nowogardzie. Uwaga, ze względów technicznych ilość miejsc ograniczona.

Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz zaświadczenie lekarskie można składać Bos-
manowi Klubu (przystań klubowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 12 lipca (wtorek). Formula-
rze do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. knaga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 14 lipca (czwartek), godz. 17.00 (przystań klubowa).
Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.

mini euro 2016

zwycięstwo SP nr 2 
W poniedziałek, (20 czerwca), na boisku Orlik znajdującym się przy zSO w nowogardzie, 
odbył się turniej piłkarski pod nazwą „Mini euro 2016”. zdecydowanie najlepsza okazała 
się drużyna Szkoły Podstawowej nr 2, która występowała jako niemcy. 

Mini Euro 2016 odbyło się pod 
patronatem burmistrza Nowo-
gardu oraz Mariusza i Magdale-
ny Koniecznych. Wystąpiło w su-
mie 10 drużyn z gminy Nowo-
gard, które zostały podzielone na 
dwie grupy. Młodzi piłkarze oraz 
piłkarki występowały w barwach 
danych reprezentacji piłkarskich. 
Na uczestników czekały okazałe 
trofea oraz bony pieniężne. Bez-
konkurencyjni okazali się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2, pro-
wadzeni przez Jarosława Jesionkę. 
„Dwójka” nie dość, że nie zazna-
ła porażki, to również nie straciła 
gola. Zawodnicy z SP nr 2 repre-
zentowali barwy Niemiec. Szko-
ła za zwycięstwo otrzymała Pu-
char oraz bon o wartości 700 zł, 
na zakup sprzętu sportowego.  Na 
2. pozycji uplasowali się piłkarze 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, któ-
rzy reprezentowali Portugalię. 
„Jedynka” tym samym poza pu-
charem, otrzymała również bon 
o wartości 500 zł. Trzecie miej-
sce wywalczyli piłkarze ze Szko-
ły Podstawowej nr 3, którzy repre-
zentowali … Polskę. Szkoła otrzy-
mała puchar oraz bon na 300 zł. 
Królem strzelców turnieju został 
Mateusz Dęga, uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Najlepszym bram-
karzem został zawodnik z „dwój-
ki”- Wojciech Tomczyk, który jak 

wspominaliśmy wcześniej, ani 
razu nie musiał wyjmować piłki z 
siatki. Dodajmy, że sędziami byli 
Jerzy Kusiak oraz Andrzej Skór-
niewski. Głównym sponsorem 
Mini Euro 2016 był Ośrodek Wy-
poczynkowy „Familijni” w Dziw-
nówku oraz Myjnia Bezdotyko-

wa przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Gratulujemy młodym piłkarzom 
osiągniętych wyników, a sobie po-
zostaje życzyć aby reprezentacja 
Polski występująca na boiskach 
we Francji, przynajmniej powtó-
rzyła wynik uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3.                 Oprac: KR

Na pierwszym planie najlepszy bramkarz turnieju- Wojciech Tomczyk, wraz z dru-
żyną SP nr 2. foto- UM Nowogard
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PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SPrzedaM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

1

e-mail:     dziennik@dzienniknowogardzki.pl;     redakcja@dziennikstargardzki.pl;     dziennikkamienski@domjudy.pl;     kontakt.7dnigryfina@gmail.com; 

Giełda Samochodowa Dziennika
Auto Komis SIGMA DEALER SAMOCHODÓW     Stargard  ul.Kochanowskiego 13  

www.komismiedwie.gratka.pl

Mazda Prymacy 2.0 Diesel 101 KM
Rok2001,Przeb:180978,Klimatyzacja,ABS,air back x4,elektryczne 
szyby i lusterka,i regulacja kierownicy, radio sterowane z kierowni-
cy.  Przeglad: 13.04.2017,VIN JMZCP19R201153896.                                                                         

 
Skoda Octavia 2.0 FSI 150 KM 

Rok:2004,przeb:206895 km Climatronic dwustre-
fowy,ESP,ABS,air back x10,elekt.szyby i lusterka,w-
spom.kierownicy,podgrz.fotele,czujnik deszczu i 
zmierzchu,półskóry,alufelgi.
VIN:TMBBD61Z652036753                                          

Renault Megan 1.9 dci 110 km 
Rok2006,przeb:192864km,2karty,climatronic,ra-
dio mp3,ESP, ,ABS,czujnik deszczu,air back x6,a-
lufelgi,immobilizer.Samochód nie użytkowany w 
Polsce. VIN :VF1KMS70636919823           

Opel Vectra 2.2 benzyna 156 KM 
Rok:2004,przeb:242112km.Klimatyzacja,ESP,ABS,air-
back x6,elekt.szyby i lusterka,czujnik deszczu i zmierz-
chu,tempomat,kierw.wielofunkcyjna,alufelgi.Zareje-
strowany w Polsce.VIN: W0L0ZCF3541066360 .

Renault Laguna II 1.6 16V 98 KM  
Rok:2002,przeb:135 433 km.Klimatyzacja,radio z CD,E-

SP,ABS,czujniki deszczu i zmierzchu,,air bag x8. Komplet kart.
Sprowadzona z Niemiec po opłacie:akcyzy,tłumaczeni doku-
mentów,przegląd techniczny.VIN:VF1BG0A0526931912             

Toyota Avensis 1.8 16 v 129 KM 
Rok:2003,przeb:219242km.Climatornic,AirBack x9,,Kier. wielofunkcyj-
na,Alufelgi .Jeden właściciel.Przygotowany do rejestracji w Polsce,Sa-
mochód po opłatach celno skarbowych,VIN SB1ER56L00E043738                   

Toyota Corolla 2.0 D4D 90 KM 
Rok:2002,przeb:244979 km ,klimatyzacja,radio,e-
lektryczne szyby i lusterka,ABS,air back x4,centralny 
zamek na pilota,wspom.kierownicy,immobilizer. VI-
N:JTDEX28E303000909.                                                                                                             

Nissan Primiera 1.8 16V 115 KM 
Rok:2000,przeb:120489km.Klimatyzacja,radio z 
CD,ABS,air back x4,wspom.kierownicy.Sprowadzo-
ny,książka serwisowa,przygotowany do rejestracji 
w Polsce po opłatach.Kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej 2% PCC2.VIN SJNBEAP11U0504251 . 

Opel Corsa 1.2 70 KM 
Rok:2010,przeb:123 731 km.Klimatyzacja,radio 
z CD,ABS,air back x2,elektryczne szyby,wspom.
kierownicy.Kupiony w Polskim salonie.Zareje-
strowany w kraju.VIN: W0L0SDL68A4310529  

Renault Scenic II 1.6 16V 113 km 
Rok:2003,przeb:119009km.2karty,hak,,airbagx4,czujniki 
deszczu i światła,ESP,ABS,klimatyzacja.Sprowadzony,po opła-
tach celno skarbowych,tłumaczeniu dokumentów. 
VIN:VF1JM0J0H28973270.                                                                     

Renault Laguna 2.0 135 KM 
Rok:2006,przeb:148941km.Climatronic,ABS,Nawigacja,Czujnik desz-
czu,ESP, alufelgi,Hak,air back x6,4,wspomaganie i regulacja kierownicy.                                                 

Skoda Ocatavia 1.6 16V 110 KM 
Rok:1997 przeb:134 731 km.Sprowadzona 
z Niemiec,Dwóch właścicieli,2 klucze,radio-
,komputer ,4 elektryczne szyby,ABS,air back 
x2,wspom.kierownicy.Faktura VAT marża.                                                         

Opel Zafira 2.0 CDTI 110 KM 
Rok:2012,przeb:148336km.,tempomat,komputer-menu 
w języku Polskim,nawigacja,kier.wielofunkcyjna,6biegó-
w,ABS,ESP,czujnik deszczu,czujnik parkowania tył i przó-
d,air back x6.Niemiecki przeglad do 01.06.2017 zrobiony 
02.06.2015 przy 142660 km. VIN:W0LPC9EL5C2095496                     

Bmw 318 143 KM 
Rok:2003,przeb:167 320 km.Klimatyzacja,ESP,AB-

S,air back x4,elektryczne szyby,wspom.kierownicy,e-
lektryczny szyberdach,czujniki parkowania tył.Spro-
wadzony z Niemiec.VIN: WBAAY710X0XJ73461                                       

Chevrolet Kalos 1.1 72 KM LPG
Rok:2006,przeb:96 972 km.Klimatyzacja,ABS,ele-
kryczne szyby,wspom.kierownicy,alufelgi.Zareje-
strowany w Polsce, przegląd i ubezpieczenie do 
stycznia 2016..VIN: KL1SF08TJ7B716085.                                                      

VW Golf Plus 2.0 TDI 140 KM 
Rok:2005,przeb:176572km,klimatyzacja,czujnik deszczuABS,ESP, elektr.szyby-
,alufelgi,czujniki parkowania-tył,airback x10.VIN: WVWZZZ1KZ6W541742                         

Mercedes A-140 1.6 16V 82 KM 
Rok 2002,przeb.132 066 km ,Klimatyzacja auto-
matyczna,ESP,ABS,air back x4,elektryczne szyby 
i lusterka, wspom.kierownicy,tempomat,czujnik 
deszczu,koła zimowe.VIN WDB1680311J815750                                                                       

Citreon Xsara 2.0 HDI 90 KM 
Rok 2004,przeb:204 223 km.Klimatyzacja,ra-
dio CD,ABS,komputer,elektryczne szyby i lu-
sterka,wspom.kierownicy. Zarejestrowany w 
Polsce. VIN: VF7CHRHYB39637330

Kia Rio 1.5 97 KM
Rok: 2003,przeb:70 570 km. Komplet klu-

czyków,radio z CD,ABS,air back x4,elek-
tryczne szyby i lusterka,wspom.kierowni-
cy.VIN:KNEDC243246175587                                     

Nissan Almera Tino 1.8 16v 115 KM 
Rok:2005,przeb:141515km.Climatronic,,ABS,air back x4,e-

lektryczne szyby,regulacja kierownicy,kierownica wielofunk-
cyjna,hak.Sprowadzony z Niemiec,zrobione opłaty celno-skar-
bowe,posiada przeglą techniczny. VIN:VSKTBAV10U0182844                                                       

Skoda Octavia 2.0 115 KM 
Rok:1999 ,Przeb:184147 km,Podgrzewane fotele-

,Hak,Klimatyzacja,ABS,4 elektryczne szyby, air back x4, 
Sprowadzony z Niemiec ,Niemiecki przeglad do: 10.2016, 
Serwisowany

Ford Mondeo 2.0 TDci-130 KM 
Rok:2003 przeb:218000,Klimatyzacja,Radio z 
cd,ABS,air back x4,4 elekt.szyby,wspom.kierowni-
cy,alufelgi,hak.Przygotowany do rejestracj.VIN:W-
F0WXXGBBW3P76978   

Ford Focus 1.6 16v 100 KM
Rok:2002,przeb:237175km.Klimatyzacja,AB-
S,air back x4 ,halogeny,wspom.kierownicy.
Sprowadzony z Niemiec,komplet kluczy-
ków,jeden właściciel VIN: WF0NXXGCD-
NYS70112 

Ford Focus 1,8 TDCI 90 KM
Rok:2003,przeb:166 966 km.Central-

ny zamek,ABS,wspom.kierownicy,alar-
m,elektryczne szyby,welurowa tapicer-
ka.VIN:WF0NXXGCDN3Y71864.

Chevrolet Aveo 1.4 16V 94 KM
Rok:2006,przeb:57 556 km.Climatronic,ABS,kie-

rownica wielofunkcyjna, wspom.kierownicy,haloge-
ny.jeden właściciel,książka serwisowa.Po opłatach 
celno skarbowychVIN:KL1SF697J6B003889                                                      

Cena 19 999
Cena 7 999 Cena 10 300 Cena 4 200 Cena 8 700 

Cena 11 500 Cena 6 500 Cena 6 500 Cena 44 900 
Cena 8 999 

Cena 13 500 

Cena 7 700 

Cena 20 999 Cena 14 600 Cena 5 999 

Cena 9 200 Cena 15 500 Cena 10 999 Cena 8 999 

Cena 12 300 

tel 724 252 525 

Cena 6 999 Cena 8 499 Cena 17 999 Cena 14 999 Cena 18 500
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Opel Astra 1,6 16V 105 Km
Rok:2005,Przeb:183429km,wspom.kierownicy,e-
lektryczne szyby i lusterka,ABS,air back x5,nawiga-
cja,religi,roleta bagażnika.Zarejestrowany w Polsce 
z ważnymi opłatami.VIN: W0L0AHL3555082915

Ford Ka 1.3 52 Km
Rok:2004,Przeb:109376km,wspom.kierownicy,elektrycz-
ne szyby,ABS,air back,radio fabryczne,klimatyzacja.
Przygotowany do rejestracji w Polsce, po opłatach celno 
skarbowych.Świerzo po przeglądzie technicznym .VIN: 
WF0BXXWPRB4A48786

VW Golf Plus 1.4 16V 140 Km
Rok:2007,Przeb:159 500 km,wspom.kierownicy,elek-
tryczne szyby,air back x10,kurtyny powietrzne,tempo-
mat,hak,6 biegów,podłokietnik,.Turbina po regeneracji.
Przygotowany do zajrejestrowania w kraju po opłatach 
celno skarbowych.VIN: WVWZZZ1KZ7W599034

VW Lupo 1.0 50 Km
Rok:1999 Przeb.:226230 km, Bezwypadkowy,AB-
S,Air back x2.Auto po przeglądzie,po oplatach cel-
no skarbowych,przygotowany do rejestracji.Kupu-
jący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2. VIN: 
WVWZZZ6XZXW048400                                

Citroen C5 2.0 16V 136 KM
Rok:2002 Przeb.:184 887 km, Bezwypadkowy,ABS,Air 
back x4,elek.szyby i lusterka,hak,czujnik deszczu..Auto 
po przeglądzie,po oplatach celno skarbowych,przygoto-
wany do rejestracji.Kupujący zwolniony z opłaty skarbo-
wej 2% PCC2. VIN: VF7DCRFNC76044904                                

VW Passat 2.0 115 Km
Rok:2002 Przeb.199 750 km, Bezwypadkowy-
,ABS,Air back x4,elek.szyby i lusterka,climatro-
nic,ESP,wspom.kierownicy,czujnik zmierzchu-
,zmieniarka CD na 6 płyt,. VIN: WVWZZZ3B-
Z3E213037                                

Nissan Micra 1.0 60 Km
Rok:2002,Przeb:183 529 km.Elektryczne szyby-
,wspom.kierownicy,ABS,radio,air back x2,cen-
tralny zamek na pilota.
VIN: SJNEAAK11U4233248

Opel Astra 1.6 16V 100 km
Rok:2000,Przeb:192 637 km.Elektryczne szyby i lusterka-
,wspom.kierownicy,ABS,radio,air back ,centralny zamek na 
pilota,klimatyzacja,hak,alufelgi,religi dachowe.Pierwsza re-
jestracja w Polsce: 07.06.2016.VIN:W0L0TGF35Y2150375

Fiat Bravo 1.4 16V 75 Km
Rok:1996,Przeb:142 300 km.wspom.kierowni-
cy,air back x2,regulacja kierownicy,dwóch wła-
ścicieli,trzy klucze. Kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej 2% PCC2 VIN:ZFA18200004275924

Ford Focus 1.6 16V 115 km
Rok:2000Przeb:222 430 km,.ABS,AirBack x2,radio fabrycz-
ne,alu felgu,podgrzewana przednia szyba,klimatyzacja,hak.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.
VIN: WF0NXXGCDNYE58650

Nissan Primera 1.8 16V 115 Km
Rok:1999,Przeb:191 540 km.ABS,AirBack x2,elektrycz-
ne szyby i lusterka,centralny zzamek,climatronic,radio z 
CD.Auto w nienagannym stanie techniczym jak i wizualnym.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.VIN: VIN: 
WF0NXXGCDNYE58650

Renault Megane 1.6 16V 107 KM
Rok:1999,Przeb:198 694 km.ABS,AirBack,elektrycz-
ne szyby i lusterka,radio fabryczne sterowane z kie-
rownicy,centralny zamek na pilota,klimatyzacjaKu-
pujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.VIN: 
VIN: VF1BA040519844341

Cena 4 899 

Cena 6 500 

Cena 11 300 

Cena 15 300 

Cena 4 799 

Cena 21 999 

Cena 4 600 

Cena 6 999 

Cena 1 300 

Cena 5 499 

Cena 5 499 

Cena 4 199 

Cena 18 300

Cena 18 300

Cena 3 900

Mitsubishi Outlander 2,0 136 Km
Rok:2005,Przeb:166 115km,.ABS,4 elektryczne szy-
by i lusterka,wspom.kierwonicy,regulacja kierow-
nicy,centralny zamek na pilota,hak,religi,radio z 
CD.Niemiecki przegląd do września 2016 roku.VIN: 
JMBXNCU2W6U000944

Toyota Avensis 1.8 16V 130 Km
Rok:2005,Przeb:166 115km,.ABS,VSC,elektrycz-
ne szyby i lusterka,centralny zamek na pilota,kie-
rownica fielofukcyjna,kurtyny powietrzne,czujnik 
deszczu,halogeny.VIN: SB172ZBN10E060173

Volvo V40 1.8 16V 115 Km
Rok:1999,Przeb:169 764 km,ABS,klimatyza-
cja,elektryczne i podgrzewane lusterka,radio z 
CD,podgrzewane fotele,air back ,centralny za-
mek na pilota.Pierwszy właściciel, dwa kluczyki.
VIN: YV1VW1223XF370032

Auto Komis Sokół DEALER  tel 695 343 434 73-108 Zieleniewo, Boczna 206/7

mistrzostwa Polski w motocrossie

Żaneta zacharewicz na podium
W niedzielę (19 czerwca), w Głogowie odbyły się trzecie zawody z cyklu Mistrzostw Polski. Klub Motorowy Cisy nowogard reprezentowali Żaneta zacha-
rewicz i tomasz Jamroży. Żaneta w drugim wyścigu zajęła 3. miejsce, ale w klasyfikacji zawodów uplasowała się tuż za podium, na 4. pozycji. na pudle nie 
zdołał stanąć tomasz Jamroży. 

Niedzielne Mistrzostwa Pol-
ski w Głogowie, były trzecią se-
rią. Wcześniej w tym cyklu rywa-
lizowano w Lidzbarku Warmiń-
skim (30 kwietnia) oraz Sobień-
czycach (8 maja). Do Głogowa 
zjechała się cała „śmietanka” mo-
tocrossowej Polski. Żaneta Zacha-
rewicz walcząca w klasie MX Ko-
biet, za rywalkę miała m.in. Joan-
nę Miller z Gdańskiego AutoMo-
toKlubu, która od wielu lat ucho-
dzi za dominatorkę pośród mo-
tocrossu kobiet. Nowogardzian-
ka sponsorowana przez ZEM Ra-
cing Team w treningu dowolnym 
uzyskała czwarty czas. W trenin-
gu kwalifikacyjnym uzyskała pią-
ty wynik i było już wiadomo, że 
w Głogowie będzie ciężko o po-
dium. W pierwszym wyścigu Jo-
anna Miller zdeklasowała rywalki, 

wygrywając ten bieg z przewagą 
ponad dwóch minut. Żaneta Za-
charewicz 9 okrążeń pokonała z 
czasem 25:00.651 i o niespełna 6 
sekund przegrała podium, zajmu-
jąc ostatecznie 5. miejsce. W dru-
gim biegu kibice mieli powtórkę z 
rozrywki, czyli deklasacja rywalek 
ze strony Joanny Miller, która po-
nownie z przewagą ponad dwóch 
minut wygrała wyścig. Na dru-
gim miejscu uplasowała się Ali-
na Łaszcz z Pruszkowskiego Klu-
bu Motocyklowego, z kolei Żaneta 
Zacharewicz z czasem 22:16.418, 
wywalczyła trzecie miejsce. W su-
mie nowogardzianka uzbierała 
76 punktów w klasyfikacji zawo-
dów i o 3 punkty przegrała z Aliną 
Łaszcz walkę o najniższy stopień 
podium, plasując się ostatecznie 
na 4. miejscu. 

W klasie MX Quad Open ry-
walizował Tomasz Jamroży. Za-
wodnik KM Cisy w treningu do-
wolnym wykręcił czwarty czas. Z 
kolei w treningu kwalifikacyjnym 
Jamroży uplasował się na 5. pozy-
cji. W pierwszym wyścigu zwycię-
żył Roman Gwiazda z KM Choj-
na, natomiast zawodnik KM Cisy 
Nowogard ukończył wyścig z cza-
sem 27:24.310, który uplasował 
go na 6. miejscu. W drugim biegu 

Tomasz Jamroży powtórzył swój 
wynik, zajął 6. miejsce z czasem 
26:55.266. Zwyciężył po raz drugi 
Roman Gwiazda. Liczba 50 punk-
tów, które zdobył Jamroży, upla-
sowała go w klasyfikacji zawodów 
na 6. pozycji. 

Po trzech seriach Mistrzostw 
Polski, w klasie MX Kobiet, Ża-
neta Zacharewicz ma na koncie 
185 punktów i zajmuje 8. miejsce. 
Warto zauważyć, że podczas wy-
ścigów w Sobieńczycach, Żane-
ta nie ukończyła drugiego biegu. 
Co ciekawe dopiero na 6. miejscu 
sklasyfikowana jest Joanna Miller, 
która w drugiej serii Mistrzostw 
Polski w ogóle nie startowała. Li-
derką cyklu jest obecnie Wikto-
ria Grabowska z Automobilklubu 
Gorzowskiego, do której nowo-
gardzianka traci już 70 punktów. 

W klasie MX Quad Open po 
trzech seriach Mistrzostw Polski, 
wysoko sklasyfikowany jest To-
masz Jamroży, który ma na koncie 
159 punktów i zajmuje 4. miejsce. 
Liderem cyklu jest Tomas Zig-
mantas z Litwy, do którego Jam-
roży traci jedynie 15 punktów, za-
tem zawodnik KM Cisy wciąż ma 
bardzo duże szanse na podium, 
lub nawet na Mistrzostwo Polski. 

KR Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz podczas jednego z dwóch wyścigów Mistrzostw Pol-
ski w Głogowie
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

P10.2.ś-czb.d/o

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aTerIma meD.  
Telefon 91 506 55 55

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

reklama reklama reklamareklama reklama

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Zatrudnię do pracy 
dorywczej kierowców 

kat. C i C+e. 
Mile widziani emeryci i renciści.  

518 726 649

Poszukuje osobę 
do prowadzenia  
prac biurowych

 wymagana znajomość 
obsługi komputera  

i urządzeń biurowych. 
Mile widziana kontaktowa 

znajomość języka angielskiego. 
CV proszę wysłać  

na adres:  
info@balticberry.pl

Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

Firma Toyota Kozłowski Sp z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów 

na stanowisko:

SPRZEDAWCA 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard

Wszelkie informacje można uzyskać również 
pod nr telefonu 91 392 56 04

mistrzostwa Świata karate WUkF w Irlandii 

Szymon Piecyk ze srebrem 
W dniach 15-19 czerwca w irlandii – dublinie odbyły się Mistrzostwa Świata KarateWuKF. 
17 –letni mieszkaniec Strzelewa, Szymon Piecyk wywalczył dla klubu LuKS Karate– Go-
leniów dwa brązowe medale oraz otrzymał tytuł wicemistrza WuKF w kategorii Kumite 
Shobu Sanbon Cadets 15 to 17 years Open Weight Male.

Do stolicy Irlandii na Mistrzo-
stwa Świata WUKF zjechało 2500 
zawodników z 80 krajów. Szy-
mon Piecyk  po zaciętych wal-
kach otrzymał tytuł wicemistrza 
WUKF w kategorii Kumite Sho-
bu Sanbon Cadets 15 to 17 Years 
Open Weight Male oraz zdobył 
dwa  brązowe  medale w katego-
riach :  Kumite Shobu Sanbon Ca-
dets 15 to 17 70kg to 75kg Male, 
Team Rotation Shobu Sanbon 
15 to 17 Years Male. O przebie-
gu  spotkania i walkach opowia-
da DN reprezentant klubu LUKS 
KARATE- Goleniów, Szymon 

Piecyk - Początkowo miałem sto-
czyć walki w dwóch kategoriach, 
ale wziąłem również udział w kon-
kurencji drużynowej, gdyż musia-
łem zastąpić kolegę.  W kategorii 
od 70 do 75 kg wygrałem walkę z 
Czechem, a następnie z Brazylij-
czykiem. Niestety   uległem w półfi-
nale reprezentantowi Stanów Zjed-
noczonych i tym samym musia-
łem zadowolić się brązowym me-
dalem. Z kolei w kategorii Open, w 
której startują zawodnicy  w wie-
ku 15-17 lat przeszedłem do same-
go finału po starciu z :Irlandczy-
kiem, dwoma Anglikami,  Ame-

rykaninem i Rumunem.  W finale 
niestety przegrałem walkę z Ame-
rykaninem. W kategorii drużyno-
wej wraz z zawodnikami z Wielko-
polski pokonaliśmy w walce Szko-
tów , Irlandczyków oraz  Włochów. 
W półfinale nie poradziliśmy sobie 
z Rumunami, którzy wygrali cała 
konkurencje. – mówi mieszkaniec 
Strzelewa.   Nam nie pozostaje nic 
innego,  jak pogratulować młode-
mu zawodnikowi  oraz życzyć mu 
kolejnych sukcesów w zawodach 
sportowych.

KS

jeszcze o Zawodach konnych w mołdawinie

Podium 
nowogardzianek
Podczas naszej, piątkowej (17 czerwca), relacji z zawodów 
Konnych w Mołdawinie, nie opublikowaliśmy wyników 
dwóch zawodniczek z nowogardu. W związku z tym infor-
macje o ich sukcesach prezentujemy w dzisiejszym tekście. 

Przypomnijmy, że w  niedzie-
lę (12 czerwca), w Ośrodku Jeź-
dzieckim „Pod Kasztanami” w 
Mołdawinie, odbyły się zawody 
konne o Puchar Marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 
Wystartowało około 100 jeźdź-
ców, a pośród nich reprezentantki 
gminy Nowogard. Oprócz zawod-
niczek, których wyniki opisaliśmy 
w miniony piątek, w zawodach 
wystartowały jeszcze Hanna Teo-
dorczyk oraz Natalia Szeronos. 

Nowogardzianki zaliczyły w kon-
kursie dwufazowym L przejazdy 
„na czysto”, dzięki czemu wywal-
czyły miejsca na podium. Han-
na Teodorczyk uplasowała się na 
2. miejscu, natomiast Natalia Sze-
ronos zajęła 3. pozycję. Dodajmy, 
że różnica czasu zwycięzcy wyno-
siła dwie setne sekundy. Gratulu-
jemy nowogardziankom uzyska-
nych wyników oraz życzymy ko-
lejnych sukcesów.  

KR
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dwupoziomowe mieszkanie 100 m2

78.000 zł

2. Numer oferty: 
352/2073/ODS 
Dom w okolicy 
Nowogardu 
CENA: 116 000 zł 

 

tel. 508 312 261

Płoty /okolica 
CENA: 116 000 zł

Maszewo 
CENA: 276 000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-

da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po byłym 
sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53, 
61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzęzno – nowe 
bloki. Cena do uzgodnienia. 600 695 151

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II,cena 
130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowogardu, 
55 tys. 91 45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w No-
wogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowego, 
bezczynszowego. 601 493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z gara-
żem. Tel. 608 853 710

• Sprzedam działkę budowlaną przy Asnyka. 
Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 811

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z gara-
żem w Nowogardzie. Tanio. 600 177 163

•	 Sprzedam pilnie całe pietro kamienicy z 
mieszkaniem i pomieszczeniem po by-
łej przychodni lekarsko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300m2 w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Idelana na hotel, przedszko-
le, działalność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Armii Krajo-
wej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam lokal pod działalność handlową. 
517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje. Tel.663 
585 109 

• Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 
bezczynszowe Bema. 692 120 127 

• Sprzedam działkę w Kościuszkach 1075 m2  

i działkę ogrodową na Radosławiu 0,733 
ha. Tel. 512 416 864 po 18stej

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 517 
503 673

• Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy 
Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-budow-
laną przy stacji benzynowej w Olchowie. 
601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 a, Asny-
ka 3b. Cena 420 tys. 786 919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje + 
aneks kuchenny z salonem. 509 528 688

• Sprzedam dziakę ogrodową 1200m2 w Osi-
nie cena 7500 zł do uzgodnienia. 602 189 
041 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 75,7 
m 2, własnościowe bezczynszowe po re-
moncie, Grzęzno koło Dobrej, 129 900 zł. 
500 047 943

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53,61 
m2 dwa pokoje I piętro, Grzęzno (Nowe 
bloki) Cena do uzgodnienia. 

•  Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamkowej 
4, 3 pokoje 1 piętro (20,17,14) kuchnia ła-
zienka wc schowek +garaż .Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 143 840

• Sprzedam działkę budowlaną w Jarchlinie 
90 arową. 5,5 za m2. 696 807 922 

• Sprzedam kawalerkę do remontu 32 m2 z 
piwnicą i szopką w Nowogardzie ul. Młynar-
ska. Tel. 785 600 270 lub 601 424 982 

• Sprzedam działkę z altanką. 537 019 465

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
507 023 080 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 
74m2. 604 177 470, 691 886 623  

• Do wynajęcia mieszkanie, 4 pokojowe od lip-
ca. 604 441 609 

• Sprzedam 3 pokoje 58,60 II piętro Bema cena 
175 tys. telefon 696 422 970

mOTOrYZaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

• Toyotę z lat 90tych kupię. 737 447 702 

• Mercedesa starego kupię. 737 799 666

• Sprzedam VW GOLF II, rok produkcji 1991r. 
1.3 pełny wtrysk cena 1300 do negocjacji. 
660 346 212 

• Opel Corsa 1994 sprzedam. 667 320 227 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

• Stare samochody, motocykle, rowery I mo-
torowery. Kupię. 600 182 682 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 39 
95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Sprzedam owies. 608 791 487 

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, mul-
czowanie. 508 404 704 

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 180 km, 
stan dobry. 515 378 885 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 654 

• Sprzedam pług obracany trzyskibowy do 
C-360. 607 580 172 

•	 Sprzedam kury nioski roczne – le-
GHOrN. 91 39 20 307 

• Sortownik do ziemniaków elektryczny 
sprzedam. 606 576 417

•  Sprzedam dwa młode kucyki (klaczki). 790 
521 126 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam rozsiewcz do nawozu (lejek) 
cena 200 zł, przegrabiarkę do siana (5) 
cena 600 zł, śrutownik – Bąk 900 zł, mie-
szankę 100 kg dla kur 700 zł. 608 791 487

USŁUGI
•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadcze-

nie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWej Sa-
mOCHODOWej/ SkÓrZaNej maTerIa-
ŁOWej / POŚCIelI WeŁNIaNej / laNO-
lINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 56 
73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa do-
mów od postaw, dachy, więźby dachowe, 

docieplenia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-maxi. 
503 153 159 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, oczka, grille, ta-
rasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 735 

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI. 665 720 
037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie trawy, glebo-
gryzarka, opryski i inne prace ogrodnicze. 
500 789 687 

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWANIE

• DO ZALICZEŃ I EGZAMINÓWPOPRAWKO-
WYCH DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW-
tel. 600 924 128 mail: iwonand1@wp.pl

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię na staż do salonu optycznego 
z możliwością pracy w soboty. Kontakt 91 
39 27 272

•	 Nowopowstająca aPTeka w Nowo-
gardzie zatrudni kierownika, magi-
stra, technika farmacji i pomoc aptecz-
ną z doświadczeniem. aplikacje z dopi-
skiem: “nowogard praca” proszę prze-
syłać na adres: praca@aptekadyzurna.
pl. kontakt: 602400030

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczo-mono-
polowego. 797 394 807

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z doświadcze-
niem do nowo otwierającego sie salonu. 
570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 607 
654 692 

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, wyma-
gana umiejętność obsługi kasy fiskalnej. 
603 688 266

•   ŚLUSARZA, SPAWACZA. 503 032 234 

• Zatrudnię osoby do pomocy przy pracach 
w zakładzie stolarskim. 503 084 687

• Poszkuje pracownika do warsztatu meta-
lowego. 503 032 234 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czerwoną. 
664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 915  

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 915 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 580 172 

• Sprzedam meble: szafa narożna, regał, ko-
moda i fotel rozkładany jednoosobowy. 
607 994 804 

• Sprzedam owczarek niemiecki długowło-
sy, dziesięciomięsięczny ładny. 91 39 21 
828

• Sprzedam przecinarkę stołową do cięcia 
stali silnik 3KW. 785 182 423

• Sprzedam wózek dziecięcy TAKO ALIVE 2 
w 1, stan idealny, 900 zł do uzgodnienia. 
607 289 885 

• Sprzedam rower górski 500 zł, BMX 1500 
zł. 730 585 920

•	 kupię cegłe z rozbiorki. 695 780 299
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

A11.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;

Strona 2 z 3

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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krZYŻÓWka DziennikakuPon  48
22. inicjator dadaizmu
23. grupa wysp wulkanicznych na 0ceanie Spokoj-
nym, w archipelagu Kardiny
24. imię Fleminga, twórcy Bonda
25. Raymond Arthur, australijski lekarz
26. himalajski potwór
27. zespół świątyń dżinijskich
28. wydalany
29. chroniony ptak pływak
30. najdłuższa rzeka na Półwyspie Iberyjskim
31. okres w historii

PoZiomo:
32. amerykański urząd do spraw wywiadu
33. Aleksandra dla mamy
34. marka japońskich motocykli
35. popularna prezenterka tv
36. tamte kobiety
37. pijacka uczta
38. artyleryjska kanonada
39. uwielbiany przez fanów
40. fachowiec
41. stolica Zambii
42. rodzaj wiersza
43. kwasy w komórce
44. tworzywo sztuczne
45. jest w ogniwie galwanicznym
46. wierzenie komuś
47. gruba ryba
48. litera jak krzyżyk
49. włoski pisarz i dziennikarz (1871-1946), "Kariera 
mojego syna"
50. nieładnie o buzi
51. zysk, pożytek
52. Cembrzyńska, aktorka
53. waluta RPA
54. krótki sztylet
55. marzenie narciarza
56. miasto w Iranie
57. miasto w Iraku
58. popularny klawisz komputera
59. biblijne królestwo
60. Maria, szkocka królowa
61. muśnięcie piłką siatki przy serwie
62. iluzja, przywidzenie
63. roślina parkowa

PODPOWIEDŹ: IAIDO, OJETTI, ONE, YAP.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

PionoWo:
1. Jan, malarz polski
2. japońska forma szermierki
3. kazalnica
4. państwo z Wientianem
5. miasto w Szwajcarii
6. miasto w Hiszpanii
7. Szalom, pisarz żydowski, 1881-1957
8. ryba, rodzina jesiotrów (rzeki Syberii)
9. chroniony ptak leśny
10. umarł tragicznie

11. miasto w Badenii Wirtenbergii (Niemcy)
12. muzułmański przywódca
13. do rozpylania
14. najstarszy
15. dawniej ociosana belka
16. grzanki
17. między wczoraj a jutro
18. miasto w płd. Algerii
19. cios boksera
20. Collins, aktorka z "Dynastii"
21. służący Walerego z komedii Moliera "Szkoła żon"

Do wygrania bOn O WartOŚCi 20 zŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Każdy 
człowiek tworzy samego siebie

Alicja Wypych, Marek Kozioł, Władysława Huget, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Sta-
nisłwa Pokorska, Pelagia Feliksiak, Krzysztof Bryndza, 
Cecylia Furmańczyk, Zdzisława Chocian, Urszula Elże-
bieta Skowron, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Cecylia Furmań-
czyk, Zdzisława Chocian

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marcel Serocki, Gabrysia Gaszewska, Kinga Lewan-

dowska, Weronika Zaremba, Julia Pohl, Zosia Karbo-
wiak, Kuba Chocian, Kinga Feliksiak, Julia Furmań-
czyk, Alicja Włodarczyk

Zwycięzca:  Gabrysia Gaszewska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD jaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do



Nr 48 (2478)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

24

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

autO zabezPieCzenia

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s.5

REKLAMA

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

s. 8

Ile zarabiają radni 
w Osinie? Wygraj bilet na 

pokaz kaskaderów

W domkach 
są już pierwsi 
turyści

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zAtruDnI zbIerACzY 
Zapisy od 1 lipca 2016 osobiście na plantacji lub 

telefonicznie 515 144 186. Organizujemy dowóz

Poczet sztandarowy ze SP nr 2 opuszcza boisko, na którym zorganizowano apel kończący rok szkolny

s. 3

Nadeszły wyczekiwane wakacje 

Sztandar wyprowadzić! 
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kilkutygodniowe 

kotki
 w dobre ręce

telefon 506-638-789

20.06.2016 r. 
godz. 10:00
Na ul. Bankowej z otwar-

tego samochodu dokonano 
kradzieży portfela z zawar-
tością pieniędzy oraz doku-
mentów.

godz. 13:30 
Powiadomienie o włama-

niu do domu na ul. Bartosza 
Głowackiego, skąd dokona-
no kradzieży różnych przed-
miotów. 

21.06.2016 r. 
godz. 06:50 
Kierujący pojazdem marki 

VW Transporter w miejsco-
wości Żabowo na przejeździe 
kolejowym wpadł w poślizg, 
a następnie uderzył w sygna-
lizator świetlny. 

22.06.2016 r. 
godz. 23:20 
Robert S. w miejscowości 

Kulice kierował samocho-

dem marki Peugeot bez wy-
maganych uprawnień.   
23.06.2016 r. 

godz. 23:20 
W miejscowości Osina, Se-

bastian G. kierował samo-
chodem marki Ford Mondeo 
znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,26 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 23:50
W miejscowości Redło, 

Karol T. kierował samocho-
dem marki Fiat Seicento po-
mimo aktywnego zakazu 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.  

26.06.2016 r. 
godz. 12:45
Powiadomienie o kradzie-

ży szlifierek kątowych z po-
mieszczenia gospodarczego 
w miejscowości Bodzęcin. 

st. insp. Klaudia Gieryń

Idzie  „dobra zmiana”

Koniec propagandy za gminne 
pieniądze

Jestem zdecydowanie przeciw-
ny wydawaniu gazet przez gmi-
ny – powiedział w tych dniach dla 
Gazety Prawnej Codziennie wi-
ceminister kultury Jarosław Sel-
lin dodając, że dostrzega potrze-
bę szybkiej nowelizacji, w tym za-
kresie, ustawy – Prawo Prasowe. 
Oświadczenie ministra nie jest 
tylko prezentacją jego osobiste-
go poglądu. To echo dyskusji, ja-
kie wywołał w sferach rządowych 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
który 9 maja tego roku zwrócił 
się do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Mariusza Błaszczaka z proś-
bą o rozważenie możliwości pod-
jęcia przez ministra inicjatywy 
ustawodawczej, której celem by-
łoby wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego zasady, zgod-
nie z którą jednostki samorzą-
du terytorialnego nie byłyby upo-
ważnione do wydawania prasy.

Rzecznik uzasadniał swój po-
stulat licznymi uwagami, które 
otrzymywał od obywateli oraz od 
organizacji chroniących wolno-
ści obywatelskie, w tym od Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka i Obywatela. Rzecznik zwra-
cając się w maju do Ministra pi-
sał m. in.

-W ocenie skarżących się (oby-
wateli i organizacji- dop. mój) nie-
dopuszczalne jest łączenie przez 
władze samorządu terytorialnego 
funkcji biuletynu informacyjne-
go organu administracji z funkcją 
niezależnej prasy, której jednym 
z głównych zadań jest sprawowa-
nie społecznej kontroli (tzw. „pu-
blic watchdog”) nad działaniem 
władz lokalnych. Uzurpowanie 
przez biuletyny samorządowe roli 
gazet wiąże się niejednokrotnie z 
utrudnianiem dostępu do infor-
macji dziennikarzom prasy pry-
watnej, co jest podważeniem fun-
damentalnej zasady wolności sło-
wa i prawa dostępu obywateli do 
informacji publicznej.

Rzecznik podzielając uwagi 
skarżących, co do wymienionych 
przez nich licznych zagrożeń  wy-
stępujących w  omawianej sferze, 
zauważa także, że praktyka wyda-
wania periodyków mających ce-
chy prasy przez jednostki samo-
rządu terytorialnego budzi po-

ważne wątpliwości konstytucyj-
ne, chodzi o możliwość narusza-
nia przez ten, rozpowszechniony 
już dzisiaj proceder, art. 14 i art 
54, ust 1, a także art. 20 i art. 61 
Konstytucji.

Rzecznik podkreśla także:  … 
znaczenie niezależnej prasy zo-
stało również dostrzeżone przez 
Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka (dalej: ETPCz) w orzecz-
nictwie rozwiniętym na podsta-
wie art. 10 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, w którym  czyta-
my m.in. … struktura własno-
ściowa czasopisma, która wy-
maga od redaktora naczelnego 
utrzymywania lojalności w sto-
sunku do władz lokalnych, na-
rusza swobodę wypowiedzi.

Syntetyzując te i inne, nie wy-
mienione tu z braku miejsca spo-
strzeżenia, Rzecznik zauważa:  - 
w omawianym kontekście Rzecz-
nik Praw Obywatelskich pragnie 
zwrócić uwagę Pana Ministra na 
znaczenie, jakie dla budowy de-
mokracji w Polsce ma prasa lokal-
na. Jest ona bowiem podstawo-
wym źródłem pozyskiwania in-
formacji o sprawach najbliższe-
go otoczenia dla mieszkańców. 
Prasa lokalna odgrywa również 
ogromną rolę w kontrolowa-
niu władzy, ale także w prezento-
waniu jej sukcesów, wyjaśnianiu 
problemów i tworzeniu więzi spo-
łeczeństwa lokalnego z jego repre-
zentantami. W świetle powyższe-
go trafna wydaje się teza, że wy-
dawanie przez władzę jednostek 
samorządów terytorialnych pra-
sy stanowi niekorzystne dla de-
mokracji zjawisko, ponieważ 
może ono prowadzić do znaczne-
go osłabienia prasy prywatnej. W 
związku z powyższym, zasadne 
jest wprowadzenie do polskie-
go porządku prawnego zasady, 
zgodnie z którą jednostki samo-
rządu terytorialnego nie są upo-
ważnione do wydawania prasy.

Głosy, które docierają ze sfer 
rządowych, po wystąpieniu 
Rzecznika, a jednym z nich są 
przywołane wcześniej wypowie-
dzi ministra Sellina, wskazują wy-
raźnie na to, że wkrótce zapew-
ne skończy się to swoiste eldora-
do manipulacji dla wielu wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, któ-
rzy pozatrudniali sobie w urzę-
dach osobistych pochlebców do 
uprawiania jakże często żenują-
cej propagandy ich rzekomych i 
nie rzekomych sukcesów i zara-
zem szkalowania czy choćby tyl-
ko zwalczania oponentów. Ta 

poza konstytucyjna, ale rozpo-
wszechniona niczym barszcz So-
snowskiego funkcja władzy pu-
blicznej realizowana jest  poprzez  
wydawanie, oczywiście za pienią-
dze podatników, gminnych biule-
tynów, stron internetowych i in-
nych publikatorów pełnych tre-
ści daleko wychodzących poza 
zwykłą  informację. Znajdujemy 
tu zwłaszcza nagminne zwalcza-
nie krytyków, wydającej te pisem-
ka, władzy.   Obywatele płacą więc 
nie tylko za manipulowanie nimi, 
uprawiane w tej radosnej działal-
ności  wydawniczej, nazywającej 
siebie samą prasą, ale jeszcze czę-
sto są w niej o paradoksie szkalo-
wani i to w niewybrednej formie 
– wystarczy, że nie należą do gro-
na zwolenników aktualnego wło-
darza. Dowodów na to w naszym 
Nowogardzie mamy aż nadto, a 
lokalny biuletyn gminny może 
służyć za krajowy wzór, przykład 
szczytowych osiągnięć tego pato-
logicznego produktu wydawni-
czego, jakim są udające prasę tzw. 
gminne biuletyny opłacane z pie-
niędzy magistratu i sterowana z 
tylnego siedzenia przez  burmi-
strza ... W DN wielokrotnie zwra-
caliśmy na to uwagę.

-Nie może być tak, że wójt czy 
burmistrz z jednej strony zarzą-
dza gminą, a z drugiej kreuje poli-
tykę miejscowych mediów, dbając 
o to, by były mu one przychylne 
– mówi dla GPC wiceminister Ja-
rosław Sellin z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
-to zaprzeczenie idei wolnej pra-
sy, której naturalnym zadaniem 
jest patrzenie władzy na ręce – 
dopowiada sekretarz stanu. W 
Nowogardzie chyba nikt nie może 
mieć wątpliwości, że DN funkcję 
patrzenia władzy na ręce, o któ-
rej mówi minister, wypełnia rze-
telnie, nie zważając na dotykają-
ce z tego powodu, ludzi tworzą-
cych gazetę,  szykany, obmowy, a 
nawet groźby. Zaś co do projek-
towanego zakazu prowadzenia 
działalności prasowej dla samo-
rządów:  no cóż, po prostu- idzie 
dobra zmiana, która też oznacza, 
że w gminie  naszej niektórzy, za-
miast lenić się uprawiając łatwą i 
beztroską propagandę, będą mu-
sieli wziąć się za rzetelną robotę. 
Tylko czy jeszcze to potrafią i czy 
znajdzie się dla nich jakieś poży-
teczne dla społeczeństwa zajęcie?  
Ale to, to już nie nasz ani podat-
ników problem.

Marek Słomski

Informacja dla 
mieszkańców 
błotna i okolic 
na prośbę pani Alicji z błotna publikujemy zaprosze-
nie na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek, o 
godz.19:00, w miejscowej świetlicy. 

Szanowni Państwo
Od kilku już tygodni mieszkańcy Błotna i okolicznych miejscowości 

czują się zaniepokojeni rzekomą hodowlą żmij, która miałaby się znaj-
dować na terenie mojej posesji, położonej na obrzeżach Błotna.

Plotki nie mają końca, mieszkańcy dopytują, co z tymi żmijami, a ja 
dowiaduję się o coraz bardziej kuriozalnych wieściach na temat zarów-
no mojej osoby, jak i groźnych wyczynach z mej strony.

O rzekomym „raju dla żmij” chciałabym z Państwem porozmawiać, 
w najbliższy piątek, godzina 19:00, w świetlicy w Błotnie.

Zapraszam na spotkanie wszystkich Państwa, którzy czują się w jakiś 
sposób zaniepokojeni tematem hodowli jadowitych żmij, a także mają 
jakiekolwiek pytania do mnie, bądź czują, że moja osoba zagraża w ja-
kiś sposób ich osobistemu komfortowi lub bezpieczeństwu. Zapewniam, 
że nikogo nie pogryzę, ani nie wyciągnę jadowitych pająków (je podob-
no też hoduję) z plecaka.

Z wyrazami szacunku, Alicja I.
Spotkanie informacyjne z Panią Alicją:
najbliższy piątek, godzina 19:00
Miejsce: Świetlica w błotnie.
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Mieszkańcy
 miejscowości Otręby 
składają serdeczne 

podziękowania
 Panu 

tadeuszowi Wrona
 za nieodpłatne 

użyczenie ładowarki 
z pracownikiem 

do remontu drogi w 
naszej miejscowości

Nadeszły wyczekiwane wakacje 

Sztandar wyprowadzić! 
Czas podsumowania, morze kwiatów, świadectwa, nagrody, ale i łzy wzruszenia - w miniony piątek, 24 czerwca, we wszystkich szkołach odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego. 

Wakacje rozpoczęły się o dwa 
dni wcześniej niż przed rokiem. 

Zanim jednak uczniowie scho-
wali głęboko w szafie szkolne ple-

caki, wzięli udział w uroczystym 
apelu kończącym rok szkolny 
2015/2016. W tym roku, redak-
cja DN przyglądała się tym uro-
czystościom w dwóch gminnych 
podstawówkach tj. SP nr 1 i Sp nr 
2. Przy  tekście publikujemy kilka 
ujęć z tych wydarzeń. 

Pozostaje życzyć udanego wy-
poczynku zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom.  

Jednocześnie informujemy, że 
począwszy od kolejnego wyda-
nia DN, wzorem lat ubiegłych, 
będziemy publikować sylwet-
ki uczniów z naszych szkół, któ-
rzy w minionym już roku szkol-
nym osiągnęli najwyższe wyniki 
w nauce. 

MS/JB

Uczniowie klas szóstych, którzy ukończyli naukę z najlepszymi wynikami, otrzy-
mują listy gratulacyjne od dyrektora SP 1 Sebastiana Szymańskiego

 Oliwia Tomasikiewicz z klasy Vb odbiera świadectwo z czerwonym paskiem oraz 
nagrodę za wysokie wyniki w nauce z rąk dyrektora SP 2, Lidii Wiznerowicz-Gliw-
nej oraz wychowawcy klasy Anny Buczyńskiej. Uczennicy towarzyszą rodzice

Ostatni „wspólny apel”… uczniowie z klasy IIIa wraz z wychowawczynią panią An-
ną Tracz, która przez ostatnie trzy lata prowadziła klasę

Foto-pstryk 

Kolizja na skrzyżowaniu 
W minioną niedzielę, ok. godz. 19:00, na skrzyżowaniu ulic 15 Lutego z Żeromskiego, do-
szło do groźnej kolizji. 

Wzmożony ruch w tym obsza-
rze miasta, wywołany zmianą or-
ganizacji ruchu spowodowaną 
trwającą budową ronda, sprawia 
jak widać kierowcom problemy. 
Do tego dochodzi jeszcze słabo 
oznakowane skrzyżowanie, gdzie 
ulica Żeromskiego przecina ul. 15 
Lutego, a które obecnie jest jedną 
z alternatywnych dróg pozwalają-
cych kierowcom ominąć budowę. 
Przyczyną kolizji, do jakiej doszło 
w tym miejscu w minioną niedzie-
lę, było wymuszenie pierwszeń-
stwa przez jednego z kierowców 
opuszczających skrzyżowanie. W 
zdarzeniu uczestniczyły dwa auta. 

Na miejscu interweniowała 
policja i służby ratunkowe. Przez 
kilkadziesiąt minut ruchem na 
skrzyżowaniu musiała kierować 
policja. 

MS
PODZIĘKOWANIA

W obiektywie DN 

Kolejny pawilon koło biedronki 
Obok dyskontu Biedronka, przy ul. Boh. Warszawy powstaje ko-

lejny pawilon usługowo-handlowy. Inwestorem jest jeden z nowo-
gardzkich przedsiębiorców, do którego należy teren. Przypomnijmy, 
że wcześniej, po drugiej stronie marketu powstał już ciąg budynków, 
w których swoje punkty sprzedaży ulokowały znane, nie tylko lokal-
ne firmy. 

MS

OGŁOSZENIE
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Dobre wieści z parafii pw. MB Fatimskiej 
w Nowogardzie

Ksiądz Ireneusz Kamionka 
został kanonikiem honorowym 
kapituły kolegiackiej 
W tych dniach w tej najmłodszej nowogardzkiej parafii 
przypada wiele ważnych wydarzeń, w tym nominacja ks. 
Proboszcza na kanonika honorowego kapituły kolegiackiej  
i uroczystości 20-lecia istnienia parafii. 

- Ksiądz proboszcz Ireneusz Ka-
mionka na mocy dekretu bisku-
pa diecezjalnego został w  dniu 
2 czerwca, kanonikiem honoro-
wym kapituły kolegiackiej w My-
śliborzu. To kolejny 4-ty, po ks. 
dziekanie Kazimierzu Łukjaniu-
ku, ks. Markowi Prusiewiczowi z 
Dobrej i ks. Markowi Siedleckie-
mu z Żabowa, kanonik honorowy 
z naszego dekanatu. Biskup die-
cezjalny przyznaje tytuł kanonika 
kapituły kolegiackiej zasłużonym 
kapłanom, którzy swoją postawą 
wnieśli wiele cennych akcentów 
duchowych i duszpasterskich w 
życie całej wspólnoty diecezjalnej, 
wyrażając w ten sposób wdzięcz-
ność za ofiarną posługę Ludowi 
Bożemu. W diecezji szczecińsko 
– kamieńskiej kanonicy należą do 
jednej z pięciu kapituł – katedral-
nej w Szczecinie, bądź kolegiac-
kich w Kamieniu Pom. Stargar-
dzie, Myśliborzu i Wolinie. Dzi-
siaj we wtorek (28 czerwca), o go-
dzinie 17:00 odprawiona zostanie 
Msza św. w intencji księdza Pro-
boszcza z okazji Jego Imienin oraz 
odprawione zostanie Nabożeń-

stwo Czerwcowe. W trakcie tej li-
turgii ks. Proboszcz będzie ubra-
ny w szaty kanoniczne. Redakcja 
DN gratuluje księdzu kanonikowi 
Ireneuszowi tego zaszczytu.

- Parafia pw. Matki Bożej Fa-
timskiej obchodzi też w tych 
dniach 20-lecie swojego istnienia. 
Z tej okazji Msze Święte Jubile-
uszowe w intencji  Parafii zostaną 
odprawione w najbliższy czwartek 
(30.06.2016), o godz.17:00 oraz w 
nadchodząca niedzielę (3 lipca), o 
godz.12:00.

- Ksiądz proboszcz poinformo-
wał także wiernych, że 27 sierp-
nia, posługę duszpasterską w pa-
rafii rozpocznie, skierowany tu 
po raz pierwszy, wikariusz. W do-
tychczasowej historii parafii po-
sługę stałą  sprawował  jedynie 
sam ksiądz proboszcz. Nowym 
wikarym został ks. Sławomir Bla-
chowiak. Takie wzmocnienie oso-
bowe skutkuje między innymi 
tym, że po wakacjach, w niedzie-
le będzie odprawiana już na sta-
le Msza Święta w godzinach wie-
czornych.

sm

ks. Ireneusz Kamionka, podczas odprawiania Mszy św. dziękczynnej w czasie do-
żynek gminnych we wrześniu 2014 roku. Na drugim planie zdjęcia od lewej: ks. 
Andrzej Wąsik, z parafii w Wierzbięcinie oraz ks. Kazimierz Łukajniuk, dziekan 
nowogardzkiego Dekanatu i proboszcz parafii pw. św. R. Kalinowskiego.

znaleziono
Do redakcji Dzienni-

ka Nowogardzkiego w dniu 
22.06.2016r, został przyniesio-
ny pokrowiec z kluczami rowe-
rowymi. Pokrowiec ma charak-
terystyczny napis Bike Tool. Po-
krowiec jest do odebrania w re-
dakcji DN 

Red. 

Uroczyste zakończenie Szkoły Cukrzycy 

Wiedzy nigdy za mało 
W miniony piątek, 24 czerwca, w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II,  odbył 
się ostatni wykład w ramach V edycji Szkoły Cukrzycy, prowadzonej przez nowogardzkie 
koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Tematem wykładu, który prze-
prowadziła dr Marzena Kargul, był 
„Zawał serca, udar mózgu - czy to 
też powikłania cukrzycy?” Po jego 
wysłuchaniu wręczono dyplomy 
słuchaczom Szkoły Cukrzycy. Po-
dziękowano też sponsorom, bez 
których trudno byłoby przeprowa-
dzić cykl spotkań na temat tej cho-
roby. Wśród nich była m. in. redak-
cja Dziennika Nowogardzkiego. 

W ramach V edycji Szkoły Cu-
krzycy odbyło się łącznie 8 wy-
kładów, w których wzięło udział 
razem ponad 200 osób. Słucha-
cze szkoły dla cukrzyków, zgodnie 
przyznają, że mimo iż są oswojeni 
ze swoją chorobą, to podczas wy-
kładów uzyskali sporo nowych in-
formacji. 

-Choruję na cukrzycę od 40 lat, 
ale podczas wykładów w Szkole Cu-
krzycy znacznie pogłębiłem swo-
ją wiedzę na temat tej choroby. Tu-
taj poza tym, że otrzymujemy sporo 
cennych informacji, ważna jest też 
wspaniała atmosfera – mówi pan 
Adam Koladyński. 

-Dowiadujemy się tutaj na przy-
kład jak się odżywiać, co możemy 
jeść, a czego nie. Wykłady są prowa-
dzone bardzo przystępnie, toteż za-
wsze coś w głowie zostaje. Dla mnie 
to bardzo ważne, bo mam do czy-
nienia z tą niedobrą chorobą sto-
sunkowo od niedawna, bo od 4 lat 
– dodaje pan Jan Dżugała. 

Inni podkreślają, że w Szkole 

Cukrzycy, mogą dowiedzieć się jak 
we własnym zakresie radzić sobie z 
chorobą, a przede wszystkim mini-
malizować skutki jakie wywołuje 
dla organizmu. 

-Dowiadujemy się tutaj wiele o 
tym, co sami możemy zrobić, aby 
walczyć z chorobą, bo przecież co-
dziennie u lekarza nie możemy sie-
dzieć. To bardzo ważna wiedza, 
która pozwala nam nieco łatwiej ra-
dzić sobie z cukrzycą - twierdzi pani 
Maria Augustynek, która od 22 lat 
zmaga się z cukrzycą. 

W uroczystym podsumowaniu 
V edycji Szkoły Cukrzycy, na za-
proszenie Koła Diabetyków w No-
wogardzie, przybyła m.in. Prezes 
Zarządu Głównego Diabetyków, 
Anna Śliwińska. 

-Jesteście państwo osobami świa-
domymi swojej choroby, właśnie 
dzięki takim wykładom. Wokół nas 
jest jednak wielu chorych, którzy nie 

mają dostatecznej wiedzy o tej cho-
robie. I to jest nasza rola, aby na-
mówić ich do pogłębiania wiedzy 
na ten temat i zachęcać do udziału 
w takich przedsięwzięciach jak wła-
śnie Szkoła Cukrzycy- powiedzia-
ła podczas piątkowego zakończenia 
Szkoły Cukrzycy, Anna Śliwińska. 

Piątkowe spotkanie słuchaczy, 
wykładowców i sponsorów „Szko-
ły Cukrzycy”, zakończył wspólny 
poczęstunek przygotowany przez 
Restaurację „Okrąglak”, oczywiście 
dietetyczny. 

Kolejna edycja „Szkoły Cukrzy-
cy” odbędzie się na jesieni tego 
roku. Przypomnijmy, że preze-
sem nowogardzkiego koła Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków jest 
Eugeniusz Tworek. Organizacja 
ma na chwilę obecną 80 członków, 
ale lista jest nadal otwarta.

Marcin Simiński

Pamiątkowe zdjęcie słuchaczy, organizatorów i sponsorów V edycji Szkoły Cukrzycy

Rozmowa z Anną Śliwińską, prezesem Zarządu Głównego Diabetyków

Wokół tej choroby krąży wiele mitów

Dn: Proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom, jak wygląda struktu-
ra Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków? 

Anna Śliwińska: Mamy w kra-
ju blisko 400 kół terenowych, dosyć 
równomiernie rozłożonych. Pod-
legają one pod jednostki nadrzęd-
ne, czyli oddziały wojewódzkie i te-
renowe, których jest 36. Na samym 
szczycie stoi zarząd główny, który 
nadzoruje ich pracę. 

Czym zajmuje się organizacja, 
którą pani kieruje? 

 Brak wiedzy na temat cukrzycy 
jest zatrważający. Wokół tej choro-

by krąży wiele mitów. Dlatego naszą 
główną rolą jest podniesienie świa-
domości na temat cukrzycy. W spo-
łeczeństwie wiedza na temat tej cho-
roby sprowadza się do wyobraże-
nia starszego pana, który nie może 
jeść czekolady. To oczywiście bardzo 
mylne wyobrażenie. Dlatego organi-
zujemy wiele pogadanek, spotkań. 
Uczestniczymy także w debatach, 
organizowanych dla stowarzyszeń 
zajmujących się zdrowiem, gdzie 
rozmawiamy o problemach cho-
rych. Współpracujemy również z 
Instytutem Oceny Technologii Me-
dycznej przy procesie wdrażania na 
rynek nowych leków na cukrzycę. 

tak jak pani powiedziała, cu-
krzyca kojarzy się raczej z choro-
bą występującą u ludzi w pode-
szłym wieku. Specjaliści alarmu-
ją jednak o wzroście zachorowal-
ności na tę chorobę wśród dzieci i 
młodzieży. Kilka tygodni temu w 
pobliskim Goleniowie, z inicjaty-
wy nowogardzkiego koła Diabety-

ków, odbyła się nawet na ten temat 
debata. Czy tym niepokojącym 
zjawiskiem również się zajmuje-
cie jako organizacja reprezentują-
ca cukrzyków? 

Tak, z tym że tu musimy rozróż-
nić dwie rzeczy, aby zrozumieć jak 
poważana jest sytuacja. Najczęściej 
u dzieci występuje cukrzyca typu 
1, która ma podłoże genetyczne, a 
przyczyny jej występowania nie są 
do końca znane. Zresztą coraz czę-
ściej występuje ona wśród dzieci z 
rodzin, gdzie wcześniej nikt nie cho-
rował na cukrzycę. Tego czego nie 
było wcześniej w takiej skali, to cu-
krzyca drugiego stopnia, dawniej 
nazywana „starczą”. Bierze się ona 
właśnie ze złego trybu życia, braku 
ruchu, nieodpowiedniej diety. Jest to 
bardzo zauważalne w ostatnich kil-
ku latach, dlatego na bieżąco to mo-
nitorujemy. Organizujemy też ba-
dania przesiewowe i pogadanki w 
szkołach. 

Rozmawiał Marcin Simiński
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Oświadczenia Majątkowe za 2015 rok

radni gminy Osina
W dzisiejszym wydaniu Dn, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2015 rok, publikujemy zeznania radnych gminy Osina. Przypominamy, że rad-
ni oraz pracownicy samorządowi wysokiego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach oraz o posiadanym mająt-
ku. W kolejnym wydaniu Dn opublikujemy oświadczenia pracowników urzędu Gminy Osina oraz kierowników jednostek, z wójtem Krzysztofem Szwedo na czele. 

Oprac: KR

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty

Kamila Wójcik

18 194,48 zł, 
PKO TFI Osobisty 
program 
Inwestycyjny – 3 
054,59 zł

Mieszkanie o pow. 69,96 m2 o wartości 120 000 zł
Zatrudnienie ZSP w Osinie – 56 894,84 
zł, dieta radnego – 3 000 zł, GKRPA – 
200 zł

Toyota Yaris rok prod. 
2007 Nie dotyczy

Piotr  
Golema Nie dotyczy Dom o pow. 158,3 m2 o wartości 320 000 zł, działka pod domem o pow. 

0,48 ha o wartości 100 000 zł

Zatrudnienie Sąd Rejonowy 
w Goleniowie – 55 191,97 zł, 
dieta radnego 3000 zł, dochód 
współmałżonka – 28 971,40 
zł, działalność gospodarcza 
(współmałżonka) – 31 794,45 zł 
(strata)

Mercedes Vito-Bautex 
(karawan pogrzebowy) 
rok prod. 2005 o wartości 
22 113,84 zł, winda 
pogrzebowa Frigid master 
rok prod. 2015 o wartości 
19 888 zł, Opel Vivaro 
(samochód ciężarowy) rok 
prod. 2005o wartości 13 
000 zł

Kredyt hipoteczny PKO BP 
S.A –  do spłaty 61 660,50 
CHF, Kredyt odnawialny 
– do spłaty 6 837,24 zł, 
pożyczka gotówkowa 
Credit Agricole Bank – do 
spłaty 6 236,16 zł, kredyt 
gotówkowy BNP Paribas 
Polska S.A. - do spłaty 64 
413,16 zł

Bożena Reginia 202 031 zł
Mieszkanie o pow. 55,54 m2 o wartości 100 000 zł, garaż o pow. 737 m2 
o wartości 3 000 zł, działka ogrodowa o pow. 822 m2 o wartości 5 000 zł, 
grunty rolne o pow. 1,97 ha o wartości 5 000 zł

Dieta radnego – 3 600 zł, sprzedaż 
samochodów osobowych – 6 000 zł, z 
tytułu zatrudnienia – 45 600,38 zł

Kamaz wywrotka rok prod. 
1988, ciągnik siodłowy 
Scania rok prod. 2001, 
naczepa wywrotka Jartom 
rok prod. 2009, ciągnik 
siodłowy Scania rok prod. 
2000, naczepa wywrotka 
Mega rok prod. 2011, 
Mercedes wywrotka rok 
prod. 2003, Toyota Avensis 
rok prod. 2013

Nie dotyczy

Agnieszka 
Stępień Nie dotyczy

Dom o pow. 120 m2 o wartości 325 000 zł, działka siedliskowa o pow. 1,18 
ha o wartości 29 500 zł, budynek inwentarski o pow. 140 m2 o wartości 88 
000 zł, stodoła o pow. 60 m2 o wartości 28 000 zł, chłodnia o pow. 30 m2 o 
wartości 43 000 zł

Zatrudnienie ZSP w Osinie – 51 570,81 
zł, dieta radnego – 3 200 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Marek Pakulski 73 235,76 zł

Mieszkanie o pow. 67,17 m2 o wartości 100 000 zł, mieszkanie o pow. 
39,00 m2 o wartości 60 000 zł, nieruchomość rolna niezabudowana o 
pow. 0,567 m2 o wartości 3 000 zł, udział 1/32 części nieruchomości o 
pow. 905 m2 o wartości 5 000 zł, udział w gruncie 9/100 o pow. 356 m2, 
udział 9/100 części działki o pow. 495 m2, udział 11/100 części budynku 
wielolokalowego, udział 11/100 działki o pow. 697 m2

Ze stosunku pracy – 49 011,56 zł, 
działalność wykonywana osobiście – 
20 500,90 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy

Teresa Nowacka 4 654,16 zł

Mieszkanie o pow. 67,20 m2 o wartości 130 000 zł, garaż 1/15 części z 
pow. 737 m2 o wartości 6 000 zł, ogród o pow. 498 m2 o wartości 10 000 
zł, nieruchomość udział 8/100 części z pow. 357 m2, działka o pow. 0,2850 
udział 8/112, dom o pow. 150 m2 udział w 1/7 w połowie domu, bud. 
Gospodarczy 170 m2 i 59 m2 o wartości 200 000 zł (łącznie z mieszkaniem 
wymienionym powyżej, nieruchomością, działką, domem i budynkiem 
gospod.)

Świadczenia przedemerytalne – 12 
220,68 zł, dieta radnego – 4 000 zł

Skoda Fabia rok prod. 
2000 Nie dotyczy

Szymon 
Pilipczuk

10 000 zł, 2 000 
euro Mieszkanie o pow. 58 m2 o wartości 175 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 41 730,67 
zł, umowy zlecenia – 7 800 zł, dieta 
radnego – 3 600 zł

Skoda Superb rok prod. 
2010

Kredyt mieszkaniowy Bank 
Zachodni WBK – 60 000 zł

Zdzisław 
Doszczeczko 8 068,28 zł Mieszkanie o pow. 37,75 m2 o wartości 110 000 zł, działka o pow. 0,37 ha 

o wartości 5 000 zł

Z tytułu zatrudnienia – 47 454,44 zł, 
zwrot z IKZE – 487,75 zł, obowiązki 
społeczne i obywatelskie – 4 400 zł 

Nie dotyczy
Bezprocentowa pożyczka z 
ZFŚS JW Wałcz 4224 – 14 
975 zł

Andrzej 
Majcher 100 zł Nie dotyczy

Umowa o pracę – 46 666,91 zł, umowa 
zlecenie – 9 108,80 zł, dieta radnego 
3 200 zł

Nie dotyczy Pożyczka gotówkowa w 
Eurobank – 67 847 zł

Jolanta 
Buksińska Nie dotyczy Gospodarstwo rolne o pow. 18,50 ha o wartości 800 000 zł

Dochód z gospodarstwa rolnego – 10 
000 zł, dieta radnego – 4 100 zł, stacja 
przekaźnikowa – 18 215,76 zł, Inkasent 
– 1 453,83 zł

Toyota Avensis rok prod. 
2002 Nie dotyczy

Urszula 
Witkowska 5 187,43 zł

Dom o pow. 107 m2 o wartości ok. 350 000 zł, działka pod domem o pow. 
0,18 ha o wartości ok. 60 000 zł, dwie działki rolne o łącznej pow. 1,17 ha o 
wartości ok. 35 000 zł, obórka o pow. ok. 100 m2 o wartości ok. 50 000 zł

Z tytułu zatrudnienia w PUP – 110 
617,52 zł, dieta radnego – 3 200 zł, 
dochody współmałżonka z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
za granicą – 2 195,80 euro 

Hyundai Matrix rok prod. 
2007 

Kredyt hipoteczny GE 
Money Bank – kapitał ok. 
61 156,68 CHF (odsetki 
ok. 12 948,20 CHF), 
współkredytowanie kredyt 
hipoteczny PKO BP – kapitał 
ok. 212 610,28 zł (odsetki 
ok. 108 134,24 zł), kredyt 
konsumpcyjny BGŻ – kapitał 
9 225,09 zł (odsetki 627,27 
zł)

Marcin Kusa Nie dotyczy
Dom o pow. 143 m2 o wartości 350 000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 
5,43 ha o wartości 100 000 zł (w tym wydzielona działka budowlana o pow. 
1400 m2 o wartości 35 000 zł)

Gospodarstwo rolne – 4 000 zł, umowa 
o dzieło – 23 280 zł, dieta radnego – 3 
600 zł

Opel Zafira rok prod. 2006 
o wartości 20 000 zł

Kredyt budowlano-
hipoteczny Bank PEKAO S.A 
– 300 000 zł

Łukasz Łokaj Nie dotyczy
Mieszkanie o pow. 1/3 z 48 m2 o wartości ok. 50 000 zł, działka o pow. 
0,0716 ha o wartości ok. 15 000 zł, działka 1/3 z pow. 0,2162 ha o wartości 
ok. 3 600 zł

Dochód za rok 2015 – 42 395,22 zł, 
dieta radnego – 4 200 zł Ford Galaxy rok prod. 2008 Kredyt konsumpcyjny Euro 

Bank – 50 297,04 zł

Andrzej Łuczak

86 530 zł, 1 633 
euro, papiery 
wartościowe 
Pioneer FIO SUBF. 
Na kwotę 9 938 zł

Dom o pow. 167 m2 o wartości 300 000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 
4,49 ha o wartości 135 800 zł, działka o pow. 354 m2 zabudowana sklepem 
o pow. 65 m2 o wartości 78 000 zł, działka siedliskowa o pow. 0,1469 ha 
oraz działka o pow. 0,1330 ha z udziałem 34/100 (wartość uwzględniona w 
ogólnej wartości gospodarstwa rolnego)

Gospodarstwo rolne – 3 400 zł, dieta 
radnego – 15 600 zł

Honda Accord rok prod. 
2005 Nie dotyczy

Rafał Wróbel 8 000 zł

Dom o pow. 150 m2 o wartości ok. 400 000 zł, mieszkanie o pow. 61,5 m2 
o wartości 120 000 zł, budynek gospodarczy o pow. 142 m2 o wartości ok. 
80 000 zł, działka o pow. 1859 m2 o wartości ok. 74 360 zł, działka o pow. 
490 m2 o wartości ok. 29 400 zł, działka o pow. 3900 m2 o wartości ok. 10 
000 zł, działka o pow. 600 m2 o wartości ok. 1 200 zł

Z tytułu zatrudnienia w KPP Goleniów 
– 56 745 zł, dieta radnego – 1 200 zł

VW Passat B-6 Kareta rok 
prod. 2008 o wartości ok. 
25 000 zł

Kredyt w BGŻ – 12 178 zł 
(odsetki 1 200 zł)
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50 lat po maturze

I tak się trudno rozstać…
Gdy w 2008 organizowaliśmy pierwsze spotkanie koleżeńskie absolwentów nowogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego, nie wiedzieliśmy jak poto-
czą się kolejne z następnych spotkań i czy w ogóle jakieś będą. Spotkanie A.D. 2008  odbyło się pod hasłem „I urodziny 60-latków +/-”. Miało to miejsce 
28 czerwca w „neptunie” nad jeziorem nowogardzkim. Wydarzenie to opisałem w artykule pt. „Prywatka nad Jeziorem” opublikowanym w numerze 52 
(1689) „Dziennika nowogardzkiego” - wydanie z 8-10.07.2008. W naszym „zjeździe” wzięły udział 52 osoby. II urodziny 60-latków +/- obchodziliśmy 
20.06.2009 r. w Hotelu „Oskar”. zjawiło się 44 „jubilatów”.

Najwięcej uczestników odno-
towaliśmy podczas świętowania 
III urodzin 60-latków +/- w dniu 
26.06.2010 r., bo aż 56. Ponieważ 
impreza została zorganizowana w 
Hotelu „Oskar”,  wszyscy uczest-
nicy otrzymali certyfikaty po-
świadczające uzyskanie „Hono-
rowego Oskara” za przybycie na 
spotkanie.

Na IV urodzinach 60-latków 
+/- pojawiło się w „Neptunie” tyl-
ko 11 osób, może dlatego że to 
był rok 2011 (dokładnie to było 
25.06.2011).

Dnia 30.06.2012 rytualne spo-
tkanie świętojańskie nad magicz-
nym Jeziorem Nowogardzkim od-
było się pod hasłem „V urodziny 
60-latków +/-”.  W „Neptunie” ba-
wiło się 24 byłych uczniów szkół 
nowogardzkich, gdyż poza ab-
solwentami nowogardzkiego LO 
były osoby uczęszczające do in-
nych szkół naszego Miasta. 

W 2013 spotkania koleżeńskie-
go nie było (ale nie przez to, że je-
steśmy przesądni), natomiast w 
2014 w „Oskarze” pojawiły się 34 
osoby chętne by wziąć udział  w 
„Urodzinach Młodych Emery-
tów”. Takie było hasło spotkania 
w dniu 28.06.2014.

Rok później w przygotowywa-
niu spotkań wyręczyła nas Dyrek-
cja I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie, organizując 17 
kwietnia 2015 wspaniałe obchody 
70-lecia naszego „ogólniaka”.

Podczas tego spotkania szko-
ły uzmysłowiliśmy sobie, że w 
czerwcu 2016 roku minie 50 lat od 
naszej matury. Dnia 19.04.2016 w 
„Oskarze” pierwszy raz zebrał się 
Komitet Organizacyjny obcho-
dów „50-lecia Matury” w skła-
dzie: Jadwiga Sroka (Wolska), 
Franciszek Karolewski, Henryk 

Kosmalski, Józef Szymczak i Jan 
Kozakowski. Po wielu żmudnych 
działaniach spotkanie maturzy-
stów odbyło się w Hotelu „Oskar” 
w dniach 25-26.06.2016. Główne 
hasło brzmiało „Matura Tysiącle-
cia A.D. 1966”, gdyż egzamin doj-
rzałości większość uczestników 
zdawała w roku obchodów Ty-
siąclecia Państwa Polskiego. 

Program spotkania zakłócił 
nam mecz piłki nożnej Polska – 
Szwajcaria, który rozpoczął się o 
godzinie 15.00, godzinie, na którą 
zaplanowaliśmy obiad. Na prośbę 
najzagorzalszych kibiców, który-
mi okazały się siostry-bliźniacz-
ki Gardias (na zdjęciu razem z 
Sonią Raubo) obiad zaserwowa-
no nam w przerwie meczu, czyli 
o godz. 15.45. Ponieważ stan me-
czu na tę chwilę był 1:0 dla Pol-
ski, obiad smakował wyśmienicie, 
do czego przyczyniła się również 
załoga „Oskara” przygotowując 
smaczne posiłki. Gorącą tempe-
raturę po dogrywkach oraz rzu-
tach karnych podtrzymał pikant-
ny i wyśmienity gulasz podany na 
kolację. 

Na nasze VII „prywatne spo-
tkanie” przybyło 27 osób. Nie po-
jawił się obecny prawie na wszyst-
kich naszych „prywatkach” Bro-
nisław Bystroń, nauczyciel fizyki. 
Przebywa w szpitalu. Ala Bielicka 
zaproponowała, żeby odwiedzić 
go w szpitalu wręczając mu kwia-
ty oraz tableau ze zdjęciami i au-
tografami uczestników spotkania. 
Pod wieczór nad Nowogardem 
pojawiła się chmura i zagrzmia-
ło – tak jak w 2008. Burza ochło-
dziła trochę atmosferę rozgrzaną 
przez temperaturę, mecz i emo-
cje związane ze spotkaniem. Na 
dworze było burzliwie, ale nasza 
uroczystość miała spokojny i ra-

dosny charakter. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nową wersję świa-
dectw dojrzałości liceum ogólno-
kształcącego z aktualnym zdję-
ciem oraz ocenami zweryfikowa-
nymi do stopnia „celującego” – 
weryfikacja ocen wynikała z upły-
wu 50 lat od matury. Ponadto nie-
które osoby otrzymały dyplomy 
uznania, m.in.

- Danuta Śmiłowska (Gardias) 
za wyśmienite trzy rodzaje ciast 
oraz przygotowanie kotylionów 
z hasłem „50 lat za nami – 1966-
2016”.

- Joanna Mania (Niećko) za tra-
dycyjne wyśmienite ciasto,

- Irena Kulinicz (Kluska) za naj-
wspanialszego „murzynka” jakie-
go w życiu jadłem, wielosmako-
wego, w kształcie „kopca kreta”, ze 
świeczką „50” na szczycie.

- Franciszek Karolewski za 
wzruszającą prezentację multime-
dialną, podczas której mogliśmy 
słuchać muzyki naszej młodości, 
oglądać zdjęcia z czasów szkol-
nych oraz naszych poprzednich 
spotkań.

- Zofia „Sonia” Erwińska (Rau-
bo” – za namalowanie pięknych 
akwarel (niektóre przedstawia-
ły Nowogard). Obrazy te szybko 
znalazły nowych właścicieli.

- Jadwiga Sroka (Wolska) nary-
sowała karykatury uczestników 
(czyżby to wpływ nieodżałowane-
go Jerzego Baszkowskiego?). 

Podziękowania należą się rów-
nież Henrykowi Kosmalskiemu 
za oprawę muzyczną „Balu Ma-
turalnego 50 Lat Później” i nowe 

„tarcze szkolne”. Ja zajmowałem 
się „propagandą” oraz dokumen-
tacją. Szczególne słowa uznania 
należą się Józefowi Szymczako-
wi za logistykę całego spotkania. 
Jest to niezwykle trudne zadanie 
przy niezdecydowaniu niektó-
rych uczestników. Są tacy, którzy 
się zapisują, a potem na spotkanie 
nie przybywają. Jednak bardziej 
martwią nas ci, którzy mieszkają 
w Nowogardzie, a na nasze impre-
zy nie chcą przyjść. Pomimo kil-
kukrotnych ogłoszeń w „Dzienni-
ku Nowogardzkim” (za co niniej-
szym dziękuję Redakcji „DN”), 
niewiele osób z Nowogardu (poza 
stałymi uczestnikami) pojawiło 
się w „Oskarze”. Były wśród nas 
trzy osoby uczestniczące w spo-
tkaniu po raz pierwszy. Powie-
działy, że gdyby wiedziały, iż na 
naszych spotkaniach jest taka 
wspaniała atmosfery, to brałyby 
udział we wszystkich takich wy-
darzeniach. I to możemy uznać za 
największe słowa uznania pod na-
szym adresem.

Dzisiaj na Facebooku, I Liceum 
Ogólnokształcące im. ppor. Emilii 
Gierczak udostępniło nasze zbio-
rowe zdjęcie ze schodów Hotelu 
„Oskar” z nast. komentarzem:

„Wspaniały rocznik !!! Gratu-
lujemy wspaniałego jubileuszu i 
spotkania, do zobaczenia na ob-
chodach 75- lecia I LO w Nowo-
gardzie, które już nie długo.”

Na „Poprawinach”, które były 
w niedzielę, 26.06.2016, pojawiło 
się bardzo dużo ludzi, prawie tyle 
samo, co pierwszego dnia. Dys-

kutowaliśmy o tym, czy następne 
spotkanie zrobić za rok czy za dwa 
lata. „Poprawiny” przeciągnęły się 
do godzin popołudniowych, co 
potwierdza słowa najczęściej nu-
conej podczas pożegnań piosenki 
- „I tak się trudno rozstać”.

Wśród wyróżnionych na na-
szych uroczystościach „50-lecia 
Matury”, należy wymienić rów-
nież Alicję Mikłaszewicz (Bielic-
ką), która napisała piosenkę „Ma-
tura” (tekst poniżej). Pomoc w 
skomponowaniu melodii i wyko-
nanie muzyczno-wokalne należy 
do jej córki, Donaty. Piosenka ta 
stała się przebojem naszego spo-
tkania. 

Jan Czesław Kozakowski, 
27 czerwca 2016.

Matura, matura, matura.
Na pierwszy rzut literatura
A z matmy rachunki, zadania
i jeszcze coś do dodania.

Matura, matura, matura,
matura to wielki był stres,
Matura, matura, matura
Matura - no i jest!

Matura, matura, matura,
pięćdziesiąt lat temu jak ulał,
A teraz wnuki ją zdają
i tak jak my przeżywają.

Maturę życia zdaliśmy,
może coś przegapiliśmy,
Martwić się nie ma powodu
bo wciąż idziemy do przodu.

Część maturzystów z roku 1966 (Roku Tysiąclecia) przybyłych do hotelu „Oskar” w Nowogardzie, by celebrować 50-le-
cie Matury. 25-26.06.2016 
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Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

„Kolorowe wakacje w bibliotece”
od 4 lipca do 19 sierpnia 2016 r. 

godz. 12:00 - 14:00
PrOGrAM zAJĘĆ

4 – 8 lipca
Tydzień z serią książek 
Małgorzaty Strzałkowskiej
 „ABC… uczę się”
Lato na łące – praca grupowa
Tik – tak, tik – tak, zegar chodzi nieustannie
Wiem co jem – piramida żywienia
Projektowanie własnych banknotów
Lato - M.Strzałkowska
Dzień i noc
Ile płacę?
Piramida żywieniowa
Zegar 
11- 15 lipca
Piraci – Ahoj! Żeglujemy po morzach 
i oceanach
Dlaczego warto umieć czytać?
Ruszamy na poszukiwania skarbu 
pirata Dżeka - odczytywanie znaków na mapie
Statek piracki – praca przestrzenna
Czapka piracka
Papuga- każdy pirat ma swoją papugę
Kapitan Głąb - M. Strzałkowska
Statek widmo z serii Banda Piratów
 - J. Parachini – Deny
Skarb piratów - B. Michalec
Trzy małe piratki - G. Adams
18 – 22 lipca
W zgodzie z naturą – Na indiańskim szlaku!
Pióropusz indiański
Indiańskie zagadki
Indianin z rolki papieru
Amulet indiański – łapacz snów
Między nami Indianami – indiańska wioska
Dar totemów. Baśnie Indiańskie - V. Hulpach
Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie - L. Cichy
Jak mama została Indianką - U. Stark
Pocahontas - W. Disney
25 – 29 lipca
Tydzień EKO – z przyrodą za pan brat
EKO rady na odpady – zajęcia edukacyj-

ne poprowadzone przez pracownice Celowego 
Związku Gmin R-XXI Panią Monikę Krakow-
ską - Olechnowicz oraz Izabelą Ferensztejn

Przyroda wokół nas – spotkanie z leśnikiem 
Panem Markiem Heiserem

Nowe życie odpadów 
– prace plastyczno-techniczne
EKO zabawy, EKO czytanie, EKO dźwięki,
 EKO zagadki
Sprzątnij po swoim psie
Kim jestem? -  zabawa integracyjna

Sprężynek na tropie tajemnic. Ekologia
 - A. Frączek
Detektyw Łodyga na tropie zagadek przyrod-

niczych - B. Wicher
Bajki z zielonego lasu - P. Rubik
Smok czy smog? - W. Sowa
Magda i Krzyś chcą mieć psa - K. Konarowska
1 – 5 sierpnia
Cyrk – akrobacje na arenie cyrkowej!
Projektowanie stroju klauna
Poznajemy cyrkowe akrobacje / żonglowanie, 
hula – hop/
Cyrkowy zawrót głowy – malowanie twarzy
„Idzie słoń” – zabawa ruchowa
Tajemnica cyrku - M. Widmark
Cyrk przyjechał - B. Michalec
Muminki w cyrku - S. Lang
Pan tygrys dziczeje - P. Brown
8 – 12 sierpnia
Wakacyjne podróże literackie z serią ELMER
 – słoń w kratkę
Zabawa z Elmerem w kolory po angielsku
Kredką po papierze – zabawa rysunkowa
Tworzymy ELMERA – słonia w kratkę oraz 

pozostałych bohaterów
Elmer i ciocia Zelda - D.McKee
Elmer i motylek
Elmer i wąż
Elmer i tęcza  
16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzykiem japońskim 

KAMISHIBAI
Baśniowe zagadki,ukryte obrazki
Pakowanie walizki – zabawa ruchowa
Czary – mary, zamieniamy się w baśniowych 

bohaterów
Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. W Grimm
Przepraszam czy jesteś czarownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. Wolf
PROPONUJEMY: głośne czytanie, czwart-

kowe seanse filmowo – bajkowe, gry, zagadki, 
rebusy, zajęcia plastyczne, muzyczno – rucho-
we, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym 
KLANZA , zabawy na świeżym powietrzu – w 
ogrodzie biblioteki. 

  Wnioski zgłoszeniowe dziecka na wakacyjne 
zajęcia w MBP dostępne są w Dziale dla Dzieci 
i Młodzieży oraz na stronie internetowej biblio-
teka-nowogard.cba.pl 

 Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 

 Danuta Matuszewska OGŁOSZENIE

Kapłan poświęcił 
nowogardzkie jezioro 
W miniony piątek, 24 czerwca, poświęcono jezioro no-
wogardzkie. W ten sposób sezon kąpielowy postanowiło 
otworzyć Stowarzyszenie Żeglarskie „Knaga”.

Symboliczny akt poświęcenia 
jeziora święconą wodą odbyło 
się z łodzi motorowej, na której 
stał kapłan, ks. Grzegorz Legut-
ko. Uroczystości przyglądała się 
liczna grupa mieszkańców, w tym 
członków klubu „Knaga”. 

-Wierzymy, że poświęcenie je-
ziora zapewni bezpieczeństwo 

wszystkim korzystającym z jego 
dobrodziejstwa – powiedział wi-
cekomandor „Knagi”, Sławomir 
Skubij. 

Po dokonaniu poświęcenia je-
ziora, uczestnicy wraz z kapła-
nem udali się na wspólny poczę-
stunek. 

Jarek Bzowy 

Sławomir Skubij, jeden z założycieli a obecnie wicekomandor Knagi

Symbolicznemu poświęceniu jeziora przez kapłana przyglądała się spora grupka 
mieszkańców miasta

Ks. G. Legutko poświęcił jezioro z łodzi o nazwie Alexis, należącej do jednego z 
członków klubu Knagi
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Wakacje nad nowogardzkim jeziorem- nie tylko dla przyjezdnych  

W domkach są już pierwsi turyści
W domkach koło plaży miejskiej są już pierwsi turyści. Ośrodek jest gotowy do sezonu, oferując sporo atrakcji dla swoich gości, a co najważniejsze rów-
nież tych miejscowych. 

Co przyciąga turystów nad no-
wogardzkie jezioro? 

-Bliskość do miasta, a jednocze-
śnie cisza, spokój i bezpośredni do-
stęp do naszego akwenu – mówi 
Piotr Obracianko, dzierżawca 
domków przy plaży miejskiej. 

Ośrodek jest już gotowy do wa-
kacyjnego sezonu. Tylko w jed-
nym domku trwają jeszcze drob-
ne prace remontowe. 

-Remontowaliśmy domek, który 
się spalił częściowo w zeszłym roku. 

Został nam jeszcze biały montaż. 
Pozostałe domki są odświeżone po 
zimie  – mówi P. Obracianko. 

W trzech domkach może no-
cować 30 kilku turystów. Każdy z 
domków wyposażony jest w osob-
ne łazienki, aneksy kuchenne z 
niezbędnymi akcesoriami. Tury-
ści mogą na miejscu korzystać ze 
sprzętu pływackiego. 

-Oprócz kajaków i rowerków, 
na życzenie klienta możemy zor-
ganizować przejażdżkę żaglówką, 

dzięki dobrej współpracy z „Kna-
gą”. Jest miejsce na ognisko, grilla, 
a dla dzieci urządzenia do zabaw 
i piaskownica – wymienia P. Ob-
racianko. 

Dodatkowo turyści mogą łowić 
ryby z dwóch kładek znajdujących 
się na terenie ośrodka. Nie ma też 
kłopotu z parkowaniem, bo przy 
każdym z domków jest dość miej-
sca, by zostawić auto. 

Na ośrodku znajduje się też pole 
namiotowe wyposażone w przełą-
cza elektryczne i miejsce na postój 
kampera, czy przyczepy kempin-
gowej. 

Jak zapewnia dzierżawca, ośro-
dek nie jest przeznaczony wyłącz-
nie dla przyjezdnych, ale i miej-
scowych. 

-Organizujemy imprezy okolicz-
nościowe, ogniska, biesiady przy 
grillu. Można też  po prosty przyjść 
i wynająć sprzęt pływający. Jeste-
śmy otwarci na propozycję naszych 
gości, nie tylko tych, którzy wynaj-
mują od nas miejsca noclegowe, - 
dodaje P. Obracianko. 

Wkrótce tuż przy bramie, dzier-
żawca uruchomi także bar, z któ-

rego będą mogli korzystać nie tyl-
ko przyjezdni turyści, ale przede 
wszystkim odpoczywający na te-
renie kąpieliska miejskiego. 

Jeśli chodzi o rezerwację, to w 
lipcu nie ma już wolnych miejsc 
noclegowych w domkach. Nie-
co luźniej jest w sierpniu. Ceny za 
nocleg wahają się od 150 do 190 
zł. Imprezy okolicznościowe nale-
ży ustalać indywidualnie. 

MS

Na zdjęciu, od lewej Agnieszka, Iza i Natalia, które pomagają przy wypożyczalni 
sprzętu pływackiego na ośrodku z domkami

Mimo iż wakacje dopiero się rozpoczęły w domkach na plaży są już pierwsi wczasowicze.

Takiemu widokowi z nabrzeża ośrod-
ka nad jeziorem z trudem można się 
oprzeć

ReKlAmA



28-30.06.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rozdajemy bilety na pokaz kaskaderów

Monster truck w nowogardzie
W czwartek, 30 czerwca, o godzinie 18:00, na parkingu przy ,,Hotelu Przystań" w nowo-
gardzie odbędzie się samochodowe show teamu emila Chaloupki z czeskiej Pragi. 

- Tym razem po raz pierwszy 
odwiedzą Nowogard, aby poka-
zać zapierające dech w piersiach 
popisy. Będzie okazja zobaczyć 
zagranicznych kaskaderów, któ-
rzy wykonają wiele emocjonują-
cych i niebezpiecznych trików ta-
kich jak: jazda synchroniczna,po-
pisy kaskaderów, drifty, jazda na 
bocznych kołach, pokaz niespo-

dzianka dla dzieci z Citroenem 
2CV. Oprócz tego będzie można 
zobaczyć jedyny w Europie samo-
chód specjalny z dwoma silnika-
mi prowadzonymi przez dwóch 
kierowców. Z pewnością starszą 
część publiczności ucieszy drift 
specjalnie zbudowaną POLSKĄ 
SYRENĄ! Nie zabraknie ryku sil-
ników i zapachu palonej gumy.  

W finale zobaczymy kasację po-
jazdów dwoma potężnymi Mon-
ster Truckami, w tym PIERW-
SZYM POLSKIM MONSTER 
TRUCKIEM Warszawą M20!  

Kaskaderzy Monster Show 
Chaloupka oprócz doskonałych 
umiejętności prezentują mię-
dzy sobą wesołe dialogi podczas 
pokazu, dzięki czemu widz nie 
może się nudzić - informują or-
ganizatorzy.

Bilety kosztują 20 zł (ulgowy 
dla osób w wieku od 3 do 15 lat) 
oraz 30 zł (normalny). Dzieci do 
lat trzech nie płacą. 

Bilety do nabycia godzinę 
przed każdym pokazem.

Redakcja DN rozdaje 10 bile-
tów na występy kaskaderów wy-
starczy wypełnić kupon obok

red

20 lat „Lata z Muzami”.

będzie kino na plaży  
– jak w Ameryce
z okazji 20 lat festiwalu „Lato z Muzami”, w dniach 8-12 lipca, na plaży miejskiej w nowo-
gardzie działać będzie kino. Organizatorzy plenerowych pokazów na świeżym powietrzu 
zapraszają mieszkańców codziennie o godzinie 22:00.

Scarlett Johansson, Hugh Jack-
man, Keanu Reeves, Jim Carrey 
i Nicolas Cage to gwiazdy, któ-
re umilać będą filmowe wieczo-
ry na plaży. Wstęp na wszystkie 
pokazy jest bezpłatny. Zalecane 
jest zabranie koca, koszy pikni-
kowych oraz dobrego nastroju.

Filmy, które zostaną zaprezen-
towane na plaży w Nowogardzie 
reprezentują kino różnych gatun-
ków. Będzie widowiskowe scien-
ce-fiction w reżyserii autora „Le-
ona: Zawodowca” i z urodziwą 
Scarlett Johansson, która w fil-
mie zyska nadludzkie zdolności. 
Jednym z najlepszych thrillerów 
ostatnich lat jest „Labirynt”, w 
którym Hugh Jackman podejmu-
je dramatyczne decyzje, by odna-
leźć porwaną córkę. Kino akcji 
reprezentuje widowiskowy i pe-
łen spektakularnych scen „John 
Wick” z Keanu Reevesem w roli 
człowieka, który wkracza na dro-
gę zemsty. Lepiej z nim nie za-
dzierać, narodziła się nowa ikona 
kina akcji! Komediowy wieczór 
na plaży będzie można spędzić w 
towarzystwie głupiego i głupsze-
go, w udanej kontynuacji popu-
larnej historii dwójki przyjaciół 

i z ciągle zabawnym Jimem Car-
reyem w głównej roli. Ostatniego 
dnia zobaczymy zaś przewrotny 
i zabawny „Kick-Ass”, opowieść 
o zwykłym chłopaku i jemu po-
dobnych straceńcach, którzy bio-
rą prawo w swoje ręce – choć nie 
posiadają zdolności superboha-
terskich. To się nazywa działanie 
z pasją!

Pięć wieczorów na plaży w No-
wogardzie to spotkanie ze zna-
komitym kinem, pełnym emocji, 
scen akcji, wzruszeń i humoru. 
Wstęp na wszystkie seanse jest 
darmowy.

Szczegółowy repertuar „kina 
na plaży” w kolejnych wydaniach 
DN.

Opr. Red.

Od 8 lipca na plaży miejskiej będą wyświetlane filmy w ramach 20. edycji Festiwa-
lu ,,Lato z Muzami"

Wojcieszyn zaprasza 
na festyn 
W dniu 16 lipca tego roku, w Wojcieszynie odbędzie się 
kolejna edycja Festynu, z którego dochód zostanie przeka-
zany na rzecz budowy kościoła we wsi, jaka ma ruszyć jesz-
cze na jesieni. 

Mieszkańcy wsi już dzisiaj zachęcają, aby tę datę zarezerwować w 
swoim osobistym kalendarzu i wspierając szczytny cel, przy okazji 
miło spędzić kilka godzin w gościnnej wsi. 

Szczegółowy program tegorocznej edycji festynu jest w trakcie usta-
lania i zostanie podany na łamach DN w najbliższym czasie. 

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy do udziały w festy-
nie. 

MS

 Kupon  konkursowy
 bezpłatnego  biletu  na  samochodowy show   

teamu z Pragi

 Imię  i nazwisko ………………………………………….................

 tel. …………………………………….................................................

Wypełniony i wycięty kupon (2 szt.)  należy dostarczyć do redak-
cji DN  Nowogard ul. Boh Warszawy 7a, do środy do godziny 12:00. 
Wśród kuponów rozlosujemy 10  bezpłatnych biletów na czwartkowy 
pokaz, który rozpocznie się od godziny 18:00, na placu  koło ,,Przy-
stani".

Wygranych poinformujemy telefonicznie o sposobie odbioru biletów.
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X Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę

ryszard Jarecki na podium
W sobotę (18 czerwca), w ramach Dni Stargardu 2016, odbył się jubileuszowy X Międzynarodowy bieg uliczny o błękitną Wstęgę. na starcie wyścigu sta-
nęło w sumie 1044 biegaczy. rywalizacje zdominowali goście z ukrainy, którzy plasowali się na czołowych miejscach. W Stargardzie pobiegło ośmiu re-
prezentantów nowogardu, najlepiej spisał się ryszard Jarecki, który w swojej kategorii uplasował się na 3. miejscu. 

X Międzynarodowy Bieg Ulicz-
ny o Błękitną Wstęgę przepro-
wadzony został na dystansie 10 
km. Z pięciosekundową przewa-
gą zwycięzcą w kategorii Open 
został Damian Kabat, który 10 
km pokonał w 30 minut i 24 se-
kundy. Damian Kabat startował 
w kategorii M-20. Zaraz za nim w 
Open uplasowała się grupa pięciu 
biegaczy z Ukrainy, miejsca od 
2. do 6., zajęli odpowiednio: Ru-
slan Savchuk (Bandersztat Team), 
Mykhaylo Iveruk (LKB Rudnik), 
Sergii Rybak (LKB Rudnik), Pa-

vel Vereckyi (Chemik Noxy Puła-
wy), Ivan Mysijako (Achiles Lesz-
no). Nowogard reprezentowa-
li: Ryszard Jarecki, Rafał Podleś, 
Włodek Nowak, Daniel Mikuła, 
Ryszard Matela. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentował się startują-
cy w kategorii wiekowej M-50 Ry-
szard Jarecki, który dystans 10 km 
pokonał z czasem 0:38:39, dzię-
ki czemu wywalczył brązowy me-
dal w swoim przedziale wieko-
wym. Wynik ten w Open Męż-
czyzn sklasyfikował Jareckiego na 
wysokim 46. miejscu. Rafał Pod-

leś rywalizował w kategorii M-20, 
a swój bieg zakończył z czasem 
0:44:09, który uplasował go na 46. 
miejscu w kategorii oraz na 242. 
pozycji w Open. Pozostali zawod-
nicy uplasowali się na następu-
jących miejscach: Włodek No-
wak (31. miejsce kat. M-50 oraz 
505. miejsce Open), Daniel Mi-
kuła (93. miejsce kat. M-30 oraz 
515. miejsce Open), Ryszard Ma-
tela (126. miejsce kat. M-35 oraz 
569. miejsce Open).     

Pośród pań to Ukrainki zajęły 
dwa pierwsze miejsca. Z czasem 

0:35:12 zwyciężyła zawodniczka 
Achiles Leszno- Alena Serdiuk, a 
ze stratą zaledwie 2 sekund, jako 
druga metę przekroczyła jej klu-
bowa koleżanka- Natalia Nahir-
niak. Podium w Open Kobiet 
uzupełniła Polka- Natalia Batrak, 
z Pref Bet Śniadowo Łomża, która 
do zwycięskiej Ukrainki straciła 
19 sekund. Na 4. miejscu uplaso-
wała się Białorusinka trenująca w 
Achiles Leszno – Katsiyaryna Pta-
shuk, natomiast 5. pozycja przy-
padła Monice Jackiewicz z City 
Trail Team. Z Nowogardu w Star-
gardzie zaprezentowały się: Lucy-
na Limanowska, Paulina Nowak, 
Magdalena Dawidowska. Startu-
jąca w kategorii K-45 Lucyna Li-
manowska, 10 km pokonała w 
czasie 0:50:01, który uplasował ją 
na 7. miejscu w kategorii oraz na  
65. pozycji w Open. Paulina No-
wak startowała w kategorii K-20, 
nowogardzianka pokonała trasę z 
wynikiem 0:53:07, dzięki czemu 
zajęła 20. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 100. po-
zycję w Open Kobiet. Magdalena 
Dawidowska wystąpiła w katego-
rii K-35, bieg ukończyła z czasem 
1:01:27, przez co w swoim prze-
dziale wiekowym uplasowała się 
na 47. miejscu, natomiast w Open 
zajęła 244. pozycję. 

Dodajmy, że biegaczy sklasyfi-

kowano również w trzech dodat-
kowych kategoriach- sędzia pił-
karski, samorządowcy oraz służ-
by mundurowe. Jeden spośród 
naszych reprezentantów widnie-
je również w tej dodatkowej kate-
gorii, mowa tu o Ryszardzie Jarec-
kim, który ze swoim czasem zajął 
12. miejsce pośród pracowników 
służb mundurowych.  

KR

Na pierwszym planie z nr 870 - Ryszard Jarecki, który w Stargardzie wywalczył 
brązowy medal w swojej kategorii

Na zdjęciu Paulina Nowak przekracza-
jąca metę stargardzkiego wyścigu

Z nr 955 - Rafał Podleś, który osiągnął 
drugi najlepszy czas pośród biegaczy z 
Nowogardu

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich – Raszków

Grygowski nie obronił tytułu... ale wrócił z medalem
W dniach 25-26 czerwca b.r., w raszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich, podczas których wystartowało trzech podopiecznych ryszar-
da Posackiego z klubu Chrabąszcze nowogard. Hubert Grygowski, który przed rokiem wywalczył dwa złote medale, nie obronił Mistrzostwa Polski, jed-
nak i tak stanął na podium, ze srebrnym krążkiem po wyścigu ze startu wspólnego. 

Młodzi kolarze i kolarki z ca-
łej Polski, rywalizowali w różnych 
przedziałach wiekowych (podział 
na klasy szkół podstawowych) w 
dwóch konkurencjach: jazda in-

dywidualna na czas oraz wyścig 
ze startu wspólnego. Nowogard 
reprezentowali: Hubert Grygow-
ski, Dawid Szymon oraz Jacek Fe-
cak. W kategorii Chłopców Klas 

V, w jeździe indywidualnej na 
czas wystartował Hubert Grygow-
ski, który przed rokiem w tej kon-
kurencji zdobył złoty medal oraz 
Dawid Szymon, który jest no-
wym „odkryciem” Ryszarda Po-
sackiego i był to dla niego pierw-
szy start na tak poważnej impre-
zie. Wyżej sklasyfikowany został 
Hubert Grygowski, który uzy-
skał czas 4:40:550. Grygowski z 
tym wynikiem uplasował się na 
5. miejscu, a do zwycięzcy- Do-
minika Ratajczaka ze Szkółki Ko-
larskiej w Olsztynie, stracił 12 se-
kund. Przed Hubertem uplasowali 
się jeszcze młodzi kolarze szkółek 
z Rogóźna, Warszawy oraz Toru-
nia. Dawid Szymon w swoim de-
biucie na tej imprezie uzyskał wy-
nik 5:46:990 i uplasował się na 74. 
miejscu, na 83 kolarzy ogólnopol-

skiej stawki. W kategorii wiekowej 
Chłopców Klas VI (starsi zawod-
nicy rywalizowali na dłuższym 
dystansie) w jeździe indywidual-
nej na czas rywalizował Jacek Fe-
cak. Nowogardzianin uzyskał wy-
nik 8:34:900, który uplasował go 
na 11. miejscu, pośród grupy 45. 
startujących kolarzy. 

Trener Ryszard Posacki więcej 
powodów do radości miał pod-
czas wyścigu ze startu wspólnego. 
W kategorii wiekowej Chłopców 
Klas V, Hubert Grygowski na ca-
łego walczył o to, aby obronić ty-
tuł Mistrza Polski Szkółek Kolar-
skich. Tego dnia jednak Dominik 
Ratajczak z Olsztyna był za moc-
ny i skopiował ubiegłoroczny wy-
czyn Grygowskiego, zdobywając 
w sumie swój drugi złoty medal. 
Nasz reprezentant zakończył swój 

wyścig na wysokim 2. miejscu i do 
domu wrócił ze srebrnym krąż-
kiem. W swoim drugim starcie 
poprawił się również Dawid Szy-
mon, który tym razem zakończył 
swój start na 55. miejscu, w stawce 
80 kolarzy. Wierzymy, że te star-
ty zaowocują w przyszłości, a tre-
ner Ryszard Posacki będzie miał z 
Dawida sporo powodów do zado-
wolenia. 

Bardzo blisko medalu w wyści-
gu ze startu wspólnego w katego-
rii Chłopców Klas VI, był Jacek 
Fecak, który ostatecznie zakoń-
czył swój start na 5. miejscu. Ja-
cek przegrał walkę o podium z ró-
wieśnikami z Łodzi, Grudziądza, 
Warszawy oraz Tarnowa Podgór-
nego. 

KR

Pierwszy z lewej- Hubert Grygowski, na 2. stopniu podium wyścigu ze startu wspól-
nego Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich
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Firma Toyota Kozłowski Sp z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów 

na stanowisko:

SPRZEDAWCA 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard

Wszelkie informacje można uzyskać również 
pod nr telefonu 91 392 56 04

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

DLA PAŃ "PrOFILAKtYKA rAKA PIerSI"
WYJAzD nA bADAnIA MAMMOGrAFICzne DLA PAŃ z 

terenu nOWOGArDu i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 9 Lipiec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-

cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Zapraszam 

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Orlen Olimpiada w tenisie stołowym

Życiowy sukces Mateusza 
Witkowskiego
W weekend 11-12 czerwca, w Płocku odbyła się Orlen Olimpiada w tenisie stołowym. W 
zawodach wystartował zawodnik LuKS top Wierzbięcin Mateusz Witkowski, który osią-
gnął swój największy indywidualny sukces w życiu, zdobywając złoty medal. 

Mateusz Witkowski jest teni-
sistą stołowym klubu LUKS Top 
Wierzbięcin, a na co dzień rów-
nież pracownikiem stacji pa-
liw Orlen, mieszczącej się w No-
wogardzie. Właśnie dzięki temu, 

Mateusz mógł wystąpić na wspo-
mnianej Orlen Olimpiadzie, w 
której wystartowali pracownicy 
Orlen z całego świata. Rywaliza-
cja jak na prawdziwej Olimpia-
dzie przystało, rozgrywała się w 
wielu konkurencjach sportowych. 
Mateusz Witkowski był jednym z 
250 zawodników, którzy wystar-
towali w turnieju tenisa stołowe-
go. Oprócz Polaków o tytuł wal-
czyli goście m.in. z Litwy, Nie-
miec, Czech, czy też Kanady. Pod-
opieczny Józefa Korkosza (który 
wraz z resztą zespołu z Wierzbię-
cina, pomagał Mateuszowi przy-
gotowywać się do Olimpiady), 
osiągnął swój największy życio-
wy sukces i sięgnął po złoty me-

dal, nie dając szans innym star-
tującym tenisistom stołowym. - 
-Ciężka praca zaowocowała moim 
wielkim sukcesem, jakim bez wąt-
pienia jest dla mnie złoty medal 
Orlen Olimpiady. Rywale prezen-
towali wysoki poziom, tym bar-
dziej cieszę się z tego medalu. 
Ogromne podziękowania za przy-
gotowanie mnie to turnieju, należą 
się przede wszystkim trenerowi Jó-
zefowi Korkoszowi i innym zawod-
nikom Luks Top – mówi po swoim 
sukcesie Mateusz Witkowski. 

Gratulujemy Mateuszowi osią-
gniętego wyniku oraz życzymy 
kolejnych tak dużych sukcesów. 

KR

Na zdjęciu Mateusz Witkowski, ze zło-
tym medalem Orlen Olimpiady

Podsumowujemy młodzież Pomorzanina

„rycerze Wiosny” z nowogardu
Korzystając z przerwy pomiędzy rozgrywkami, zwrócimy uwagę na drużyny młodzieżowe 
Pomorzanina, które odnosiły przyzwoite wyniki. Dziś publikujemy sezon 2015/2016 w wyko-
naniu trampkarzy występujących w drugiej grupie. zespół prowadzony przez Macieja Dobro-
wolskiego, ma za sobą bardzo udaną rundę wiosenną oraz sezon zakończony na 2. miejscu. 

Trampkarze Pomorzanina, któ-
rych trenuje Maciej Dobrowolski, 
mocnym akcentem rozpoczęli 
miniony sezon. Najpierw Pomo-
rzanin wygrał 4 spotkania z rzę-
du, odpowiednio z Polonią Pło-
ty, Bizonem Cerkwica, Zielonymi 
Wyszobór oraz Wichrem Broj-
ce. Następnie przyszła porażka w 
7. kolejce przed własną publicz-
nością ze Szkółką Piłkarską Die-
go. Na koniec Pomorzanin wy-
grał w Gryficach oraz dotkliwie 
przegrał u siebie z Regą Trzebia-
tów. Młodzi piłkarze z Nowogar-
du nie rozegrali jednego meczu, 
w ramach 3. kolejki z Mewą Re-
sko. W sumie Pomorzanin zano-

tował pięć zwycięstw i dwie po-
rażki, strzelając przy tym 23 gole 
i tracąc 17 bramek. Podopiecz-
ni Macieja Dobrowolskiego, swój 
pokaz siły zaprezentowali w run-
dzie wiosennej, rozpoczynając od 
wyjazdowego zwycięstwa z Polo-
nią Płoty. Następnie przyszła po-
rażka z Mewą Resko, ale później 
było już tylko lepiej. Pomorzanin 
w kolejnych spotkaniach gromił 
swoich rywali, znacznie popra-
wiając statystyki strzelonych bra-
mek. Nowogardzianie zremiso-
wali ze Szkółką Piłkarską Diego 
na wyjeździe, a sezon zakończyli 
zwycięstwem z liderem na boisku 
w Trzebiatowie. W sumie wiosną 

trampkarze z Nowogardu wygrali 
6 spotkań oraz zanotowali remis i 
porażkę, a wszystko to przy im-
ponującym bilansie bramkowym: 
35 goli strzelonych oraz 12 stra-
conych. Sezon 2015/2016 w dru-
giej grupie ligi trampkarzy, pod-
opieczni Macieja Dobrowolskie-
go ostatecznie zakończyli na wy-
sokim 2. miejscu z 34 punktami, 
za 11 zwycięstw, remis i 3 poraż-
ki. Dodajmy, że mistrzami w tym 
sezonie zostali młodzi piłkarze z 
Trzebiatowa. Przy artykule pu-
blikujemy wyniki Pomorzanina 
oraz tabelę końcową. 

KR

Wyniki 2 grupy rozgrywek trampkarzy 2015/2016:
Jesień
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  3:2
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard     Pauza
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko  -||- 
4. kolejka:
Bizon Cerkwica – Pomorzanin Nowogard  1:4
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zieloni Wyszobór 4:1
6. kolejka:
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  1:4
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Szkółka Piłkarska Diego 3:4
8. kolejka:
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard  3:4
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów  1:5
Wiosna
10. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  2:3
11. kolejka:
Pomorzanin Nowogard    Pauza
12. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  3:1
13. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Bizon Cerkwica  7:3
14. kolejka:
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin Nowogard 1:8
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Wicher Brojce  11:0
16. kolejka:
Szkółka Piłkarska Diego – Pomorzanin Nowogard 2:2
17. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  1:0
18. kolejka:
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard  1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Intermarche – Rega Trzebiatów 16 40 75 17 13 1 2
2 Pomorzanin Nowogard 15 34 58 29 11 1 3
3 Mewa Resko 15 31 77 38 10 1 4
4 Sparta Gryfice 16 30 66 24 9 3 4
5 Szkółka Piłkarska Diego 16 23 50 36 6 5 5
6 Polonia Płoty 16 19 46 58 6 1 9
7 Bizon Cerkwica 16 15 56 77 4 3 9
8 Wicher Brojce 16 9 26 58 2 3 11
9 Zieloni Wyszobór 16 3 28 145 1 0 15

OGŁOSZENIE



Nr 49 (2479)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

zakończenie nauki w trzecich klasach 
zasadniczej Szkoły zawodowej 
23 czerwca 2016 r., w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się 
uroczysty apel z okazji zakończenia nauki w klasach trzecich zSz.

W spotkaniu wzięli udział ab-
solwenci Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej oraz ich rodzice, dyrek-
cja szkoły, grono pedagogiczne 
oraz zaproszeni goście – przed-
stawicielka Rady Rodziców pani 
Zofia Przybyszewska, członek 
Zarządu Powiatu Goleniowskie-

go pan Andrzej Siwy oraz Przed-
stawiciele Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Nowogar-
dzie: panowie Jarosław Koladyń-
ski i Adam Dembiński. Po rozda-
niu świadectw absolwenci wraz 

z wychowawcami udali się do 
klas, aby wspólnie spędzić ostat-

nie chwile w murach szkoły, do 
której uczęszczali przez ostatnie 
trzy lata. Absolwentom życzymy 
wszystkiego dobrego, wielu suk-
cesów i spełnienia marzeń w do-
rosłym już życiu!

zakończenie roku szkolnego w zSP
24 czerwca 2016 r. w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste zakończenie 

roku szkolnego 2015/2016. 
Wszystkim uczniom życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!

Wprowadzenie Sztandaru Szkoły 

Klasa III K z wychowawcą panią Dorotą Klubą

– Klasa III M z wychowawcą panem Jarosławem Chudykiem

 Absolwenci ZSZ 

Klasa III E z wychowawcą panią Anną Pikułą-Bielską 

Uczniowie ZSP z wychowawcami 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

ATERIMA MED.  
Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzkanie 
właSnościowe na wSi 
koło reSka (pow. ło-
beSki), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po 
byłym sklepie w Karsku. 609 
245 816 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53, 61 m2, dwa pokoje 
I piętro, Grzęzno – nowe bloki. 
Cena do uzgodnienia. 600 695 
151

• Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.tel. 
692549667.

• Dom na wsi parterowy koło No-
wogardu, 55 tys. 91 45 25 448, 
66 72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe w Nowogardzie. 504 422 
809 

• Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 
493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 
m2, z garażem. Tel. 608 853 710

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Do wynajęcia garaż. 782 549 
811

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we z garażem w Nowogardzie. 
Tanio. 600 177 163

•	 Sprzedam	 pilnie	 całe	 pietro	
kamienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem	 po	 byłej	 przy-
chodni lekarsko-stomatolo-
gicznej	o	pow.	ok.	300m2 w	Do-
brej	 Nowogardzkiej.	 Idela-
na na hotel, przedszkole, dzia-
łalność	 gospodarczą.	 Cena	 do	
uzgodnienia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. 
Armii Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 
•	 Wynajmę	 biuro	 28m2,	 ścisłe	
centrum,	I	piętro,	parking.	501	
549	818	

• Sprzedam lokal pod działalność 
handlową. 517 357 653 

• Sprzedam czteropokojo-
we mieszkanie bezczynszowe 
Bema. 692 120 127 

• Sprzedam lub wynajmę garaż na 
ulicy Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-
-budowlaną przy stacji benzyno-
wej w Olchowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 
0,76 a, Asnyka 3b. Cena 420 tys. 
786 919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje + aneks kuchenny z salo-
nem. 509 528 688

• Sprzedam dziakę ogrodową 
1200m2 w Osinie cena 7500 zł do 
uzgodnienia. 602 189 041 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 75,7 m 2, własnościo-
we bezczynszowe po remoncie, 
Grzęzno koło Dobrej, 129 900 
zł. 500 047 943

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53,61 m2 dwa pokoje I 
piętro, Grzęzno (Nowe bloki) 
Cena do uzgodnienia. 600 695 
151

•  Sprzedam mieszkanie przy uli-
cy Zamkowej 4, 3 pokoje 1 piętro 
(20,17,14) kuchnia łazienka wc 
schowek +garaż .Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 143 
840

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Jarchlinie 90 arową. 5,5 za m2. 

696 807 922 
• Sprzedam kawalerkę do remon-

tu 32 m2 z piwnicą i szopką w 
Nowogardzie ul. Młynarska. Tel. 
785 600 270 lub 601 424 982 

• Sprzedam działkę z altanką. 537 
019 465

•	 Sprzedam	budowę	w	stanie	su-
rowym.	507	045	404	

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe, 74m2. 604 177 470, 691 
886 623  

• Do wynajęcia mieszkanie, 4 po-
kojowe od lipca. 604 441 609 

• Sprzedam 3 pokoje 58,60 II pię-
tro Bema cena 175 tys. Telefon 
696 422 970

• Sprzedam dużą kawalerkę ul. 15 
lutego po kapitalnym remon-
cie z wyposażeniem kuchni i ła-
zienki, 125 tys. do negocjacji. 
694 161 131

•	 Lokal	 do	 wynajęcia	 w	 cen-
trum.	Tel.	66	25	68	916

MOTORYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd 
do końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

• Opel Corsa 1994 sprzedam. 667 
320 227 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach . 
782 036 086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 
608 01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 
08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995
•	 Koszenie	łąk,	mulczowanie,	be-
lowanie	siana.	608	01	39	95

• Sprzedam owies. 608 791 487 
• Koszenie łąk, belowanie, zgra-

bianie, mulczowanie. 508 404 
704 

• Sprzedam ciągnik rolniczy MF 
180 km, stan dobry. 515 378 885 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 
144 654 

• Sprzedam pług obracany trzyski-
bowy do C-360. 607 580 172 

•  Sprzedam dwa młode kucyki 
(klaczki). 790 521 126 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 
• Sprzedam rozsiewcz do nawozu 

(lejek) cena 200 zł, przegrabiar-
kę do siana (5) cena 600 zł, śru-
townik – Bąk 900 zł, mieszankę 
100 kg dla kur 700 zł. 608 791 
487

• Precyzyjny siew kukurydzy, rze-
paku, koszenie łąk i zbiór, orka, 
talerzowanie, FHUP MICHLAS. 
TEL.508 503 650

USŁUGI

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pra-
cy	 rodZinne,	 urlopo-
we:	 niemcy,	 Holandia,	
austria,	 anglia,	 Bel-
gia,	 norwegia.	 tel.	 71	
385	20	18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adapta-
cja poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Fir-
ma „Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, al-
tany, oczka, grille, tarasy. 722 
154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 
879 108

• Remonty mieszkań. 607 729 933 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• TRANSPORT – PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie 
trawy, glebogryzarka, opryski i 
inne prace ogrodnicze. 500 789 
687 

•	KOREPETYCJE	 Z	 MATEMATY-
KI	PROFESJONALNE	PRZYGO-
TOWANIE

•	DO	ZALICZEŃ	I	EGZAMINÓW-
POPRAWKOWYCH	 DLA	 LI-
CEALISTÓW	 I	 STUDENTÓW-
tel.	 600	 924	 128	 mail:	 iwo-
nand1@wp.pl

PRACA

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737	451	825,	737	886	919,	737	
489	914

• Zatrudnię na staż do salonu 
optycznego z możliwością pracy 
w soboty. Kontakt 91 39 27 272

•	 Nowopowstająca	 APTEKA	 w	
Nowogardzie	zatrudni	kierow-
nika, magistra, technika far-
macji	 i	 pomoc	 apteczną	 z	 do-
świadczeniem.	Aplikacje	 z	 do-
piskiem:	 “nowogard	 praca”	
proszę	przesyłać	na	adres:	pra-
ca@aptekadyzurna.pl. Kon-
takt: 602400030

•	 Zatrudnię	 do	 sklepu	 spożyw-
czo-monopolowego.	 797	 394	
807

• Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z 
doświadczeniem do nowo otwie-
rającego sie salonu. 570-645-443  

• Przyjmę do pracy przy ogrodze-
niu. 607 654 692 

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej. 603 688 266

•   ŚLUSARZA, SPAWACZA. 
503 032 234 

• Zatrudnię osoby do pomocy przy 
pracach w zakładzie stolarskim. 
503 084 687

• Poszkuje pracownika do warsz-
tatu metalowego. 503 032 234 

•	PRZYJMĘ	DO	PRACY	KIEROW-
CĘ	 KAT.	 B	 DO	ROZWOŻENIA	
POSIŁKÓW	ORAZ	NA	STANO-
WISKO	 BARMAN	 –	 KELNER.		
604	103	158	

• Zatrudnię pracowników ogól-
nobudowlanych. Tel. 695 264 
594

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, 
czerwoną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 
609 931 915  

• Sprzedam drewno opałowe. 
609 931 915 

• Sprzedam drewno opałowe. 
607 580 172 

• Sprzedam meble: szafa naroż-
na, regał, komoda i fotel rozkła-
dany jednoosobowy. 607 994 
804 

• Sprzedam przecinarkę stołową 
do cięcia stali silnik 3KW. 785 
182 423

• Sprzedam wózek dziecięcy TAKO 
ALIVE 2 w 1, stan idealny, 900 zł do 
uzgodnienia. 607 289 885 

•	 Kupię cegłe z rozbiorki. 695 780 
299
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia 

Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejWydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Poszukuje osobę do prowadzenia prac biurowych, 
wymagana znajomość obsługi komputera 

i urządzeń biurowych. 
Mile widziana kontaktowa znajomość języka angielskiego. 

CV proszę wysłać na adres: info@balticberry.pl

Zatrudnię do pracy 
dorywczej kierowców 

kat. C i C+E. 
Mile widziani emeryci i renciści.  

518 726 649
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AutO zAbezPIeCzenIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

SPrzeDAM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

OGŁOSZENIE

W Osinie uczniowie podziękowali rodzicom

Ładny gest klasy 6 A
tuż przed wakacjami, uczniowie klasy VI A, w Szkole Podstawowej w Osinie, przygotowali swoim rodzicom miłą niespodziankę, jaką było przedstawienie 
oraz poczęstunek, dziękując tym samym za ich trud wychowania i opiekę. 

„Serce jedno mam, komuż 
serce swoje dam? Dam je Tobie 
Mamo miła, bo w nim miłość, 
radość, siła. Mamo bądź za-
wsze wesoła, szczęśliwa i pięk-
na, jak dzisiaj w dniu twoje-
go święta. Cóż ci mogę dać Ta-
tusiu, za opieki Twojej słońce? 
Tylko wdzięczność niewygasłą, 
tylko serce kochające.” 

Przytoczony cytat najlepiej 

odpowiada atmosferze, jaka 
miała miejsce w dniu 17 czerw-
ca, gdy uczniowie klasy 6 A w 
Osinie, w najlepszy z możliwych 
sposobów podziękowali swoim 
rodzicom. Dzieci przygotowa-
ły przedstawienie, w którym za-
prezentowano sąd nad tym, kto 
ważniejszy jest dla dziecka – tata 
czy mama? - Sędzia Mateusz Fe-
dorowicz oznajmił, że racji nie 

może przyznać nikomu, ponie-
waż oboje Rodzice potrzebni są 
dziecku w domu, następnie każ-
dy uczeń ofiarował mamie i tacie, 
symboliczną czerwoną różę – re-
lacjonuje przebieg przedstawie-
nia pani Renata Langner. 

Później wszyscy wesoło bawi-
li się podczas zorganizowane-
go teleturnieju Familiada, któ-
ry poprowadziły: Magda Tom-

czak i Weronika Majka. Druży-
ny były złożone z sześciooso-
bowych składów rodziców oraz 
dzieci, którzy odpowiadali na 
pytania prowadzących dziew-
czyn, np.: Co mama ma na gło-
wie? Co najczęściej gubią rodzi-
ce? 

Na koniec, w podziękowa-
niu za dobrą współpracę, wy-
chowawczyni klasy poczęstowa-
ła wszystkich rodziców tortem. -  

Miło spędziliśmy wspólnie popo-
łudniowy czas – podsumowuje 
Renata Langner. 

Oprac: KR 
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14

 

(budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

UWAGA: zmina adresu od 1.08.2016 
- Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklama

rok założenia 1992

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni zbieraCzy 
Zapisy od 1 lipca 2016 osobiście na plantacji lub 

telefonicznie 515 144 186. Organizujemy dowóz

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

artur konior komendantem,  
krzysztof Borowski prezesem  

zmiana warty  
w OSP

Strażacy dziękują Zygmuntowi Nawrockiemu za 13 lat 
pełnienia funkcji komendanta gminnego OSP

Droga z Bema do miętna  

drugi etap w przyszłym roku

Jarosław Chudyk  
nowym 
dyrektorem 
„rolniczaka” 

Czytaj s.  5
Czytaj s. 3

Czytaj s. 4
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W skrócie

masz problem, nie czekaj,  
nie szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: 

 od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu 

kompetencji samorządu gminnego 
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Chaszcze o wysokości ok. pół metra porosły pobocza większości ulic w 
Nowogardzie. Tu na zdjęciu sytuacja jaka panuje wzdłuż ulicy Boh. War-
szawy, ale podobne krajobrazy można oglądać w wielu obszarach mia-
sta, chociażby przy ul. Armii Krajowej i skrzyżowanie z ul. Gen. Bema. Wi-
dać służby zajmujące się zielenią miejską nieco przysnęły. MS

Trwa malowanie ulicznych lamp w ramach bieżącej konserwacji ulicz-
nego oświetlenia. W minioną środę lampy malowano wzdłuż ulicy 
Bema, w najbliższych dniach odświeżone zostaną te oświetlające ulicę 
Armii Krajowej i 3 Maja. Poza malowaniem na słupach umieszczana jest 
również numeracja, która ma nie tylko pełnić rolę inwentaryzacyjną, ale 
także ułatwić lokalizację ewentualnych awarii zgłaszanych przez miesz-
kańców miasta. Prace wykonuje firma Jastar z Trzebiatowa, która na zle-
cenie gminy jest odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury oświetle-
niowej na terenie całej gminy. MS

W Kulicach mają nowego sołtysa. Został nim Krzysztof Kania (na zdję-
ciu), po tym jak dotychczas pełniący tę funkcję Piotr Jońca, zrzekł się soł-
tysowania z przyczyn zawodowych. Wybory nowego sołtysa odbyły się 
w miniony poniedziałek, 27 czerwca, w dworku w Kulicach. Jak informu-
je UM, w głosowaniu wzięło udział 35 mieszkańców wsi. Pozostaje ży-
czyć nowemu sołtysowi Kulic wytrwałości w sprawowaniu tej niełatwej i 
często niewdzięcznej społecznej roli. MS

Niby jest organizacja, ale na ulicach chaos...

Czy do tych zdarzeń  
musiało dojść?
zdaje się, że zmiana organizacji ruchu spowodowana trwającą od dwóch tygodni budową 
ronda, sprawia kierowcom wiele kłopotów. W ostatnim czasie, na ulicach wyznaczonych do 
objazdów, doszło do dwóch kolizji. 

Ostatnia z nich miała miejsce w 
miniony wtorek, ok. godz. 19:00 
na skrzyżowaniu ulic Żeromskie-
go i Boh. Warszawy. W zdarze-
niu udział wzięły dwa pojazdy: sa-
mochód osobowy marki Peugeot 
oraz motocykl. 

Jak już informowaliśmy, dwa 
dni wcześniej, tj. w niedzielę, rów-
nież ok. godz. 19:00 do kolizji do-
szło natomiast przy skrzyżowaniu 
ulicy Żeromskiego, tym razem 
z 15 Lutego (koło Sp nr 2). Tam 
zderzyły się samochody osobo-
we, bo jeden z kierowców wymu-
sił pierwszeństwo. 

Pytanie, czy do obu zdarzeń by 
doszło, gdyby ulice wyznaczone 
jako objazdy zorganizowane, ze 

względu na trwającą budowę ron-
da, były lepiej oznaczone (brak 
chociażby oznakowania pozio-

mego, zwłaszcza na skrzyżowaniu 
Żeromskiego z 15 Lutego). Inną 
sprawą jest, że gmina mogła zmi-
nimalizować natężenie ruchu na 
ul. Boh. Warszawy, gdzie odbywa 
się on wahadłowo, na wysokości 
prowadzonych robót, gdyby po-
rozumiała się z właścicielem dro-
gi przy byłej przesypowni. Przy-
pomnijmy, że właściciel ją zasypał 
w obawie o zdrowie i życie miesz-
kańców, bo gmina nie była zainte-
resowana jej oznakowaniem i po-
prawą stanu nawierzchni. Tym-
czasem budowa trwa, a kierow-
cy narażani są na niebezpieczeń-
stwo...

MS

Wtorek, 28.06, godz. 19:00, skutki kolizji przy ul. Boh. Warszawy

Niedziela 26 czerwca, zdarzenie na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i 15 Lutego

Policja apeluje !!!
o ostrożność i właściwe zabezpieczenie altan na terenie ogródków działkowych. Sezon let-
ni w pełni dlatego:

-    prosimy nie pozostawiać w 
altanach rzeczy o dużej wartości 
( np. kosiarki do trawy, kuchenki 
gazowej, telewizora, sprzętu elek-
trotechnicznego), łupem pada 
również złom i metale kolorowe

-    przechowywane rzeczy warto 
oznakować wybranym sposobem, 
np. przez wypalenie lutownicą czy 
oznaczenie cechownikami 

-    zwracajmy uwagę na obcych 
przebywających na działce sąsiada 
pod jego nieobecność 

-    utrzymujmy kontakt ze swo-
im dzielnicowym i dzielmy się 
z nim swoimi niepokojącymi      
spostrzeżeniami.

st. insp. Klaudia Gieryń 

Znaleziono 
klucze

We wtorek (28 czerwca), przy 
kiosku na ul. Kościuszki, znale-
ziono klucz, z odblaskowym bre-
lokiem „PZU”. Właściciela prosi-
my o odbiór zguby w redakcji DN.

Red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

artur konior komendantem, krzysztof Borowski prezesem  

zmiana warty w OSP 
duże zmiany we władzach gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w nowogardzie. Po 13 latach zmieniono komendanta ochotników pożarniczych. został 
nim artur Konior. OSP ma także nowego prezesa gminnego, jest nim Krzysztof borowski. nowe władze gminnego OSP zostały wybrane na 5 letnią ka-
dencję. 

Taką decyzję podjęli delegaci na 
gminny wyborczo - sprawozdaw-
czy zjazd OSP w Nowogardzie, 
jaki odbył się wczoraj, tj. czwar-
tek, w ratuszu miejskim. Tym sa-
mym komendantem gminnym 
OSP przestał być Zygmunt Na-
wrocki, związany z ochotniczą 
strażą od 50 lat. 

- W dobrym towarzystwie czas 
leci szybko. Dziękuję wszystkim, za 
współpracę- powiedział nie kryją-
cy wzruszenia Z. Nawrocki. Stra-
żacy z OSP podziękowali dotych-
czasowemu komendantowi wrę-
czając mu  m. in. figurę św. Floria-
na, patrona strażaków, ze specjal-
ną dedykacją. Natomiast od władz 
Komendy Powiatowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, ustępujący 
Komendant otrzymał za to model 
dawnego wozu strażackiego. 

Następca Z. Nawrockiego, Ar-
tur Konior, jest związany ze stra-
żą pożarną od 19 lat, jako zawo-
dowiec. Pracuje na stanowisku 
dowódcy zastępów w Posterunku 
Straży Pożarnej w Nowogardzie, 
wchodzącego w strukturę Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie. 

-Z całym nowym zarządem bę-
dziemy wspólnie pracowali, aby 
jeszcze więcej zrobić dla popra-
wy bezpieczeństwa  w naszej gmi-

nie, którego jednym z filarów są 
właśnie Ochotnicze Straże Pożar-
ne. Mamy postawioną wysoko po-
przeczkę przez poprzedni zarząd, 
ale wierzę, że podołamy temu wy-
zwaniu- powiedział A. Konior, 
chwilę po wyborze na stanowisko 
komendanta gminnego OSP.  

Zmiana nastąpiła również na 
stanowisku społecznego prezesa 
OSP, którym dotychczas był druh 
Józef Dobruchowski z OSP Wy-
rzomierz. Teraz funkcję tę będzie 
pełnił Krzysztof Borowski,  na-
czelnik jednostki i kierowca w 
OSP w Osowie, a od 7 lat strażak 
zawodowy pełniący służbę w Ko-

mendzie Powiatowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie. 

- Będzie na pewno inaczej. Czy 
lepiej czy gorzej, to czas pokaże. 
Człowiek uczy się na błędach. Wie-
rzę, że będziemy ich popełniać jak 
najmniej – powiedział nowy Pre-
zes gminnego OSP. 

Poza A. Koniorem i K. Borow-
skim, delegaci wybrali pozosta-
łych członków zarządu. Do no-
wych władz gminnego OSP we-
szli: Jan Paś (pierwszy zastępca 
prezesa), Rafał Kłys (drugi zastęp-
ca prezesa), Gracjan Razik (sekre-
tarz), Tomasz Pietrzyk (skarbnik); 
oraz członkowie: Tadeusz Kupski, 
Błażej Garło, Paweł Kolanek i Jó-

zef Dobruchowski. Wybrano rów-
nież członka prezydium, którym 
został Zygmunt Nawrocki. 

Podczas czwartkowego zjazdu 
wybrano również delegatów na 
zjazd powiatowy OSP, który ma 
się odbyć w listopadzie tego roku. 
W skład delegacji mającej repre-
zentować interes nowogardzkich 
strażaków ochotników w Gole-
niowie weszli: Marian Jeż, Tade-
usz Kupski, Jan Paś, Andrzej Ka-
nia,  Garło Henryk oraz Zygmunt 
Nawrocki, jako przedstawiciel do 
nowego zarządu powiatu. 

Wśród zaproszonych gości 
na czwartkowy zjazd był wspo-
mniany już  komendant Powia-
towej Straży Pożarnej B. Tunkie-
wicz, Zygmunt Andrzejewski, wi-
ceprezes struktur powiatowych 
OSP oraz wiceburmistrz Nowo-
gardu Krzysztof Kolibski. Prze-
wodniczącym obrad był Kazi-
mierz Ziemba, członek zarządu 
powiatowego OSP, który zapowie-
dział, że nie będzie już się ubiegał 
o żadne stanowiska w strukturach 
ochotniczej straży i pozostanie w 
jej szeregach jako zwykły członek, 
zrzeszony w macierzystej jed-
nostce OSP w Wyszomierzu. Po 
raz ostatni protokolantem zjazdu 
była natomiast Barbara Szyma-
niak, przebywająca od niedawna 
na emeryturze urzędniczka ratu-
sza, która przez lata pracy w UM 
Nowogard była odpowiedzialna 
za sprawy „wojskowe”, w tym ob-
sługę administracyjną OSP. Stra-
żacy z ochotniczych jednostek po-
dziękowali B. Szymaniak za wielo-
letnią współpracę, gorącymi okla-
skami. 

nowy zarząd czeka sporo pra-
cy...

Przed nowym zarządem gmin-
nego OSP z pewnością wiele wy-
zwań. Jednym nich jest na pewno 
przywrócenie honoru, jaki ode-
brano jednostce ochotniczej stra-
ży w Szczytnikach. O  sprawie 

przypomniał Zbigniew Karaś, szef 
tamtejszego OSP.  Przypomnij-
my, że władze gminy nie chciały 
już dalej finansować tej jednost-
ki, która wymagała inwestycji w 
nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.  
Koniec końcem gmina sprzedała 
nawet dawną remizę i basen prze-
ciwpożarowy znajdujący się w 
Szczytnikach.  Pozostali na szczę-
ście strażacy, którzy jak dotąd nie 
podjęli uchwały o samorozwiąza-
niu swojej drużyny, tym samym 
nie porzucając nadziei na przy-
wrócenie jednostki OSP w ich wsi. 

 Podczas zjazdu strażacy sygna-
lizowali również konieczność dal-
szej modernizacji infrastruktury, 
w tym głównie remizy w Osowie, 
która boryka się z przeciekającym 
dachem. Wiele mówiono również 
o promocji idei OSP wśród dzie-
ci i młodzieży, idąc za przykła-
dem Osowa, gdzie podczas ostat-
nich zawodów strażackich w Ma-
szewie, jednostkę tę reprezento-
wały aż dwie młodzieżowe druży-
ny. Druhowie upominali się także 
o większe wsparcie władz miasta, 
nie tylko w zakresie finansowania 
OSP, ale również propagowania i 
doceniania osiągnięć strażaków. 

W strukturach gminnego OSP 
znajduje się 5 jednostek. Nie li-
cząc wspomnianej jednostki w 
Szczytnikach, znajdują się one w: 
Błotnie, Wyszomierzu, Osowie, 
Orzechowie, Ostrzycy, w których 
zrzeszonych jest 144 strażaków 
(w tym jednak kobieta), z czego 
czynnych jest 65. Rocznie straża-
cy z OSP wyjeżdżają do akcji śred-
nio 100 razy. 

Marcin Simiński

Pamiątkowe zdjęcie delegatów i uczestników czwartkowego zebrania sprawozdawczo-wyborczego gminnych OSP

Nowy komendant gminnego OSP Artur 
Konior, z uśmiechem wchodzi w nową 
rolę, którą będzie pełnił przynajmniej 
5 lat

Krzysztof Borowski, nowy prezes gmin-
nego OSP w Nowogardzie, oraz naczel-
nik OSP w Osowie
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Droga z Bema do miętna  

drugi etap w przyszłym roku 
droga z nowogardu do Miętna ma zostać wyremontowana w przyszłym roku – zapowiada starostwa goleniowski tomasz Kulinicz. Powiat chce również, 
aby przy okazji wymiany nawierzchni przy drodze wybudować ścieżkę rowerową, która połączy osiedle bema z Miętnem. 

Powiat przygotowuje się do zło-
żenia wniosku o dofinansowanie 
remontu drogi z Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, popu-
larnie zwanego „schetynówką”. 

-Pracujemy nad przygotowa-
niem dokumentacji. Do 30 wrze-
śnia, złożymy wniosek do „schety-
nówki”. Liczymy, że naszym par-
terem przy realizacji inwestycji bę-
dzie gmina Nowogard, do której 
wystąpiliśmy o współpracę. Wów-
czas mamy szansę na uzyskanie 
większej liczby punktów przy oce-
nie wniosku o dofinansowanie. 
Chcemy wyremontować tę drogę 
w przyszłym roku - mówi Tomasz 
Kulinicz, starosta goleniowski. 

Przy okazji remontu drogi, po-
wiat chce wybudować wzdłuż niej 
ścieżkę rowerową. W tej kwe-
stii również w starostwie liczą na 
współpracę z Nowogardem. 

-Zwróciliśmy się do burmistrza 
Nowogardu z pytaniem czy gmi-
na jest zainteresowana partycypo-
waniem w kosztach budowy ścież-

ki. W odpowiedzi poproszono nas 
o wycenę inwestycji. W tej chwili 
trwa szacowanie kosztów przez na-
szych urzędników. Wierzę, że wy-
konamy tę inwestycję wspólnie  - 
dodaje T. Kulinicz. 

Ścieżka ma zostać sfinansowana 
już w całości z budżetu powiatu i 
ewentualnie tego co dołoży gmina 
Nowogard. Na tę inwestycję po-
wiat nie będzie składał wniosku o 

dofinansowanie w ramach „sche-
tynówki”, bo urzędnicy nie zdą-
żyliby z dokumentacją. – Projekt 
ścieżki musimy zrobić odrębnie, 
na podstawie specustawy. Nie zdą-
żylibyśmy jednak z tym do końca 
września, a więc ścieżkę planujemy 
już sfinansować z własnych środ-
ków, licząc na wsparcie gminy No-
wogard - dodaje T. Kulinicz.

Przypomnijmy, że remont na 

odcinku Bema – Miętno, będzie 
drugim etapem modernizacji ca-
łej drogi powiatowej Nowogard-
-Truskolas. Pierwszy zakończo-
no w listopadzie 2013 roku. Wów-
czas wyremontowano 3,5 kilome-
trowy fragment drogi od miejsco-
wości Miętno do skrzyżowania 
w kierunku miejscowości: Glic-
ko, Wierzchy, Orzechowo. Łącz-

ny koszt inwestycji wyniósł ponad 
2 mln 832 tys. zł. Wówczas rów-
nież inwestycję sfinansowano w 
połowie ze „schetynówki”, a poza 
powiatem i gminą Nowogard, 
środki wyłożył także samorząd 
województwa. Wykonawcą robót 
było natomiast Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Nowogard. 

Marcin Simiński

Wjazd do Miętna, tu zaczyna się wyremontowana w 2013 r. droga w kierunku na 
Truskolas

Droga wylotowa w kierunku Miętna... tu kończy się równy asfalt. 

Dobudowali drewniane balkony 

Przełamując popegeerowską 
architekturę
Mieszkańcy „Małej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36” na osiedlu bema, postanowili pod-
nieść standard swoich mieszkań, dobudowując drewniane balkony. tym samym udało się 
też przełamać brzydką architekturę z minionej epoki PrL. 

Blokowisko na Bema zosta-
ło wzniesione jako typowe osie-
dle pracownicze dla zatrudnio-
nych w pobliskim Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Mięt-
nie. Było to na przełomie lat 60-
tych i 70-tych. Osiedle powsta-
ło przy zachowaniu standardo-
wego dla tego okresu stylu archi-
tektonicznego. Kilkanaście ni-
czym nie wyróżniających się pro-

stokątną, kubaturą bloków z pła-
skim dachem, w każdym upycha-
jąc kilkanaście mieszkań. Dziś 
osiedle przeżywa swoją drugą 
młodość i dzięki zaangażowaniu 
środków wspólnot mieszkanio-
wych, bloki mają schludne elewa-
cje, zmienia się także otoczenie 
wokół nich. Mieszkańcy jednej z 
takich wspólnot poszli o krok da-
lej i postanowili nie tylko zadbać 
o wygląd bloku, ale też wybudo-

wać sobie balkony. W posadowio-
ne na drewnianych belach tarasy, 
najpierw wyposażono mieszkania 
dwu i trzypokojowe. Teraz wspól-
nota zdecydowała się na kolej-
ny krok, czyli budowę balkonów 
również dla mniejszych, jednopo-
kojowych mieszkań. 

Tym samym popegeerowskie 
bloki zyskały nowe, duże bardziej 
przyjemne oblicze wizualne. 

MS

Drewniane balkony zmieniły nudne pod względem architektonicznym oblicze blo-
ku nr 36 na osiedlu Bema.

Montaż balkonów przy mieszkaniach 
jednopokojowych.

miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

„Kolorowe wakacje  
w bibliotece”

od 4 lipca do 15 lipca 2016 r. godz. 12:00 - 14:00
PrOGraM zaJĘĆ
4 – 8 lipca
Tydzień z serią książek 
Małgorzaty Strzałkowskiej
 „ABC… uczę się”
Lato na łące – praca grupowa
Tik – tak, tik – tak, zegar chodzi nieustannie
Wiem co jem – piramida żywienia
Projektowanie własnych banknotów
Lato - M.Strzałkowska
Dzień i noc
Ile płacę?
Piramida żywieniowa
Zegar 
11- 15 lipca
Piraci – Ahoj! Żeglujemy po morzach 
i oceanach
Dlaczego warto umieć czytać?
Ruszamy na poszukiwania skarbu 
pirata Dżeka - odczytywanie znaków na mapie
Statek piracki – praca przestrzenna
Czapka piracka
Papuga- każdy pirat ma swoją papugę
Kapitan Głąb - M. Strzałkowska
Statek widmo z serii Banda Piratów
 - J. Parachini – Deny
Skarb piratów - B. Michalec
Trzy małe piratki - G. Adams
  Wnioski zgłoszeniowe dziecka na wakacyjne zajęcia w MBP 

dostępne są w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz na stronie inter-
netowej biblioteka-nowogard.cba.pl 
 Prowadząca zajęcia:  Ewelina Kamińska, Danuta Matuszewska
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To już jest prawdziwa plaga   

dajcie dzieciom… czytać !
Jeśli potrzebujesz chwili wytchnienia, wręczasz maluchowi smartfon lub tablet dla świętego spokoju? nie rób tego, cena jest zbyt wysoka - możesz zrobić 
dziecku krzywdę na całe życie!- oto apel  jaki do rodziców kierują naukowcy i organizacje zajmujące się zagadnieniami zdrowia dzieci.

Dziecko  siedzące na ławce 
i  pochylone  nad  tabletem czy 
smartfonem – to dzisiaj codzien-
ność. W zamian zniknął z nasze-
go otoczenia obrazek grupek roz-
wrzeszczanych latorośli grających 
gdzie się da np. „ w klasy”, czy uga-
niających się za jakąkolwiek piłką. 
Jednak to właśnie z tymi dziećmi, 
siedzącymi ze wzrokiem utkwio-
nym w ekranie jest nam doro-
słym wygodniej -  nie hałasu-
ją, nie trzeba się obawiać że zła-
mią nogę czy rękę, że nabiją  sobie 
wielkiego guza. Ale ta cisza i spo-
kój to prawdziwa cisza przed  bu-
rzą.  Dla własnego i dzieci dobra 
warto więc  zapoznać się, z uka-
zującymi się już od pewnego cza-
su, opracowaniami naukowymi 
na temat skutków, jakie wywołu-
je u dzieci  nagminne korzystanie 
przez nie z elektronicznych gadże-
tów komputerowych, w tym naj-
bardziej popularnych dzisiaj ta-
bletów i smartfonów.  Oto frag-
menty, opracowanego na podsta-
wie materiałów z Psychology To-
day tekstu, p. Agnieszki Bojdy, 
ukazującego tylko niektóre aspek-
ty problemu:

- W medycynie wiek pomiędzy 1 
a 3 rokiem życia określany jest mia-
nem okresu krytycznego, ponieważ 
właśnie wtedy mózg znajduje się 
w fazie najbardziej intensywne-
go rozwoju, tworzą się fundamen-
ty jego funkcjonowania na całe ży-
cie człowieka. Aby sieci neuronowe 
w mózgu rozwijały się prawidłowo, 

dziecko potrzebuje odpowiedniej 
stymulacji ze strony środowiska ze-
wnętrznego. Ta zasada obowiązu-
je od wieków - od początku ewolu-
cji człowieka, a wiadomo, że wtedy 
nie istniały jeszcze tablety. Stano-
wią one czynnik nienaturalny, za-
kłócający prawidłowy rozwój - spe-
cjaliści alarmują, że nie ma zna-
czenia, czy dziecko gra na tablecie 
w gry edukacyjne czy zręcznościo-
we - wszystkie są tak samo niebez-
pieczne. A oto  najbardziej  istotne  
skutki wywołane używaniem przez 
dzieci tej elektroniki:

Mózg staje się leniwy
Tablety są dla mózgu dziecka 

swoistą “drogą na skróty”. Dziecko, 
któremu czytana jest bajka, pracu-
je umysłowo - przekształca w mó-
zgu słyszane bodźce w słowa, wizu-
alizuje je sobie w głowie, a podą-
żanie za fabułą opowiadania wy-
maga od niego wysiłku mentalne-
go. Jeśli dziecko ogląda bajkę na ta-
blecie, nie ważne jak bardzo była-
by ona mądra i edukacyjna, jego 
mózg rozleniwia się podążając za 

bodźcem wzrokowym - wyświe-
tlanym mu obrazem. Po co my-
śleć, co się słyszy, jeśli wszystko wi-
dać jak na dłoni?

 Kontakty z otoczeniem stają 
się problemem

Maluch zatopiony w ekranie ta-
bletu, traci kontakt z rzeczywisto-
ścią. Specjaliści alarmują, że dziec-
ko spędzające godziny z tabletem 
w dłoni nie rozwija się społecznie - 
za mało czasu poświęca na rozmo-
wy z rodziną, kolegami, opiekuna-
mi. Nie nabywa cennych umiejęt-
ności, które będą mu potrzebne na 
całe życie: kompetencji z zakresu 
komunikacji werbalnej i niewer-
balnej, współdzielenia pola uwagi 
z innym człowiekiem. Taki maluch 
nigdy nie będzie potrafił się z kim-
kolwiek dogadać!  Lekarze tłuma-
czą, że płat czołowy, będący czę-
ścią mózgu odpowiedzialną za 
dekodowanie i rozumienie in-
terakcji społecznych rozwija się 
we wczesnym dzieciństwie pod-
czas obcowania z innymi, a nie 
w trakcie obserwowania na ekra-

nie jak rozmawiają ze sobą posta-
ci z bajki.

Życie nie działa na zasadzie 
włącz/wyłącz

Maluch korzystając z telefo-
nu nauczył się, że wszystkie dzia-
łania mają natychmiastowy efekt, 
a wszystkie bodźce wywołują bez-
pośrednią odpowiedź.-  tak działa 
rzeczywistość na ekranie, ale w re-
alnym świecie , tutaj nic nie dzie-
je się za dotknięciem palca, niczym 
czarodziejskiej różdżki. W życiu 
nigdzie, poza ekranami, nie wy-
stępuje też natychmiastowa gra-
tyfikacja. Na sukces trzeba sobie 
zapracować. Jeśli maluch ciągle 
otrzymuje natychmiastową nagro-
dę (kolorowe obrazki, dźwięki) po-
przez jedno krótkie działanie (ruch 
palcem), jego mózg reaguje produ-
kując neuroprzekaźnik - dopami-
nę, wywołującą poczucie szczęścia. 
Co gorsza - on wyucza się takiego 
działania, oczekuje, że zawsze tak 
to będzie wyglądać - szybko i przy-
jemnie. Psychologowie i lekarze ob-
serwują podobne zjawisko zacho-
dzące w mózgu u osób uzależnio-
nych od narkotyków i alkoholu!

Najbardziej przeraża fakt, że 
wywoływane przez elektronikę nie-
prawidłowości w rozwoju  małych 
dzieci  nie są chwilowe, ale trwa-
łe powstają bowiem w okresie któ-
ry już się nie powtórzy jako faza 
rozwojowa   – taki wniosek  wy-
nika  m.in.  z badań Amerykań-
skiego Departamentu Zdrowia  i 
Opieki Społecznej.

Tyle tekst p. Agnieszki Bojda. 
My dodajmy, że osobną sferę za-
grożeń związanych z używaniem 
tabletów i smartfonów  posiada-
jących połączenia internetowe i 
telefoniczne stanowi negatywny 
wpływ promieniowania elektro-
magnetycznego. I to nie jest stra-
szenie. Są kraje takie jak Fran-
cja, gdzie w wyniku  alarmują-
cych rezultatów badań, wprowa-
dzono już na terenie szkół podsta-
wowych urzędowy zakaz  instalo-
wania WiFi, z powodu negatyw-
nego fizjologicznego wpływu na 
mózg promieniowania elektroma-
gnetycznego, rozsiewanego przez 
urządzenia nadawczo odbiorcze 
zapewniające bezprzewodowe po-
łączenie z internetem. Dajmy więc 
dzieciom odetchnąć od  niszczą-
cego ich zdrowie i psychikę sprzę-
tu i dajmy im czytać oraz czytajmy 
im sami zwykłe książki. Na koniec 
cytat z dr Aric Sigmana- członka  
British  Psychological Society.

„Nadmierny czas spędzony 
przed ekranami urządzeń elektro-
nicznych jest czynnikiem utrudnia-
jącym rozwój umiejętności, które 
rodzice chcą wesprzeć właśnie po-
przez korzystanie z tabletów. Zdol-
ność do skupienia się, koncentra-
cja, świadome kierowanie uwa-
gą, odczytywanie intencji innych 
ludzi, komunikowanie się z inny-
mi, bogate słownictwo - wszyst-
kie te umiejętności zostają naru-
szone”.

Red.

Tym razem już bez kontrowersji 

Jarosław Chudyk nowy dyrektorem „rolniczaka” 
Jarosław Chudyk obejmie stanowisko dyrektora zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zwanego popularnie „rolniczakiem”. taki jest wynik drugiego kon-
kursu zorganizowanego na to stanowisko. 

Konkurs odbył się w minio-
ny poniedziałek, 27 czerwca, w 
Starostwie Powiatowym w Gole-
niowie. Organem prowadzącym 
dla tej szkoły jest bowiem po-
wiat. Zgodnie z przewidywania-
mi oprócz Jarosława Chudyka, 
nauczyciela przedmiotów zawo-
dowych w „Rolniczaku”,  w kon-
kursie wystartowała także Jowita 
Pawlak, ucząca w ZSP informaty-
ki i ekonomii, a także radna miej-
ska. To jednak J . Chudyk uzyskał 
większość głosów od komisji. Jak 
wiadomo nieoficjalnie, zagłoso-
wało na niego 6 z 9 członków ko-
misji (3 pracowników starostwa, 
2 z Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie i jeden z Solidarności Na-
uczycieli). J. Pawlak uzyskała po-
parcie od przedstawicieli rady pe-
dagogicznej, rady rodziców oraz 

Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, zdobywając łącznie 3 głosy. 

Przypomnijmy, że był to już 
drugi konkurs na dyrektora ZSP 
w Nowogardzie. Pierwszy, któ-

ry odbył się w dniu 24 maja, zo-
stał unieważniwszy przez zarząd 
powiatu, po tym jak od wyników 
konkursu odwołała się J. Pawlak. 
Tym razem raczej nie ma pod-

staw, aby mogło dojść  do podob-
nej sytuacji. Wyniki konkursu zo-
stały przedstawione staroście go-
leniowskiemu, a oficjalne powie-
rzenie stanowiska nowemu dyrek-
torowi ma nastąpić 6 lipca – poin-
formowało Starostwo Powiatowe.  

Dodajmy, że przez ostatnie 25 
lat dyrektorem „Rolniczaka” był 
nieprzerwanie Stefan Sitkowski. 
Dotychczasowy dyrektor zdecy-
dował, że tym razem już nie bę-
dzie startował w konkursie. 

Marcin Simiński 
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
edward Chorążyczewski: 79, zmarł 30.06.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 02.07.2016r., o godz. 14:00 Msza św. w Kościele w Żabowie, pochó-
wek po Mszy św. na cmentarzu w Żabowie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus wyznaczył jeszcze in-
nych siedemdziesięciu dwóch i 
wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta i miejscowo-
ści, dokąd sam przyjść zamie-
rzał. Powiedział też do nich: 
żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił ro-
botników na swoje żniwo. Idź-
cie, oto was posyłam jak owce 
między wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; 
i nikogo w drodze nie pozdra-
wiajcie! Gdy do jakiego domu 
wejdziecie, najpierw mówcie: 
Pokój temu domowi! Jeśli tam 
mieszka człowiek godny poko-
ju, wasz pokój spocznie na nim; 
jeśli nie, powróci do was. W 
tym samym domu zostańcie, je-
dząc i pijąc, co mają: bo zasłu-
guje robotnik na swoją zapła-
tę. Nie przechodźcie z domu do 
domu. Jeśli do jakiego miasta 
wejdziecie i przyjmą was, jedz-
cie, co wam podadzą; uzdra-
wiajcie chorych, którzy tam są, 
i mówcie im: Przybliżyło się do 
was królestwo Boże. Lecz jeśli 
do jakiego miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na 
jego ulice i powiedzcie: Nawet 
proch, który z waszego miasta 
przylgnął nam do nóg, strząsa-
my wam. Wszakże to wiedzcie, 
że bliskie jest królestwo Boże. 
Powiadam wam: Sodomie lżej 
będzie w ów dzień niż temu 
miastu. Wróciło siedemdziesię-

ciu dwóch z radością mówiąc: 
Panie, przez wzgląd na Twoje 
imię, nawet złe duchy nam się 
poddają. Wtedy rzekł do nich: 
Widziałem szatana, spadające-
go z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po 
wężach i skorpionach, i po ca-
łej potędze przeciwnika, a nic 
wam nie zaszkodzi. Jednak nie 
z tego się cieszcie, że duchy się 
wam poddają, lecz cieszcie się, 
że wasze imiona zapisane są w 
niebie. (Łk 10,1-12.17-20)

W ubiegłym tygodniu pa-
trzyliśmy na dwóch uczniów, 
którzy doświadczyli poraż-
kę. Możemy powiedzieć, że 
Chrystus się nie poddaje. Dziś 
widzimy jak posyła już nie 
dwóch, ale siedemdziesięciu 
dwóch by szli i głosili Dobrą 
Nowinę. Dlaczego On to robi? 
Dlaczego Jezus nie odpuszcza, 
a wręcz przeciwnie, wzmac-
nia siły misyjne? Odpowiedź 
jest bardzo prosta, bo chce aby 
prawdę o zbawieniu usłyszał 
każdy człowiek. Jak sam Je-
zus zaznacza: żniwo jest wiel-
kie, a robotników mało. Świat 
jest obszerny, a posłańców 
Dobrej Nowiny jest zawsze 
za mało. Mamy jak Chrystus, 
który wzmocnij misyjną gru-
pę, mamy wołać do Pana żni-
wa, do Boga: chcemy więcej, 
więcej tych, którzy przynio-
są światu orędzie miłosierdzia 
i orędzie zbawienia. Jezus nie 
jest egocentrykiem. Nie bierze 
całej roboty na siebie. Wysyła 
innych w swoim imieniu. Bóg 
nieustannie zaprasza człowie-
ka do współpracy w swoim 
dziele. Pytanie jest czy współ-
pracuję. Czy wszystkie zada-
nia dnia codziennego wyko-
nuję po Bożemu? Czy Chry-
stus by się tak zachował jak ja 
to robię? Dopóki nie zacznie-
my bardzo często zadawać so-

bie pytanie, a co Jezus by zro-
bił, jakby daną sprawę rozwią-
zał, to nic w naszym życiu się 
nie zmieni. Czy kiedykolwiek 
moja modlitwa wyglądała tak, 
że pytałem Jezusa: Panie, jak 
Ty byś postąpił? Co Ty byś na 
moim miejscu zrobił? Pytajmy 
się tak jak najczęściej, prze-
cież nazywamy się chrześci-
janami, naśladowcami Chry-
stusa. Jezus w ubiegłą nie-
dzielę i dziś daje nam wyraź-
nie do zrozumienia, że praw-
dziwa siła jest we wspólnocie. 
Nie posyła żadnego ucznia sa-
mego. Posyła ich parami. Nie 
pracujmy dla Chrystusa w po-
jedynkę. Działajmy razem. W 
całej Liturgii Słowa przewija 
się wątek radości. W modli-
twie na początku Mszy świę-
tej padają takie słowa: udziel 
swoim wiernym duchowej ra-
dości. To jest pragnienie ser-
ca każdego z nas. Być pełnym 
radości. To radość sprawia, że 
człowiek zdolny jest iść na-
wet jak owca między wilki, co 
po ludzku jest niezrozumia-
łe, wręcz jak samobójstwo. 
Kapłan w liturgii prosi Boga 
o dar radości dla wiernych. 
Dziś coraz częściej współcze-
sny człowiek się nie uśmie-
cha. Co więcej: ilu chrześcijan, 
którzy ponoć żyją Dobrą No-
winą, też się nie uśmiechają. 
Jednym z powodów brak ra-
dości jest zakorzeniony w nas 
grzech. Może i wielokrotnie z 
któregoś grzechu się spowia-
dałeś, ale nic z tym nie zrobi-
łeś by go się pozbyć ze swoje-
go życia. Grzech zabiera nam 
radość! Chrystus posyła swo-
ich uczniów, aby przynieśli 
nam wewnętrzny pokój. Kie-
dy doświadczysz tego pokoju 
nie możesz go zatrzymać dla 
siebie. Jezus posyła Cię abyś 
ten pokój zaniósł innym, któ-
rzy także go potrzebują. Prosi-
my Cię Panie udziel nam swo-
jego pokoju, udziel duchowej 
radości i byśmy twoimi dara-
mi promieniowali tam dokąd-
kolwiek nas poślesz w swoje 
imię. 

Ks. Krystian Dylewski

20-lecie parafii Mb 
Fatimskiej na bema 
Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, w Parafii pw. Mat-
ki bożej Fatimskiej odprawiona zostanie Msza Święta Jubi-
leuszowa, z okazji 20-lecia istnienia parafii. 

Pierwsza Msza św. Jubileuszowa w intencji Parafii została odpra-
wiona w czwartek (30.06.2016), o godz. 17:00. Ci, którzy nie mogli 
w niej uczestniczyć mają szansę jeszcze w najbliższą niedzielę (3 
lipca). Nabożeństwo jubileuszowe rozpocznie się o godz. 12:00.

MS  

zmiana godzin Mszy 
św. w kościele św. rafała 
Kalinowskiego 
Jak już informowaliśmy, z powodu wakacji, w kościołach 
wprowadzono wakacyjny porządek Mszy św. Poza parafią 
pw. WNMP, zmiany wprowadzono także w parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego. 

I tak Msze święte w okresie wa-
kacyjnym w parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogar-
dzie, w tygodniu będą się odby-
wać o godz. 19:00, a nie jak do-
tychczas o godz. 18:00. Pewne 
zmiany nastąpiły też jeśli chodzi 
o niedzielę. W tym dniu Msze św. 
będą się odbywać w godzinach: 
7:30, 11:00, 12:30, 19:00.

Jednocześnie parafia pw. św. 
R. Kalinowskiego informuje, że 
z racji przeżywanego w Kościele 
Powszechnym Roku Miłosierdzia 
w każdy piątek zaprasza do usta-
nowionego decyzją ks. Arcybi-
skupa Andrzeja Dzięgi, kościoła 
stacyjnego na „Czas MIŁOSIER-
DZIA”. Od godziny 15:00(Ko-
ronka), do godziny 19:00(Eucha-
rystia) adoracja Najświętszego 
Sakramentu z okazją do skorzy-
stania z Bożego Miłosierdzia w 
spowiedzi świętej.

Przy okazji przypomnijmy raz 
jeszcze, że w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w okresie wa-
kacji Msze św. w tygodniu będą 
się odbywać o godz. 8:00 oraz o 
20:00. W soboty pozostają dwa 
nabożeństwa, pierwsze o godzi-
nie 9:00, a drugie o 19:00. W nie-
dzielę natomiast Msze św. będą 

odprawiane o godz.8:00, 11:00 
i 20:00, bez Mszy św. o godz. 
12:30. W kościołach filialnych 
porządek Mszy św. pozostaje bez 
zmian. 

Jeśli chodzi o osiedle Bema, to 
w samym kościele parafialnym 
pw. MB Fatimskiej, Msze św. w 
czasie wakacji odbywają się we-
dług dotychczasowego porząd-
ku. Zmiany dotyczą tylko kościo-
łów filialnych znajdujących się w 
Miętnie i Lestkowie. Tam w nie-
dziele Msze św. będą się przez 
najbliższe dwa miesiące odbywać 
kolejno o godz. 10:00 i 11:00. 

MS
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 Kino na weekend

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 91 392 21 65

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

rozwiązanie umowy zawartej 
dla wyzysku

„Jestem emerytem, z uwagi na 
swoją sytuację zdrowotną i ko-
nieczność pozyskania środków na 
leczenie sprzedałem działkę bu-
dowlaną za zaniżoną cenę. Czy 
mam możliwość wycofania się z ta-
kiej umowy?

W przedmiotowej sprawie roz-
ważenia wymaga, czy opisana 
umowa pożyczki wyczerpuje zna-
miona wyzysku w świetle przepi-
sów prawa cywilnego. Jak wynika 
przy tym z treści art. 388 § 1 ko-
deksu cywilnego, wyzysk polega 
na tym, że jedna ze stron umowy, 
wyzyskując przymusowe położe-
nie, niedołęstwo lub niedoświad-
czenie drugiej strony, w zamian za 
swoje świadczenie przyjmuje albo 

zastrzega dla siebie lub dla oso-
by trzeciej świadczenie, którego 
wartość w chwili zawarcia umo-
wy przewyższa w rażącym stopniu 
wartość jej własnego świadczenia.

Dla uznania danego zobowiąza-
nia za wyzysk koniecznym jest za-
tem łączenie dwóch przesłanek – 
a mianowicie obiektywnej opar-
tej na znacznej dysproporcji war-
tości świadczeń wzajemnych np. 
jedna ze stron przyjmuje świad-
czenie, którego wartość jest rażą-
co wysoka w porównaniu z war-
tością jej własnego świadczenia – 
gdy jedna ze stron nabywa nieru-
chomość w zamian za rażąco ni-
ską cenę, a także przesłanki su-
biektywnej, wynikającej z moty-
wacji zawierającego umowę. Cho-
dzi przy tym nie tylko o sam fakt 
pokrzywdzenia jednej ze stron, 
ale przede wszystkim to, że osoba 
wyzyskująca miała świadomość, 
że zgoda drugiej ze stron umowy 
jest wynikiem jej przymusowego 
położenia, niedołęstwa lub niedo-
świadczenia. Dla oceny zatem czy 
doszło do wyzysku istotne znacze-
nie ma świadomość wyzyskujące-
go co do istnienia takich uwarun-
kowań, np. osoba nabywająca nie-
ruchomość od osoby posiadają-

cej wysokie długi wykorzystuje jej 
przymusowe położenie dla osią-
gnięcia rażąco niskiej ceny.  

W takiej sytuacji osoba „wyzy-
skiwana” uprawniona jest do wy-
stąpienia na drogę postępowania 
sądowego w drodze powództwa 
z żądaniem bądź zmiany treści 
umowy (ukształtowania stosunku 
prawnego) poprzez zmniejszenie 
lub zwiększenie któregoś ze świad-
czeń wzajemnych (np. zwiększe-
nia ceny sprzedaży), a w sytuacji 
gdyby było to nadmiernie utrud-
nione może żądać unieważnienia 
umowy. Wydane w sprawie orze-
czenie ma charakter konstytutyw-
ny i wywołuje skutek wsteczny – 
od daty zawarcia umowy.

Należy zatem pamiętać, iż umo-
wa wyczerpująca znamiona wyzy-
sku nie jest bezwzględnie nieważ-
na (koniecznym jest w tym zakre-
sie uzyskania stosownego orze-
czenia sądu), a uprawnienie do 
żądania zmiany stosunku praw-
nego bądź unieważnienia umowy 
wygasają z upływem dwóch lat od 
zawarcia umowy, co z kolei ozna-
cza, iż po upływie tego okresu nie 
będzie możliwym podjęcie  sku-
tecznej obrony swoich interesów.

Agnieszka Warian

Wizyta nowogardzkich samorządowców 

uczestniczyli w obchodach 20-lecia partnerstwa w  Heide
W dniach 17, 18 i 19 czerwca, reprezentacja gminy nowogard udała się do Heide w landzie Szlezwik-Holsztyn, gdzie wraz z przedstawicielami z Heide 
uczczono 20-lecie partnerstwa miast – Heide i nowogardu.

Do Heide na zaproszenie tam-
tejszych władz samorządowych 
udali się: Kazimierz Ziemba, prze-
wodniczący Rady Powiatu i zara-
zem dawny burmistrz, za które-
go kadencji partnerstwo zosta-
ło zawiązane, Robert Czapla, bur-
mistrz Nowogardu, Krzysztof Ko-
libski, wiceburmistrz, Stanisław 
Saniuk, przewodniczący Rady 
Miasta, Piotr Słomski, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta, człon-
kinie RM Anna Wiąz i Renata Pi-
wowarczyk, Aneta Drążewska, 
dyrektor Domu Kultury, Elżbie-
ta Janiak, dyrektor II LO, a także 
przedstawiciele magistratu – Ewa 
Jakubcewicz, Jarosław Soborski, 
Szymon Pilipczuk, oraz grupa ta-
neczna z Nowogardzkiego Domu 
Kultury wraz z opiekunami. 

O krótką relację i refleksję na 
temat wizyty poprosiliśmy Pio-
tra Słomskiego, wiceprzewodni-
czącego RM – W Heide wspólnie 
z samorządowcami z Niemiec ob-
chodziliśmy 20-lecie zawiązania 
partnerstwa między naszymi mia-
stami. Rozpoczęliśmy od spotkania 
w Museumsinsel Lüttenheid, które 
stanowi kompleks budynków mu-
zealnych. Tam nastąpiło przywi-
tanie i wspólne rozmowy. Drugie-

go dnia udaliśmy się m.in. na ulicę 
Nowogardzką (Nowogarder Stras-
se), gdzie zostaliśmy przyjęci kur-
tuazyjnie przez tamtejszych miesz-
kańców. Zaskoczono nas tym, że 
na tę okazję wywiesili oni na swo-
ich posesjach flagi Nowogardu – 
opowiada  Piotr Słomski – Na-
stępnie odwiedziliśmy również 
miejscową klinikę, koszary, gimna-
zjum a także lokalną politechnikę 
w Heide, która współpracuje m.in. 
z UMK w Toruniu. Tego samego 
dnia udaliśmy się również do nad-
morskiej miejscowości Büsum. Na 

zakończenie zaś odbyła się uroczy-
sta gala 20-lecia połączona z wy-
stępami młodzieży z Heide i No-
wogardu. Następnie nasz roz-
mówca  zauważył - takie spotka-
nia są też dobrą okazją do nawią-
zywania kontaktów. W czasie po-
bytu w Heide osobiście długo roz-
mawiałem między innymi z Fran-
zem-Helmutem Pohlmanem, prze-
wodniczącym RM w Heide, a także 
z jego pierwszą zastępczynią Ilką 

Marczinzik. Zawarłem także zna-
jomość z Rudolfem Buchholzem, 
ur. w 1933 r. i zamieszkałym przed 
wojną w Nowogardzie. Rozmawia-
liśmy m.in. na temat dziejów no-
wogardzkiej ziemi. Bardzo cieka-

wa była też rozmowa z Heinrichem 
Schulzem, urodzonym w 1924 r., 
dawnym mistrzem rynku, odpo-
wiedzialnym m.in. za przydział 
miejsc handlowych, który obecnie 
jako sędziwy już mieszkaniec He-
ide, pełni funkcje honorowe, otwie-
rając uderzeniem dzwonka różne 
uroczystości. Niedawno wydał on 
książkę „Der Marktmeister erin-
nert sich” „Mistrz rynku wspomi-
na”, w której w sposób barwny i 
poetycki opowiada o dawnym co-
dziennym życiu na rynku w He-

ide” – podsumował  swoją wypo-
wiedź   Piotr Słomski – wiceprze-
wodniczący RM, uczestnik wyjaz-
du do Heide. 

Na zakończenie uroczystości ju-
bileuszowych przedstawiciele obu 
stron podpisali akt przedłużający 
partnerstwo obu miast. Symbo-
liczne w swoim wyrazie było to, że 
do złożenia podpisu zaproszono 
również przedstawiciel młodzieży 
z Heide i Nowogardu.

red

Stanisław Saniuk i Piotr Słomski wraz z samorządowcami z Heide w trakcie zwiedzania miasta

Podczas rozmowy z Heinrichem Schul-
zem, dawnym mistrzem rynku, który 
obecnie nosi honorowy tytuł (Alt-
marktmeister).

Na zdjęciu Rudolf Buchholz (ur. w 1933 
r.) dawny mieszkaniec Nowogardu 
oraz Piotr Słomski, wiceprzewodniczą-
cy RM w Nowogardzie

„Warcraft”
01.07.2016, godz. 17.00 

02.07.2016, godz. 17.00 
03.06.2016, godz. 17.00

akcja, fantasy, przygodowy
uSa / 2015 /123min. 

Od lat: 12
POLSKI DUBBING
Film inspirowany kultową grą 

„Warcraft”. Dwa zwaśnione kró-
lestwa – zamieszkiwane przez lu-
dzi Azeroth (Przymierze) i świat 
orków Draenor (Horda) – w wal-
ce przeciw sobie. Przymierze wal-
czy o zachowanie porządku i bez-
pieczeństwo ludzi, Horda zaś o 
przetrwanie zagrożonego gatun-
ku orków. Wzorem gry, twórcy 
filmu nie opowiadają się po żad-
nej ze stron. To widz musi zdecy-
dować, któremu królestwu kibi-

cuje. Film Duncana Jonesa przed-
stawia dzieje Warcraft, nie odwo-
łując się bezpośrednio do żadnej 
konkretnej części gry, obejmuje 
całość historii.

źródło NDK
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WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SPrzedaM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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rozmawiamy z Wojewódzkim komendantem OHP

tomasz namieciński - OHP to przyszłość,  
nie przeszłość
Przez dziesięciolecia Ochotnicze Hufce Pracy były traktowane jako mniejsze zło, a ich wychowankowie za trudną młodzież. Przez lata instytucja ewolu-
owała i dziś spełnia wiele ról, które pozwalają kształtować młodzież. Obecnie nierzadko dochodzi do sytuacji, że wychowankowie hufców prowadzą w do-
rosłym życiu dochodowe biznesy czego nie gwarantują już od dawna studia magisterskie na większości kierunków. Wychodząc naprzeciw potrzebom ryn-
ku pracy instytucja ta ma w strukturze m.in. Młodzieżowe Centra  Kariery, gdzie młodzi ludzie mogą skończyć cenne zawodowe kursy.   dzisiaj o zmia-
nach w OHP i szansach, jakie daje dla młodzieży, rozmawiamy z Wojewódzkim Komendantem OHP w zachodniopomorskim tomaszem namiecińskim.

red.: Ochotnicze Hufce Pracy 
funkcjonują w całym wojewódz-
twie, a jak zagospodarowywana 
jest młodzież z naszego terenu?

tomasz niemieciński: W No-
wogardzie, przy współpracy z Ce-
chem Rzemieślników i Przedsię-
biorców, refundujemy zatrudnie-
nie uczniów na praktykach u lo-
kalnych przedsiębiorców. Dzię-
ki temu mogą oni zdobywać do-
świadczenie w zawodzie, jedno-
cześnie ożywiając rynek zatrud-
nienia. 

Czy  wasz główny cel to to aby 
człowiek w swoim życiu  „wy-
szedł  na prostą” ?

- Nie do końca, nie wszyscy 
młodzi ludzie, którzy do nas tra-
fiają to tak zwana trudna mło-
dzież. Naszą rolą jest wychowy-
wanie i przygotowanie do rywa-
lizacji na rynku pracy i samo-
dzielności w dorosłym życiu. Tego 
nie gwarantują licea czy gimna-
zja, gdzie w dalszym ciągu wie-
le osób ze względu na subwencje 
oświatowe, kończy edukację. Na-
sze jednostki  pomagają młodzie-
ży zdobyć niezbędne kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe.

Stereotyp OHP nie uległ zmia-
nie, co z realiami?

- Słysząc OHP wiele osób myśli, 
że to coś złego. Prawda jest jednak 
inna i doceniają to nasi wycho-
wankowie. Często nawet rodzi-
ce nauczeni przez lata są bardzo 
sceptyczni wobec OHP, jednak 
gdy widzą efekty naszej pracy to 

cieszą się, że się jednak zdecydo-
wali. Docenia nas też rynek pracy, 
bo u nas można zdobyć realny za-
wód. Na szczeblu centralnym roz-
ważana jest zmiana nazwy hufców 
z uwagi na negatywne konotacje 
z przeszłością, myślę, że będzie to 
dobry ruch.

Często jest tak, że to osoby po 
studiach mają trudność ze zna-
lezieniem pracy, a te po szkołach 
zawodowych wręcz przeciwnie...

- Dokładnie. W mojej ocenie 
popełniono błąd systemowy po-
legający na likwidacji szkolnictwa 
zawodowego, do którego obecnie 
wracamy. Zdobycie dobrego za-
wodu jest niejednokrotnie lepsze 
niż skończenie studiów. Zdobycie 
dobrego zawodu w dzisiejszych 
czasach jest bardziej pożądane niż 
studia. To możemy obserwować 
na rynku pracy, gdzie fachowców 
jest bardzo mało, bo wielu wyje-
chało już za granicę.

Jak zareklamować ochotnicze 
hufce pracy?

- Myślę, że wystarczy powie-
dzieć o bogatej ofercie jaką propo-
nujemy. Nasze placówki są świet-
nie wyposażone, a dzieci, które do 
nas trafiają, mogą liczyć na facho-
wą pomoc. Oprócz pracy wycho-
wawczej i możliwości kontynu-
owania edukacji oferujemy szereg 
atrakcji rekreacyjnych i co ważne 
stabilne środowisko. Prowadzimy 
wymiany międzynarodowe, a tak-
że wiele konkursów i spotkań na 
terenie kraju.

Czy można zaryzykować tezę, 
że przyszłość należy do hufców, 
a nie do bezmyślnego studiowa-
nia na uniwerkach?

- Na to pytanie odpowie rynek 
pracy. Jestem przekonany, że OHP 
to nie przeszłość, a przyszłość, co 
widzimy na co dzień, gdy nasi wy-
chowankowie nie tylko mają już 
pracę, ale także zostają praco-
dawcami. Niestety po studiach, 
zwłaszcza źle wybranych, nie za-
wsze jest to pewne i wiele osób 
kończy poza zdobytym zawo-
dem, pracując w KFC czy McDo-
naldzie, ponieważ rynek jest już 
przesycony danymi specjalizacja-
mi.

Hufce gwarantują miejsce do 
18 roku życia, co dalej?

- Często wielu ludzi jest już 
wtedy gotowych do podjęcia wy-
zwań samodzielnego życia. Inni, a 
wśród nich nie tylko wychowan-
kowie hufców, mogą skorzystać z 

usług Młodzieżowego Centrum 
Kariery. 

Czym zajmują się centra?
Młodzieżowe Centra Kariery 

zajmują się doradztwem zawodo-
wym, pośrednictwem pracy i or-
ganizacją nieodpłatnych kursów 
w ramach których można zdo-
być nowy zawód. Z usług centrum 
mogą skorzystać młodzi ludzie 
w wieku od 18 do 25 roku życia. 
Oferta kierowana jest do wszyst-
kich chętnych, którzy chcą zdoby-
wać kwalifikacje zawodowe, ko-
rzystają z nich wychowankowie 
hufców, ale także inne osoby.

Jak się zgłosić do centrum, co 
jeżeli ktoś miał niejasną prze-
szłość?

Wystarczy przyjść i dokonać re-
jestracji. W biurze pracują dwie 
osoby specjalista do spraw rozwo-
ju zawodowego  i pośrednik pracy 
z ich pomocą młodzi ludzie wy-

pełniają ankiety, a na jej podsta-
wie sprawdzamy ich predyspozy-
cję. Pod tym kątem tworzymy re-
jestr osób i jeżeli organizujemy 
szkolenie, którym ta osoba jest za-
interesowana, to jest niezwłocz-
nie informowana. Jeżeli chodzi o 
przeszłość, to nie zaglądamy mło-
dym ludziom w kartoteki, a więc 
jeżeli ktoś postanowił wrócić na 
właściwą ścieżkę, to my mu w tym 
pomożemy.

Kursy celnie trafiają w zapo-
trzebowanie rynku pracy...

- To ważne, aby oferować mło-
dym ludziom kursy, które dadzą 
im zatrudnienie. Nie jest sztuką 
zrobić kurs dla kursu, ale to, aby 
gwarantował przyszłość. Zanim 
rozpoczniemy kurs musimy też 
uzyskać akceptację z Komendy 
Głównej, gdzie analizowane jest 
zapotrzebowanie rynku. 

Rozmawiał  
Przemysław Plecan

Tomasz Namieciński

Felieton polityczny

Kompromitacja moralna
Opracowania historyczne znanego publicysty krajowego Mariana Piłki publikujemy od lat 
na łamach naszej gazety. dzisiaj felieton na bieżące tematy polityczne zakorzenione wszak 
w naszej trudnej historii.

Negocjacje marszałka Sejmu 
Marka Kuchcińskiego z Ukraiń-
cami na temat, jak państwo pol-
skie ma uczcić ludobójstwo na 
Wołyniu i Podolu są niedopusz-
czalne. To jak Polacy upamięt-
niają męczeńską śmierć bestial-
sko pomordowanych rodaków nie 
może zależeć w jakikolwiek spo-
sób od poglądów i polityki pań-
stwa, którego ludność była odpo-
wiedzialna za ten bestialski mord. 
Nie ma ona bowiem najmniejsze-
go prawa współdecydować o pol-
skich działaniach. Tym bardziej, 
że państwo to nigdy nie ukarało 
sprawców tej zbrodni. A dziś je-
steśmy świadkami gloryfikacji 
zbrodniczej formacji odpowie-
dzialnej za to ludobójstwo. Zaś 
jej wodzów ustanowiono bohate-
rami państwa ukraińskiego. Ban-
deryzm staje się fundamentem 
ukraińskiej tożsamości narodo-
wej. Oznacza to że ukraińska toż-
samość jest kształtowana nie tyl-

ko na trwałym konflikcie z Polską 
, ale przede wszystkim na zbrod-
ni. To jest zagrożenie w dłuższej 
perspektywie czasowej dla na-
szego bezpieczeństwa narodowe-
go. Polska nie może być obojęt-
na wobec tego zagrożenia. I po-
winna domagać się od państwa 
ukraińskiego, nie tylko zdecy-
dowanego potępienia tego ludo-
bójstwa, ale także ukarania żyją-
cych sprawców tej zbrodni, a tak-
że potępienia UPA, jej ideologii i 
wszelkich prób jej apoteozy. To 
powinien być zasadniczy i jedyny 
temat negocjacji państwa polskie-
go ze stroną ukraińską. Natomiast 
negocjacje o tym, jak państwo 
polskie ma uhonorować swo-
ich rodaków, oraz czy ma potę-
pić sprawców ich okrutnej śmier-
ci, nie może być w żadnym razie 
tematem dwustronnych rozmów.

W negocjacjach z marszałkiem 
Kuchcińskim ze strony ukraiń-
skiej uczestniczył syn organizato-

ra tego ludobójstwa Romana Szu-
chewycza - Juryj. W ten sposób 
marszałek Kuchciński dopuścił, 
aby syn kata Polaków współde-
cydował o tym, jak Polacy mają 
uczcić ofiary jego ojca. To jest 
kompromitacja nie tylko poli-
tyczna, po której Kuchciński po-
winien zostać zdymisjonowany, 
ale jest to przede wszystkim drwi-
na z pamięci pomordowanych i 
kompromitacja moralna polskie-
go państwa.

 Marian Piłka - historyk,
wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej
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Jan Czesław kozakowski

 Moje biblioteki
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec nowych Wyszomierek, absolwent nowogardzkiego Liceum - rocznik 1966, wieloletni dyrektor szczecińskiego 
Polcargo, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w dn. dzisiaj rozpoczynamy 
publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez pana Jana noszącego tytuł: „Moje biblioteki”. aczkolwiek autor opisuje swoje osobiste doświadczenia jako 
miłośnika książek to scenerią tego „życia z książką”  jest także, a nawet głównie ziemia nowogardzka. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie 
to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym nowogardowi.  Materiał zaprezentujemy w dwóch  odcinkach. dzisiaj odcinek pierwszy  Książ-
ka była w moim życiu cały czas, od pierwszych zapamiętanych lat dzieciństwa. Pierwszą książkę czytała mi wieczorami Matka. była to powieść o ludziach 
żyjących w czasach prehistorycznych, mieszkających w jaskiniach, zatytułowana Łowcy mamutów. Jej autorem był czeski pisarz  eduard Štorch. Musiało to 
być polskie wydanie z 1949 lub 1951. 

Część 2 
Pamiętam, że podczas jedne-

go z pobytów w bibliotece w Wy-
szomierzu był włączony telewi-
zor. Musiało to być co najmniej 
w 1964, bo nadawano Wielokro-
pek z Kobuszewskim i Janem Ko-
ciniakiem, istniejący w TV od 
1963. Biblioteka ze zwykłej wy-
pożyczalni stawała się ośrodkiem 
kultury. Można było też poczy-
tać prasę. Gdy już wybrałem so-
bie kilkanaście książek do wypo-
życzania w punkcie, bibliotekar-
ka pokazała mi kryminały, które 
trzymała w szufladzie. Żartowa-
łem, że to „spod lady”. Załadowa-
łem teczki na rower i pojechałem 
do domu. W domu jeszcze raz 
przejrzałem książki. Zawsze to 
robiłem po przyjściu z biblioteki. 
Z tych tomów powstał ładny sto-
sik. Wstawiłem je do poniemiec-
kiej szafy wiśniowego koloru. W 
tej szafie trzymałem również pry-
watne książki: książki, które mia-
łem po starszych braciach i książ-
ki, które sam kupowałem. 

Była taka seria wydawnicza 
kontynuowana przez różne wy-
dawnictwa o nazwie Biblioteka 
Powszechna. Jeden tom zawsze 
kosztował 10 zł. W tej serii Wy-
dawnictwo MON wydało m.in. 
powieść Stanisława Lema Sola-
ris. Książka tak mi się spodoba-
ła, że cały swój prywatny księgo-
zbiór nazwałem Biblioteka *So-
laris*. Pieczątką tej treści, wyko-
naną za pomocą ręcznej druka-
renki, opieczętowałem wszystkie 
swoje książki.

W XI klasie Liceum zastana-
wiam się, co robić po maturze. 
Marzy mi się bibliotekoznaw-
stwo; są takie studia we Wrocła-
wiu. Mam przecież „doświad-
czenie” zdobyte podczas prowa-
dzenia punktu bibliotecznego w 
Nowych Wyszomierkach. Podo-
bało mi się to, ale pani Kopyciń-
ska, nauczycielka historii, odra-
dza mi to twierdząc, że bibliote-
karze mało zarabiają, że  należą 
do ludzi mających niską pozycję 
społeczną. W słowach nauczy-
cielki była część prawdy, mogłem 
przecież po tych studiach praco-
wać równie dobrze w mieście jak 
i na zapadłej wsi. A przecież czy-
tałem kiedyś w gazecie ogłosze-
nie, że poszukuje się magistra bi-
bliotekarza na etat z płacą trzech 
tysięcy złotych. Dwa lata póź-
niej, we wrześniu 1968 zostałem 
przyjęty na stanowisko kontro-

lera-stażysty w Polcargo z wyna-
grodzeniem miesięcznym 1100 
zł. Pierwsza wypłata starczyła na 
kupno radia tranzystorowego i 
opłatę sublokatorki. 

Inny nauczyciel, pan Stani-
sław Świrski, uczący w Liceum 
angielskiego, powiedział mi, że 
w Szczecinie jest szkoła, w któ-
rej można uczyć się języków ob-
cych. Złożyłem tam papiery i pod 
koniec sierpnia 1966 zdałem eg-
zaminy. Od 1 września zostałem 
uczniem Państwowej Szkoły Eko-
nomicznej, działającej jako stu-
dium pomaturalne przy Techni-
kum Handlowym.

 15 września 1966  zamieszka-
łem w Szczecinie na sublokator-
ce przy ul. Dworcowej 7. Było to 
idealne miejsce: blisko dworca 
kolejowego, blisko szkoły, jeszcze 
bliżej centrum Szczecina, a naj-
bliżej  do Biblioteki Wojewódz-
kiej, gdyż jest to kamienica przy-
legła do tej instytucji. Bibliote-
ka ma adres: Dworcowa 8 (zdję-
cie z prawej). Wprawdzie mój po-
kój jest od strony podwórka, ale 
okno wychodzi na wielką salę 
wypożyczalni Biblioteki. Wiem, 
kiedy mogę iść do wypożyczalni, 
bo nie ma za dużo ludzi. W Bi-
bliotece (w 1994 nazwaną Książ-
nicą Pomorską) jest też świetnie 
wyposażona czytelnia, do której 
często chodzę. Z okna widzę też 
resztki fundamentów i kupę gru-
zu po dawnej oficynie na rogu 
ulic Podgórnej i Rybackiej. Po la-
tach (w 1999) w tym miejscu zo-
stanie zbudowana nowoczesna 
część Książnicy Pomorskiej. Przy 
Bibliotece mieszkałem do paź-
dziernika 1968, do czasu pójścia 
do wojska.

Pod koniec czerwca 1968 po-
jawiłem się znów w Bibliotece 
Gromadzkiej w Wyszomierzu. 
Nie wypożyczałem w tej biblio-

tece książek od dwóch lat. Wzią-
łem kilka opracowań o literaturze 
polskiej.  Potrzebowałem ich do 
przygotowania się do egzaminu 
na filologię angielską w Pozna-
niu. Potem jeszcze w lipcu wypo-
życzyłem z dziesięć książek z lite-
ratury pięknej.  Książki oddałem 
pod koniec sierpnia. Były to moje 
ostatnie wakacje spędzone w No-
wych Wyszomierkach. Wyszo-
mierki do 1954 były tzw. groma-
dą (odpowiednik obecnego so-
łectwa), od 1954 otrzymały status 
kolonii, więc mogę się pochwalić, 
iż miałem dwa miesiące kolonii. I 
tak co roku od 1956.

W wyniku reformy administra-
cyjnej w 1973 utworzono nową 
gminę z siedzibą w Nowogardzie, 
a biblioteka w Wyszomierzu sta-
ła się filią Biblioteki Oddziałowej 
w Nowogardzie. Po łacinie „filia” 
to „córka”, ciekawe czy Bibliote-
ka Oddziałowa (a potem Miej-
ska) zachowywała się jak matka. 
W każdym razie w 1984 pani Try-
ańska została uhonorowana Me-
dalem 40-lecia Polski Ludowej 
jako kierownik Filii (Bibliotekarz 
Zachodniopomorski – Kwartalnik 
3-4/1985 - zbc.ksiaznica.szczecin.
pl).

W lipcu 1970 jeszcze jestem 
żołnierzem jednostki wojskowej 
na szczecińskim Pogodnie. Od-
chodzi szef sztabu pułku, puł-
kownik M., zwany „Tajfunem”, 
postrach żołnierzy. Na jego miej-
sce przychodzi pułkownik D.  
Pani M., żona byłego szefa szta-
bu przekazuje bibliotekę pułkową 
nowej bibliotekarce, pani D., żo-
nie nowego szefa sztabu. Zosta-
ję wyznaczony do pomocy przy 
przejmowaniu biblioteki. Naresz-
cie dostałem pracę, którą uwiel-
biam. Obie kobiety bardzo przy-
pominały swoich mężów: pani 
M. była tęgawą i wysoką blon-

dynką, pani D. drobną szatynką. 
Do komisji zdawczo-odbiorczej, 
której przewodniczącym był plu-
tonowy S., dokooptowano mnie. 
Plutonowy zwany był na terenie 
pułku „generałem”, gdyż wyma-
gał dla siebie iście generalskie-
go szacunku. Zaczepiał żołnie-
rzy o byle co, zwłaszcza o niedba-
łe salutowanie. Mnie jednak po-
lubił, choć byłem tylko kapralem. 
Sprawdzaliśmy pozycje księgo-
zbioru, numer po numerze. Na 
ogromnych arkuszach skreślali-
śmy stwierdzone numery ksią-
żek. W języku bibliotekarskim 
nazywa się to skontrum. Musieli-
śmy robić to niezbyt uważnie, bo 
pod koniec wyszło na jaw, że nie-
które numery powtarzają się. Za-
częliśmy sprawdzać inaczej. Przy-
dawała się wtedy moja dobra pa-
mięć wzrokowa. Panie przy oka-
zji namawiały mnie, abym po 
wojsku poszedł na studia. Przy-
dała też się umiejętność pisania 
na maszynie, wyniesiona z Pań-
stwowej Szkoły Ekonomicznej. 
Do moich obowiązków należało 
też napisanie protokołu zdawczo-
-odbiorczego.

Ponownie przewróciliśmy cały 
księgozbiór. Panie częstowa-
ły nas kawą i cukierkami. Spo-
ufaliłem się z nimi i to aż nadto. 
Raz powiedziałem pani D., żeby 
– ponieważ nie możemy sobie 
dać rady ze sprawdzeniem sta-
nu biblioteki – poprosiła swo-
jego męża o wezwanie pułku do 
pomocy. Pani D. bardzo się zde-
nerwowała i rozpłakała.  Zrobiło 
mi się niezwykle głupio - od cza-
su do czasu zdarzało mi się pal-
nąć coś bez zastanowienia. Prze-
prosiłem ją. W końcu przyjęła bi-
bliotekę według zapisów inwen-
tarza. Po podpisaniu protokołu 
poszliśmy do domu plutonowego 
S. i uczciliśmy zakończenie prac 
półlitrową butelką „Crystal Vod-
ki”. Było to niezmiernie przyjem-
ne spotkanie. Tak się zakończył 
jeden z najmilej wspominanych 
przeze mnie epizodów w mojej 
szarej na ogół służbie wojskowej. 
(Inicjały zmienione).

Po wyjściu z wojska znowu ko-
rzystałem z Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Szczecinie, choć mieszkałem te-
raz prawie dwa kilometry od ul. 
Dworcowej. Od 1974 dyrektorem 
WiMBP był Stanisław Krzywic-
ki. Odszedł na emeryturę w 2003, 
gdy Biblioteka była już Książnicą 

Pomorską. Od kilkunastu lat pan 
Krzywicki jest prezesem Szcze-
cińskiego Towarzystwa Kultury. 
STK było organizatorem istnieją-
cego od 1969 do 2014 konkursu 
pamiętnikarskiego Dzieje Szcze-
cińskich Rodzin, w którym kilka-
krotnie brałem udział.

19 kwietnia 2016 spotkałem się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie z Franciszkiem 
Karolewskim, który chciał mi po-
kazać pomieszczenia w budynku 
Biblioteki przeznaczone na Izbę 
Pamięci i Tradycji Ziemi Nowo-
gardzkiej. Szkoda, że Izba Pa-
mięci nie znalazła swojego miej-
sca w podziemiach Urzędu Mia-
sta i Gminy. Piwnica pod Ratu-
szem świetnie nadawałaby się na 
Muzeum Ziemi Nowogardzkiej. 
Już sam budynek Magistratu jest 
historią. Zadecydowano jednak 
inaczej – Izba Pamięci powstanie 
w piwnicach Biblioteki. To wzbu-
dziło pewne moje wątpliwości. 
Po rozmowie z panią Anetą Wy-
soszyńską, nową dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej moje 
obawy znikły. Rozmowa pozwoli-
ła mi się upewnić, że wybór pani 
Anety na to stanowisko był jak 
najbardziej słuszny. Jest to wła-
ściwa osoba na właściwym miej-
scu. Pod jej dyrekcją Izba Pamięci 
Ziemi Nowogardzkiej na pewno 
będzie otoczona należytą opieką. 
Dużo też zależeć będzie od przy-
chylnego, zarówno finansowe-
go jak i merytorycznego, nasta-
wienia Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. Słyszałem, że radni chcą 
wspierać Izbę Pamięci (mam na-
dzieję, że to dopiero zalążek Mu-
zeum) Ziemi Nowogardzkiej. W 
obecnych czasach słowa Nie rzu-
cim ziemi skąd nasz ród nabie-
rają zupełnie nowego znaczenia. 
Przecież nasz ród jest już z tej 
ziemi, a jej rzucenie to nie wy-
jazd stąd gdziekolwiek, tylko jej 
opuszczenie przez pozostawie-
nie samej sobie. Nasi dziado-
wie i ojcowie odcisnęli na tej zie-
mi swoje ślady i naszym obowiąz-
kiem jest te ślady zachować dla 
następnych pokoleń. Obecna ka-
dencja Rady ma numer VII, sió-
demka to szczęśliwa liczba. Mam 
nadzieję, że na kartach historii 
pozostanie zapis, iż Muzeum No-
wogardzkie powstało i rozwijało 
się dzięki przychylności radnych 
VII kadencji.

Jan C. Kozakowski
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emil Chaloupka specjalnie dla DN

Nie ma w tym wariactwa
W czwartek (30 czerwca), o godzinie 18:00, na parkingu przy Hotelu „Przystań” miał miejsce występ kaskaderów teamu „Monster Show Chaloupka”. 
dzień przed pokazem spotkaliśmy się z emilem Chaloupkiem, który opowiedział nam o swoich początkach z kaskaderstwem, a także zdradził tajemnice 
związane z organizacją występów i opowiedział o swoich przygodach podczas pokazów. 

 Z szefem teamu „Monster 
Show Chaloupka” spotkali-
śmy się dzień przed występem 
(środa 29 czerwca), gdy eki-
pa powoli rozpoczynała przy-
gotowywanie placu pod swój 
występ. Choć Emil Chaloup-
ka jest z pochodzenia Cze-
chem, to biegle włada języ-
kiem polskim. Przyznaje, że 
choć to trudny dialekt, to po-
trafi wszystko zrozumieć oraz 
rzeczowo odpowiedzieć. - Z 
pochodzenia jestem Czechem, 
dokładnie z Pragi. Skąd tak do-
brze znam język polski? Bo już 
pięć lat tu przyjeżdżam z poka-
zami (śmiech). Nauczyłem się 
waszego języka, dzięki licznym 
występom w Polsce. Przyznam, 
że język polski jest bardzo cięż-
ki, nie było mi łatwo go opano-
wać, jest spora różnica pomię-
dzy naszymi językami. Sądzę, 
że dużo rozumiem, jak Polak 
mówi wolno, to potrafię dużo 
zrozumieć i odpowiedzieć na te-
mat – mówi Emil Chaloupka. 

Kaskaderzy kojarzą się za-
zwyczaj z filmem, gdzie du-
blują aktorów podczas niebez-
piecznych scen. Nasz rozmów-
ca jednak z filmem nigdy nie 
miał nic wspólnego. Ta pasja 
narodziła się w nim poprzez 
cyrk, który towarzyszył mu od 
dzieciństwa. Zresztą tak samo 
jak miłość do motoryzacji.     - 
To, że zostałem kaskaderem, 
wynika z tego, że całe dzieciń-
stwo towarzyszył mi cyrk. Po-
chodzę z cyrkowej rodziny, a 
niestety w cyrku nie można już 
zarobić takich pieniędzy jak 
kiedyś... Z racji, że uczyłem się 
w szkole auto-blachar (czeski 
odpowiednik technikum samo-
chodowego, przyp. red.), a od 
dziecka z tatą robiłem coś przy 

samochodach, to zdecydowa-
łem o tym, że odejdę z cyrku i 
zajmę się własnym show zwią-
zanym z Monster Trackami. Już 
prawie 13-14 lat robię coś takie-
go, a od 5 lat występuję ze swo-
im własnym show – opowia-
da nasz rozmówca. Rozmowę 
przeprowadziliśmy niedługo 
po przyjeździe czeskich kaska-
derów do Nowogardu, oprócz 
przyczep kempingowych, na 
parkingu zaparkowane były 
dwie lawety, na jednej znajdo-
wały się dwa Monster Tracki, 
z kolei na drugiej inne pojaz-
dy, ale niekoniecznie przygoto-
wane do kasacji... Podczas po-
kazów team Chaloupka nisz-
czy sporo pojazdów, z pewno-
ścią wielu widzów zadaje so-
bie pytanie, w jaki sposób ka-
skaderzy pozyskują samocho-
dy przygotowane do zniszcze-

nia? - Oprócz Monster Tracków, 
widzi pan również inne samo-
chody na lawecie, są one przy-
gotowane do pokazu. Zaprezen-
tują się przed Monster Tracka-
mi, będą na pewno fajną atrak-
cją dla dzieciaków. Natomiast 
samochody do kasacji przyja-
dą w dniu występu, przywie-
ziemy je ze złomowiska. Gdzie 
byśmy nie występowali, zawsze 
są nam wypożyczane, w za-
mian za reklamę rozdajemy lu-
dziom ulotki, mówimy o danej 
firmie zajmującej się złomowa-
niem samochodów itd. Jeśli się 
nie mylę auta, które skasujemy 
podczas występu, przyjadą do 
nas z Gryfic – informuje Emil 
Chaloupka. 

Kaskaderzy od zawsze koja-
rzą się z ludźmi uzależniony-
mi od adrenaliny, z kimś kto 
zrobi coś, na co nie zgodzi się 
nikt inny. Podczas swojej pra-
cy narażają własne życie, aby 
zadowolić publiczność swo-
im pokazem. Kaskader z cze-
skiej Pragi zdradził nam, że 
jego pokazy nie są ekstremal-
nie niebezpieczne, ale miał w 
życiu nieprzyjemne zdarzenie, 
po którym chodził obolały. -  
Mam taki numer, że wykonu-
ję „fikołek” samochodem przez 
dach i ląduję z powrotem na ko-
łach, czyli takie salto samocho-
dem. Mam taki specjalny pas, 
w który się zapinam, żebym się 

dobrze trzymał w siedzeniu. 
Ale któregoś razu podczas wy-
stępu, w trakcie tego „fikołka”, 
pas się odpiął, a ja jak piłka la-
tałem po całym samochodzie, 
trzymałem się tylko kierowni-
cy, ale i tak mocno oberwałem. 
Bolało na drugi dzień, ale lu-
dzie przychodzili na pokaz, któ-
ry odbywał się właśnie drugie-
go dnia i nie zwracałem uwagi 
na ten ból, musiałem wystąpić. 
Przyznam, że ta jedna sytuacja 
była naprawdę niebezpieczna 
– opowiada twórca „Monster 
Show Chaloupka”. Pomimo tej 
nieprzyjemnej przygody, Emil 
Chaloupka mówi, że nigdy nie 
pomyślał sobie, że może czas 
się wycofać, te pokazy to po 
prostu jego życie. - Nie, nigdy 

tak nie pomyślałem, bo my tak 
bardzo niebezpiecznych rzeczy 
nie możemy tutaj robić, z racji 
tego, że publiczność jest za bli-
sko. Takie spektakularne i nie-
kiedy niebezpieczne nume-
ry, możemy wykonywać jedy-
nie na stadionach lub wielkich 
placach, gdy nie ma zagrożenia, 
że komuś z widzów może coś 
się stać. Różne rzeczy się dzieją 
przy takich numerach, np. opo-
na może polecieć w tłum. Za-
tem ja robię tylko takie rzeczy, 
które owszem są niebezpieczne, 
ale nie ma w tym wariactwa – 
zapewnia Emil Chaloupka. 

Dzięki swoim występom 
nasz rozmówca przyznał, że 
zwiedził kawał Europy. Za-
zwyczaj jego team skupia się 
na tym, aby dawać występy w 
wielu miejscach w danym kra-
ju, toteż długo pozostaje w 
drodze i ma czas aby poznawać 
jak żyją inni mieszkańcy Euro-
py. - Przez te wszystkie lata naj-
więcej zwiedziłem, gdy miałem 
cały cykl, taki tour po Europie. 
Ze swoim show objechałem całe 
Czechy, całą Słowację i teraz 
piąty sezon spędzam w Polsce – 
mówi Emil Chaloupka. 

Wierzymy, że czwartkowy 
pokaz teamu „Monster Show 
Chaloupka” przypadł do gu-
stu mieszkańcom Nowogardu, 
którzy zdecydowali się uczest-
niczyć w tym wydarzeniu. Po-
zostaje nam podziękować Emi-
lowi Chaloupce za rozmowę, 
przy czym wierzymy, że jesz-
cze wróci ze swoimi pokazami 
do naszego miasta. 

KR
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Kornelia córka Edyty i 
Janusza ur. 24-06-2016 z 
Nowogardu

Ignacy syn Emilii Bas ur. 
26-06-2016 z Nowogardu

Laura córka Pameli Szym-
kowicz ur. 28-06-2016  z 
Tuczy

Wiktor syn Sandry Przy-
byłek ur. 23-06-2016 z No-
wogardu

Nikodem syn Dagmary 
Syldatk ur. 29-06-2016 z 
Jarchlina

Wiktoria córka Justyny i 
Adriana ur. 25-06-2016 z 
Karwowa

Bartosz syn Joanny Grzej-
dziak ur. 30-06-2016 z Ko-
rytowa

Borys syn Pauliny i Piotra 
ur. 29-06-2016 z Nowo-
gardu

Amelia córka Iwony Ko-
smala-Dumin ur. 27-06-
2016 z Nowogardu

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Piknik Country w zielonym 
Przedszkolu
W zielonym Przedszkolu, zakończenie roku przedszkolnego odbyło się w stylu country. 
tego dnia prócz podziękowań za wspólnie spędzony rok, można było podziwiać różnego 
rodzaju kowbojskie występy i bawić się przy kowbojskiej  muzyce. zanim jednak to nastą-
piło wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć Pana Leszka Szpona, wspaniałego kolegi i 
pracownika przedszkola.  

Piknik rozpoczął się prezenta-
cją wszystkich grup wiekowych. 
Każda z nich została wprowadzo-
na przez swoją wychowawczynię, 

„jadącą  na własnoręcznie zrobio-
nym koniu. Następnie przedszko-
laki ze starszych grup zaśpiewały 
piosenkę  „ Bum Cyk Cyk  ówcze-

śnie zaprezentowaną na przeglą-
dzie piosenki żeglarskiej „ Szanty 
2016 . Niespodzianką dla wszyst-
kich dużych i małych był występ 
taneczny pracowników przed-
szkola do piosenki Rednex „ Cot-
ton Eye Joe . Na Pikniku nie za-
brakło również tańców przygoto-
wanych przez wszystkie grupy w 
tematyce country oraz piosenek 
po angielsku z udziałem  Pani Ka-
tarzyny Szukalskiej. 

Na zakończenie uroczystości 
każdy przedszkolak otrzymał pa-
miątkową książeczkę, oraz życze-
nia zdrowych, pogodnych i bez-
piecznych wakacji. Dla ochłody w 
ten upalny dzień każdy otrzymał 
zimne lody oraz słodki poczęstu-
nek, który był miłym zakończe-
niem naszych wspólnych zabaw.

Agnieszka Zając

Początek dużej modernizacji na nowogardzkim stadionie?

Chcą poprawić stan murawy
W poniedziałek (27 czerwca), na stadionie miejskim w nowogardzie, pracownicy PuWiS wymieniali stare przeciekające rury. Jak poinformował redak-
cję prezes Marcin Skórniewski, a także Jakub Sobieralski z PuWiS-u, to dopiero pierwszy etap dużego planu modernizacji sieci wodociągowej na nowo-
gardzkim boisku. 

W poniedziałek pracownicy 
nowogardzkiego Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitar-
nych, wykonywali drobne pra-
ce na stadionie miejskim w No-
wogardzie. Jak się okazuje, powo-
dem była wadliwa rura, która od 
pewnego czasu przeciekała. - Po-
morzanin od dłuższego czasu miał 
taki problem, że na jednej z „nitki”, 
na przełączu- nastąpił wyciek. To 
trwało rok, a działacze klubu na-
wet nie wiedzieli gdzie to ma miej-

sce. W tym roku się dogadaliśmy, 
że im pomożemy. Różnymi sposo-
bami ten wyciek lokalizowaliśmy, 
w końcu go znaleźliśmy i usunę-
liśmy, poprzez wymianę kawał-
ka rury, która przeciekała. Na ra-
zie, na tym etapie się to skończyło – 
informuje dyrektor organizacyjny 
PUWiS, Jakub Sobieralski. 

 Zarówno prezes Pomorzanina 
Nowogard, jak i PUWiS, mówią 
o tym, że planują w najbliższym 
czasie usiąść do rozmów i zapla-

nować dużą modernizację sieci 
wodociągowej, która przysparza 
nowogardzkiemu klubowi spo-
ro problemów. Przede wszystkim 
chodzi o odpowiednie doprowa-
dzanie wody do głównej płyty bo-
iska, która jest już mocno wysłu-
żona i potrzebuje natychmiasto-
wej pielęgnacji. - Te prace są efek-
tem tego, co planujemy od dłuższe-
go czasu. Wygląda to tak, że wspól-
nie z PUWiS-em, jako naszym 
partnerem, chcemy zmodernizo-
wać to co jest wadliwe, przez co 
będziemy mogli doprowadzić pły-
tę główną do takiego stanu, w ja-
kim była przed wieloma laty, po-
przez odpowiednie nawadnia-
nie tego obiektu – komentuje pre-
zes Pomorzanina, Marcin Skór-
niewski.  Dyrektor organizacyjny 
PUWiS poinformował nas, że w 
przyszłym tygodniu klub i przed-
siębiorstwo, usiądą do wspólnych 
rozmów. - Będziemy się spotykać z 
prezesem Marcinem Skórniewskim 
i będziemy rozmawiać o rozwią-
zaniach, jakie klub chciałby zasto-
sować, aby ta woda lepiej docho-

dziła do boisk na stadionie, dzię-
ki czemu będzie można odpowied-
nio nawadniać ten teren. Myślę, że 
już w przyszłym tygodniu zabiorę 
ze sobą pracowników i będziemy 
wspólnie przeglądać mapy i myśleć 
nad tym jak to zrobić, by popra-
wić sytuację z wodą na stadionie – 
mówi Jakub Sobieralski.  

Trzeba przyznać, że to najwyż-
sza pora do tego, aby zająć się po-
prawieniem stanu murawy, na 
której występują seniorskie zespo-
ły Pomorzanina, a niekiedy rów-
nież drużyny młodzieżowe. Pod 

koniec sezonu, kibice byli świad-
kami tego, jak strasznie się ku-
rzyło na boisku podczas rozgry-
wanych spotkań. Oczywiście nie 
od razu uda się przywrócić mu-
rawie taki stan, w jakim była kil-
kanaście lat temu. Miejmy jednak 
nadzieję, że wspólna praca klu-
bu oraz nowogardzkiego przed-
siębiorstwa, zaowocuje dużą po-
prawą stanu nawierzchni na sta-
dionie miejskim. O kolejnych eta-
pach modernizacji będziemy in-
formować na bieżąco. 

KRW tym miejscu doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej, przez którą odpowied-
nie nawadnianie głównego boiska było utrudnione

Przeciekająca rura została wreszcie zlokalizowana oraz wymieniona
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Podsumowanie II klasy Juniorów

awansowali  
do starszej grupy
bardzo dobrze w sezonie 2015/2016, spisali się juniorzy prowadzeni przez dawida Kurka, 
występujący w grupie pierwszej ii Klasy Juniorów. Młodzi piłkarze z nowogardu w ładnym 
stylu zwyciężyli w lidze, dzięki czemu od przyszłego sezonu będą już występować w i Kla-
sie Juniorów Starszych. 

Ze względu na imponujące wy-
niki, o piłkarzach prowadzonych 
przez Dawida Kurka, pisaliśmy 
już na łamach DN. W tym wy-
daniu podsumowując ich sezon, 
przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników oraz tabelę sezo-
nu 2015/2016. Juniorzy z Nowo-
gardu bardzo dobrze rozpoczę-
li rozgrywki w rundzie jesiennej. 
Na początek zespół Pomorzani-
na wygrał 7 meczów z rzędu, przy 
bilansie 28 strzelonych i 8 straco-
nych golach. Następnie w 8. kolej-
ce przytrafiła się pierwsza poraż-
ka, po szalonym meczu w Golcze-
wie, który zakończył się zwycię-
stwem gospodarzy 5:4. To jednak 
nie zraziło podopiecznych Dawi-
da Kurka, którzy wygrali kolejne 
spotkania rundy jesiennej i prze-
zimowali na fotelu lidera, z jed-
ną porażką na koncie. Wiosna za-
częła się po myśli nowogardzkich 
juniorów, którzy najpierw wygra-
li w Świnoujściu, następnie roz-
gromili u siebie piłkarzy z Trzy-

głowa. W 16. kolejce miała miej-
sce sensacyjna porażka, z najsłab-
szą drużyną rozgrywek- Bizonem 
Cerkwica. Sama porażka nie mia-
ła takiego oddźwięku jak jej roz-
miary, otóż liderzy z Nowogar-
du, przegrali w Cerkwicy aż 10:5. 
W następnym spotkaniu nasi ju-
niorzy „wymęczyli” zwycięstwo z 
również słabo spisującą się Regą 
Trzebiatów, natomiast w 18. ko-
lejce przegrali 2:1 w Dziwnowie, 
z zespołem Jantara, plasującym 
się w środku tabeli. Na wiosnę 
drużynie Pomorzanina przytra-
fiły się jeszcze dwie wpadki, naj-
pierw w 21. kolejce na własnym 
boisku nowogardzianie przegra-
li z Iskrą Golczewo, następnie w 
23. kolejce podopieczni Dawida 
Kurka musieli uznać wyższość go-
spodarzy z Płotów. Nowogardzia-
nie stracili jeszcze punkty w me-
czu u siebie z Mewą Resko, w ra-
mach 24. kolejki, który zakończył 
się bezbramkowym remisem. Co 
najważniejsze, zarówno jesienią, 

jak i wiosną, Pomorzanin wygrał 
swój mecz z wiceliderami z Re-
wala, udowadniając wszystkim, 
że nowogardzcy juniorzy zasłuży-
li na zwycięstwo w tym sezonie w 
II Klasie Juniorów.

Podsumowując, Pomorzanin w 
25 meczach uzbierał 58 punktów, 
wygrał 19 spotkań, zanotował 5 
porażek oraz 1 remis. Nowogar-
dzianie strzelili 91 goli, tracąc 
przy tym 39 bramek. Dzięki świet-
nej postawie i 1. miejscu w ligo-
wej tabeli, w sezonie 2016/2017 
podopieczni Dawida Kurka wy-
stępować już będą w I Klasie Ju-
niorów Starszych, gdzie będą mo-
gli sprawdzić się z takimi rywala-
mi jak Błękitni Stargard, Ina Gole-
niów, Odra Chojna, czy też Spar-
ta Gryfice. 

Gratulujemy juniorom z Nowo-
gardu osiągniętego wyniku oraz 
życzymy kolejnych zwycięstw już 
na wyższym szczeblu juniorskich 
rozgrywek. KR

II Klasa Junior grupa 1 2015/2016
Jesień
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście 3:0
2. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard 1:5
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Bizon Cerkwica 6:0
4. kolejka:
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard 2:4
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów 3:1
6. kolejka:
Wybrzeże Rewalskie – Pomorzanin Nowogard 2:3
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Wicher Brojce 4:2
8. kolejka:
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard 5:4
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard Pauza
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 4:1
11. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 2:4
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo 3:2
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 1:8
Wiosna
14. kolejka:
Prawobrzeże Świnoujście – Pomorzanin Nowogard 1:3
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów 6:1 
16. kolejka:
Bizon Cerkwica – Pomorzanin Nowogard 10:5
17. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów 2:1
18. kolejka:
Jantar Dziwnów – Pomorzanin Nowogard 2:1
19. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Wybrzeże Rewalskie 2:0
20. kolejka:
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 0:5
21. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Iskra Golczewo 1:3
22. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 4:1
23. kolejka: 
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 1:0
24. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 0:0
25. kolejka:
Korona Stuchowo – Pomorzanin Nowogard 0:7
26. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 4:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 25 58 91 39 19 1 5
2 Wybrzeże Rewalskie Rewal 24 51 100 34 16 3 5
3 Iskra Golczewo 25 47 76 36 15 2 8
4 Polonia Płoty 25 46 65 43 14 4 7
5 Prawobrzeże Świnoujście 25 45 68 52 15 0 10
6 Mewa Resko 24 37 60 52 11 4 9
7 Jantar Dziwnów 24 35 61 54 10 5 9
8 Korona Stuchowo 25 28 64 93 9 1 15
9 Zalew Stepnica 24 27 5 78 8 3 13
10 Błękitni Trzygłów 25 24 42 89 7 3 15
11 Intermarche 

– Rega Trzebiatów
25 23 47 78 7 2 16

12 Wicher Brojce 25 22 48 77 6 4 15
13 Fala Międzyzdroje 13 20 25 31 6 2 5
14 Bizon Cerkwica 25 20 59 104 6 2 17

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Opel Astra 1,6 16V 105 Km
Rok:2005,Przeb:183429km,wspom.kierownicy,e-
lektryczne szyby i lusterka,ABS,air back x5,nawiga-
cja,religi,roleta bagażnika.Zarejestrowany w Polsce 
z ważnymi opłatami.VIN: W0L0AHL3555082915

Ford Ka 1.3 52 Km
Rok:2004,Przeb:109376km,wspom.kierownicy,elektrycz-
ne szyby,ABS,air back,radio fabryczne,klimatyzacja.
Przygotowany do rejestracji w Polsce, po opłatach celno 
skarbowych.Świerzo po przeglądzie technicznym .VIN: 
WF0BXXWPRB4A48786

VW Golf Plus 1.4 16V 140 Km
Rok:2007,Przeb:159 500 km,wspom.kierownicy,elek-
tryczne szyby,air back x10,kurtyny powietrzne,tempo-
mat,hak,6 biegów,podłokietnik,.Turbina po regeneracji.
Przygotowany do zajrejestrowania w kraju po opłatach 
celno skarbowych.VIN: WVWZZZ1KZ7W599034

VW Lupo 1.0 50 Km
Rok:1999 Przeb.:226230 km, Bezwypadkowy,AB-
S,Air back x2.Auto po przeglądzie,po oplatach cel-
no skarbowych,przygotowany do rejestracji.Kupu-
jący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2. VIN: 
WVWZZZ6XZXW048400                                

Citroen C5 2.0 16V 136 KM
Rok:2002 Przeb.:184 887 km, Bezwypadkowy,ABS,Air 
back x4,elek.szyby i lusterka,hak,czujnik deszczu..Auto 
po przeglądzie,po oplatach celno skarbowych,przygoto-
wany do rejestracji.Kupujący zwolniony z opłaty skarbo-
wej 2% PCC2. VIN: VF7DCRFNC76044904                                

VW Passat 2.0 115 Km
Rok:2002 Przeb.199 750 km, Bezwypadkowy-
,ABS,Air back x4,elek.szyby i lusterka,climatro-
nic,ESP,wspom.kierownicy,czujnik zmierzchu-
,zmieniarka CD na 6 płyt,. VIN: WVWZZZ3B-
Z3E213037                                

Nissan Micra 1.0 60 Km
Rok:2002,Przeb:183 529 km.Elektryczne szyby-
,wspom.kierownicy,ABS,radio,air back x2,cen-
tralny zamek na pilota.
VIN: SJNEAAK11U4233248

Opel Astra 1.6 16V 100 km
Rok:2000,Przeb:192 637 km.Elektryczne szyby i lusterka-
,wspom.kierownicy,ABS,radio,air back ,centralny zamek na 
pilota,klimatyzacja,hak,alufelgi,religi dachowe.Pierwsza re-
jestracja w Polsce: 07.06.2016.VIN:W0L0TGF35Y2150375

Fiat Bravo 1.4 16V 75 Km
Rok:1996,Przeb:142 300 km.wspom.kierowni-
cy,air back x2,regulacja kierownicy,dwóch wła-
ścicieli,trzy klucze. Kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej 2% PCC2 VIN:ZFA18200004275924

Ford Focus 1.6 16V 115 km
Rok:2000Przeb:222 430 km,.ABS,AirBack x2,radio fabrycz-
ne,alu felgu,podgrzewana przednia szyba,klimatyzacja,hak.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.
VIN: WF0NXXGCDNYE58650

Nissan Primera 1.8 16V 115 Km
Rok:1999,Przeb:191 540 km.ABS,AirBack x2,elektrycz-
ne szyby i lusterka,centralny zzamek,climatronic,radio z 
CD.Auto w nienagannym stanie techniczym jak i wizualnym.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.VIN: VIN: 
WF0NXXGCDNYE58650

Renault Megane 1.6 16V 107 KM
Rok:1999,Przeb:198 694 km.ABS,AirBack,elektrycz-
ne szyby i lusterka,radio fabryczne sterowane z kie-
rownicy,centralny zamek na pilota,klimatyzacjaKu-
pujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC2.VIN: 
VIN: VF1BA040519844341

Cena 4 899 

Cena 6 500 

Cena 11 300 

Cena 15 300 

Cena 4 799 

Cena 21 999 

Cena 4 600 

Cena 6 999 

Cena 1 300 

Cena 5 499 

Cena 5 499 

Cena 4 199 

Cena 18 300

Cena 18 300

Cena 3 900

Mitsubishi Outlander 2,0 136 Km
Rok:2005,Przeb:166 115km,.ABS,4 elektryczne szy-
by i lusterka,wspom.kierwonicy,regulacja kierow-
nicy,centralny zamek na pilota,hak,religi,radio z 
CD.Niemiecki przegląd do września 2016 roku.VIN: 
JMBXNCU2W6U000944

Toyota Avensis 1.8 16V 130 Km
Rok:2005,Przeb:166 115km,.ABS,VSC,elektrycz-
ne szyby i lusterka,centralny zamek na pilota,kie-
rownica fielofukcyjna,kurtyny powietrzne,czujnik 
deszczu,halogeny.VIN: SB172ZBN10E060173

Volvo V40 1.8 16V 115 Km
Rok:1999,Przeb:169 764 km,ABS,klimatyza-
cja,elektryczne i podgrzewane lusterka,radio z 
CD,podgrzewane fotele,air back ,centralny za-
mek na pilota.Pierwszy właściciel, dwa kluczyki.
VIN: YV1VW1223XF370032

Auto Komis Sokół DEALER  tel 695 343 434 73-108 Zieleniewo, Boczna 206/7

Najpierw Polonia Płoty,  
potem zagrają z Niemcami

Pierwsze sparingi Pomorzanina
W sobotę (16 lipca), Pomorzanin nowogard rozegra swój pierwszy mecz sparingowy, pod 
wodzą nowego trenera zbigniewa Gumiennego. następnie tydzień później, nowogardzia-
nie po raz trzeci zmierzą się z piłkarzami partnerskiego klubu doberaner FC, który prze-
bywać będzie w nowogardzie na obozie. 

Pierwszy sparing nowogardzia-
nie zagrają z Polonią Płoty, która 
szczęśliwie utrzymała się w wo-
jewódzkiej okręgówce. Mecz za-
planowano na sobotę (16 lipca), 
o godzinie 18:00, na stadionie w 
Płotach. W ubiegłym sezonie Po-
morzanin wygrał u siebie z Polo-
nią 3:1, następnie na terenie rywa-
li nowogardzianie przegrali 3:1. Z 
pewnością kibice z Nowogardu 
są ciekawi tego, jak zaprezentu-
ją się ich piłkarze po raz pierwszy 
pod wodzą Zbigniewa Gumien-
nego. Ci, którzy nie będą mogli 
pojechać do Płotów na sparing, 
tydzień później będą mieli oka-
zję zobaczyć w akcji Pomorzanin, 
podczas sparingu z niemieckim 
Doberaner FC. Piłkarze z Nie-
miec po raz trzeci zawitają w No-
wogardzie, gdzie będą mieli swój 
obóz treningowy. Dzięki współ-
pracy pomiędzy dwoma klubami, 
nowogardzianie występują zimą 
na turniejach piłkarskich organi-
zowanych w Bad Doberan, a pił-
karze z Niemiec trenują latem w 
Nowogardzie. Po raz kolejny dzię-
ki tej współpracy zyskają rów-
nież nowogardzcy przedsiębior-

cy, z których usług korzystać będą 
Niemcy (hotel, obiady itp.). 

Przypomnijmy, że po raz pierw-
szy piłkarze Pomorzanina zagrali 
z Doberaner FC przed inaugura-
cją sezonu 2014/2015, wówczas 
nowogardzianie rozgromili ry-
wali 4:0, a bramki strzelali Sła-
womir Paszkowski, Paweł Galus, 
Wojciech Borek i Piotr Hanusz-
kiewicz. Przed startem sezonu 
2015/2016, Pomorzanin zremi-
sował z gośćmi z Niemiec 2:2, po 
golach Filipa Plewińskiego i Artu-

ra Lipińskiego. Niebawem prze-
konamy się, jakim wynikiem za-
kończy się trzecie starcie obydwu 
drużyn. Na tę chwilę nie wiadomo 
dokładnie, czy mecz zostanie ro-
zegrany w sobotę (23 lipca), czy 
może w niedzielę (24 lipca), to za-
leży od gości z Bad Doberan, a w 
zasadzie od ich harmonogramu 
zajęć. Co za tym idzie, nie znana 
jest również godzina tego spotka-
nia. Dokładny termin podamy w 
wydaniu DN, tuż przed tym me-
czem. KR

Przed rokiem piłkarze Pomorzanina zremisowali z Doberaner FC 2-2

rośnie nowe 
pokolenie kibiców
Od początku Mistrzostw europy 2016 w piłce nożnej, publi-
kujemy zdjęcia kibiców z naszej gminy oraz gminy Osina, 
którzy prezentują na łamach dn, w jaki sposób wspólnymi 
siłami zagrzewają biało-czerwonych do boju. 

Tym razem publikujemy dwa 
zdjęcia młodych kibiców, na jed-
nym z nich jest mieszkanka No-
wogardu, która w barwach naro-
dowych głośno dopingowała pol-
ską reprezentację podczas  meczu 
1/8 finału ze Szwajcarią. Dziew-
czynka ma na imię Majka, a mecz 
Polaków oglądała ze swoją rodzi-
ną. Na drugiej fotografii również 
mamy mieszkanki Nowogardu, 
patrząc od lewej strony- Korne-
lię oraz Michasię, wraz ze swoim 
tatą, które także wspólnie z rodzi-
cami oglądały historyczny awans 
reprezentacji prowadzonej przez 
Adama Nawałkę do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Europy.

Patrząc na te zdjęcia, możemy 
być pewni, że rośnie nam nowe 

pokolenie kibiców. Dziękujemy za 
nadesłanie zdjęcia oraz zachęca-
my wszystkich naszych czytelni-
ków, do prezentacji własnych stref 
kibica oraz zdjęć ze wspólnego ki-
bicowania. KR

Na zdjęciu Majka z Nowogardu zagrze-
wająca Polaków do boju

Od lewej Kornelia oraz Michasia, kibicujące polskiej reprezentacji wspólnie ze swoim tatą
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

P10.2.ś-czb.d/o

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

Wyjedź z nami w czerwcu  
i odbierz premię letnią! 
Praca dla Opiekunek  

i Opiekunów osób starszych  
w Niemczech. 

aTerIma meD.  
Telefon 91 506 55 55

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

reklamareklama

koszenie trawy,  
wycinka drzew  

i chaszczy  
Cena do uzgodnienia.  

799 472 631

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Zatrudnię do pracy 
dorywczej kierowców 

kat. C i C+e. 
Mile widziani emeryci i renciści.  

518 726 649

Poszukuje osobę 
do prowadzenia  
prac biurowych

 wymagana znajomość 
obsługi komputera  

i urządzeń biurowych. 
Mile widziana kontaktowa 

znajomość języka angielskiego. 
CV proszę wysłać  

na adres:  
info@balticberry.pl

Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

Firma Toyota Kozłowski Sp z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów 

na stanowisko:

SPRZEDAWCA 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard

Wszelkie informacje można uzyskać również 
pod nr telefonu 91 392 56 04

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B, C, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zatrudnię osobę 
do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

Wyścig mTB na górę Szrenica

Janusz Pietruszewski na podium
W niedzielę (26 czerwca), w Karkonoszach odbył się Wyścig Mtb, podczas którego kolarze 
wjeżdżali na górę Szrenica. z wymagającą trasą zmierzyło się dwóch kolarzy LKK nowo-
gard. W swojej kategorii 3. miejsce wywalczył Janusz Pietruszewski. 

W niedzielny poranek odbył się 
wyścig MTB na Szrenicę, w któ-
rym brało udział dwóch zawodni-
ków z Nowogardu - Janusz i Arka-
diusz Pietruszewscy. Dzień przed 
wyścigiem temperatura w Szklar-
skiej Porębie przekraczała 30 stop-
ni Celsjusza, jednak w nocy nad 
Karkonoszami przeszła burza, po 
której powietrze stało się bardziej 
rześkie. Trasa wyścigu górskiego 
wiodła spod wyciągu Skye Arena, 
na szczyt góry Szrenicy, tj. na wy-
sokość 1365 metrów. Wydawać by 
się mogło, że dystans 20 km to nie 
dużo jak na wyścig z cyklu MTB, 
ale suma przewyższeń na trasie 
wynosiła 1000 metrów, po trasach 
zjazdowych Puchatek i Lollobri-
gida, mijając wodospad Kamień-
czyk, następnie jadąc halą Szreni-
cą do szczytu. Nocna burza wyjąt-
kowo urozmaiciła trasę i zamieni-
ła jej część w górskie potoki. Ostre 
kamienie i stopień trudności tra-
sy spowodował, że na 238 za-

wodników startujących w wyści-
gu, szczyt Szrenicy zdobyło jedy-
nie 199 kolarzy, w tym dwóch za-
wodników z Nowogardu. Janusz 
Pietruszewski z czasem 01:54:11 
wywalczył 3. miejsce w kategorii 
M6, natomiast Arkadiusz Pietru-

szewski pokonał trasę z czasem 
01:33:45, który uplasował go na 
11. pozycji w kategorii M4. 

- Po dotarciu na szczyt wszyst-
kich uczestników, nastąpił bardzo 
niebezpieczny zjazd w dół, podczas 
którego nie wolno było wyprzedzać 
wozów terenowych organizatora, 
pod groźbą dyskwalifikacji. W cza-
sie zjazdu wielu zawodników stra-
ciło sprawność hamulców z powo-
du przegrzania klocków, a tarcze 
zmieniły kolor na fioletowe – rela-
cjonuje Arkadiusz Pietruszewski. 

Po dotarciu do podnóża góry, 
nastąpiła dekoracja i losowanie 
nagród. Dodajmy, że nasi zawod-
nicy zdobyli już swój drugi szczyt 
Karkonoszy, gdyż w zeszłym roku 
dokonali tego podczas wyścigu na 
Śnieżkę z sumą podjazdów 1000 
metrów, na dystansie 14,5 km. 
Gratulujemy nowogardzianom 
swoich wyników oraz życzymy 
kolejnych górskich zdobyczy. 

KR

Na zdjęciu Janusz Pietruszewski tuż 
przed startem, w którym wywalczył 3. 
miejsce w swojej kategorii

Arkadiusz Pietruszewski na szczycie góry Szrenica
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

2. Numer oferty: 
352/2073/ODS 
Dom w okolicy 
Nowogardu 
CENA: 116 000 zł 

 

tel. 508 312 261

Płoty /okolica 
CENA: 116 000 zł

Maszewo 
CENA: 276 000 zł

DOMY NA SPRZEDAŻ

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

A11.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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krZYŻÓWka DziennikakuPon  50
7. stolica do położenia pod papier nie liniowany
8. wyspy polinezyjskie
9. uderzenie w tenisie
10. Fryderyk(1865-1948), prawnik
11. stolica Jemenu
12. ozdoba żydowskiej szaty
13. miasto w pn. Kazachstanie
14. działo z obsługą
15. ... 17
16. pracuje przy drzwiach
17. potocznie besztanie
18. gładka lub wzorzysta na sukienkę
19. wśród arystokratów
20. Hubert, siatkarz, trener męskiej reprezentacji 
Polski (1973-76) i kobiecej (1978-79)
21. blizna po operacji
22. warszawskie osiedle graniczące z Wawrem
23. szczyt Filipin

Poziomo:
24. dawna uraza
25. "... - Xerox"
26. szalbierz
27. tropikalna gruszka
28. ryba z rodziny kulbinowatych, odżywia się glo-
nami
29. miasto w Likii, w Grecji, ze słynną wyrocznią 
Apollina
30. powóz konny
31. ósmak, ośmina
32. postać z "Peer Gynta"
33. wynalazek jest jej synem
34. mała sterta
35. "... Bridges"
36. np. korbowy
37. nandu
38. upolowanie zwierzyny zgodnie z planem
39. bogini z tragedii Eurypidesa "Trojanki"
40. miasto w Grecji
41. Rodina, lodowa partnerka Zajcewa
42. tam urodził się Beethoven
43. arekowata roślina ozdobna
44. miasto w Japonii (Honsiu), ośrodek kultu religij-
nego z kompleksem świątyń shintoistycznych
45. "tak" naszych południowych braci
46. związek inkluzyjny

PODPOWIEDŹ: ACHTEL, ATBASAR, KLATRAT, OPEER. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. francuski fizyk, astronom (1786-1853)
2. nieprzyjazne demony dusz zmarłych w wierze-
niach słowiańskich

3. wiązka zżętego zboża
4. miasto portowe w Izraelu
5. uczony
6. pierwiastek chemiczny, l. a. 68

Do wygrania bOn O WartOŚCi 20 zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

autO zabezPieCzenia

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport

APARATY SŁUCHOWE • CENTRUM PROTETYKI SŁUCHU
Szanowni Państwo, �rma TJaudio zaprasza na akcję:

BEZPŁATNYCH BADAŃ SŁUCHU
Przychodnia Lekarska w Nowogardzie

ul. Kościuszki 36 gab. 202 l p., pon-pt. 8.00-16.00  •   tel. 791 100 247
• Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne 
   aparatów słuchowych
• Porady i konsultacje w zakresie poprawy 
   jakości słyszenia i rozumienia mowy
• Pomoc w realizacji dofinansowań (NFZ i PCPR)

• Specjalistyczne badania słuchu audiometrem
   klinicznym w kabinie ciszy
• Profesjonalny dobór aparatów słuchowych 
   renomowanych firm
• Baterie do wszystkich typów aparatów

BEZ SKIEROWANIA ZAPRASZAMY
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s.4

s. 9

REKLAMA

Maszkowo 

Turniej 
 Piłki Nożnejs. 5

Rośnie prywatne 
przedszkole 
na Bema

W numerze: 
Program 
festiwalu

Wracamy do tematu 
Żmii w Błotnie

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zAtruDnI zbIerACzY 
Zapisy od 1 lipca 2016 osobiście na plantacji lub 

telefonicznie 515 144 186. Organizujemy dowóz

s. 3

Groźny pożar przy ul. Boh. Warszawy  
- jedna osoba trafiła do szpitala

Chciała usmażyć frytki,  
a spaliła kuchnię

Wielka budowa 
i dramat małego 
handlowca

s. 3
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Od 1 lipca 2016, obowiązuje nowa lista leków refundowanych. znalazło się na niej 46 no-
wych produktów dostępnych w aptekach, dla 65 medykamentów podwyższono ceny, a dla 
191 obniżono. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy naszych respon-
dentów, co sądzą na ten temat? 

elżbieta Sawicka – kier. Apteki „Kardia” – 
Nowa lista leków refundowanych skierowana jest w 
zasadzie do każdego pacjenta, który choruje prze-
wlekle. Oczywiście wśród pacjentów są pewne gru-
py, które zyskają, jak np. pacjenci chorzy na PO-
CHAP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), a 
z programów lekowych skorzystają pacjenci cier-
piący na Stwardnienie Rozsiane (SM), czerniaka, 
raka piersi oraz białaczkę. Dlatego to jest w pew-
nym sensie innowacja, która daje dla wymienio-
nych wcześniej grup pacjentów dużo większe moż-
liwości terapii, a tym samym zwiększoną nadzieję 
na wyzdrowienie.

Pan Franciszek – Słyszałem „co nie co” o tej nowej 
liście i uważam, że wreszcie jest ona dobrze przemy-
ślana, bo te refundowane leki wreszcie trafią do cho-
rych, którzy naprawdę zmagają się z ciężkimi choro-
bami. W Polsce wciąż jest kłopot z cenami leków, bo 
są one dla nas pacjentów nadal bardzo drogie. Dlatego 
nie wszystkich na nie stać. Sam przewlekle choruję, ale 
na szczęście te leki które przyjmuję, są jeszcze w zasię-
gu moich funduszy. Dlatego tu nie mogę powiedzieć, że 
są aż takie drogie.

Monika bacza – Powiem panu, że niewiele sły-
szałam o tej nowej liście, i tak naprawdę nie wiem 
co mogę o niej powiedzieć, ale z mass mediów 
wiem, że na tę nową listę leków refundowanych tra-
fiły leki, które zwalczają m.in. raka. Dlatego uwa-
żam, że to bardzo dobrze i tylko należy się cieszyć, 
że i ta grupa chorych dostała swoją szansę i będzie 
mogła korzystać z najnowszych leków w walce z tą 
bardzo ciężką chorobą. 

Pani Wanda – Uważam, że to bardzo dobrze, że po-
wstała nowa lista leków refundowanych, a w szczegól-
ności wobec pacjentów z chorobą SM (Stwardnienie 
Rozsiane). Dlatego uważam, że wreszcie dla tych cho-
rych zapaliło się światełko nadziei na lepsze zdrowie. 
Ci pacjenci z tą straszną chorobą bardzo długo czeka-
li na ten moment. Mam nadzieję, że przez te decyzje 
ich choroba nieco zostanie poskromiona przez dostęp 
do najnowszych leków światowych firm farmaceutycz-
nych. Leki są drogie, ale te specjalistyczne, jak na cho-
robę SM, są bardzo drogie, toteż bardzo dobrze, że w 
końcu znalazły się one na liście leków refundowanych. 

Danuta Gwiazdowska – Oczywiście, że słysza-
łam o tej nowej liście leków refundowanych i uwa-
żam, że jest ona wreszcie sprawiedliwie rozważo-
na i przemyślana. Dlatego mogę  wreszcie pochwa-
lić decydentów, że przemyśleli tę listę i opracowali 
ją dla tych wszystkich pacjentów, którzy wcześniej 
nie mogli liczyć na takie refundacje. Lista zawiera 
wiele nowych pozycji i są one naprawdę bardzo po-
trzebne dla dorosłych pacjentów, ale i tych wszyst-
kich chorych dzieci, które przecież będą miały wię-
cej możliwości i nadziei na odzyskanie zdrowia. 
Leki w Polsce są drogie, ale ta lista którą teraz opra-
cowano, będzie listą na której nareszcie są leki, któ-
re powinny być od zawsze. 

Wysuchał: JB

27.06.2016 r.
Godz. 11:08
Kradzież tablic rejestracyjnych 

z pojazdu marki Citroen zaparko-
wanego na niestrzeżonym parkin-
gu osiedlowym.

30.06. 2016 r.
Godz. 18:29
Powiadomienie o kolizji drogo-

wej na ul. 15 lutego w Nowogar-
dzie, gdzie doszło do zderzenia 
pomiędzy pojazdem marki Ford 
oraz samochodem ciężarowym.

01.07.2016 r.

Godz. 13:20
W Nowogardzie przy ul. 15 lu-

tego doszło do kolizji drogowej 
pomiędzy pojazdami.

02.07.2016 r. 
Godz. 12:37
Kolizja drogowa przy ul. Raci-

bora w Nowogardzie pomiędzy 
pojazdami VW i Opel.

03.07.2016 r.
Godz. 14:33
Kradzież z włamaniem w No-

wogardzie przy ul. Młynarskiej.
KP Nowogard

Podziękowanie za odnaleziony telefon
,,Komisariat Policji w Nowogardzie składa serdeczne po-

dziękowania mieszkańcowi Nowogardu, który w dniu 
30.06.2016r. na Plaży Miejskiej znalazł telefon komórkowy 
i przekazał funkcjonariuszom Policji. Postawa chłopca bu-
dzi wielki szacunek i jest godnym naśladowania przykładem 
wielkiej uczciwości!’’.

Komisariat Policji 
w Nowogardzie

Sprostowanie do kroniki policyjnej z dnia 21.06.2016 r. dot. zdarze-
nia w sklepie Netto w Nowogardzie.

,,Informujemy, że zdarzenie z dnia 18.06.2016 r. dot. kradzieży skle-
powej nie zostało potwierdzone’’.

komisariat Policji w Nowogardzie

znaleziono
W miniony piątek, do redakcji Dn dostarczono tablicę re-
jestracyjną, która została znaleziona na drodze pomiędzy 
Kulicami a Jarchlinem. Właściciela prosimy o odbiór zgu-
by w redakcji Dn. 

Red.

We wtorek (28 czerwca), 
przy Przedszkolu przy ul. 
Kościuszki, znaleziono 
klucz           z odblaskowym 
brelokiem „Pzu”. Wła-
ściciela prosimy o odbiór 
zguby w redakcji Dn.

Red.

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Helena ziółkowska: lat 78, zmarła 01.07.2016r., pogrzeb odbył się 

04.07.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Genowefa Dąbrowska: lat 89, zmarła 02.07.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 06.07.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Wiesław Maczyński: lat 68, zmarł 02.07.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 06.07.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Groźny pożar przy ul. Boh. Warszawy  
- jedna osoba trafiła do szpitala

Chciała usmażyć frytki,  
a spaliła kuchnię
Do groźnego pożaru, w jednym z mieszkań przy ul. boh. Warszawy, doszło w minioną so-
botę, 2 lipca. Jedna osoba doznała poparzeń. to właścicielka lokalu, w którym wydarzył 
się pożar. Kilku innych mieszkańców, strażacy musieli wyprowadzać z zadymionego blo-
ku. Pożar wybuchł od garnka z olejem, który został pozostawiony na gazie. Straty wyce-
niono na 10 tys. zł. 

Do zdarzenia doszło dokład-
nie w bloku przy ul. Boh. War-
szawy 70, w mieszkaniu na 
drugim piętrze (tzw. osiedle 
koło POM-u). Straż pożarna 
otrzymała zgłoszenie o pożarze 
o godz. 8:36. Na miejsce przy-
były łącznie 3 zastępy. 

- Na miejscu strażacy zoba-
czyli dym wydobywający się 
z okien mieszkania na dru-
gim piętrze. Podano jeden prąd 
wody z jednoczesnym przeszu-
kiwaniem pomieszczeń w za-
dymionym mieszkaniu – rela-

cjonuje przebieg zdarzenia Ar-
kadiusz Skrzypczak, rzecznik 
Straży Pożarnej. 

Jak poinformowała nas asp. 
Julita Filipczuk rzecznik praso-
wy policji, do pożaru doszło z 
winy właścicielki mieszkania, 
59-letniej kobiety. 

-Kobieta wróciła do domy po 
nocnej zmianie w pracy. Na-
stawiła na kuchence olej, chcąc 
usmażyć sobie frytki na śniada-
nie. Czekając aż olej się nagrzeje 
zdrzemnęła się, a kiedy się obu-
dziła mieszkanie było już całe w 

dymie. Garnek z olejem się za-
palił  – relacjonuje J. Filipczuk. 

Kobieta próbowała gasić pło-
nący garnek z olejem, chcąc ra-
tować kuchnię. Niestety sama 
doznała oparzeń. Udało jej się 
na szczęście uciec z mieszka-
nia o własnych siłach. Dwóch 
innych lokatorów potrzebowa-
ło pomocy strażaków. - Wła-
ścicielka sama opuściła miesz-
kanie. Swoje mieszkania opuści-
ło również 5 innych lokatorów. 
Dwie osoby wyszyły z bloku z 
pomocą strażaków - mówi A. 

Do pożaru doszło w mieszkaniu na drugim piętrze

Skrzypczak, ze straży pożarnej. 
Strażacy ugasili pożar i od-

dymili wszystkie pomieszcze-
nia w mieszkaniu, po czym 
przekazali lokal rodzinie wła-
ścicielki. Do czasu usunięcia 
skutków zdarzenia wprowa-

dzono w mieszkaniu zakaz ko-
rzystania z instalacji gazowej i 
elektrycznej.  

Spaleniu uległo pomieszcze-
nie kuchenne wraz z wyposa-
żeniem. Straty wyceniono na 
ok. 10 tys. zł. 

MS

W kurzu dużej inwestycji, dramat małego 
handlowca

Odcięli sklep od świata,  
bo budują rondo 
Odkąd trwa budowa ronda, w sklepie z używaną odzieżą, który prowadzi pani beata za-
charewicz, klientów jest jak na lekarstwo. Prowadzone roboty budowlane praktycznie od-
cięły punkt handlowy od reszty świata. Kobieta rozważa zawieszenie działalność i ma pre-
tensje, że nikt nie ostrzegł jej, jakie konsekwencje przyjdzie jej ponosić z powodu budo-
wy skrzyżowania. Przedstawiciel wykonawcy robót zapewnia, że sytuacji nie dało się unik-
nąć, ale firma zrobi wszystko by utrudnienia zminimalizować. 

Sklep z używaną odzieżą „U Oli” 
znajduje się przy samym skrzyżowa-
niu ulicy Poniatowskiego z Boh. War-
szawy. Pani Beata otworzyła lokal w 
czerwcu, inwestując spore pieniądze. 

-Przez pierwsze dwa tygodnie mia-
łam sporo klientów. Czułam, że trafi-
łam z lokalizacją sklepu. Niestety jak 
zaczął się remont, zasypano dojście do 
sklepu. Tak zaczęły się moje problemy. 
Później rozebrano chodnik i zamknię-

to dojście z obu stron, praktycznie blo-
kując drogę moim klientom- opowia-
da p. Beata.

Właścicielka sklepu twierdzi, że obro-
ty w jej sklepie spadły co najmniej o 90%. 

-Kiedy otworzyłam sklep obsługiwa-
łam w ciągu dnia średnio ok. 30 osób. 
W tej chwili przychodzą do mnie 3 oso-
by. To głównie klientki, które mieszkają 
w pobliskich blokach i wiedzą jak tutaj 
dojść – mówi Kobieta. 

Obecnie do sklepu można się do-
stać, ale droga ta rzeczywiście jest 
utrudniona. Najłatwiej iść pod bloka-
mi byłego SKR, przy ul Poniatowskie-
go, bądź przez trawniki na tyłach blo-
ków położonych tuż koło krzyża, na 
rogu Boh. Warszawy. Pani Beata rozu-
mie, że przy okazji tak dużych inwe-
stycji drogowych, nie da się uniknąć 
podobnych sytuacji. Ma jednak pre-
tensje, że nikt jej nie powiedział, w ja-
kim stopniu roboty budowlane wpły-
ną na jej położenie. 

-Kiedy otwierano plac budowy, nikt 
nie przyszedł do mnie z informacją, 
że cała infrastruktura przed sklepem 
zniknie. Burmistrz podszedł do mnie i 
życzył mi powodzenia, wcześniej pyta-
jąc czy mi się to wszystko podoba. Co 
miałam wtedy powiedzieć? Odpowie-
działam, że tak. Gdybym wtedy wie-
działa jak to będzie, wynajęłabym na 
jakiś czas lokal w innym miejscu. A tak 
będę zmuszona chyba zawiesić działal-
ność – mówi zrezygnowana p. Beata. 

Jak już informowaliśmy, prace bu-

dowlane na skrzyżowaniu ulic Ponia-
towskiego i Boh. Warszawy prowadzi 
firma PRD z Nowogardu. Kierownik 
robót, Mariusz Jażdżewski, tłumaczy, 
że takich sytuacji nie da się do koń-
ca uniknąć. 

- Gdyby chodziło tylko o remont 
chodnika, to zrobilibyśmy to w dwa 
dni. Niestety zakres robót jest znacz-
nie poważniejszy, co niestety niesie za 
sobą pewne konsekwencje, nie zawsze 
możliwe do przewidzenia. Mamy koli-
zję związaną z terminami uzgodnień, 
w związku z koniecznością wymiany 

biegnącej w tym miejscu sieci kana-
lizacyjnej, telekomunikacyjnej i elek-
trycznej, stąd też taka sytuacja - po-
wiedział M. Jażdżewski. 

Nie mniej przedstawiciel PRD za-
pewnił w rozmowie z DN, że fir-
ma zrobi wszystko, by zminimalizo-
wać niedogodności, z jakimi z powo-
du prowadzonych robót boryka się p. 
Beata. 

Przypomnijmy, że budowa ronda 
ma potrwać do końca września. 

Marcin Simiński

Pani Beata wyczekuje za klientami przed swoim sklepem. Tych jednak jak na le-
karstwo

Chodnik, którym klienci mogli dojść do sklepu p. Beaty został z obu stron rozkopany

OGŁOSZENIE
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Hipokryta o prawdę nie pyta

Gmina drukuje 
biuletyn… w Płocku
Gminny biuletyn, a w rzeczywistości wydawana co dwa ty-
godnie z funduszy gminnych ulotka reklamowa r. Czapli, 
od dwóch numerów drukowany jest w Płocku. I tak będzie 
przynajmniej przez najbliższy rok.

Wielokrotnie  podważaliśmy 
sens wydawania  biuletynu gmin-
nego z  taką zawartością, jaką  
proponuje ten periodyk od 2011 
roku. Dla wszystkim bowiem jest 
oczywiste, że mamy od tego czasu 
do czynienia nie z gminnym in-
formatorem, ale z ulotką promo-
cyjną  R. Czapli, wydawaną sys-
tematycznie za pieniądze podat-
ników, co jest naruszaniem pod-
stawowych zasad demokratycz-
nego państwa prawnego – za-
sad potwierdzonych wielokrotnie 
przez różne instytucje, ostatnio 
przez  Ministra Spraw Wewnętrz-
nych. Że Czapla sobie klakę czy-
ni i to nie za swoje, zauważyli tak-
że radni, którzy w ostatnich bu-
dżetach obcięli wydatki na wyda-
wanie  biuletynu. Burmistrz jed-
nakże, który ma takie pojęcie o 
roli i zadaniach organów samo-
rządu, jakie za nieboszczki PZPR 
miał jej sekretarz o  instytucjach 
demokratycznego państwa pra-
wa, zamiast wykonywać te zale-
cenia, zwiększył jeszcze wydatki 
na biuletyn posługując się wybie-
giem formalnym, czyli wydatku-
jąc na to środki z innych nieozna-
czonych szczegółowo w budżecie 
pozycji. Jedną z nielicznych za-
let wydawania tej sprytki-agitki  
było dotychczas to, że zarabiał na 
jej drukowaniu lokalny przedsię-
biorca Krzysztof Skowera,  pro-
wadzący w Nowogardzie zakład 
poligraficzny od dziesięciole-
ci i płacący tu podatki. Ale to się 
już zmieniło od ostatnich dwóch 
numerów. Jak się dowiadujemy, 
przynajmniej przez najbliższy rok 
biuletyn będzie drukowany aż w 
Płocku, przez firmę o poważnie 
brzmiącej nazwie Laser Druk. Do  
kasy miasta Płocka trafią też po-
datki z obrotu firmy związanego 
z drukiem nowogardzkiego biu-
letynu, a dla K. Skowery zamiast 
zlecenia i dochodów z niego wy-
nikających burmistrz przygoto-

wał odezwę, którą można było so-
bie przeczytać w pierwszym dru-
kowanym w Płocku wydaniu biu-
letynu. Oto najbardziej wyśmie-
nite fragmenty tej odezwy.

Szanowny mieszkańcu gminy 
nowogard

-Różne są sposoby okazania pa-
triotyzmu i różne jego rodzaje. Lo-
kalnym patriotą można zostać 
na przykład płacąc podatki tam, 
gdzie się mieszka. Powinieneś wie-
dzieć, że około 40% Twoich podat-
ków wraca do gminy, w której je-
steś zameldowany. Udział w po-
datku od osób fizycznych i osób 
prawnych to główny dochód gmi-
ny. To co mamy, posiadamy dzię-
ki naszym podatkom! Dzięki tym 
pieniądzom możliwa jest reali-
zacja wielu gminnych inwesty-
cji, takich jak: remonty dróg, bu-
dowa przedszkoli i szkół, oświe-
tlenie ulic, budowa placów za-
baw itd. Jednym słowem środki 
te wpływają na poprawę komfor-
tu życia mieszkańców gminy. Dla-
tego tak ważne jest to, abyś będąc 
mieszkańcem gminy Nowogard, 
był równocześnie w Naszej Gmi-
nie ZAMELDOWANY….. Nie jest 
to obojętne dla Gminy, bo prze-
cież ich podatki mogłyby zasilić 
budżet, z którego Gmina inwestu-
je… A tak podatek należny naszej 
Gminie wpływa do innych. Warto 
się nad tym zastanowić i uświado-
mić sobie, że bycie zameldowanym 
w swojej Gminie wszystkim nam 
się opłaca. Bycie lokalnym patrio-
tą to wielka rzecz!

W kontekście prezentowane-
go wyżej rozstrzygnięcia, a także 
innych przykładów opisywanych 
przez DN sposobu traktowania 
od lat lokalnych przedsiębiorców,  
to trzeba mieć tupet żeby tak na-
pisać, a zwłaszcza trzeba nie mieć 
wstydu, żeby tak napisać. Ale jak 
wybierają – to co mi tam!

sm

W stopce biuletynu gminnego już wpisano, że informator drukowany jest w Płocku

„Kraina Fantazji” w rozbudowie 

rośnie prywatne przedszkole 
na bema 
trwa rozbudowa Prywatnego Artystycznego Przedszkola „Kraina Fantazji” przy ul. Ge-
nerała bema. Dzięki temu od września do placówki będą mogły uczęszczać również dzie-
ci 2,5 i 3 letnie. 

Do starej bryły Przedszkola, 
która składała się tylko z jednej 
sali dobudowywany jest trzykon-
dygnacyjny budynek. Będą się w 
nim znajdować trzy sale, w tym 
jedna do zabaw. Rozbudowa trwa 
także w dotychczasowym budyn-
ku, na pierwszym piętrze. Tam też 
powstanie jedna nowa sala. 

Co ciekawe, oprócz typowych 
sal przedszkolnych, w nowej bry-
le placówki powstanie także sala 
teatralna – to ewenement w przy-
padku przedszkoli. 

-Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem budowa ma zostać za-
kończona już za miesiąc, tak aby-
śmy mogli od września przywi-
tać w nowych salach najmłodsze 
przedszkolaki - mówi Elżbieta Ka-
zimierczak, właścicielka „Krainy 
Fantazji”. 

Nowe sale mają być przyjazne 
przedszkolakom, a przede wszyst-
kim nowoczesne. Zostaną w nich 
zamontowane m. in. tablice mul-
timedialne, wykorzystywane do 
prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, przy użyciu najnowszych 
metod nauczania. - Chcemy dzieci 
od małego przyzwyczajać do mul-
timedialnych pomocy dydaktycz-
nych, tak by po rozpoczęciu nauki 
w szkole nie było to dla nich zasko-

czeniem - dodaje E. Kazimierczak. 
Przypomnijmy, że „Kraina Fan-

tazji” powstała w 2014 roku. To co 
wyróżnia tę placówkę na tle pozo-
stałych, to realizowany w niej au-
torski program edukacyjny, pod 
nazwą „Mali Odkrywcy Sztuki”. 
Łączy się w nim naukę z rozwi-
janiem naturalnych predyspozy-
cji artystycznych u najmłodszych 
dzieci. Stad też placówka nosi na-
zwę przedszkola artystycznego. 

Dzięki rozbudowie Przedszkole 
będzie mogło przyjąć dodatkowo 
40 przedszkolaków, w wieku 2,5 
i 3 lata. Do tej pory Przedszkole 
prowadziło jeden oddział, który 
od września stanie się grupą 4-lat-
ków, podzielonych na dwie grupy 
wiekowe. Rekrutacja do nowych 
dwóch oddziałów jeszcze trwa, 

choć miejsc nie pozostało już za 
wiele. Miesięczny pobyt dziecka 
w przedszkolu to 250 zł czesnego 
plus wyżywienie. W tej cenie za-
wiera się wszystko. Rodzic nie bę-
dzie więc obciążany dodatkowy-
mi opłatami. 

Wzrost liczby oddziałów bę-
dzie też oznaczał zwiększenie za-
trudnienia. Do 4 obecnie zatrud-
nionych w „Krainie Fantazji” pe-
dagogów i pracowników obsłu-
gi, dojdą jeszcze 4 kolejne osoby. 
Przedszkole dodatkowo współ-
pracuje z instruktorami z ze-
wnątrz. 

Otwarcie Przedszkola po roz-
budowie planowane jest na ko-
niec sierpnia. 

MS

Budowa nowych sal przy Przedszkolu ,,Kraina Fantazji" trwa pełną parą. Za mie-
siąc budynek ma być gotowy na przyjęcie dzieci

Pożar na Bema 

Spłonęła altana 
W minioną niedzielę, 3 lipca, przed godziną 19:00, na jednym z ogrodów działkowych na 
osiedlu bema, spłonęła drewniana altana. 

 W chwili przybycia strażaków al-
tanę ogrodową w całości objął po-
żar. 

-Podano jeden prąd wody. Po 
dogaszeniu, rozebrano konstruk-
cję drewnianą, przeszukano miej-
sce zdarzenia na obecność ewentual-
nych osób przebywających w altanie. 
Po zakończeniu akcji miejsce przeka-
zano właścicielowi – informuje Ar-
kadiusz Skrzypczak, rzecznik pra-

sowy Państwowej Straży Pożarnej. 
W akacji gaśniczej wzięły udział 

dwa zastępy straży pożarnej: jed-
nostka z posterunku PSP w Nowo-
gardzie oraz OSP z Błotna. Na miej-
sce przybył również patrol policji, 

który zajął się wyjaśnianiem oko-
liczności zdarzenia. 

Przyczyn pożaru nie podano do 
publicznej wiadomości. Straty wy-
ceniono na 1 tys. zł. 

MS

W akcji wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej

Strażacy dogaszają pogorzelisko po 
spalonej altanie
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Wracamy do kontrowersyjnego tematu z Błotna

Nie hoduję żmii!
W piątek (1 lipca), o godzinie 19:00, w świetlicy w błotnie, mieszkanka wsi- pani Alicja, oskarżona o rzekomą hodowlę żmii na swojej posiadłości, spo-
tkała się z mieszkańcami aby zdementować wszystkie plotki na swój temat. Dzięki spotkaniu, wszyscy mogli lepiej poznać swoją sąsiadkę oraz dowie-
dzieć się nieco więcej na temat zdarzenia, na skutek którego ukąszony przez żmiję został mężczyzna, który pomagał kobiecie na terenie jej gospodarstwa.

Mieszkańcy poznali 
panią Alicję

 Po naszej publikacji tekstu, 
pani Alicja oskarżona o hodowlę 
żmii, postanowiła zorganizować 
spotkanie z mieszkańcami Błot-
na, aby obalić wszystkie oczer-
niające jej osobę doniesienia. - 
Żadnej fermy żmii na mojej po-
lance nie ma, nie hoduję żadnych 
żmii! Nie znam się na żmijach, do 
czasu w którym pan Franciszek 
został ugryziony, nie wiedziałam 
nawet, że jakieś jadowite żmije są 
na moim terenie, a są i występu-
ją naturalnie – zakomunikowała 
pani Alicja. Rzekoma ferma żmii 
to tylko jedna z wielu plotek na 
temat młodej kobiety. - O mojej 
osobie usłyszałam jeszcze, że po-
dobno hoduję jakieś pająki i żaby, 
wiem, że były też jakieś plotki na 
mój temat dotyczące konia, że np. 
„siedzę na koniu tak długo aż on 
padnie” - co jest wielką bzdurą, bo 
jeśli koń z jeźdźcem się położy, to 
jest to oznaka ogromnego zaufa-
nia zwierzęcia oraz to, że się ono 
dobrze czuje, bo zestresowany koń 
z jeźdźcem się nie położy. Przykro 
mi, bo bardzo cenię swojego konia 
i nie chciałabym słuchać tego, że 
męczę go, albo jakieś inne zwie-
rzęta, bo jak państwo wiedzą, je-
stem w organizacji, która się pra-
wami zwierząt raczej zajmuje, a 
nie odwrotnie – opowiada miesz-
kanka Błotna. 

 Co ciekawe, najwyraźniej na 
spotkaniu zabrakło osób, które 
te plotki rozsiewały, gdyż wszy-
scy obecni tego dnia w świetli-
cy wiejskiej, jednogłośnie stwier-
dzili, że ani przez chwilę nie wie-
rzyli w doniesienia o tym, że pani 
Alicja hoduje egzotyczne żmi-
je. Tym samym temat ten można 
uznać za zamknięty. W dalszej 
części spotkania kobieta opowie-

działa również o tym, czym zaj-
muje się, oraz o swoich planach 
na przyszłość, również związa-
nych z Błotnem. - Studiuję psy-
chologię kliniczną, przed laty 
studiowałam teologię katolicką 
i pedagogikę resocjalizacyjną w 
Niemczech, więc żyłam parę lat za 
granicą. Zamieszkałam w Błotnie 
właśnie z takiej miłości do przy-
rody, porzuciłam miasto i jestem 
taką normalną osobą szukającą 
tutaj spokojnej oazy. Planuję w 
przyszłości prowadzić warsztaty 
związane z psychoterapią, z psy-
chologią, z rozwojem człowieka, 
gdyż mam w tym już jakieś do-
świadczenie – mówi pani Alicja.   

Żmija ukąsiła mężczyznę
 Przypomnijmy, że w piątko-

wym wydaniu DN z 17 czerwca, 
opublikowaliśmy tekst pt. „Fer-
ma żmii w Błotnie?” Stawialiśmy 
w nim pytanie dotyczące rzeko-
mej fermy żmii, o której infor-
mowali nas mieszkańcy wsi. Ta-
kowa ferma miała powstać na 
posesji pani Alicji, która nieste-
ty nie mogła wówczas odnieść się 
do tych informacji, ponieważ my 
nie mogliśmy się z nią skontak-
tować. Pogłoski, które do nas do-
tarły, sprawdzała również poli-
cja, po czym stwierdziła, że żad-
nej nielegalnej hodowli żmii na 
terenie Błotna nie ma. Skąd za-
tem wzięły się plotki, które ude-
rzały w „nową” sąsiadkę? Z pew-
nością impulsem do takich gło-
sów pośród niektórych miesz-
kańców Błotna, był fakt, że męż-
czyzna który pomaga pani Ali-
cji na jej posesji, został ukąszony 
przez żmiję, a przeżył to spotka-
nie z gadem dzięki swojej szyb-
kiej reakcji oraz odpowiedniej 
surowicy podanej w szpitalu. Pan 
Franciszek, bo o nim mowa, po 
ukąszeniu żmii zachował na tyle 

„trzeźwy” rozsądek, że zdołał za-
bić gada i zabrać go ze sobą do 
szpitala, aby medycy wiedzie-
li jaką surowicę zaaplikować. Jak 
opowiada pani Alicja, opisywany 
mężczyzna stwierdził, że nie była 
to pospolita żmija zygzakowa-
ta, tylko miała jednolity czarny 
kolor... I tu pojawia się cały pro-
blem, otóż jak poinformował nas 
pracownik Nadleśnictwa Nowo-
gard, na naszym terenie natural-
nie występuje jedynie żmija zyg-
zakowata. - Na początku zazna-
czam, że nie jestem specjalistą od 
gadów i moją wypowiedź proszę 
traktować nie jako stwierdzenie 
eksperta, tylko jako luźną podpo-
wiedź osoby, która trochę się na 
tym zna – mówi na wstępie Za-
stępca Nadleśniczego, Kazimierz 
Dekański. -  Z tego co ja wiem, 
i co słyszałem od mieszkańców 
Błotna oraz co przeczytałem w 
DN, to żmija, która ukąsiła męż-
czyznę nie jest naszą żmiją rodzi-
mą... Podobno to nie była żmija 
zygzakowata, tylko jakiś gatunek 
egzotyczny. Jeżeli chodzi o to, że 
w naszych lasach występuje żmija 
zygzakowata, czyli ten nasz rodzi-
my gatunek, to nie ma raczej żad-
nego niebezpieczeństwa, bo jest to 
gatunek raczej płochliwy, atak na-
stępuje jedynie w sytuacji zagro-
żenia i braku możliwości odwro-
tu i ucieczki. Natomiast z tego co 
słyszałem, w tamtej sytuacji był 
to gatunek, który był nastawiony 
na atak i nawet uciekającego czło-
wieka te stworzenia podobno ata-
kują. Czarna żmija to jest gatu-
nek raczej żmii egzotycznych, w 
Polsce takie nie występują – in-
formuje K. Dekański. 

Żmije występują
 w całej Polsce

Żmija zygzakowata to gatunek 
jadowitego węża z rodziny żmijo-
watych. Zazwyczaj dochodzi do 
90 cm długości oraz masy 0,170 
kg. W bardzo rzadkich przypad-
kach jej długość może osiągnąć 
120 cm. Można ją rozpoznać po 
tzw. wstędze kainowej, czyli wy-
raźnym ciemnym zygzaku cią-
gnącym się od karku, aż po sam 
koniec ogona. Wstęgi tej nie wi-
dać u osobników czarnych. Gło-
wa jest trójkątna, masywna, a 
oczy mają czerwoną lub czer-
wonobrązową tęczówkę i piono-
wą źrenicę. W Polsce spotykamy 
3 odmiany barwne żmii zygza-
kowatej: brązowa (w odcieniach 
od niemal ceglastego do ciem-
nobrązowego), szarą (srebrzy-

stoszara lub grafitowa) oraz czar-
ną. W różnych regionach Polski 
poszczególne formy występują 
z różną częstotliwością. Czarna 
odmiana (melanistyczna) należy 
do najrzadszych. W niektórych 
krajach ta forma nazywana jest 
potocznie „żmiją piekielną”. Czy 
to właśnie ta żmija z piekielnym 
rodowodem ukąsiła pana Fran-
ciszka? Wychodzi na to, że nie, 
a świadczy o tym choćby to, że 
w rzeczywistości opisane powy-
żej żmije nie czyhają na nasze ży-
cie w lesie, lecz unikają ludzi jak 
tylko się da. Poza tym, surowica 
jako odtrutka na ukąszenie na-
szej żmii pospolitej, jest niemal 
w każdym miejscu dostępna... W 
przypadku mieszkańca Błotna, 
jakby nie określono tego gatunku 
na podstawie zabitego egzempla-
rza, który mężczyznę ugryzł, to 
by nie było wiadomo, jakiej od-
trutki użyć i kto wie, najprawdo-
podobniej ofiara ukąszenia mo-
głaby nawet umrzeć. Co zatem 

dalej? Zapytaliśmy o to w Woje-
wódzkim Inspektoracie Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie oraz 
w Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie, pro-
sząc o ustalenie, jaki gatunek 
żmii ukąsił mężczyznę w Błotnie. 
Jeśli chodzi o stronę prawną tego 
zdarzenia, to jeśli jest to egzo-
tyczny gatunek, który naturalnie 
tutaj nie występuje, ktoś tę żmi-
ję do lasów w naszym regionie 
musiał wpuścić, wówczas choć to 
wydaje się już mało prawdopo-
dobne, policja powinna sprawcę 
takiego nieodpowiedzialnego za-
chowania złapać oraz ukarać.  

Pozostaje wierzyć, że zabita 
żmija była jedynym osobnikiem 
o czarnym zabarwieniu i do po-
dobnej niebezpiecznej sytuacji 
już nigdy na terenie Błotna nie 
dojdzie. Panu Franciszkowi po-
zostaje nam życzyć szybkiego po-
wrotu do zdrowia.

KR

Pani Alicja podczas spotkania w świetlicy wiejskiej, zdementowała wszystkie plot-
ki na swój temat

Na zdjęciu pospolita żmija zygzakowata, która występuje na terenie całej Polski
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DLA PAŃ "PrOFILAKtYKA rAKA PIerSI"
WYJAzD nA bADAnIA MAMMOGrAFICzne DLA PAŃ z 

terenu nOWOGArDu i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" 

dnia 9 Lipiec 2016r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Zapraszam 

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Oświadczenia Majątkowe za 2015 rok

Ile zarabia kierownictwo gminy Osina?
W dzisiejszym wydaniu Dn, kontynuując prezentacje oświadczeń majątkowych za 2015 rok, publikujemy zeznania pracowników urzędu Gminy Osina 
oraz kierowników jednostek. W ubiegłym tygodniu zestawiliśmy zarobki radnych z gminy Osina. Przypominamy, że radni oraz pracownicy samorządo-
wi wysokiego szczebla, podlegają ustawowemu obowiązkowi publikowania informacji o swoich dochodach oraz o posiadanym majątku. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2015 Samochody Kredyty
Krzysztof 
Szwedo / Wójt 

gminy Osina

16 487,36 zł Mieszkanie o pow. 67,2 m2 o wartości 130 000 
zł, działka ogrodowa o pow. 496 m2 o wartości 3 
000 zł, Garaż o pow. 17 m2 o wartości 5 000 zł

Ze stosunku pracy – 121 
307,18 zł, świadczenie przed-
emerytalne (żona) – 12 220,68 zł

Nissan Qashqai rok 
prod. 2011 o wartości 41 
000 zł

Nie dotyczy

Aneta Kijowska 
– Gach / Skarbnik 
gminy Osina

122 000 zł, 1 
100 euro

Mieszkanie o pow. 67,81 m2 o wartości 100 000 
zł, działka rolna o pow. 0,7015 ha o wartości 42 000 
zł, działka rolna o pow. 0,2218 ha o wartości 16 000 
zł, działka rolna o pow. 0,51 ha o wartości 2 500 
zł, działka rolna o pow. 0,0639 ha i działka rolna o 
pow. 0,0591 ha o wartości 14 930 zł

Ze stosunku pracy – 90 
157,12 zł

Toyota Avensis rok 
prod. 2007

Nie dotyczy

emilian Pisarek 
/ Sekretarz gminy 
Osina

40 700 zł Dom o pow. 165,94 m2 o wartości 328 000 zł, 
działka budowlana o pow. 333 m2 o wartości 10 
000 zł, działka budowlana o pow. 639 m2 o war-
tości 25 000 zł

Ze stosunku pracy – 89 
847,45 zł, działalność wyko-
nywana osobiście – 1 816,22 
zł, wynagrodzenie żony ze sto-
sunku pracy w OPS w Nowo-
gardzie – 65 258,57 zł

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny PKO BP 
S.A. - 145 663,56 zł, pożyczka 
hipoteczna PKO BP S.A. - 44 
134,71 zł, pożyczka hipotecz-
na PKO BP S.A. - 89 682,06 zł

Marcin Płusa / 
kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Osinie

4 110 zł Mieszkanie o pow. 46,69 m2 o wartości 99 000 zł Ze stosunku pracy – 58 
738,55 zł, umowy zlecenia – 1 
596 zł

Volkswagen Passat rok 
prod. 2005 o wartości 21 
000 zł, Opel Corsa rok 
prod. 1998 o wartości 3 
000 zł

Nie dotyczy

tatiana Olbert 
/ dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych 
w Osinie

10 000 zł Mieszkanie o pow. 46,5 m2 (wynajem) Z tytułu zatrudnienia – 103 
205,79 zł, z tytułu najmu ru-
chomości – 1 400 zł

Renault Clio 3 1.2, 
16V rok prod. 2007 o 
wartości 14 000 zł, Mer-
cedes A Klasa 1.7 CDI 
rok prod. 2003 o warto-
ści 8 000 zł

Kredyt gotówkowy Bank 
PEKAO – 61 757,86 zł, kredyt 
gotówkowy Santander Consu-
mer Bank – 9 220 zł

Krzysztof Gó-
recki / kierownik 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Osi-
nie

16 671,14 zł Mieszkanie o pow. 67,81 m2 o wartości 65 000 zł Z tytułu zatrudnienia – 52 
103,12 zł, umowy zlecenia – 2 
316,76 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Oprac: KR

Na Bema chcą mieszkać „jak ludzie”

Kolejny przykład gospodarności i dobrego smaku
Osiedle bema zmienia swój wygląd. Wszystko dzięki inicjatywom mieszkańców i działaniom wspólnot.  W poprzednim numerze Dn,  pisaliśmy o wyko-
naniu tutaj przez jedną ze wspólnot drewnianych balkonów dobudowanych z zewnątrz. Dzisiaj prezentujemy kolejny przykład realizacji, które zmienia-
ją istotnie na lepsze estetykę tego  byłego PrL-owskiego  blokowiska.  

Blokowisko na Bema zostało 
wzniesione jako typowe osiedle 
pracownicze dla zatrudnionych 
w pobliskim Kombinacie  Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych 
w Miętnie. Było to na przełomie 
lat 60-tych i 70-tych. Osiedle po-
wstało przy zachowaniu standar-

dowego dla tego okresu stylu ar-
chitektonicznego. Kilkanaście ni-
czym nie wyróżniających się pro-
stokątną, kubaturą bloków z pła-
skim dachem, w każdym upycha-
jąc kilkanaście mieszkań. Dziś 
osiedle przeżywa swoją drugą 
młodość i dzięki zaangażowaniu 

środków wspólnot mieszkanio-
wych bloki mają schludne elewa-
cje, zmienia się także otoczenie 
wokół nich. – tak pisaliśmy infor-
mując i prezentując  w poprzed-
nim numerze DN,  projekt  do-
budowanych drewnianych  bal-
konów.

Dzisiaj jako w pełni adekwatny 
powtarzamy ten wstęp w związku 
z prezentacją kolejnej architek-
tonicznej zmiany, jaka dokona-
ła się na osiedlu Bema. Na zdję-
ciach widać rezultat  remontu 
przeprowadzonego przez wspól-
notę zarządzającą budynkami nr 
15,16,17 i 18. Oprócz gustownej 
nowej elewacji dodanie niewiel-
kich detali architektonicznych w 
postaci  zwieńczenia dachu pła-
skiego fragmentem dachu sko-
śnego powoduje, że budynki na-
brały zupełnie innego charakte-
ru. Jak na osiedlu Bema tak da-

lej pójdzie, to wkrótce trudno bę-
dzie znaleźć podobieństwa mię-
dzy szarym pudełkowym bloko-
wiskiem PRL-u,  jakim to osie-
dle było od początku i jeszcze kil-
ka lat temu, a  dzisiejszym tutej-
szym atrakcyjnym miejscem do 

zamieszkania, pełnym zielonej 
przestrzeni, ciekawej małej ar-
chitektury i przytulnych wielo-
rodzinnych domów. Gratulujemy 
wspólnotom z Osiedla Bema po-
mysłów i  zapału.

    Red.    

Wspólnota mieszkaniowa w nowej szacie. Bloki zyskały estetyczną elewację, wyre-
montowano też klatki wejściowe, wymieniając w nich drzwi i okna.
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Zaczynamy naszą coroczną prezentację

najlepsi uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, rozpoczynamy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. O wytypowanie uczniów i ich 
charakterystykę poprosiliśmy dyrekcje wszystkich szkół na terenie naszej gminy, jednak nie wszystkie szkoły odpowiedziały na naszą propozycję. będzie-
my zatem prezentować sylwetki uczniów tylko tych szkół, z których otrzymaliśmy informacje. Dzisiaj pierwsza część prezentacji najlepszych uczniów, 
tym razem ze Szkoły Podstawowej nr 1. W kolejnych wydaniach zaprezentujemy najlepszych uczniów z pozostałych szkół podstawowych, a później gim-
nazjów i szkół średnich.                                                                                                                                                                                                                                              Red. 

Hadi Yahfouf
Uczeń klasy V c Szkoły Podstawo-

wej nr 1 im. T. Kościuszki w Nowo-
gardzie, wychowawca Maria Pastu-
siak. Średnia ocen na zakończenie 
roku szkolnego 2015/2016 - 5,4.

Hadi jest uczniem o wszechstron-
nej wiedzy i wielu zamiłowaniach. 
Osiąga liczne sukcesy w konkur-
sach na szczeblu gminy, powiatu, 
kraju i międzynarodowym. W tym 
roku szkolnym zdobył I miejsce w 
Międzynarodowym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego „The Big Chal-
lenge”, wyróżnienie w Międzynaro-
dowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur 2016”, I miejsce w Miejsko-
-Gminnym Konkursie  „Matema-
tyczne Asy z V klasy”,  II miejsce w 
Konkursie Znajomości Języka An-
gielskiego Macmillan Primary Scho-
ol Tournament, II miejsce zespoło-
wo w Powiatowym Konkursie Ma-
tematyczno-Przyrodniczym „Mą-
dra Główka”,  III miejsce zespoło-
wo w Powiatowym Konkursie Ma-
tematycznym „Czwóreczka”, II miej-
sce zespołowo w Gminnym Konkur-
sie Mitologicznym. Hadi wykazuje 
również talent aktorski biorąc udział 
w przedstawieniach szkolnych. Jest 
uczniem II klasy Szkoły Muzycznej 
I St. w Goleniowie filia w Nowogar-
dzie ( klasa gitary p. Cezarego Stro-
kosza ). Bierze udział w licznych 
koncertach gitarowych. Jest wielo-
krotnym laureatem konkursów gita-
rowych na szczeblu ogólnopolskim.

Angelika Sikora

Uczennica klasy V c Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie, wycho-
wawca Maria Pastusiak. Średnia 
ocen na zakończenie roku szkol-
nego 2015/2016 – 6,0.

 Angelika jest uczennicą 
wszechstronnie uzdolnioną. Naj-
większe sukcesy odnosi w dzie-
dzinie recytacji. W tym roku 
szkolnym uzyskała tytuł finalist-
ki Przeglądu Wojewódzkiego Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego, 
I miejsce w gminnym konkursie 
recytatorskim” Wypłyń na głębię 
– poezja Jana Pawła II oraz o Ja-
nie Pawle II”, II miejsce w Gmin-
nym Konkursie Literackim na 
„Eko-wiersz”, II miejsce w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Poezji 
Maryjnej,  II miejsce zespoło-
wo w Gminnym Konkursie Mi-
tologicznym,  IV miejsce druży-
nowo w Eliminacjach Powiato-
wych XXXIX Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym, laureatka Kon-
kursu Plastyczno-Technicznego 
pt. „Łańcuch na choinkę”. Angeli-
ka rozwija swoje zdolności aktor-
skie w szkolnym kole teatralnym. 
Uczęszcza również na zajęcia te-
atralne w Nowogardzkim Domu 
Kultury, gdzie bierze udział w 
licznych przedstawieniach.

Klara Kraszewska

Uczennica klasy V c Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
ściuszki w Nowogardzie, wycho-
wawca Maria Pastusiak. Średnia 
ocen na zakończenie roku szkol-
nego 2015/2016 – 5,8. 

 Klara jest uczennicą 
uzdolnioną, która ma rozległy za-
kres zainteresowań. Bierze udział 
w licznych konkursach przedmio-
towych osiągając sukcesy. W tym 
roku szkolnym zajęła I miejsce 
w XVII Powiatowym Konkursie 
Ekologicznym pod hasłem „Or-
ganizm a środowisko”, II miej-
sce w Gminnym Konkursie Pio-
senki Ekologicznej, 18 miejsce w 
Ogólnopolskim konkursie Orto-
graficznym, IV miejsce drużyno-
wo w Eliminacjach Powiatowych 
XXXIX Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym, II miejsce zespołowo w 
Miejsko-Gminnym Konkursie  
„Matematyczne Asy z V klasy”,  II 
miejsce zespołowo w Gminnym 
Konkursie Mitologicznym. Kla-
ra bierze udział w wielu przedsta-
wieniach w szkole oraz w Nowo-
gardzkim Domu Kultury, gdzie 
uczęszcza na zajęcia wokalne. Jest 
laureatką Festiwali i Regional-
nych Przeglądów Piosenki Dzie-
cięcej. 

Wiktor Duraj
Uczeń klasy V c Szkoły Podsta-

wowej nr 1 im. T. Kościuszki w No-
wogardzie, wychowawca Maria Pa-
stusiak. Średnia ocen na zakończe-
nie roku szkolnego 2015/2016 - 5,6.  
  Wiktor jest uczniem 
uzdolnionym o wielu zainteresowa-
niach. Bierze udział w konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych. W tym roku szkolnym 
zdobył wyróżnienie w Powiatowym 
Przeglądzie Małego Konkursu Re-
cytatorskiego, III miejsce w gmin-
nym konkursie recytatorskim” Wy-
płyń na głębię – poezja Jana Paw-
ła II oraz o Janie Pawle II”, IV miej-
sce drużynowo w Eliminacjach Po-
wiatowych XXXIX Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym, laureat Konkursu 
Plastyczno-Technicznego pt. „Łań-
cuch na choinkę”, IV miejsce w Pół-
finale Wojewódzkim w Mini Pił-
ce Ręcznej, IV miejsce w Finale Po-
wiatowym w Piłce Nożnej,  II miej-
sce w Powiatowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Tymbarku, I miej-
sce w Gminnym Memoriale Wojt-
ka Chomińskiego w Piłce Ręcz-
nej. Wiktor rozwija swoje zdolno-
ści recytatorskie podczas szkolnych 
przedstawień. Trenuje również pił-
kę nożną w Nowogardzkim Klubie 
Sportowym „Pomorzanin”.

                                                      

Jakub Konieczny
Uczeń klasy VI a Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. T. Kościusz-
ki w Nowogardzie, wychowawca 
Marzena Zadróżna. Średnia ocen 
na zakończenie roku szkolnego 
2015/2016 - 5,64. Jako absolwent 
szkoły został wpisany do Szkolnej 
Złotej Księgi (średnia ocen powy-
żej 5,0 w każdej klasie)

Jakub to przede wszystkim 
wspaniały sportowiec, które-
go jednocześnie cechuje ogrom-
na ambicja w każdej dziedzinie 
edukacji. W tym roku szkolnym 
indywidualnie zajął III  miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Wiedzy z Języka Angielskiego 
Macmillan Primary School Tour-
nament. Jako kapitan naszej sz-
kolnej drużyny poporowadził 
ją do Półfinału Województwa w 
Piłce Ręcznej; Mistrzostwa Pow-
iatu w Piłce Ręcznej Chłopców; 
Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Ręcznej Chłopców, II miejsca w 
Nowogardzkim Mini Euro 2016. 
Na Ogólnopolskim Turnieju Pił-
ki Ręcznej Chłopców R´03 o Pu-
char Prezydenta Miasta Szczecina 
uzyskał tytuł Najlepszego Strzel-
ca.  Kuba trenuje piłkę nożną w 
Football Academy Szczecin, która 
zdobyła Mistrzostwo Polski FA.

Wakacyjny rozkład Mszy św. w nowogardzkich kościołach 
Jak już informowaliśmy, z powodu wakacji, w kościołach wprowadzono wakacyjny porządek Mszy św. 

- Msze święte w okresie 
wakacyjnym w parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie, w tygodniu 
będą się odbywać o godz. 
19:00, a nie jak dotychczas o 
godz. 18:00. Pewne zmiany 
nastąpiły też jeśli chodzi o 
niedzielę. W tym dniu Msze 
św. będą się odbywać w go-
dzinach: 7:30, 11:00, 12:30, 
19:00, nie ma więc Mszy 

Świętej o godzinie 9:00
Jednocześnie parafia pw. 

św. R. Kalinowskiego infor-
muje że, z racji przeżywane-
go w Kościele Powszechnym 
Roku Miłosierdzia, w każdy 
piątek zaprasza do ustano-
wionego decyzją ks. Arcybi-
skupa Andrzeja Dzięgi na-
szego kościoła, jako kościoła 
stacyjnego na tzw. „Czas Mi-
łosierdzia. Od godziny 15:00 

(koronka) do godziny 19:00  
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu z okazją do sko-
rzystania z Bożego Miłosier-
dzia w sakramencie Pokuty 
(spowiedź święta).

-W parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w okresie wa-
kacji w tygodniu Msze Świę-
te będą odprawiane o godz. 
8:00 oraz 19:00. W soboty 
pozostają dwa nabożeństwa, 

pierwsze o godzinie 9:00, i 
drugie o 19:00. W niedzielę 
natomiast Msze św. będą od-
prawiane o godz.8:00, 11:00 
i 20:00, bez Mszy św. o godz. 
12:30. W kościołach filial-
nych porządek Mszy św. po-
zostaje bez zmian. 

- Jeśli chodzi o parafię pw. 
MB Fatimskiej w Nowogar-
dzie, to Msze św. w czasie 
wakacji w kościele parafial-

nym na os. Bema, odbywają 
się według dotychczasowego 
porządku. Zmiany dotyczą 
tylko kościołów filialnych 
znajdujących się w Miętnie 
i Lestkowie. Tam w niedzie-
le Msze św. przez najbliższe 
dwa miesiące będą odpra-
wiane kolejno o godz. 10:00 
i 11:00. 

MS
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Na 20-lecie Festiwalu „Lato z Muzami” 

nietypowa wystawa na Placu Wolności 
W minioną sobotę, 2 lipca, na Placu Wolności ustawiono dwa rzędy podświetlanych „fotokodów” odsyłających do zwiastunów polskich fil-
mów. Cała instalacja tworzy dwie wystawy związane ze sztuką filmową pn.: „10 lat emocji” oraz „Polskie drogi do Oscara”.  Wystawa 
uświetnia obchody 20-lecia Festiwalu Filmu Muzyki  Malarstwa „Lato z Muzami”, którego oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 15 lipca. 

Wystawa plenerowa „10 lat 
emocji” prezentuje 70 polskich 
filmów, które zostały najczęściej 

nagradzane w ostatnim 10-le-
ciu pod względem fabuł, doku-
mentów i animacji. Zaprezento-

wane dzieła zostały dofinanso-
wane przez Polski Instytut Sztu-
ki Filmowej. Ekspozycja ma na 

celu ukazanie odbiorcom mi-
nionych 10 lat w życiu filmo-
wym. Stworzona została po to, 
by odtworzyć w porządku alfa-
betycznym najlepsze momenty 
w dziedzinie filmowej. Przypo-
mina emocje, które każdy z tych 
filmów wywoływał. Składa się z 
9 podświetlanych stelaży, dla-
tego wystawa podczas wieczo-
ru zyskuje dodatkowego uroku. 
Warto dodać, że na planszach 
umieszczone są „fotokody” od-
syłające do zwiastunów filmów.

Drugą z wystaw, jakie może-
my obejrzeć, jest wystawa ple-
nerowa „Polskie drogi do Osca-
rów”, która prezentuje w po-
rządku chronologicznym Osca-
ry oraz nominacje do tej szcze-
gólnej nagrody dla polskich fil-
mów i twórców polskiego po-
chodzenia. Ekspozycja powsta-
ła niewątpliwie dla uczczenia 
triumfu polskiego kina, pod-
czas gali oscarowej 22 lutego 
2015 roku. W tym emocjonu-
jącym dniu po raz pierwszy w 
historii kinematografii pełno-

metrażowa fabuła – Ida, Paw-
ła Pawlikowskiego – zdoby-
ła Oscara w kategorii najlepszy 
film nieanglojęzyczny. Wysta-
wa podobnie jak „10 lat emo-
cji” składa się z podświetlanych 
stelaży, dlatego można ją obej-
rzeć nie tylko w dzień, wieczo-
rem również nie straci swoich 
walorów kulturowych. Na plan-
szach umieszczone zostały „fo-
tokody” odsyłające do zwia-
stunów filmów, jak również do 
przemówień twórców wygło-
szonych podczas gali oscarowej. 
Teksty na planszach obu wy-
staw są w języku polskim i an-
gielskim. Wystawę można oglą-
dać do 18 lipca, a więc do ostat-
niego dnia festiwalu.

Opr. MS, fot. RK

Podświetlane plansze prezentujące zwiastuny najpopularniejszych polskich filmów, w tym tych nagradzanych na nowogardz-
kim festiwalu Lato z Muzami, stanęły w ubiegłą sobotę na Placu Wolności
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Czy ścieki wkrótce nas zaleją?  

Dlaczego gmina nie inwestuje w sieć wod.-kan.?
na prośbę  naszych Czytelników ponownie prezentujemy zestawienie inwestycji w sieć wod. kanalizacyjną w gminie nowogard, w okresie ostatnich 15 
lat. zestawienie wykazuje, że Gmina od kilku lat nie wykonała żadnych inwestycji w tę strategiczną, dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecz-
ności, infrastrukturę.    

Jak wiadomo powszechnie, od  
ponad 20 lat, siecią wodno-kanaliza-
cyjną w naszej gminie administru-
je Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych, co nie zmienia faktu 
że to Gmina jest formalnym właści-
cielem sieci i to ona zgodnie z usta-
wa, samorządową odpowiada za  za-
bezpieczenie dostaw wody i odbioru 
ścieków od ludności, czyli w konse-
kwencji za stan sieci wod kan.. Dla-
czego więc nasza Gmina w okresie 
burmistrzowania R. Czapli zanie-
chała w zasadzie całkowicie jakie-

gokolwiek inwestowania w tę stra-
tegiczną, dla zabezpieczenia podsta-
wowych potrzeb  społeczności, in-
frastrukturę? Odpowiedź na to py-
tanie winni dać społeczeństwu nasi 
radni, ale zapewne się jej nie docze-
kamy z jednego chociażby powo-
du –  nie słyszeliśmy aby radni pyta-
li o to zagadnienie  burmistrza, któ-
ry odpowiada wszak za przedkłada-
nie budżetu, w tym  propozycji in-
westycji do realizacji w roku budże-
towym. Nie wykluczone, że pro-
blem stanu sieci wod.-kan.  w No-

wogardzie i Gminie obchodzi tylko 
dziennikarzy DN, ponieważ odpo-
wiedzialni z urzędu za tę infrastruk-
turę w tym temacie zajmują się wy-
łącznie „załatwianiem” kolejnych 
pieniędzy dla poznańskiej kancelarii 
prawnej, której podstawowym zada-
niem od trzech lat jest „wywalenie” 
nowogardzkiej firmy  PUWiS  i za-
instalowanie tutaj Niemców...  Aby 
zrozumieć komu o co tutaj chodzi 
przygotowaliśmy  listę wykonanych, 
w ostatnich 15 latach, inwestycji na 
sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej 

gminie – zarówno tych sfinansowa-
nych ze środków własnych PUWiS 
oraz tych finansowanych  przez wła-
ściciela czyli  Gminę.  Porównanie  
nie pozostawia złudzeń –  jeszcze w 
okresie 2000-2010 - PUWiS  zainwe-
stował w sieć  2 mln 42 tys. zł, na-
tomiast gmina w tychże  latach 2000 
do 2010, czyli za burmistrza Ziem-
by- co nic nie robił 14 mln 73 tys. 
złotych. Można podsumować więc, 
że do roku 2010 wszystko było mniej 
więcej jak trzeba- właściciel i odpo-
wiedzialny  inwestował, czyli wy-

konywał swoje ustawowe obowiąz-
ki... Ale to się skończyło z chwilą ob-
jęcia urzędu przez R.Czaplę. W la-
tach 2011-2015, czyli za zapracowa-
nego dzień i noc burmistrza R.Cza-
pli (w przeciwieństwie do poprzed-
nika Ziemby czyli Kazimierza co nic 
nie robił)   PuWiS zainwestował w 
sieć  1,3 mln, natomiast Gmina tyl-
ko nieco  ponad 0,5 mln z tym, że 
w ostatnich 3 latach 2012-2015  
gmina wydatkowała 0 (słownie 
zero) złotych na ten cel.!  

Red. 

Lata Realizowane przez PUWiS Realizowane przez Gminę
Nazwa Koszt Nazwa Koszt

2000 Pompa śrubowa Warnkowo 3 860,00 Hala filtrów - 6.960 m3 933 975,00
Sieć wodociągowaWarnkowo 28 136,96 Zbiorniki wody czystej 693 172,00
Podsumowanie roku 2000 31 996,96 Zbiórka wód popłucznych żelbetonowy, 

podziemny
275 133,00

Zbiornik reakcji  żelbetonowy, ocieplany 
poj. 250

254 870,00

Budynek socjalny na stacji uzdatniania 
wody- 2.551 m3

562 004,00

Rurociąg tłoczny z ujęciem na Warnkowie 600 163,00
System sterowania i kable sterownicze 

8,480mb SUW
549 109,00

Studnie na ujęciu wraz z ogrodzeniem studni 
w Warnkowie 4 szt. 

124 999,00

Rurociągi i kanały międzyobiektowe- 494mb 614 214,00
Sieć energetyczna rozdzielcza na stacji 

uzdatniania wody
541 253,00

Linia zasilająca stację transform. SUW 53 407,00
Droga dojazdowa do studni na Warnkowie 101 807,00

Inne 3 750 706,00
Podsumowanie roku 2000 9 054,812,00

2001 Pompa głębinowa Warnkowo 5 038,80 Przewody wodociągowe rozdzielcze ul. 
Waryńskiego

5 565,48

Pompa głębinowa Woj. Polskiego 5 038,80 Przewody wodociągowe przesyłowe ul. 
Waryńskiego

2 384,22

Podsumowanie roku 2001 10 077,60 Sieć osiedlowa wody pitnej ul. Waryńskiego  2 387,11
Sieć kanalizacji sanit. ul. Waryńskiego 4 173,29

Przewody kanalizacyjne ul. Waryńskiego 51 577,34
Przewody kanalizacyjne ścieki sanitarne ul. 

Waryńskiego 
6 498,52

Sieć wodociągowa do wsi Otręby 57 481,72
Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza- 

Nadtorowa
94 587,76

Inne 36 867,18
Podsumowanie roku 2001 261 522,62

2002 Sieć wodociągowa z przyłączami ul. 
Poniatowskiego-Ogrodowa

66 085,28

Kanalizacja sanitarna ul. Boh. Warszawy do 
bud. 11,14-21,23-31

177 931,00

Podsumowanie roku 2002 244 016,28
2003 Sieć wodociągowa ul. Woj. 

Polskiego do działek 
12 898,33 Kanalizacja sanitarna ul. Promenada-Zielona/

Przepompownia ścieków
129 775,20

Siec wodociągowa Orzechowo/
przyłącze do budynku starej 

mleczarni

44 889,40 Podsumowanie roku 2003 129 775,20

Sieć kanalizacyjna ul. Woj. 
Polskiego do działek

10 549,98

System napowietrzania na 
oczyszczalni ścieków 

32 616,80

Sieć kanalizacyjna ul. K. Wielkiego 30 187,43
Podsumowanie roku 2003 131 141,94

2004 Sieć wodociągowa ul. Warcka i Magazynowa 7 200,00

Kanalizacja sanitarna, przepompownia 
ścieków na Osiedlu Bema 

116 658,63

Sieć kanal. sanit. z przyłączami ul. 
Poniatowskiego- Ogrodowa 

245 503,10

Podsumowanie roku 2004 369 361,73

Inne 24 229,25

Lata Realizowane przez PUWiS Realizowane przez Gminę
Nazwa Koszt Nazwa Koszt

Pompa do piaskownika OŚ 
Nowogard

2 478,08

Pompa Sewabloc OŚ Nowogard 12 295,00
Stacja dozowania PIX OŚ 

Nowogard
4 570,00

Podsumowanie za rok 2004 43 572,33
2005 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku 

ul. Nadtorowa 1
10 504,69

Podsumowanie za rok 2005 10 504,69
Sieć wodociągowa Strzelewo ( + 

przyłącze)
42 964,50

Sieć wodociągowa Krasnołęka ( + 
przyłącze)

22 471,66

Pompa głębinowa 6 452,35
Pompa głębinowa Błotno 3 447,60

Sprężarka tłokowa SUW Czermnica 1 867,21
Odżelaziacz SUW Wyszomierz 17 432,72
Stacja zlewcza typ STZ dla OŚ 42 832,94

Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki 4 681,25
Kanalizacja sanitarna i 

przydomowa przepompownia ul. 
Kilińskiego (+ przyłącze)

49 686,19

Inne 256 861,36
Podsumowanie roku 2005 448 657,78

2006 Sieć wodociągowa i przyłącza do 
budynku nr 16 ul. Kościuszki

7 287,28 BRAK  -

Sieć wodociągowa z przyłączami 
do działek ul. Woj. polskiego 

7 100,26 Podsumowanie roku 2006 -

Sieć wodociągowa Karsk 8 062,01
Przyłącze wodociągoweul. Boh. 

Warszawy- Kluczyński 
2 696,97

Sieć wodociągowa z przyłączami 
ul. Armii Krajowej/Rieter

82 289,24

Pompa głębinowa Warnkowo 6 220,00
Pompa głębinowa z zabez. SUW 8 828,00
Sieć kanalizacyjna z przyłączami 

Monte Cassino
13 645,96

Sieć kanalizacyjna z przyłączami 
ul. Armii Krajowej/Rieter

114 382,89

Inne 23 547,57
Podsumowanie roku 2006 274 060,08

2007 Sieć wodociągowa z przyłączami 
Miętno

306 449,43 Sieć wodociągowa Nowogard-Kulice-
Wierzbięcin-Ostrzyca

1 338 090,97

Sieć wodociągowa ul. 
Kochanowskiego dz. 118,152

6 400,00 Podsumowanie roku 2007 1 338 090,97

Lista inwestycji wykonanych na sieci wodno-kanalizacyjnej w okresie 2000-2015
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Firma Toyota Kozłowski Sp z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje kandydatów 

na stanowisko:

SPRZEDAWCA 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Oferty prosimy kierować na adres: 
ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard

Wszelkie informacje można uzyskać również 
pod nr telefonu 91 392 56 04

Sieć wodociągowa  ul. Roosevelta 22 273,36
Inne 205 781,51

Podsumowanie roku 2007 543 748,30
2008 Sieć wodociągowa ul. Kościuszki 24 840,05 Elektrownia wiatrowa- 2 041 073,23

Zakup i montaż systemu 
alarmowego na OŚ

2 574,38 Podsumowanie roku 2008 2 041 073,23

Pompa głębinowa z silnikiem 5 508,92
Pompa głębinowa SUW Jarchlino 5 508,92

Sprężarka SUW Maszkowo 2 752,46
Sprężarka SUW Glicko 2 624,95

Sprężarka SUW Wyszomierz 2 624,95
Inne 16 882,08

Podsumowanie roku 2008 63 316,71
Lata Realizowane przez PUWiS Realizowane przez Gminę

Nazwa Koszt Nazwa Koszt
2009 Sieć wodociągowa ul. Nadtorowa 6,500,00 BRAK -

Sieć wodociągowa Karsk 11 973,91 Podsumowanie roku 2009  -
Sieć wodociągowa z hydrantem 

podziemnym
1 000,00

Inne 32 757,64
Sonda pH- OŚ 8, 555,15

Podsumowanie roku 2009 60 686,70
2010 Sieć wodociągowa od ul. Zielonej 

do ul. 3-go Maja
7 912,92 Sieć wodociągowa ( odcinek) ul. Cmentarna 

15a
47 000,00

Sieć wodociągowa Nowogard- 
Gardno-Olchowo z przyłączami

333 406,18 Rurociąg tłoczny( odcinek) ul. Cmentarna 
15a

37 500,00

Sieć wodociągowa Przybylski ul. 
Poniatowskiego 

13 785,67 Sieć kanalizacyjna ( odcinek) ul. Cmentarna 
15a

6 502,27

Inne 80 437,47 Przepompownia ścieków Pl ul. Cmentarna 
15a 

39 250,50

Podsumowanie roku 2010 435 542,22 Sieć wodociągowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 247 646,59
PUWiS razem 2000-2010 2 042 800,62 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompownią ścieków ul. Sikorskiego
246 831,61

Podsumowanie roku 2010 624 730,97
Gmina razem 2000-2010 14 073 882,69

2011 Sieć wodociągowa 13 260,00 Sieć wodociągowa przesyłowa Błotno- 
Łęgno wraz z siecią rozdzielczą

455 506,98

Studnia głębinowa nr 3 Błotno 78 354,26 Podsumowanie za rok 2011 455 506,98
Inne 68 777,32

Podsumowanie roku 2011 160 391,58
2012 Sieć wodociągowa ul. Grota 

Roweckiego
18 964,92 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Bema 

15-18
94 010,01

Sieć wodociągowa obręb 
Warnkowo

19 473,00 Podsumowanie roku 2012 94 010,01

Siec kanalizacyjna ul. Grota 
Roweckiego

33 125,90

Pompa pozioma, stacja 
podnoszenia ciśnienia

2 682,91

Podsumowanie roku 2012 74 246,73
2013 Studnia głębinowa Boguszyce 13 325,00 BRAK -

Studnia głębinowa Boguszyce 13 325,00 Podsumowanie roku 2013 -
Agregat prądotwórczy 14 576,01

Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. 
Woj. Polskiego

363 164,21

Modernizacja układu sterowania 
automatyką na OŚ

27 735,27

Generator prądu typ Qas- SUW 16 938,50
Lata Realizowane przez PUWiS Realizowane przez Gminę

Nazwa Koszt Nazwa Koszt
Inne 35 497,60

Budynek agregatorni 2 056,27
Podsumowanie roku 2013 486 617,86

2014 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
ul. Roosevelta-Armii Krajowej 

133 695,02 Brak -

Sieć wodociągowa przesyłowa 
Strzelewo-Świerczewo

104 272,09 Podsumowanie roku 2014 -

Sieć wodociągowa w Błotnie 20 844,93
Pompa głębinowa/SUW Osowo 7 430,53

Podsumowanie za rok 2014 266 242,57
2015 Sieć wodociągowa ul. Promenada 153 067,21 Brak -

Sieć wodociągowa ul. Monte 
Cassino

3 264,00 Podsumowanie roku 2015 -

Sieć kanalizacyjna ul. Monte 
Cassino

4 896,00

Sieć wodociągowa ul. Asnyka 99 173,50
Inne 86 994,78

Podsumowanie roku 2015 347 395,49
2016 Sieć wodociągowa dz. 152 obręb 4 9 100,00 BRAK -

Sprężarka tłokowa -SUW 
Maszkowo

2 299,00 Podsumowanie roku 2016 -

Inne 94 345,30
Podsumowanie roku 2016 105 744,30

PUWiS 2000-2015 3 377 694,85 Gmina 2000-2015 14 623 404,68
PUWiS 2011-2015 1 334 898,00 Gmina 2011-2015 599 521,00

Warnkowo. Budowa sieci wodno-kalizacyjnej, to jedna z ostatnich inwestycji PUWiS, szacowana na ponad 
1,5 mln złotych

Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

OGŁOSZENIE
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Sprzedam 
działkę budowlaną 

przy ul. Górnej 
o pow. 25 arów 

w dzielnicy 
przemysłowej Nowo-

gardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadze-

nia każdej działalności. 
695 100 700

Środy na Torze 2016 – przed nami wielki finał

Chrabąszcze powalczą o medale
za nami już dziewięć serii cyklu wyścigów na szczecińskim torze kolarskim „Środy na torze”. W najbliższą środę (6 lipca), kolarze zmierzą się w finało-
wej 10 serii, która zadecyduje o klasyfikacji końcowej. W tym roku trzech zawodników Chrabąszczy nowogard, stanie przed szansą wywalczenia medalu. 

Po dziewięciu seriach lide-
rem całego cyklu w najmłod-
szej kategorii - przedszkola-
czek (rowery biegowe) jest Bo-
lesław Chomicz, reprezentują-

cy LKK Chrabąszczy Nowo-
gard. Młodziutki kolarz po-
mimo tego, że opuścił trzy se-
rie, ma na koncie 59 punktów 
i o 4 oczka wyprzedza wiceli-
dera. W najbliższą środę Bole-
sław Chomicz może postawić 
kropkę nad „i”, dzięki czemu 
ten urodzony w 2012 roku ko-
larz, wywalczy swój pierwszy 
złoty medal.  

Bardzo ładnie sytuacja 
przedstawia się w kategorii 
Żak, w której startuje Nikola 
Wielowska oraz Hubert Gry-
gowski. Podopieczni Ryszarda 
Posackiego pozostają w wal-
ce o medale. Świetnie spisu-
jąca się na torze Nikola Wie-
lowska, po swoich kolejnych 
zwycięstwach w poszczegól-
nych seriach, plasuje się w kla-
syfikacji generalnej na 2. miej-
scu, z liczbą149 punktów. Ni-
kola do liderki z Ratusza Ma-
szewo traci 18 punktów, nato-
miast nad trzecią w zestawie-
niu zawodniczką posiada 15 
punktów przewagi. Te różni-
ce są znaczące i najprawdo-
podobniej Nikola Wielowska 

utrzyma swoją drugą pozy-
cję i wywalczy srebrny medal. 
Wraz z dziewczynami, startu-
ją chłopcy, którzy są młodsi od 
zawodniczek. Najlepiej spo-
śród wszystkich Żaków, pre-
zentuje się Hubert Grygowski, 
który uzbierał do tej pory 131 
punktów i zajmuje 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Do 
trzeciej zawodniczki Grygow-
ski traci jedynie 3 punkty, za-
tem jego dobre starty w fina-
le, mogą zapewnić mu awans 
na 3. miejsce i brązowy medal. 

Niestety bez szans na medal 
w kategorii Młodzik pozostał 
Jacek Fecak, który plasuje się 
na 6. miejscu. Kolarz z Nowo-
gardu uzbierał do tej pory 119 
punktów i do podium traci już 
44 oczka. Warto jednak dodać, 
że Jacek Fecak opuścił 3 serie. 
W kategorii Junior Młodszy 
startowali również Damian 
Teodorczyk i Mateusz Gliw-
ka, jednak opuścili dużą ilość 
serii, przez co pozostają bez 
szans na awans do pierwszej 
dziesiątki cyklu. 

KR  Nikola Wielowska - w środku i Hubert Grygowski- z prawej, w najbliższą środę po-
walczą o medale cyklicznych zawodów Środy na Torze

Na zdjęciu Bolesław Chomicz, który 
w finale może wywalczyć złoty medal 
całego cyklu

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – V Runda

W Ostrowie tylko Jamroży
W niedzielę (3 lipca), w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się V runda Mistrzostw Strefy Polski zachodniej. Klub Motorowy Cisy nowogard reprezento-
wał jedynie tomasz Jamroży, startujący w klasie MX Quad Open. 

Tomasz Jamroży wciąż ma 
duże szanse na zwycięstwo w 
klasyfikacji generalnej obecne-
go sezonu. Dlatego zawodnik 
KM Cisy, jako jedyny pojawił 
się w Ostrowie Wielkopolskim 
aby walczyć o kolejne punkty. 
Stanąć na podium jednak nie 
było łatwo. Już podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego, pozosta-
li zawodnicy osiągali lepsze cza-
sy, wysoko unosząc poprzeczkę. 
Tomasz Jamroży najlepszy czas 
uzyskał podczas 2 okrążenia, ale 
jego wynik plasował go dopie-
ro na 8. miejscu. Zawodnik KM 
Cisy stanął jednak na wysoko-
ści zadania podczas pierwszego 
biegu. Tomasz Jamroży pokonał 
9 okrążeń z czasem 21:38.913 
i wywalczył 40 punktów za za-
jęcie 3. miejsca. Lepsi od nie-
go byli jedynie Roman Gwiazda 
z KM Chojna oraz Jakub Mił-
kowski z MKS Tryb Częstocho-
wa. W drugim wyścigu czołowi 
zawodnicy pokonali 7 okrążeń. 
Najszybszy ponownie był Ro-

man Gwiazda, na drugim miej-
scu uplasował się Paweł Bartko-
wiak z WKM Wschowa, z ko-
lei podium uzupełnił Łukasz 
Lorenc z Pro Racing Team. To-
masz Jamroży do zwycięzcy 
stracił ponad 40 sekund i z wy-
nikiem 17:18.639 wywalczył 
35 punktów, zajmując 6. pozy-
cję. W sumie Tomasz Jamroży 
w Ostrowie Wlkp. zgromadził 
za dwa starty 75 punktów i po-
mimo tego, że taką samą liczbę 
punktów miał na koncie Łukasz 
Lorenc, to jednak zawodnik Pro 
Racing Team stanął na najniż-
szym stopniu podium klasyfika-
cji zawodów, a Tomasz Jamro-
ży musiał zadowolić się 4. miej-
scem. 

Co najważniejsze, po V Run-
dach Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej, które odbywa-
ły się odpowiednio w Obor-
nikach, Więcborku, Rosówku, 
Nowogardzie i teraz w Ostrowie 
Wlkp., Tomasz Jamroży w kla-
syfikacji całego sezonu ma na 

koncie 399 punktów i zajmuje 
3. miejsce. Liderem jest Łukasz 
Lorenc z liczbą 421 punktów 
na koncie, z kolei na 2. miejscu 
plasuje się Paweł Bartkowiak z 
WKM Wschowa, który uzbie-
rał 406 punktów. Jamroży nad 4. 
pozycją ma przewagę 26 punk-
tów, zatem zawodnik KM Cisy 
wciąż pozostaje w walce o zwy-
cięstwo w całym sezonie, w kla-
sie MX Quad Open. 

KR

Tomasz Jamroży zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji sezonu i wciąż ma duże szanse 
na zwycięstwo w całym cyklu Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieSzkanie 
właSnościowe na wSi 
koło reSka (pow. ło-
beSki), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, 
c.o., tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po 
byłym sklepie w Karsku. 609 245 
816 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53, 61 m2, dwa pokoje I piętro, 
Grzęzno – nowe bloki. Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Garaż do wynajęcia ul. Jana 
Pawła II,cena 130 zł / mies.tel. 
692549667.

• Dom na wsi parterowy koło No-
wogardu, 55 tys. 91 45 25 448, 66 
72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupoko-
jowego, bezczynszowego. 601 
493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, 
z garażem. Tel. 608 853 710

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
z garażem w Nowogardzie. Tanio. 
600 177 163

• Sprzedam pilnie całe pietro ka-
mienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniem po byłej przychod-
ni lekarsko-stomatologicznej o 
pow. ok. 300m2 w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Idelana na hotel, przed-
szkole, działalność gospodarczą. 
Cena do uzgodnienia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. 
Armii Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 
• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-

trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

•	 Sprzedam lokal pod działalność 
handlową. 517 357 653 

• Sprzedam lub wynajmę garaż na 
ulicy Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-
-budowlaną przy stacji benzyno-
wej w Olchowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 
a, Asnyka 3b. Cena 420 tys. 786 
919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje + aneks kuchenny z salonem. 
509 528 688

• Sprzedam dziakę ogrodową 
1200m2 w Osinie cena 7500 zł do 
uzgodnienia. 602 189 041 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53,61 m2 dwa pokoje I piętro, 
Grzęzno (Nowe bloki) Cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•  Sprzedam mieszkanie przy uli-
cy Zamkowej 4, 3 pokoje 1 piętro 
(20,17,14) kuchnia łazienka wc 
schowek +garaż .Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 143 
840

•	 Sprzedam kawalerkę do remon-
tu 32 m2 z piwnicą i szopką w No-
wogardzie ul. Młynarska. Tel. 785 
600 270 lub 601 424 982 

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404 

• Sprzedam dużą kawalerkę ul. 15 
lutego po kapitalnym remoncie z 
wyposażeniem kuchni i łazienki, 
125 tys. do negocjacji. 694 161 
131

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta.  697 999 578 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk, przy drodze asfaltowej. 
691 664 658 

• Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkania dwa pokoje lub więk-
sze. 602 350 318

• Sprzedam pół domu Osowo, dział-
ka przy domu 28 arów, ładnie po-
łożone. 91 39 21 430, 696 404 840

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe 47,9m2 w Nowogardzie. 
661 657 343 

• Sprzdam mieszkanie na Armii 
Krajowej i garaż na Zamkowej. 
697 720 406 

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
około 30 m2 ul. Poniatowskiego. 
690 004 368,791 558 839 

• Sprzedam działkę budowlaną oko-
lice stadionu. 695 400 600

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 697 
980 702 

• Mieszkanie do wynajęcia. 663 
160 884

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

ROLNICTWO
• Sprzedam siano w kostach . 782 

036 086

• Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 
573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 
608 01 39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 
84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995
• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-

wanie siana. 608 01 39 95

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabia-
nie, mulczowanie. 508 404 704 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 
654 

• Sprzedam pług obracany trzyski-
bowy do C-360. 607 580 172 

•  Sprzedam dwa młode kucyki 
(klaczki). 790 521 126 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam słomę żytnią w kost-
kach,  rozsiewacz nawozu lejek 
200 zł, śrutownik Bąk 200 zł. 608 
791 487

• Precyzyjny siew kukurydzy, rze-
paku, koszenie łąk i zbiór, orka, 
talerzowanie, FHUP MICHLAS. 
TEL.508 503 650

• Sprzedam pług do orki głębokiej 
norweski, typ KVENAND, cztero-
skibowy. Cena 3000 zł do ugod-
nienia. 724 049 451 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych 
Bohaterów Warszawy 21. Tel. 91 
39 20 307 

• Sprzedam prosiaki. 513 045 201 

USŁUGI
• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-

py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot	 podatku	 Z	 pra-
cy	 rodZinne,	 urlopo-
we:	 niemcy,	 Holandia,	
austria,	 anglia,	 Belgia,	
norwegia.	tel.	 71	 385	 20	
18,	601	759	797	

• Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: bu-
dowa domów od postaw, da-
chy, więźby dachowe, docieple-
nia,stropodocieplenia, adaptacja 
poddaszy. Tel. 693 295 955 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Trans-
it-maxi. 503 153 159 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego, ogrodzenia, alta-
ny, oczka, grille, tarasy. 722 154 
477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• TRANSPORT – PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie tra-
wy, glebogryzarka, opryski i inne 
prace ogrodnicze. 500 789 687 

•	 KOREPETYCJE	 Z	 MATEMATYKI	
PROFESJONALNE	 PRZYGOTO-
WANIE	DO	ZALICZEŃ	I	EGZA-
MINÓWPOPRAWKOWYCH	 DLA	
LICEALISTÓW	 I	 STUDENTÓW	
tel.	 600	 924	 128	 mail:	 iwo-
nand1@wp.pl

• Usługi ogrodnicze glebogryzarka, 
koszenie trawy, żywopłoty i inne. 
500 789 687 

• Korepetycje z matematyki. 608 
158 430

PRACA
• Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

• Nowopowstająca APTEKA w No-
wogardzie zatrudni kierownika, 
magistra, technika farmacji i po-
moc apteczną z doświadczeniem. 
Aplikacje z dopiskiem: “nowo-
gard praca” proszę przesyłać na 

adres: praca@aptekadyzurna.pl. 
Kontakt: 602400030

• Zatrudnię do sklepu spożywczo-
-monopolowego. 797 394 807

• Przyjmę do pracy przy ogrodze-
niu. 607 654 692 

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność obsłu-
gi kasy fiskalnej. 603 688 266

•   ŚLUSARZA, SPAWACZA. 503 
032 234 

• Zatrudnię osoby do pomocy przy 
pracach w zakładzie stolarskim. 
503 084 687

• Poszkuje pracownika do warszta-
tu metalowego. 503 032 234 

• Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię na czas wakacji me-
chanika samochodowego – 
ucznia. 509 528 688

• Poszukuje pracownika do drob-
nych prac w gospodarstwie, za-
pewniam mieszkanie. 502 219 
975 

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Kontakt: 603 948 214, 663 
161 899

• Zatrudnię pilnie : stolarz me-
blowy, stolarz stolarki ogólnej 
(okienne, drzwiowe itp), mile wi-
dziane prawo jazdy kat.B i do-
świadczenie. Wynagrodzenie 
atrakcyjne. 606 830 893

• Pracownik, mechanik samocho-
dowy, na serwis ogumienia, Ża-
bowo 9a. 91 39 106 08

• Zatrudnię do pracy małżeństwo 
na fermę, dobre warunki płaco-
we. 502 56 23 78 

INNE
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 
538 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, 
czerwoną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915  

• Sprzedam drewno opałowe. 609 
931 915 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 
580 172 

• Sprzedam meble: szafa narożna, 
regał, komoda i fotel rozkładany 
jednoosobowy. 607 994 804 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czer-
woną oraz kamień. 664 045 415 

• Sprzedam tanio sosnę oraz inne 
drzewa liściaste kominkowe, 
opałowe z dowozem. 663 349 
053

• Sprzedam głęboki wózek, retro. 
Cena 900zł do negocjacji. 881 
238 037 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy,  

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę

Wyjedź z nami
 w lipcu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

tel. 91 506 55 55

Producent mebli 
poszukuje 

wykwalifikowanych 
stolarzy oraz montażystów. 

Wysokie zarobki.
 511 626 806
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AutO zAbezPIeCzenIA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

OGŁOSZENIE

Zajęcia dla najmłodszych w 
Bibliotece 

„Poranki Malucha” 
– zakończenie 
 Dnia 29 czerwca, o godz. 11:00, w czytelni dla dzieci od-
było się uroczyste zakończenie cyklicznych zajęć dla naj-
młodszych pn. „Poranki Malucha”. Dzieci otrzymały dy-
plomy upamiętniające udział w spotkaniach. 

W każdy wtorek i środę, od 
godz. 11:00, dzieci w wieku od 2 
do 5 lat wraz z rodzicami uczest-
niczyły w zajęciach. Utrzymywa-
ła się stała 10-12 osobowa gru-
pa dzieci /Wiktoria, Julia, Ad-
rian, Ewa, Justynka, Lena, Emil-
ka, Pola, Basia, Karolek i Liwia/. 
Rodzice przywozili swoje pocie-
chy nawet z okolicznych wiosek. 
W czasie zajęć czytane były książ-
ki dla najmłodszych, dodatko-
wo prowadzone zabawy rucho-
we oraz zajęcia manualne. Wie-

lu rodziców zdecydowało się na 
uczestnictwo swoich dzieci w 
„Porankach Malucha”, ponieważ 
to świetna adaptacja w grupie ró-
wieśników, a jednocześnie przy-
gotowanie przed pójściem do 
przedszkola. 

Zapraszamy do Biblioteki nowe 
dzieci wraz z rodzicami na kolej-
ny sezon z cyklu „Poranki Malu-
cha”, po przerwie wakacyjnej. Do 
zobaczenia we wrześniu!

Inf. Własne 

W zajęciach  w Bibliotece uczestniczyło systematycznie kilkanaścioro dzieci

Turniej Piłki Nożnej w Maszkowie

Wojcieszyn najlepszy
W sobotę (25 czerwca), na boisku w Maszkowie, z okazji Dnia Dziecka został zorgani-
zowany turniej piłkarski. najskuteczniejsi okazali się reprezentanci Wojcieszyna, którzy 
zwyciężyli w turnieju. 

 Turniej został zorganizowa-
ny przez Gospodarstwo Rol-
ne „Visonex” Zbigniewa Piąta-
ka, który wybudował w Masz-
kowie boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, na którym rywali-
zowali młodzi piłkarze oraz pił-
karki. W organizacji pomogło 
sołectwo Maszkowo. Nagrody 
ufundował główny organizator, 
poza tym nie zabrakło również 
innych atrakcji przygotowanych 
dla dzieci podczas ich święta. W 
turnieju piłkarskim zwyciężyli 
zawodnicy z Wojcieszyna, któ-

rzy w finale pokonali gospoda-
rzy z Maszkowa. Na najniższym 
stopniu podium uplasowali się 
piłkarze z Jarchlina. Dla wielu 
młodych zawodników, turniej 
był również formą prezentacji 
swoich umiejętności. Niektórzy 
z piłkarzy otrzymali zaprosze-
nia na treningi grup młodzie-
żowych Pomorzanina. – Turniej 
na Norliku wygrał zespół z Woj-
cieszyna, który w składzie ma 
dwóch naszych młodych piłkarzy. 
Po turnieju czterech niezrzeszo-
nych chłopców z takich miejsco-

wości jak Maszkowo, Wojcieszyn 
i Jarchlino, otrzymało zaprosze-
nie na treningi do naszego klubu 
– informuje prezes Pomorzani-
na, Marcin Skórniewski. Trzeba 
przyznać, że obecność przedsta-
wicieli nowogardzkiego klubu to 
również duża nagroda dla mło-
dych piłkarzy, którzy w ten spo-
sób poczuli się docenieni. Wie-
rzymy, że podobne turnieje na 
terenie naszej gminy owocować 
będą rozwojem nowych piłkar-
skich talentów. 

KR

Na zdjęciu zwycięski zespół z Wojcieszyna. foto- UM Nowogard
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14

 

(budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

UWAGA: zmiana adresu od 1.08.2016 
- Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Rok założenia 1992

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Reklama

ReklamaReklama

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Wyniki matur 2016

LO nr 2 po raz kolejny 
najlepsze

Czytaj s. 3

Czytaj s. 12

Max  
Labocha  
w kadrze  
Polski!

W numerze
4-stronnicowa

GaZeTa  
FeSTIWalOWa
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W skrócie

Trwa wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1. Wymuro-
wano już nowy cokolik, zamontowano dwie bramy ogrodzeniowe i ob-
sadzono słupki, do których zostaną przymocowane ostatnie elementy 
ogrodzenia. Inwestycję finansuje gmina. Oprócz ogrodzenia w SP 1, w 
ramach wakacyjnych napraw, trwa także uzupełnianie ubytków w tyn-
kach na sali gimnastycznej. MS

Na zdjęciu jeden z kilku znaków, w tym przypadku ten ustawiony 
przy skrzyżowaniu ul. Bankowej z 700-lecia, jakie pojawiły się na wszyst-
kich drogach, które prowadzą do skrzyżowania przy ul. Boh. Warszawy 
z ul Poniatowskiego, gdzie obecnie trwa budowa ronda. Na taką „mar-
ketingową” formę komunikacji z potencjalnie niezadowolonymi zmia-
ną organizacji ruchu, której wprowadzenie było konieczne ze względu 
na prowadzoną inwestycję, zdecydowało się PRD, wykonawca budowy 
ronda. Warto dodać, że PRD od samego początku robi wszystko, aby w 
miarę możliwości minimalizować utrudnienia dla kierowców, związane 
z budową nowego skrzyżowania. Dla przykładu, kiedy pozwala na to 
harmonogram robót, ruch ulicą Boh. Warszawy odbywa się normalnie 
a nie wahadłowo.  To pomaga uniknąć korków, zwłaszcza, kiedy ludzie 
wracają z pracy lub w weekendy. MS

Jedna z mieszkanek Trzechla powiadomiła redakcję, że na miejsco-
wym cmentarzu panuje nieporządek. Chodzi o nagrobki, którymi jak 
widać nie ma się już kto zająć, a  porastają one wysoką trawą i chwa-
stami. Ponoć jakiś czas temu wykoszono alejki pomiędzy grobami, ale 
już same mogiły pozostawiono w takim stanie, jak na zdjęciu. Mamy na-
dzieję, że po naszej interwencji gmina niezwłocznie zajmie się tym te-
matem, zwłaszcza że dotyczy to miejsc pamięci po zmarłych, którym na-
leży się szacunek. MS

Burmistrz na wakacjach dzieci oszczędza 

W tym roku bez półkolonii 
Po raz pierwszy gmina Nowogard nie zorganizowała wakacyjnych półkolonii w szkołach. 
Jak wieść niesie, w ten sposób burmistrz postanowił nieco zaoszczędzić na oświacie. Pyta-
nie tylko dlaczego, skoro dopiero co radnym wmawiano, by szkołom zabrać pieniądze, bo i 
tak mają ich za dużo. 

Było tradycją, że w okresie wa-
kacji, ale również ferii zimo-
wych, w wybranych szkołach or-
ganizowano półkolonie. Mogły w 
nich uczestniczyć wszystkie chęt-
ne dzieci, których rodzice wcze-
śniej zadeklarowali udział dziec-
ka w zajęciach. Półkolonie prowa-
dzili wykwalifikowani nauczycie-
le wychowania wczesnoszkolne-
go. Dzieciaki miały zapewnioną 
podczas zajęć opiekę medyczną. 
Rok temu w wakacje, takie zajęcia 
organizowano chociażby w SP nr 
1. Uczestniczyło  w nich 50 dzie-
ci, którymi opiekowało się 3 pe-
dagogów. 

W tym roku jednak, ku zasko-
czeniu samych szkół jak i rodzi-
ców, gmina z organizacji, a tym 
samym dofinansowania półko-
lonii zrezygnowała. Taką decy-
zję podjął burmistrz Robert Cza-
pla, bo jak się dowiedzieliśmy nie-

oficjalnie, w ten sposób chciał 
oszczędzić trochę pieniędzy. Dla-
czego  akurat na dzieciach, tego 
do końca nie wiadomo, a przynaj-
mniej UM tego nie wyjaśnił. Nie 
ma też informacji, na co te cięż-
ko zaoszczędzone środki, będą 

wydane w przyszłości... Pomija-
jąc już fakt, że wszystko to pozba-
wione jest logiki. Wszak dopie-
ro co radnym proponowano, by 
zdjęli z budżetu oświaty 300 tysię-
cy złotych bo ponoć szkoły i tak 
mają za dużo pieniędzy i do koń-
ca roku nie zdążą wszystkiego wy-
dać. Teraz na oświacie znów chce 
się oszczędzać. 

Jedyną formą, jaką gmina pró-
buje zastąpić tradycyjne półkolo-
nie, są zajęcia jakie dla dzieci or-
ganizowane są w ramach działań 
o charakterze profilaktycznym w 
świetlicy „Promyk”. Oferta ta jed-
nak jest skierowana do określo-
nej grupy dzieci, głównie objętych 
pomocą społeczną i ma niewie-
le wspólnego z funkcją jaką pełni-
ły letnie kolonie organizowane w 
szkołach publicznych. 

MS

Świetlica Środowiskowa "Promyk" - to tu spędza się dzieci z OPS w ramach nowej 
formuły półkoloni, jaką zaproponowała gmina.

Na placu zabaw przy SP nr 1 pusto. W zeszłym roku można było tutaj spotkać 
uczniów uczestniczących w półkoloniach, jakie odbywały się w tej szkole.

Czy tym razem znajdzie się chętny? 

Piwnica po raz czwarty 
Gmina po raz kolejny szuka chętnego na dzierżawę piwnicy pod ratuszem. Tym razem o 
połowę zmniejszono cenę wywoławczą stawki za dzierżawę lokalu. 

Kilka dni temu, ukazało się 
trzecie już w tym roku ogłosze-
nie o przetargu na dzierżawę po-
mieszczeń w piwnicy ratusza. Po 
raz pierwszy gmina wystawiła lo-
kal do wynajęcia w zeszłym roku, 
w kwietniu.  Tym samym jest to 
już czwarta próba znale-
zienia dzierżawcy loka-
lu pomieszczeń pod ra-
tuszem. 

Teraz Urząd Miejski 
zdecydował się obni-
żyć cenę wywoławczą za 
dzierżawę lokalu. W po-
równaniu do ostatnie-
go ogłoszenia, które uka-

zało się w marcu tego roku, staw-
ka ta zmalała niemalże o połowę 
i wynosi 950 zł/netto miesięcznie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 
1 sierpnia 2016 r, o godz. 10:00, 
w sali obrad Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie, Plac Wolno-

ści 1. Postąpienie ustalone zosta-
ło na 100,00 zł stawki wywoław-
czej czynszu dzierżawnego. 

Gmina chce, aby potencjal-
ny dzierżawca w lokalu prowa-
dził działalność gastronomiczną. 
Zgodnie z ogłoszeniem o przetar-

gu, umowa wynaj-
mu ma obowiązy-
wać na 10 lat. 

Przypomnijmy, 
że w lokalu tym 
funkcjonowała po-
pularna  restauracja 
„Caffe” Piwnica. 

MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Reklama

Reklama

Reklama Reklama

nazwa szkoły
tegoroczni 
absolwenci

przystąpili do 
egzaminu

zdali egzamin 
w I terminie

uprawnieni do 
poprawki

% zdawalności

Zespół Szkół nr 1                                   
I Liceum Ogólnokształcące                     
im. Stefana Żeromskiego                        
w Goleniowie

104 104 84 20 80,8

Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, 
Technikum Nr 1

106 68 37 21 54,4

Zespół Szkół Ogólnokształcących           
Nr 1 w Nowogardzie,                                          
I Liceum Ogólnokształcace im. 
Emilii Gierczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych            
w Maszewie,                              
Technikum Nr 1       

18 8 1 4 12,5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie, Technikum Nr 1

93 59 23 21 39,0

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Goleniowski - 2016 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące
w Nowogardzie

76 76 74 1 97,3

81 66 46 19 69,7

Wyniki matur 2016

LO nr 2 po raz kolejny najlepsze
W tym tygodniu opublikowano wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Wśród szkół średnich  w naszym powiecie zdecydowanie najlepsi okaza-
li się uczniowie z LO nr 2 w Nowogardzie. Ta zarządzana przez dyrektora Leszka Becelę szkoła, od lat według rankingów oświatowych, należy do czołów-
ki szkół nie tylko w naszym powiecie, ale także województwie. Wyniki tegorocznych matur  po raz kolejny potwierdziły zdecydowaną dominację nowo-
gardzkiej palcówki oświatowej.

 Do egzaminów z wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych w 
części ustnej i części pisemnej w 
skali kraju w  2016 roku, przystą-
piło 258 372 tegorocznych absol-
wentów szkół ponadgimnazjal-
nych (liceów ogólnokształcących 
i techników). Wszyscy absolwen-
ci, którzy ukończyli szkołę w 2016 
r., obowiązkowo przystępowa-
li do egzaminu maturalnego: 1. 
w części ustnej z (a) języka pol-
skiego oraz (b) wybranego języ-
ka obcego nowożytnego 2. w czę-
ści pisemnej z (c) języka polskie-
go, (d) matematyki oraz (e) wy-
branego języka obcego nowożyt-
nego. Absolwenci szkół lub od-
działów z nauczaniem języka da-
nej mniejszości narodowej obo-
wiązkowo przystępowali również 
do egzaminu maturalnego z na-
uczanego języka, zarówno w czę-
ści ustnej, jak i w części pisem-
nej. Tegoroczni absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych – zgodnie z 
zasadami przeprowadzania egza-
minu maturalnego w nowej for-
mule, obowiązującej od 2015 r. – 
obowiązkowo przystępowali rów-
nież do egzaminu maturalnego z 
wybranego przedmiotu na pozio-
mie rozszerzonym, a w przypad-
ku języków obcych nowożytnych 
– na poziomie rozszerzonym 
albo dwujęzycznym. Do egzami-
nu maturalnego w maju 2016 r. 
przystąpili również absolwenci 
wszystkich typów szkół z lat ubie-
głych, którzy dotychczas nie uzy-
skali świadectwa dojrzałości, oraz 
tacy, którzy uzyskali świadectwo 
dojrzałości we wcześniejszych la-
tach, a w maju 2016 r. przystąpili 
ponownie do egzaminu matural-
nego w celu podwyższenia wyni-
ku egzaminacyjnego albo uzyska-
nia wyniku z nowego przedmio-
tu.

Wyniki
Opublikowano  w tym  tygo-

dniu  wyniki wstępne  matur (peł-
ne i szczegółowe będą dopiero we 
wrześniu po poprawkach sierp-
niowych). Wynika z nich, że w 
skali kraju egzamin maturalny 
we wszystkich typach szkół po-
myślnie zaliczyło 79,5% zdają-
cych, w tym w Liceach Ogólno-
kształcących  85,2 %,  a w Techni-
kach  68,4%. Prawo do poprawki 
w sierpniu (osoby które nie zdały 
jednego egzaminu) uzyskało ogó-
łem 15 % zdających, w tym odpo-
wiednio w liceach 10,8 %, a tech-
nikach w 23,2 %...

Odpowiednie wyniki w naszym 
województwie są niższe aniżeli 
średnio w kraju i przedstawiają się 
następująco - odsetek wyników 
pomyślnych - 76 %, w tym w lice-
ach – 80%, a w technikach – 68%. 

Prawo do poprawki przysługuje: 
17 % zdających, w tym w liceach-  
14%, a w technikach – 22%

Z przedmiotów obowiązko-
wych uczniowie na wszystkich 
poziomach znacznie lepiej zda-
li język polski aniżeli matema-

tykę. Wyniki egzaminów ma-
turalnych w naszym powiecie, 
w tym 3 nowogardzkich szkół 
średnich przedstawiamy w za-
łączonej to tekstu tabeli. Zdecy-
dowanym liderem, pod wzglę-
dem uzyskanej przez maturzy-

stów średniej egzaminu matu-
ralnego, jest w naszym  powie-
cie nowogardzka szkoła LO nr 
2. Ta zarządzana przez dyrek-
tora Leszka Becelę szkoła, od 
lat  według rankingów oświato-
wych, należy do czołówki szkół 

nie tylko w naszym powiecie, ale 
także w województwie. Wyniki 
tegorocznych matur po raz ko-
lejny potwierdziły zdecydowa-
ną dominację tej  nowogardz-
kiej palcówki oświatowej. Gra-
tulujemy dyrekcji, personelowi i 
uczniom LO nr 2. Niestety szko-
ła ta w nowogardzkiej oświacie 
stanowi chlubny, ale wyjątek – 
wyniki egzaminów końcowych 
osiągane przez uczniów innych 
nowogardzkich szkół zarówno 
średnich, ale także gimnazjów 
i szkół  podstawowych, niestety 
sytuują się na ogół poniżej śred-
nich krajowych, wojewódzkich, 
a nawet powiatowych.

sm
Uczniowie z I LO w trakcie pisania matury
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Przycinają  drzewa  nad jeziorem

Czołgu nie zatrzymasz ….
Sprawdźcie czy w każdym okresie można prowadzić prace przycinania koron drzew – pyta telefonicznie nasz  Czytelnik. Sprawdziliśmy - jak się okazuje 
przycinka drzew powinna być prowadzona w określonych porach roku i to nie tylko z powodu prawideł wegetacyjnych samych drzew, ale także z uwagi na 
wymogi wynikające z rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt – w tym ptaków.

W naszej gminie praca wre i na 
dodatek jeszcze to dobrodziejstwo 
w postaci rzeszy robotników jest 
„za darmo”- więźniowie pracu-
ją bowiem za darmo, interwenci 
z biura pracy też za darmo. Mają 
więc „paniska” niewolników nie 
przymierzając, jak u Faraona czy 
jakiegoś Nerona było kiedyś nor-
mą. Tym razem w ramach  reali-
zacji  kolejnego „planu czterolet-
niego” odbudowy ze zniszczeń 
„po-kaziowych”,  wzięto się za cię-
cie drzew w okolicach pl. Szarych 
Szeregów. Tyle że jak się okazuje 
w tym przypadku nie każda pora 
roku jest właściwa do takich czyn-
ności, a w niektórych okresach są 
one nawet, zakazane.

-Sprawdźcie czy w każdym okre-
sie można prowadzić prace przy-
cinania koron drzew – pyta tele-
fonicznie nasz  Czytelnik - czy to 
co wyczyniają teraz nad jeziorem 
nie jest zakazane ze względu na  
ochronę miejsc lęgowych ptaków - 
kończy.

 Jak się zorientowaliśmy przy-
cinanie koron drzew prowadzone 
jest aktualnie w okolicach pl. Sza-
rych Szeregów. To jest obszar, na 
którym żyje i ma siedliska, także 
miejsca rozrodcze, ptactwo cho-
ciażby to  dość pospolite gatun-
kowo. Tylko, że jak przeczyta-
my sobie Rozporządzenie Mini-

stra Ochrony Środowiska w spra-
wie ochrony gatunkowej zwie-
rząt (w tym ptaków), to okazu-
je się, że ochrona miejsc rozrod-
czych i siedlisk dotyczy nawet ga-
tunków tych ptaków, które są bar-
dzo rozpowszechnione w naszych 
okolicach, z samych wróblowa-
tych jest tam wymienionych pra-
wie 200 gatunków. A ptaki jak 
wiadomo na drzewach, wśród li-
ści lubią się skrywać i gniazda za-
kładać. Nie tylko więc z powo-
dów okresów wegetacji samych 
drzew, ale także z uwagi na wymo-
gi prawnej ochrony ptaków nale-

żałoby dokonywać wszelkich prac 
pielęgnacyjnych (poza tymi, któ-
re są w trybie interwencji zdarze-
niowej np. po złamaniu się gałęzi 
czy konaru) wykonywać w okre-
sie po 15 września i do 28 lutego. 
Tak uważają  przedstawiciele LOP 
z którymi rozmawialiśmy, ale tak 
też wynika z przywołanego tekstu 
rozporządzenia, czytamy w nim  
m.in., że w stosunku do gatunków 
wymienionych w rozporządze-
niu (wymienione tu także gatunki 
ptaków spotykane w okolicy Sza-
rych Szeregów), zabrania się:

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, 
będących ich obszarem rozrodu, 
wychowu młodych, odpoczynku, 
migracji lub żerowania;

8) niszczenia, usuwania lub 
uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, 
legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zi-
mowisk lub innych schronień;

No ale, w gminie Naszej i Wa-
szej, najważniejsza nie jest prze-
cież racjonalność, mądrość, kul-
tura i wiedza - najważniejszy jest 
plan czteroletni, bo o wykonaniu 
iluś tam setek normy w ramach 
takiego  planu będzie można bęb-
nić w nieskończoność, tak jak do-
świadczeni towarzysze czynili to 
już drzewniej, w umiłowanych la-
tach niezakłócanego niczym roz-
woju demokracji i gospodarki  so-
cjalistycznej. sm

Korony drzew zostały przycięte również przy pierwszej bramie miejskiego kąpieli-
ska. Strach pomyśleć, w którym miejscu zostaną wyłączone łańcuchowe piły…Wszak 
nad brzegiem jeziora już drzewostan ogołocono, pod przyszłą ścieżkę rowerową. 

Normalnie można by przypuszczać, że to krajobraz po przejściu jakiejś nawałnicy, ale w Nowogardzie tej dewastacji drzew nie 
dokonała natura, tylko sama władza…

Oto jak w gminie traktuje się przedsiębiorców...

Chciał się porozumieć, ale pocałował klamkę
Stanisław Mosiniak, który zmuszony był zasypać piaskiem przejazd drogą przy byłej przesypowni cementu, wyszedł z propozycją porozumienia się z gmi-
ną co do przywrócenia drożności drogi. Burmistrz jednak z propozycji nie skorzystał. Wcześniej za to właściciela drogi oczerniono na oficjalnej stronie 
miasta. 

W odpowiedzi na prośbę wice-
burmistrza Krzysztofa Kolibskie-
go, St. Mosiniak wyraził zgodę na 
przekazanie drogi dla mieszkań-
ców, po uprzednim omówieniu 
finansowych warunków jej użyt-
kowania. W ślad za tym, zastęp-
ca burmistrza zaprosił St. Mosi-
niaka na spotkanie do ratusza, 
celem „ustalenia wzajemnych 
uzgodnień w sprawie udostępnie-
nia fragmentu działki przez którą 
droga przebiega”. Termin spotka-
nia ustalono na 5 lipca, na godzin. 
11.00. St. Mosiniak stawił się w ra-
tuszu we wskazanym przez K. Ko-
libskiego miejscu i czasie. Do spo-
tkania jednak nie doszło. 

- Czekałem pod drzwiami pana 
Burmistrza przez 45 minut, w mię-
dzyczasie pan Burmistrz wycho-
dził i zapewniał mnie, że za kil-

ka minut zaprosi mnie na rozmo-
wę. Tak się jednak nie stało, i po 45 
minutach czekania pod gabinetem 
wyszedłem z ratusza. Uważam, że 
potraktowano mnie niepoważnie – 
mówi St. Mosiniak nie kryjąc roz-
czarowania z powodu tego, w jaki 
sposób gmina traktuje przedsię-
biorców. 

Właściciel drogi twierdzi że, po 
tym wysoce nieeleganckim zacho-
waniu, nikt z gminy nawet do nie-
go nie zadzwonił z przeprosinami 
czy chociażby wyznaczeniem ko-
lejnego terminu spotkania. 

Toteż sprawa nadal jest w mar-
twym, a raczej „zasypanym punk-
cie”, a często używana droga jest 
nieprzejezdna, co utrudnia ży-
cie kierowcom, zwłaszcza, że trwa 
budowa ronda. Droga przy by-
łej przesypowni byłaby bowiem 

świetną alternatywą pozwalającą 
ominąć ten fragment ulicy Boh. 
Warszawy, gdzie ze względu na 
prowadzoną inwestycję wprowa-
dzono okresami ruch wahadłowy. 

Przypomnijmy, że St. Mosiniak 
zasypał drogę nie tylko dlatego że 
przebiega ona przez jego dział-
kę i gmina mu za jej używanie nie 

płaci, ale także w obawie o zdro-
wie mieszkańców, którzy, zwłasz-
cza w czasie budowy ronda, za-
pewne częściej by z niej korzysta-
li. Jest ta gminna droga bowiem w 
złym stanie technicznym, a gmi-
na nie była jak dotąd skora by za-
proponować jej remont i ustalić 
z właścicielem warunki korzysta-

nia z drogi, jako publicznej, nawet 
tylko na czas trwania wspomnia-
nej inwestycji. 

Zamiast rozmów, kilka tygodni 
temu prywatnego przedsiębior-
cę oczerniono na oficjalnej stro-
nie miasta, sugerując, że wykorzy-
stuje on drogę przebiegającą przez 
działkę, której jest prawowitym 
właścicielem, próbując w ten spo-
sób rzekomo „naciągnąć” gminę 
na jakieś pieniądze... Przypomnij-
my także, że St. Mosiniak zade-
klarował wówczas publicznie, że 
chodzi mu o porządek, odpowie-
dzialność i bezpieczeństwo, nato-
miast należne mu od gminy kwo-
ty za udostępnienie swojej dział-
ki na drogę, przeznaczy na cel pu-
bliczny, czyli szkolenie młodzieży 
w klubie żeglarskim „Knaga”.  

MSPrzejazd drogą koło byłej przesypowni cementu jest zablokowany już od kilku mie-
sięcy
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Oświadczenie Koła PiS w Nowogardzie

Szanowni mieszkańcy  
Gminy Nowogard !

Działając w imieniu PiS Nowogard pragniemy poinfor-
mować Państwa, że rozwieszane informacje na terenie na-
szego miasta i gminy dotyczące programu „Rodzina 500+”, 
które podpisuje Pan Burmistrz – Robert Czapla, są przy-
właszczeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci. To nie Pan Burmistrz – Robert Czapla jest „dar-
czyńcą”, który rozdaje jako „dobry wujek” pieniądze dla 
dzieci.

Pragniemy przypomnieć  mieszkańcom naszej gminy, 
że to rząd PiS-u, na czele z Panią Premier – Beatą Szydło, 
dotrzymał słów z kampanii wyborczej odnoszących się do 
programu „Rodzina 500+”. Ten program jest potrzebny 
dlatego, że dzisiaj wiele polskich rodzin potrzebuje wspar-
cia materialnego.

Jeszcze raz podkreślamy, że nie Pan Burmistrz Robert 
Czapla a polski rząd jest autorem ustawy „Rodzina 500+”, 
za którą dziękują polskie dzieci i ich rodzice.

Domagamy się, aby Pan Burmistrz – Robert Czapla nie 
podpisywał się pod treściami, których nie jest autorem.

Z poważaniem
PiS Nowogard                                                                                                                                

Policjanci uczcili swoje święto 

Dla kogo awans, a dla kogo wyróżnienie? 
We wtorek 5 lipca, w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury, odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji, które obchodzone jest 24 lipca. 
Głównym punktem obchodów, było wręczenie aktów nominacji na wyższe stopnie policyjne oraz wręczenie odznaczeń. Udział w uroczystości wziął Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, podinsp. Jacek Cegieła. 

Uroczystość rozpoczął Komen-
dant Powiatowy Policji w Gole-
niowie, insp. Krzysztof Targoński, 
który podziękował policjantom 
za rzetelną służbę na rzecz społe-
czeństwa oraz pogratulował osią-
gniętych wyników. Złożył również 
podziękowania przedstawicielom 
podmiotów, na co dzień 

wspierających pracę policji.
 Postanowieniem Prezyden-

ta RP, złoty medal za długoletnią 
służbę otrzymał podinsp. w stanie 
spoczynku, Bogusław Borowski. 
Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie podpisał 38 nominacji 
na wyższe stopnie policyjne funk-
cjonariuszom naszej jednostki.

Na stopień nadkomisarza 
awansowani zostali:

1. Dariusz Kiedas
2. Marta Maciejuniec
Na stopień aspiranta sztabo-

wego:
1. Szymon Chmielniak
2. Grzegorz Cieślik
3. Dariusz Mazurowski
4. Radosław Podolak
5. Paweł Surma
6. Józef Szembel
7. Monika Wietrzykowska
8. Sebastian Źróbek (KP Nowo-

gard)
Stopień starszego aspiranta 

otrzymali:
1. Tomasz Domanowski

2. Julita Filipczuk
3. Marcin Jóźwik
4. Mariusz Karasiak
5. Andrzej Kułyniak
6. Krzysztof Limanowski
7. Błażej Olszewski
8. Zbigniew Roszyk
9. Ireneusz Smoliński
10. Kamil Stokłos
11. Agnieszka Szczyrba (KP 

Nowogard)
Aspirantem Policji zostali:
1. Lilla Bawelska
2. Damian Denisiewicz (KP No-

wogard)
Na młodszego aspiranta awan-

sowali:
1. Piotr Aulich
2. Łukasz Dawid
3. Paweł Grzelak
4.  Małgorzata Kubacka (KP 

Nowogard)
5. Marta Przybyłek Kowalczyk 

(KP Nowogard)
6. Natalia Salasa
Stopień sierżanta sztabowego 

otrzymali:
1. Agnieszka Dobrowolska (KP 

Nowogard)
2. Piotr Dygas
3. Anna Furmańczyk (KP No-

wogard)
4. Tomasz Michalski
Na stopień starszego sierżanta 

mianowani zostali:
1. Karol Kiziuk (KP Nowogard)

2. Adam Zygmański
Stopień sierżanta otrzymali:
1. Natalia Brzezińska-Dolatow-

ska (KP Nowogard)
2. Mateusz Kotłowski
3. Grzegorz Wróblewski
Za wzorowe wykonywanie obo-

wiązków służbowych Komen-
dant Wojewódzki Policji w Szcze-
cinie wyróżnił promesą nagrodo-
wą mł.asp. Jarosława Pastucha. 
Imiennymi ryngrafami, za su-
mienność, zaangażowanie i szcze-
gólny wkład pracy, wyróżnione 
zostały przez Komendanta Woje-
wódzkiego 

również specjalistki ds. Nielet-

nich i Patologii goleniowskiej ko-
mendy – Magdalena Bieniek i 
Klaudia Gieryń (KP Nowogard).

W uroczystości wzięli udział 
policjanci, związkowcy, emeryci 
policyjni, pracownicy cywilni Po-
licji, członkowie ich rodzin oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych, wy-
miaru sprawiedliwości oraz pod-
miotów wspierających działal-
ność Policji. Swoją obecnością za-
szczycił Komendant Wojewódzki 
Policji w Szczecinie podinsp. Ja-
cek Cegieła. Nie zabrakło również 
ciepłych słów i podziękowania za 
współpracę od przedstawicieli sa-

morządów i zaproszonych gości.
Na zakończenie uroczystości 

Komendant Wojewódzki Policji 
w Szczecinie wszystkim awanso-
wanym i odznaczonym serdecz-
nie pogratulował oraz życzył, aby 
otrzymane stopnie i odznaczenia 
stanowiły motywację do dalszej 
służby i jeszcze lepszej realizacji 
zadań służbowych. Także podzię-
kowania kierował do wszystkich 
pracowników Policji, podkreśla-
jąc przy tym ich ważną rolę i za-
angażowanie w codziennych obo-
wiązkach.

Opr. MS
źródło i foto: asp. Julita Filipczuk

Wspólne zdjęcie uczestników wtorkowych obchodów Święta Policji w Goleniowie, w tym awansowanych na wyższe stopnie 
policjantów

Sygnały czytelników 

Kiedy powstanie plac zabaw na Zielonej?
Na brak miejsca do zabaw dla dzieci na terenie osiedla przy ul. Zielonej, poskarżył się jeden 
z mieszkańców tego osiedla. Przesłał też zdjęcie, w jakich warunkach najmłodsi lokatorzy 
osiedla muszą spędzać wolny czas.

Co prawda niedaleko osiedla 
znajdują się dwa place zabaw, je-
den przy prywatnym przedszkolu, 
a drugi który wybudowała gmi-
na, nieco dalej, nad jeziorem, przy 
dawnym placu manewrowym. 

Niemniej osiedle bez własnego 
placu zabaw jest ubogie, a i rodzi-
com nieco łatwiej byłoby funkcjo-
nować, czuwając nad swoimi po-
ciechami chociażby wyglądając z 
okna. Dlatego mieszkańcy Zielo-
nej za pośrednictwem DN pyta-
ją, kiedy i na ich osiedlu powsta-
nie miejsce do zabaw, tym bar-
dziej, że miało to nastąpić w maju 
tego roku. 

 Jan Smolira, prezes SM „Gard-
no”, która jest administratorem 
osiedla, przyznaje w rozmowie z 
DN, że plac zabaw miał powstać, 
a i Spółdzielnia ma już nawet na 

to pieniądze i projekt. Ten zresz-
tą wpisany jest w koncepcję prze-
budowy całego osiedla, włącznie z 
rewitalizacją terenów zieleni, no-
wego oświetlenia i miejsc posto-

jowych. Inwestycja została jednak 
wstrzymana, bo pojawiła się moż-
liwość dofinansowania jej kosz-
tów ze środków zewnętrznych. 

- Ze względu na pojawienie się 
nowych perspektyw unijnych, chce-
my spróbować sięgnąć po zewnętrz-
ne środki, by wspólnie z gminą, bez 
której nie ma możliwości apliko-
wania o dotacje,  zmienić całkowi-
cie oblicze osiedla. Myślę, że war-
to, bo dzięki temu będziemy mogli 
wykonać poważną inwestycję, nie 
nadwyrężając aż tak mocno kie-
szeni spółdzielców – powiedział w 
rozmowie z DN, Jan Smolira. 

Młodzi rodzice z Zielonej, będą 
zatem musieli jeszcze trochę po-
czekać na plac zabaw. W tym aku-
rat przypadku cierpliwość może 
się opłacić…  

MS

Na razie dzieci mieszkające na osiedlu 
przy ul. Zielonej muszą się bawić w ta-
kich warunkach, ale jest już konkretny 
plan i najpóźniej za rok, ten widok ma 
przejść do historii.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jan Witkowski: lat 54, zmarł 04.07.2016r., pogrzeb odbył się 

07.07.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Kazimiera Nowak: lat 75, zmarła 06.07.2016r., pogrzeb odbędzie się 

08.07.2016r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Katarzyna Porazińska: lat 67, zmarła 06.07.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 09.07.2016r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

ZaWIaDOmIeNIe

Powstał jakiś uczony w Prawie 
i wystawiając Go na próbę, za-
pytał: Nauczycielu, co mam czy-
nić, aby osiągnąć życie wiecz-
ne? Jezus mu odpowiedział: Co 
jest napisane w Prawie? Jak czy-
tasz? On rzekł: Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą 
swoją mocą i całym swoim umy-
słem; a swego bliźniego jak sie-
bie samego. Jezus rzekł do niego: 
Dobrześ odpowiedział. To czyń, 
a będziesz żył. Lecz on, chcąc 
się usprawiedliwić, zapytał Jezu-
sa: A kto jest moim bliźnim? Je-
zus nawiązując do tego, rzekł: 
Pewien człowiek schodził z Jero-
zolimy do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców. Ci nie tylko że go ob-
darli, lecz jeszcze rany mu zada-
li i zostawiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przechodził 
tą drogą pewien kapłan; zobaczył 
go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zoba-
czył go, minął. Pewien zaś Sama-
rytanin, będąc w podróży, prze-
chodził również obok niego. Gdy 
go zobaczył, wzruszył się głębo-
ko: podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i wi-

nem; potem wsadził go na swoje 
bydlę, zawiózł do gospody i pielę-
gnował go. Następnego zaś dnia 
wyjął dwa denary, dał gospoda-
rzowi i rzekł: Miej o nim stara-
nie, a jeśli co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał. 
Któryż z tych trzech okazał się, 
według twego zdania, bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbój-
ców? On odpowiedział: Ten, któ-
ry mu okazał miłosierdzie. Jezus 
mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!  
(Łk 10,25-37)

Słowo Boga jest wiecznie żywe 
i zawsze aktualne. Jezus mó-
wiąc przypowieść chce, by każ-
dy z nas odnalazł w niej samego 
siebie. Czymś prostym jest od-
naleźć w napomnieniach Jezu-
sa drugiego człowieka, ale sie-
bie? Gdy Jezus mówi o belce w 
oku bardzo dobrze wiemy do 
kogo z rodziny, sąsiedztwa to 
mówi. Kiedy nasz Mistrz mówi 
o zagubionej owcy, o tych, któ-
rzy mają się nawrócić, to tak-
że jesteśmy w stanie ich wska-
zać. W dzisiejszej przypowie-
ści bez głębszego zastanawiania 
się to wskazalibyśmy na Sama-
rytanina mówiąc: to jestem ja. 
Na pewno nie jestem w tym ka-
płanie, czy też lewicie. Czy rze-
czywiście jestem człowiekiem, 
który we wszystkich sytuacjach 
i okolicznościach pochyla się 
nad drugim? Bóg dziś chce by-
śmy odnaleźli siebie w tym pół 
umarłym. Człowiek, który był 
w drodze wpadł w ręce zbójców, 
w ręce bandytów. Ich dłonie nie 

były dłońmi pokoju, łagodno-
ści, serdeczności. Nie były dłoń-
mi niosącymi miłość. Ich ręce 
obdarły tego człowieka, zada-
ły mu rany. Podobnie dzieje się 
z każdym z nas, kiedy wpadnie-
my w „ręce” złego. Grzech, któ-
rego doświadczamy odziera nas. 
Odziera z poczucia bycia Dziec-
kiem Boga, odziera z godno-
ści, poczucia się kimś wyjątko-
wym, kimś wartościowym. Kto 
z nas nie odniósł w swoim życiu 
ran? Mówi się live is brutal- ży-
cie jest brutalne. Ale to przecież 
nasze życie. To od nas zależy ja-
kie ono jest. Wchodzę w maliny 
i dziwię się, że jestem cały poha-
ratany. To jest taktyka złego du-
cha. Wyprowadzać nas w mali-
ny, byśmy ponosili rany. Zapy-
tajmy dziś siebie: jakie noszę w 
moim sercu rany? Co mnie boli? 
Co sprawia mi cierpienie? Co 
powoduje, że jestem pół umar-
ły, ledwo żywy? Ta przypowieść 
mówi nam o tym, jaki jest nasz 
Bóg. On jest obecny w posta-
ci tego Samarytanina. Bóg czyni 
dokładną odwrotność postępo-
wania złego ducha. Pierwsze co 
robi, a co podkreśla nam ewan-
gelista Łukasz: wzruszył się głę-
boko. Bóg nie jest obojętny wo-
bec twojego losu, twojego ży-
cia. On patrzy na Ciebie i trzy-
ma kciuki, by każdy krok, któ-
ry robisz w swoim życiu, był do-
brym krokiem. Bóg nie tylko 
patrzy, ale i działa. Samarytanin 
podszedł i opatrzył pół umarłe-
mu rany, pielęgnował go. Taki 
jest Bóg! Niesamowicie wrażli-
wy, mocno czuły! Bóg pragnie 
przyjść dzisiaj do mnie i do Cie-
bie, pragnie opatrzeć nasze rany, 
pragnie nas pielęgnować. Od-
dajmy Mu nasze serca, by mógł 
je w końcu wyleczyć. Ewangeli-
sta Łukasz przekazuje nam Do-
brą Nowinę o Bogu, który nie 
omija nikogo. On nie omija ni-
kogo, nie omija Ciebie. Zobacz 
w sobie dziś potrzebującego i 
powiedz o tym Bogu! 

Ks. Krystian Dylewski 

Pielgrzymka do Sanktuarium mB w Resku 

Rowerem Ku 
Miłosierdziu
Dnia 2 lipca 2016r, o godz. 8:30, grupa 20 śmiałków ruszyła 
pielgrzymką rowerową do Sanktuarium Matki Bożej w Re-
sku. Trasa wynosiła około 24 km w jedną stronę. Rozbież-
ność wiekowa była duża. Najstarsza rowerowa pątniczka 
miała 77 lat, najmłodsza 10. 

Jak widać, trasa nie okaza-
ła się aż tak trudna do pokona-
nia. W połowie trasy, w Łosośni-
cy, była dłuższa przerwa, gdzie w 
miejscowej świątyni modliliśmy 
się wspólnie na Koronce do Bo-
żego miłosierdzia. O godz. 11:30, 
uczestniczyliśmy we Mszy Św., 
którą poprowadził dla nas miej-
scowy wikariusz, ks. Tomasz Ro-
mantowski. Mszę św. poprzedziło 
uroczyste odsłonięcie obrazu Mat-
ki Bożej. Po Eucharystii udaliśmy 
się na chwilę skupienia do Kaplicy 
siostry Faustyny, która jest główną 
patronką Roku Miłosierdzia. Tam 
każdy z nas powierzył Jej sprawy 

swojej codzienności. Następnie 
uczyniliśmy coś i dla ciała, urzą-
dziliśmy grilla i nabraliśmy sił na 
drogę powrotną. Niestety w po-
łowie drogi zaskoczył nas deszcz. 
Do Nowogardu dotarliśmy około 
godziny 16:00, cali przemoknięci, 
ale szczęśliwi, i na pewno umoc-
nieni na duchu. W czasie trwa-
nia naszej pielgrzymki nie zabra-
kło nam śpiewów, radości i wspa-
niałej atmosfery. Mamy nadzie-
ję, że będziemy mogli jeszcze nie 
raz wybrać się na pielgrzymkowy 
szlak, poszukując obecności miło-
siernego Boga.  

Natalia Pabiś i Paulina Skubała

Wszyscy dojechali na miejsce... grupa pielgrzymów pod bramą główną do Sank-
tuarium mB w Resku

msza św. odprawiona w Sanktuarium w Resku. liturgii przewodniczy ks. T. Ro-
mantowski, a koncelebrują mu księża: Bartosz Wach i krystian Dylewski, wika-
riusze z parafii pw. św. R. kalinowskiego
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Wiesława Stolarczyk  
zaśpiewa w kościele 
W najbliższą niedzielę, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, oprawę litur-
gii Mszy św. o godz. 11:00, ubogaci Wiesława Stolarczyk, była mieszkanka Nowogardu, nie-
widoma artystka wykonująca piosenki własnego autorstwa. 

Wiesławy Stolarczyk nie trze-
ba przedstawiać czytelnikom DN. 
Pochodzi i mieszka w Łodzi, ale 
przez kilka lat mieszkała w Nowo-
gardzie. Tu pracowała zawodowo 
w Nowogardzkim Domu Kultury. 
Przez ten czas utkwiła w pamięci 
mieszkańców naszego miasta. Ma 
tutaj sporo przyjaciół, dzięki cze-
mu odwiedza Nowogard systema-
tycznie. Przed dwoma laty na ła-
mach DN opowiadała o swoim 
życiu, miłości do teatru i muzy-
ki, ale też zmaganiem się z trudną 
codziennością osoby niewidomej. 
Rok temu, w lutym, uświetniła 
swoim krótkim recitalem bal cha-
rytatywny, jaki w Wilii „Zbyszko” 
zorganizował „Caritas”, działający 
przy parafii pw. WNMP w Nowo-
gardzie. 

Tym razem artystkę będzie 
można usłyszeć w  najbliższą nie-

dzielę 10 lipca, w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP, podczas 
Mszy św. o godz. 11:00. Wiesława 
Stolarczyk ubogaci swoim śpie-
wem liturgię.

Artystka zostaje u nas na dłużej 

i w przyszłym tygodniu, w sobotę 
15 lipca, wystąpi podczas festynu w 
Wojcieszynie. O szczegółach tego 
wydarzenia poinformujemy w ko-
lejnym, wtorkowym wydaniu DN.  

MS

Wiesława Stolarczyk podczas występu na balu charytatywnym „Caritas" w Willi 
„Zbyszko".

W świetlicy im. św. Jana Pawła 

Kawiarenka  
dla rodziców 
W świetlicy im. Św. Jana Pawła II, która znajduje się na te-
renie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, rozpoczęła swo-
ją działalność „Kawiarenka dla rodziców”. Pod tą nazwą od-
bywają się cykliczne spotkania rodzin z dziećmi.

- W miejscu przyjaznym dla ro-
dzin z dziećmi - w nowo otwartej 
świetlicy środowiskowej przy pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskie-
go, rodzice będą mogli cyklicznie 
spotkać się z różnymi specjalistami 
(doradcą zawodowym, pielęgniar-
ką, wizażystą, prawnikiem, plasty-
kiem, psychologiem i dietetykiem), 
wymienić doświadczenia z inny-
mi rodzicami, a dzieci w tym cza-
sie będą miały zapewnioną opie-
kę i zabawy. Przewidziane są rów-
nież wyjazdy do Szczecina na cie-
kawy film lub spektakl – informuje 
Joanna Zembala, z Centrum Wo-
lontariatu Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, które 
realizuje projekt pod nazwą „Ka-
wiarenka dla rodziców”. 

Kawiarenka będzie czynna w 
każdy wtorek i czwartek do koń-
ca roku 2016, w godz od 16:00-
20:00.

Atutem tego miejsca jest rów-
nież osoba prowadząca kawiaren-
kę i opiekująca się dziećmi - Pani 
Marta, która jest znana w środo-
wisku nowogardzkim, jako dobry 
pedagog i wychowawca dzieci. 

Osoba, która odpowiada za ka-
wiarenkę, będzie przyglądała się 
oczekiwaniom i możliwościom 
uczestników i w razie potrzeby 
będzie dostosowywać godziny i 
dodatkowe dni.

Więcej o projekcie napiszemy w 
kolejnych wydaniach DN. 

MS

Nowogardzianin na obchodach 5-lecia aGaT-u

Miałem zaszczyt poznać ostatniego cichociemnego
W czwartek (30 czerwca), w Gliwicach odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 5-lecia Jednostki Wojskowej AGAT. Na miejscu obecny był miesz-
kaniec Nowogardu - Ryszard Horniak, który jest dyrektorem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie. 

AGAT to jednostka wojskowa 
Wojsk Specjalnych. Została sfor-
mowana 1 lipca 2011 roku, w gar-
nizonie Gliwice, na bazie roz-
wiązanego Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Gliwi-
cach. AGAT jest w założeniu lek-
ką jednostką szturmową o charak-
terze powietrznodesantowym, jak 
6 Brygada Powietrznodesantowa 
wykonująca akcje bezpośrednie w 
ugrupowaniu i na tyłach przeciw-
nika. Gliwicka jednostka Wojsk 

Specjalnych ma być swoistą „za-
prawą” dla żołnierzy, którzy w 
przyszłości, jeśli się sprawdzą, to 
będą mogli przejść do innych jed-
nostek Wojsk Specjalnych. 

Obchody rozpoczęły się w 
czwartek (30 czerwca), uroczy-
stym apelem pododdziałów, na 
placu apelowym Jednostki. Na-
stępnie nastąpiła prezentacja 
sprzętu i wyposażenia żołnierzy 
zespołów szturmowych. Najwięk-
szą atrakcją uroczystości była de-

filada pojazdów M-ATV, w ko-
lumnie przejechało kilkanaście 
pojazdów antyminowych tego 
typu. Obchody zgromadziły wie-
lu wybitnych gości, mieszkaniec 
Nowogardu - Ryszard Horniak, 
który uczestniczył w uroczysto-
ściach jako dyrektor Stowarzysze-
nia Byłych Żołnierzy 1. Batalionu 
Szturmowego w Dziwnowie, naj-
bardziej ucieszył się z możliwo-
ści spotkania Aleksandra Tarnaw-
skiego. - Bardzo się cieszę, że mia-

łem zaszczyt poznać ostatniego ży-
jącego z 316 Cichociemnych, czy-
li pana Aleksandra Tarnawskiego. 
Dla mnie, jako dla miłośnika hi-
storii wojska polskiego, to niezapo-
mniane przeżycie – opowiada Ry-
szard Horniak. Aleksander Tar-
nawski (ps. „Upłaz” i „Wierch”) 
obecnie ma już 95 lat, był polskim 
inżynierem chemikiem, później 
żołnierzem Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, oficerem Ar-
mii Krajowej, podporucznikiem 

broni pancernej oraz cichociem-
nym. - Jestem pod wrażeniem za-
równo defilady, jak i prezenta-
cji sprzętu i wyposażenia naszych 
żołnierzy. Zawsze staram się brać 
udział w podobnych uroczysto-
ściach, nie tylko ze względu na to, 
że pełnię funkcję dyrektora Stowa-
rzyszenia, ale również dlatego, że 
jestem byłym komandosem i inte-
resuje mnie rozwój naszej armii – 
dodaje Ryszard Horniak.

KR 

Dyrektor Stowarzyszenia miał okazję z bliska przyjrzeć się m.in. nowoczesnej broni

Na zdjęciu od lewej, ostatni żyjący cichociemny - Aleksander Tarnawski, wraz z Ry-
szardem Horniakiem
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BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

PIaSek, PIaSek PRZeSIeWaNY, ŻWIR, 
CZaRNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

SPRZeDAM
Fiat Seicento (1999 r.) 
z kratką, hak, aktualne 

ubezpieczenie, przegląd 
601544530

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

WWRROOTTAA HHIISSTTOORRIIII OOJJCCZZYYSSTTEEJJ

instytut.swp@gmail.com

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a
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Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy – Animal Vet

Psy, koty... a nawet wielbłądy
Tym razem w stałym cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, prezentujemy lecznicę „Animal Vet”. Przychodnia dla zwierząt ma bardzo szeroki wachlarz usług, za-
czynając od lecznictwa, kończąc na badaniach laboratoryjnych. Od 2012 roku „Animal Vet” działa na terenie Nowogardu, posiadając bazę danych po-
nad pięciu tysięcy klientów. Wyspecjalizowany personel oraz profesjonalny sprzęt sprawia, że jest to jedna z najlepszych lecznic w naszym województwie. 

Dla każdego nowego oraz stałe-
go klienta lecznicy, wizyta ze swo-
im pupilem rozpoczyna się w po-
czekalni, gdzie panie Jagoda Sza-
ryk oraz Małgorzata Laskowska, 
rejestrują przyszłych pacjentów. 
Co ciekawe, „Animal Vet” posia-
da ogromną bazę danych, w któ-
rej zarejestrowanych jest ponad 
pięć tysięcy właścicieli zwierząt, 
korzystających z usług lecznicy.  - 
Zarejestrowanych u nas jest ponad 
pięć tysięcy osób, które mają w na-
szej bazie danych swoje zwierzęta, 
oczywiście niektórzy klienci mają 
po kilka zwierzaków, więc liczba 
zarejestrowanych pacjentów jest 
dużo większa. To nam bardzo uła-
twia sprawę, bo mamy dostęp do 
wcześniejszego leczenia, czyli całą 
historię leczenia danego zwierza-
ka. Posiadamy wyniki laboratoryj-
ne pacjenta, to ułatwia wszystko 
nie tylko nam, ale również kliento-
wi, który chce jakieś wyniki skon-
sultować z innym lekarzem. To jest 
jedna sprawa, ponadto w tej bazie 
danych prowadzona jest cała ap-
teka. Czasami przychodzą do nas 
ludzie, którzy kupują jakąś tablet-
kę i dziwią się, po co nam nazwi-
sko itd., ale my musimy się z tego 
rozliczyć, gdyż są to leki wydawane 
przez lekarza i wszystko musimy 
mieć rozpisane – informuje Jago-
da Szaryk.  Lecznica przy ul. Zie-
lonej 2A, w Nowogardzie dzia-
ła od 2012 roku, gdy w to miej-
sce przeniosła się ówczesna za-
łoga Przychodni Weterynaryjnej 
„Sikorka”, która mieściła się w Si-
korkach. To właśnie tam od 2010 
roku, swoją pracę rozpoczęła lek. 
wet. Magdalena Smól, absolwent-
ka Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, a wcze-
śniej pracownik Inspekcji Wete-
rynaryjnej w Nowogardzie. - Cały 
nasz zespół, z wyjątkiem seniora 
pana Tadeusza, przeniósł się do 
Nowogardu w 2012 roku z leczni-
cy, która znajdowała się w Sikor-
kach. W takim składzie pracowa-
liśmy do 2015 roku. Wówczas po-
jawiły się u nas różne zawirowa-
nia, jeden ze wspólników odszedł z 
powodu problemów zdrowotnych. 
W sierpniu ubiegłego roku zosta-
ła zatrudniona pani technik- Ania 
Szaryk. Cały czas od tego sierpnia 
szukaliśmy drugiego lekarza, przy-
znam, że bardzo trudno było zna-
leźć odpowiednią osobę, jednak 
od marca 2016 roku, nasze szere-
gi zasiliła Katarzyna Światłowska 
i w takim składzie obecnie działa-
my – opowiada Magdalena Smól. 
- Moja praca w „Animal Vet” roz-
poczęła się od wolontariatu, na-
stępnie odbywałam staż, a póź-
niej rozpoczęłam swoją pracę na 

stałe. Ukończyłam właśnie techni-
kum weterynaryjne w Szczecinie, 
w lecznicy zajmuję się szeregiem 
spraw związanych z przygotowa-
niem pacjenta do zabiegu, z kon-
trolą pacjentów w naszym szpita-
lu itd., asystuję również przy ope-
racjach – mówi Anna Szaryk.  - 
Poza tym, Ania pełni bardzo waż-
ną funkcję naczelnego „mizia-
cza” przychodni (śmiech) – do-
daje Magdalena Smól. Pracują-
ca w lecznicy od marca br. Kata-
rzyna Światłowska, do Nowogar-
du przyjechała z Dolnego Śląska. 
Jej obecność w „Animal Vet” jest 
świetną wiadomością dla właści-
cieli kotów, gdyż pani Katarzyna 
jest kocim behawiorystą. - Pocho-
dzę z Dolnego Śląska, a do tej pory 
pracowałam w Wielkopolsce. Jeśli 
chodzi o to, w jaki sposób znala-
złam się akurat w Nowogardzie, to 
mam tutaj koleżankę, która infor-
mowała mnie o tym, że w zachod-
niopomorskim było kilka cieka-
wych ofert pracy dla mnie. Wybra-
łam najlepszą, moje kwalifikację 
odpowiadały zespołowi i w takich 
okolicznościach dołączyłam do 

„Animal Vet” w Nowogardzie. Tak 
ogólnie to większość zabiegów robi 
tutaj Magda, natomiast ja wyko-
nuję praktycznie całą taką interni-
styczną pracę. Generalnie ja teraz 
jestem dyplomowanym behawio-
rystą kocim, czyli jeżeli ktoś ma ja-
kiekolwiek problemy z zachowa-
niem kotów, jeśli źle się zachowu-
ją lub np. jest jakiś konflikt pomię-
dzy kotami w domu, gdy kot gry-
zie właściciela, który nie może so-
bie z tym poradzić, czy też gdy ktoś 
chce wprowadzić nowego kota do 
domu - to wtedy jak najbardziej ja 
jestem do dyspozycji – mówi Kata-
rzyna Światłowska.  

Lecznica „Animal Vet” oferu-
je cały wachlarz usług, takich jak: 
profilaktyka, diagnostyka, lecz-
nictwo, chirurgię, RTG, USG, 
karmy lecznicze i bytowe, pasz-
porty, czipy, artykuły zoologicz-
ne. - Mamy dwa gabinety interni-
styczne, gdzie odbywa się pierw-
sze badanie pacjenta, pierwszy 
kontakt właściciela pacjenta i le-
karza. Sprawdzamy wówczas, co 
dolega zwierzakowi. Mamy jedno 
pomieszczenie, które pełni rolę na-

szego małego szpitala, w którym 
klienci mogą zostawić pod obser-
wacją swoich pupili, niestety tylko 
małe pieski i koty, gdyż fizycznie 
nie mamy miejsca na duże psy. Do 
tego pomieszczenie laboratoryjne, 
sala operacyjna, poczekalnia wraz 
ze sklepikiem. Mamy salę z rentge-
nem, USG, morfologia, biochemia, 
posiadamy nowoczesny mikroskop 
– wymienia Magdalena Smól. - 
Zajmujemy się dużym obszarem 
diagnostyki i leczenia, po badanie 
moczu, kału, badanie zeskrobiny 
naskórka, robimy rozmazy krwi. 
Warto to zaznaczyć, że w „Animal 
Vet” nasi klienci mogą wykonać 
swoim pupilom niemal wszystkie 
potrzebne badania – dodaje Kata-
rzyna Światłowska.  

Dla wielu ludzi praca miejskie-
go weterynarza kojarzy się jedy-
nie z psami i kotami, ewentual-
nie innymi domowymi zwierzę-
tami. Jak się okazuje, lekarzom 
z nowogardzkiej lecznicy trafia-
ły się już różne przypadki, zaczy-
nając od dzikich zwierząt, które 
przynoszą ludzie chcący im po-
móc, a kończąc na zwierzakach 
bardziej egzotycznych. Niekie-
dy wiążą się z tym również za-
bawne historie... - Trafiały się cie-
kawe zwierzęta, ludzie przynosi-
li węże, gekony, był wielbłąd, któ-
ry przyjechał do Nowogardu ra-
zem z cyrkiem, albo jeździec z ko-
niem, na którym przyjechał pod 
lecznicę (śmiech). Poza tym mieli-
śmy przeróżne zwierzęta egzotycz-
ne, które po prostu ludzie trzymają 
w domach. Mieliśmy również małe 
dziki, zdarzały się sarny oraz łabę-
dzie. Mamy sporo takich przypad-
ków gdy ludzie przychodzą z dzi-
kimi zwierzętami, którym stara-
ją się pomóc. Należy tutaj wyja-
śnić, że takimi dzikimi zwierzęta-
mi, które są pod ochroną, zajmu-

je się głównie Ośrodek Rehabili-
tacji dla dzikich zwierząt, który 
działa bodajże od 2 lat, pracow-
nicy tego Ośrodka przyjeżdżają i 
zabierają takie zwierzęta ze sobą. 
My nie możemy przetrzymywać 
takich zwierząt, gdyż nie mamy na 
to zezwolenia od Ministra Ochro-
ny Środowiska. Jeśli ktoś przynie-
sie np. konającego ptaka, w żaden 
sposób moje działania nie są tu-
taj uregulowane prawnie. To gmi-
na powinna mieć umowę z jakimś 
lekarzem, bądź z jakąś opieką we-
terynaryjną, gdzie takie przypad-
ki są zlecane i taka dana osoba się 
tym zajmuje – opowiada Magda-
lena Smól.  

W poczekalni nie brakuje miej-
sca dla sporej grupy klientów 
wraz ze swoimi zwierzętami. Jak 
to jednak bywa w świecie zwie-
rząt, niektóre lubią dominować 
nad innymi. W związku z tym za-
pytaliśmy o to, czy dochodziło do 
niebezpiecznych „spięć” pomię-
dzy oczekującymi na wizytę pa-
cjentami? -  Zdarzają się niekie-
dy spięcia na poczekalni pomię-
dzy zwierzętami. Na pewno ważne 
jest by właściciele przyprowadzali 
psy na smyczy, a koty w kontener-
kach. Wiele osób tłumaczy to tak, 
że „mój pies jest spokojny”, przy-
chodzą do nas z luźno puszczany-
mi psami, ale pamiętajmy, że za 
rogiem może stać pies, który już 
spokojny nie jest... - mówi Małgo-
rzata Laskowska.  

Pomimo licznych przejść i 
zmian w personelu, „Animal Vet” 
wciąż prężnie się rozwija i pozy-
skuje kolejnych klientów. To wła-
śnie osobom, które korzystają z 
usług lecznicy, pracownicy chcą 
najbardziej podziękować. - Chcie-
libyśmy przede wszystkim bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim 
naszym klientom, którzy przy nas 
pozostali i wciąż nas wspierają, a 
także wszystkim naszym pacjen-
tom. Mieliśmy różne zawirowa-
nia, ale przetrwaliśmy to wszyst-
ko również dzięki ludziom, którzy 
wciąż korzystali z naszych usług i 
to im wszystkim należą się szcze-
re podziękowania – zaznacza Ja-
goda Szaryk. 

Wierzymy, że „Animal Vet” jak 
najdłużej pozostanie na naszym 
nowogardzkim rynku, a także w 
to, że ten tekst może przekonać 
przyszłych właścicieli zwierząt, 
do korzystania z usług lecznicy. 
Dodajmy, że jest ona otwarta od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9:00-17:00, a także w soboty 
od 9:00 do 14:00. 

KR

Na zdjęciu załoga lecznicy Animal Vet w komplecie, od lewej- Małgorzata Masłowska, Anna Szaryk, Magdalena Smól, Katarzy-
na Światłowska, Jagoda Szaryk

Lecznica oferuje szeroki wachlarz usług, poczynając od pomocy weterynaryjnej, 
po badania laboratoryjne
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kontynuujemy naszą prezentację 

Najlepsi Uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, rozpoczynamy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednim wydaniu, w ra-
mach pierwszego odcinka tego cyklu, opublikowaliśmy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Kontynuujemy prezentację uczniów, 
tym razem ze szkół podstawowych  w Długołęce i Orzechowie.  Red. 

SP Długołęka

Małgorzata Ługowska
Uczennica klasy VI, średnia ocen 

5,0, wych, Magdalena Sawicka.
Zajęła II m-ce w Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim En-
glish Poety, III m-ce w III Edy-
cji Gminnego Konkursu Mały 
Mistrz Kuchni, II m-ce w IV Edy-
cji Gminnego Konkursu Mały 
Mistrz Kuchni, III m-ce w druży-
nowym konkursie skoku wzwyż, 
V m w Powiatowym Konkursie 
BRD. Przewodnicząca szkoły, ak-
tywna uczestniczka akcji charyta-
tywnych, uczestniczka wielu kon-
kursów wewnątrzszkolnych.

Karolina Szafranek 
Uczennica klasy VI, średnia 

ocen 5,0, wych. Magdalena Sawic-
ka

III m-ce w miejsko – gminnym 
konkursie czytelniczym „Baśnio-
we fantazje”, I m-ce w miejsko – 
gminnym konkursie przyrodni-
czym „Parki narodowe”, I m-ce 
w gminnym konkursie „Żywio-
ły Ziemi”, III m-ce w gminnym 
konkursie „Wiedza leśna”. Aktyw-
na uczestniczka akcji charytatyw-
nych, laureatka wewnątrzszkol-
nego konkursu „Order Radości”, 
wielokrotna laureatka wewnątrz-
szkolnego konkursu „Mistrz Ła-
migłówek” i „Mistrz Iloczynu”, 

Karol Jankowski
Uczeń klasy VI, średnia ocen 

4,9 wych. Magdalena Sawicka
III m-ce w miejsko – gminnym 

konkursie czytelniczym „Baśnio-
we fantazje”, I m-ce w miejsko – 
gminnym konkursie przyrodni-
czym „Parki narodowe”, I m-ce 
w gminnym konkursie „Żywio-
ły Ziemi”, III m-ce w gminnym 
konkursie „Wiedza leśna”. Aktyw-
ny uczestnik akcji charytatyw-
nych, lider w zakresie znajomo-
ści udzielania pierwszej pomo-
cy, uczestnik i laureat wielu kon-
kursów wewnątrzszkolnych, lau-
reat nagrody ufundowanej przez 
sponsora za aktywne działania na 
rzecz szkoły.

SP Orzechowo

Martyna Woźniak – uczenni-
ca klasy VI – średnia 5,82; wycho-
wawca Aneta Płusa

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, pełni funkcję przewodni-
czącej Samorządu Uczniowskie-
go. Ze sprawdzianu po szkole pod-
stawowej uzyskała wynik 100% z 
pierwszej i z drugiej części. W ciągu 
roku szkolnego zdobyła tytuł Mate-
matycznego Asa z VI Klasy, zajęła 
m.in.  I miejsce w konkursie piosen-
ki ekologicznej i II miejsce w kon-
kursie kolęd,  II miejsce w konkur-
sie plastycznym „Ziemia jest pięk-
na”, II miejsce w konkursie „Parki 
Narodowe Polski”, wyróżnienie w 
konkursie wiedzy o Nowogardzie, 
wyróżnienie w XII Archidiecezjal-
nym Konkursie Biblijnym „Spotka-
nia ze św. Mateuszem”, III miejsce w 
konkursie „Eko-mistrz ortografii”. 
Mistrzyni  głośnego czytania, kon-
kursów matematycznych i tabliczki 
mnożenia w szkole. Bierze udział w 
licznych konkursach plastycznych, 
czytelniczych, poetyckich i wiedzo-
wych. Absolwentka szkoły muzycz-
nej. 

Hubert Jasiński -  uczeń kla-
sy VI - średnia 5,55; wychowaw-
ca Aneta Płusa

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, bierze udział w przedsta-
wieniach i apelach okolicznościo-
wych. Ze sprawdzianu po szkole 
podstawowej uzyskał wynik po-
nad 90% z pierwszej i z drugiej 
części. W roku szkolnym zajął 
m.in. II miejsce w konkursie „Ma-

tematyczne Asy z VI klasy”, wy-
różnienie w XII Archidiecezjal-
nym Konkursie Biblijnym „Spo-
tkania ze św. Mateuszem”, II miej-
sce w konkursie „Czytam nie tyl-
ko po polsku, ale i po angielsku”, 
laureat szkolnego konkursu języ-
ka angielskiego i matematyczne-
go. Uczestnik wielu innych róż-
norodnych konkursów szkolnych 
i międzyszkolnych. Jego pasją jest 
przygotowywanie i prezentacja 
sztuczek magicznych.

Monika Kamieniak – uczenni-
ca klasy IV – średnia 5,18; wycho-
wawca Bogumiła Pawelec

Uczestniczy w przedstawie-
niach organizowanych na tere-
nie szkoły.  Reprezentuje szkołę w 
różnorodnych konkursach: wie-
dzowych, plastycznych, poetyc-
kich, czytelniczych i sportowych. 
Uczestniczka biegów: Goleniow-
skiej Mili i Biegów Nowogardz-
kich. W ciągu roku szkolnego za-
jęła m.in. wyróżnienie w konkur-
sie plastycznym „Recyklingowe 
kartki świąteczne”, II miejsce w 
turnieju ekologicznym „1 z 9”, III 
miejsce w konkursie „Czytam nie 
tylko po polsku, ale i po angiel-
sku”. Szkolna mistrzyni ortogra-
fii i mistrzyni tabliczki mnożenia 
klasy IV. 

Kamil Mikołajczyk -  uczeń 
klasy V - średnia 5,09; wycho-
wawca Irmina Jerzykowska

Zaangażowany w życie szko-
ły, uczestnik przedstawień szkol-
nych. II miejsce indywidualnie i 
I miejsce drużynowo w Turnie-
ju Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, Komendant Nowogardzkiej 
Policji – laureat konkursu „Dzień 
Dziecka z Policją”. I miejsce w 
gminie i III miejsce w powiecie 
w Piłce Siatkowej Chłopców. Wy-
różnienie w konkursie plastycz-
nym „Recyklingowe kartki świą-
teczne”. Mistrz matematyki klasy 
V. Uczestnik wielu różnorodnych 
konkursów szkolnych i międzysz-
kolnych – wiedzowych, poetyc-
kich, plastycznych i sportowych . 

Karolina Gurazdowska – 
uczennica klasy VI – średnia ocen 
5,0; wychowawca Aneta Płusa

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły i bierze udział w różnorod-
nych konkursach czytelniczych, 
wiedzowych oraz zawodach spor-
towych. Czynna uczestniczka ak-
cji „Poczytaj przedszkolakom”.

W roku szkolnym 2015/2016 
zajęła m.in. I miejsce w elimina-
cjach gminnych i II w powiato-
wych w tenisie stołowym dziew-
cząt, III miejsce w konkursie „Ży-
wioły Ziemi – Woda”, wyróż-
nienie w konkursie plastycznym 
„Mikrokosmos – świat pod lupą”.

masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309, 91 392 21 65
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eSO nie tylko sprzedaje, ale również szkoli 

80 fryzjerek i fryzjerów zjechało do Willi „Zbyszko”
W niedzielę 2 lipca, w Willi „Zbyszko”, firma eSO z Nowogardu, dystrybutor sprzętu fryzjerskiego i kosmetyków do pielęgnacji włosów, zorganizowała 
pokaz szkoleniowy dla wszystkich, którzy zawodowo trudnią się strzyżeniem i stylizacją włosów. Do Warnkowa zjechało 80 fryzjerek i fryzjerów z całego 
województwa zachodniopomorskiego. 

W szkoleniu wzięli udział do-
świadczeni fryzjerzy z Gorzowa 
Wielkopolskiego, Szczecina, Ko-
szalina i rzecz jasna Nowogardu. 
Podczas kilkugodzinnego warsz-
tatu odbył się pokaz strzyżenia, w 
wykonaniu znanych szkoleniow-
ców i stylistów ze Śląska. Naj-
młodszym modelem był 6 letni 
chłopiec. 

- Podążamy za trendami, chcąc 
oferować naszym klientom, czy-
li zakładom fryzjerskim, nie tylko 
dostęp do najnowszego asortymen-
tu, ale i trendów w fryzjerstwie mę-

skim i damskim. Dużym zaskocze-
niem był najnowszy trend, a mia-
nowicie wycinanie wzorów we wło-
sach, również u kobiet - mówi Sta-
nisław Osajda, właściciel firmy 
ESO. 

Warsztaty były też połączo-
ne z promocją najnowszych pro-
duktów francuskiej firmy BaBy-
liss PRO, producenta sprzętu fry-
zjerskiego wysokiej klasy. Nowo-
gardzka firma ESO właśnie zo-
stała dystrybutorem tych produk-
tów na cały region, co oznacza, że 
urządzenia te będą trafiały do no-
wogardzkiej hurtowni prosto od 
producenta, a nie jak wcześniej 
poprzez pośrednika. 

- Podczas szkolenia przedstawi-
ciele BaByliss PRO prezentowali 
najnowszy sprzęt ze swojej oferty, 

pokazując w jaki sposób wykorzy-
stać w pełni jego możliwości. Nie-
które z tych urządzeń są niezwy-

kle zaawansowane technologicznie 
- mówi Łukasz Margas, dyrektor 
handlowy ESO Nowogard. 

Furorę wśród fryzjerów robi-
ła lokówka, która za pomocą jed-
nego przycisku sama nakręca ko-
smyk włosów. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się także  ma-
szynka do strzyżenia, wyposażo-
na w innowacyjny, bezszczotkowy 
silnik, co znacznie przedłuża czas 
jej żywotności.

- Mamy w Nowogardzie bar-
dzo silną grupę fryzjerską, która 
jest wyedukowana na wysokim po-
ziomie, dlatego bez żadnych kom-
pleksów możemy wprowadzać i 

na nasz rynek najnowocześniejsze 
rozwiązania dla tej branży – doda-
je St. Osajda.  

Dlatego też firma ESO zapo-
wiada, że w zależności od potrzeb 
rynku, będzie kontynuowała po-
dobne pokazy szkoleniowe, nie 
tylko z zakresu strzyżenia i pie-
lęgnacji włosów, ale też kosmety-
ki paznokci. Firma nawiązała bo-
wiem współpracę z poznańskim 
dostawcą lakierów do paznok-
ci, poszerzając tym samym swoje 
portfolio o kolejny segment pro-
duktów. 

 Marcin Simiński

Stanisław Osajda, właściciel firmy ESO, wita gości przybyłych na szkolenie do Warnkowa

Pokazy strzyżenia i stylizacji fryzur, prowadzone przez Magdę Krawczyk i Adama 
Łukaszczyka, cenionych w branży fryzjerskiej szkoleniowców.

Dorota Banasik, fryzjerka z Nowogar-
du, podczas szkolenia zorgaizowane-
go przez firmę ESO w Willi "Zbyszko"

michał andrysiak w najlepszej szóstce w kraju!

To był piękny finał 
Tak można określić sukces Michała Andrysiaka - ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie, wieńczący jego recytatorką drogę w liceum, ale też atmosferę, która tworzyła 
centralne spotkania najlepszych recytatorów. 

W dniach 23 – 25 
czerwca 2016 roku w 
Ostrołęce odbywał się fi-
nał 61. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytator-
skiego będący prawdzi-
wym świętem słowa. Mi-
chał, reprezentujący wo-
jewództwo zachodniopo-
morskie, znalazł się, po 
wielostopniowej elimina-
cji, wśród najlepszych re-
cytatorów w kraju. Pre-
zentacje sceniczne obej-
mowały także dorosłych 
i kategorię wywiedzio-
ne ze słowa. Jurorzy do-
cenili najbardziej warto-
ściowe dokonania, przy-
znając nagrody. Ten za-
szczyt przypadł Micha-
łowi, który otrzymał wy-

różnienie i tym samym zo-
stał jednym z sześciorga naj-
lepszych recytatorów w kra-
ju w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych. Prezenta-
cjom konkursowym towa-
rzyszyły monodramy oraz 
warsztaty i wykłady prowa-
dzone przez członków jury, 
wykładowców Akademii 
Teatralnej w Warszawie, te-
atrologów, aktorów. Spotka-
nie z najlepszymi recytato-
rami, artystyczne wrażenia, 
twórcze poszukiwania, cen-
ne zajęcia, kurpiowski kli-
mat tańca i biesiady – to na-
prawdę piękny finał. Wielkie 
gratulacje dla Michała, któ-
ry wielokrotnie pokazał, że 
słowem można wygrywać.

IKMichał Andrysiak po 61.  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 

KOŚCIUSZKI DNIA 9 LIPCA 2016 ROKU 

W dniu 9 lipca 2016 roku, o godz. 12.00 odbędzie się pierwsza w historii 
miejscowości Kościuszki SPARTAKIADA KONNA na koplu.  
Wszystkich jeźdźców zapraszamy o godz. 11.45 ponieważ wyruszymy w teren 
gdzie, czekają na Was wspaniałe nagrody. 
 Następnie o godz. 14. 30 rozpoczyna się spartakiada konna: 

 sprawność Ułańska 

 potęga skoku 

 parkur 
Dla wszystkich uczestników oraz gości zapewniamy darmową grochówkę, 
bigos, pieczone kiełbaski, watę cukrową, popcorn. Dla najmłodszych 
zapewniamy darmową, możliwość przejażdżki na koniu pod okiem instruktora. 
Przez całą spartakiadę będziemy bawić się w rytmach wspaniałej muzyki.   
 
                                                                        Serdecznie zapraszają 
                                                                             Organizatorzy 
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Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Ewa córka Ilony i Tomasza 
ur. 4-07-2016 z Jarchlina

Agata córka Eweliny Kłys 
ur. 1-07-2016 z Nowogar-
du

Maciej syn Małgorzaty i 
Grzegorza Jasińskich ur. 
5-07-2016 ze Sikorek

Amelia córka Moniki Stu-
dzińskiej ur. 1-07-2016 z 
Łobza

Julia córka Magdaleny 
Stasiak ur. 5-07-2016 z 
Nowogardu

Pójdzie śladami marka leśniaka?

Max Labocha w kadrze Polski!
Wychowanek Pomorzanina Nowogard, od pewnego czasu przeniósł swoje talenty do Football Academy Szczecin. Jego umiejętności zostały wyróżnione 
powołaniem na zgrupowanie reprezentacji Polski FA U-10, które odbyło się w połowie maja w Jarocinie.  

 Max Labocha od dawna po-
jawiał się w naszych artykułach, 
w których opisywaliśmy wyniki 
szkółki piłkarskiej Brazil da Bola, 
działającej przy Pomorzaninie 
Nowogard. Rodzice Maxa żarto-
bliwie wspominają o tym, że za-
czął trenować, gdy jeszcze bie-
gał ze smoczkiem po nowogardz-
kim stadionie ze starszym bratem, 
bo to właśnie jego starszy brat 
Nicky Labocha, pierwszy zachę-
cił go do gry w piłkę nożną. Max 
już jako 5-latek, w sezonie 2010-
2011, swoje pierwsze kroki stawiał 
w Pomorzaninie Nowogard, naj-
pierw pod okiem trenera Micha-
ła Sokólskiego, a potem Krystiana 
Miklasa. Od 2013 roku zaczął tre-
nować w brazylijskiej Szkółce Ro-

berto Mendesa „Brazil Da Bola”, 
gdzie wielokrotnie został docenia-
ny jego talent i umiejętności po-
przez indywidualne nagrody „Za-
wodnika Turnieju”, czy też „Kró-
la Strzelców”. Ze swoimi druży-
nami rozegrał przeszło 60 me-
czów, co zaowocowało możliwo-
ścią trenowania w Football Aca-
demy Szczecin. Od września 2016 
roku, Max Labocha trenuje już 
pod okiem zawodowego trene-
ra Sławomira Kłosa. W kwietniu 
otrzymał powołanie na I Konsul-
tację Reprezentacji Polski Foot-
ball Academy U-10, która zapla-
nowana była na dni 13-15 maja 
w Jarocinie (woj. wielkopolskie). 
Wyjaśnijmy, że Reprezentacja 
Polski Football Academy (RPFA) 

to jeden z najważniejszych projek-
tów tej ogólnopolskiej sieci szkó-
łek i nowatorska, bezprecedenso-
wa inicjatywa w piłkarskim szko-
leniu dzieci w Polsce. - Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom na-
szych podopiecznych, RPFA zosta-
ła powołana do życia na począt-
ku 2013 roku. Celem projektu jest 
podniesienie umiejętności technicz-
no-taktycznych oraz przygotowa-
nie młodych zawodników do pro-
fesjonalnego treningu piłkarskie-
go pod okiem specjalistów, a także 
promocja najzdolniejszych piłka-
rzy trenujących w sieci szkółek Fo-
otball Academy na arenie dziecię-
cej piłki nożnej w Polsce – można 
wyczytać na oficjalnej stronie FA. 
Max Labocha otrzymał powoła-
nie jako jeden z czterech młodych 
piłkarzy ze szczecińskiej sekcji. W 
sumie 20 osobowa kadra RPFA 
utworzona została jeszcze z za-
wodników następujących oddzia-
łów: Busko Zdrój (1 zawodnik), 
Bydgoszcz (1 zawodnik), Gosto-
nin (1 zawodnik), Leszno (6 za-
wodników), Lubaczów (1 zawod-
nik), Lwówek Śląski (1 zawodnik), 
Opole (3 zawodników), Rzeszów 
(2 zawodników). 

Wizyta Maxa w Jarocinie za-
owocowała dla niego tym, że wraz 
z Reprezentacją Polski Football 
Academy weźmie udział w tego-
rocznej edycji „Iber Cup Scan-
dinavia”, która odbędzie się w 
dniach od 2 do 6 sierpnia, w duń-
skim Esbjergu. „Iber Cup” to je-
den z największych młodzieżo-
wych turniejów piłkarskich na 
świecie, rozgrywanych w czterech 
lokalizacjach, w Stanach Zjed-
noczonych, Hiszpanii, Portugalii 
oraz Skandynawii. Co roku w roz-
grywkach uczestniczy łącznie po-
nad 12 tysięcy zawodników i za-
wodniczek, którzy reprezentują 
barwy ponad 800 zespołów, z po-
nad 50 krajów. Urodzony w 2006 
roku Max, będzie miał niepowta-
rzalną okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności, na tle rówie-
śników z m.in. FC Basel, Juventu-
su Turyn, Interu Mediolan, czy też 
Liverpoolu. 

 Dumy z wychowanka Pomo-
rzanina Nowogard nie kryje pre-
zes Marcin Skórniewski. - Nad-
rzędnym celem sekcji piłki noż-
nej jest stworzenie jak najlepszych 
warunków zawodnikom i zawod-
niczkom do zrobienia sportowej 
kariery. W ostatnich pięciu la-
tach zwiększyła się liczba wycho-
wanków, którzy trafili do klubów 
szczecińskich. To świadczy o tym, 
że idziemy w dobrym kierunku. 
W PZPN i w ZZPN wartość klu-

bu liczy się w wychowankach, któ-
rzy zagrali w kadrze. Jako nielicz-
ni w regionie możemy pochwalić 
się Markiem Leśniakiem. Ale czy 
to nas zadowala? Nie! Bardzo się 
cieszę, że Max Labocha będzie re-
prezentował Polskę podczas turnie-
ju w Danii, wierzę, że to początek 
jego wielkiej kariery – mówi Mar-
cin Skórniewski.

Za sukces Maxa największe po-

dziękowania należą się jego rodzi-
com - Sebastianowi i Anecie. Na-
leży im się wielki szacunek za trud 
włożony w rozwój młodego piłka-
rza, za to, że wszędzie z nim jeź-
dzili i zawsze wiernie dopingo-
wali. Dzięki temu, dziś możemy 
Maxowi życzyć wytrwałości oraz 
wielkich sukcesów w nadchodzą-
cym turnieju.  

KR

Max Labocha w akcji podczas turnieju Tymbarka

Trener z Football Academy Szczecin- Sławomir Kłos, wraz ze swoim podopiecznym- 
Maxem Labochą

Max Labocha został Królem Strzelców podczas finałów województwa, turnieju Z 
Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarka
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Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

BRYGARDZISTA
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa 

 Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• organizacja pracy podległym pracownikom ( zespół 10-20 osób )
• przestrzeganie ustalonych standardów
• zarządzanie powierzonym obszarem magazynu
• dbałość o sprzęt, wyposażenie i terminowość wykonania powierzonych zadań
• raportowanie do Kierownika Działu 
• optymalizacja i poprawa stosowanych standardów i procedur
Od kandydatów oczekujemy:  
• doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników min 2 lata
• doświadczenia w zarządzaniu  magazynem
• umiejętności podejmowania decyzji
• proaktywnej postawy lidera
• umiejętności delegowania zadań  i wyznaczania priorytetów
• znajomości pakietu Ms Office
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
   w stopniu średniozaawansowanym
• mile widziane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych
Oferujemy: 
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
•zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres  e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 22.07.2016r.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

OGŁOSZeNIe

LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

Reklama

Tym razem w cyklu „Adop-
tuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Sosnowicach, 
prezentuje psa Cezara.

Cezar, to przykładowy przed-
stawiciel psa w typie Siberian Hu-
sky. Lubi spacery, najlepiej te dłu-
gie, jest skoczny, uwielbia się ta-
rzać w trawie. Jest idealnym psem 
dla ludzi aktywnych, na pewno 
będzie dobrym motywatorem do 
joggingu. Kocha ludzi i ceni so-
bie ich obecność. Lubi jak czło-
wiek poświęca mu czas, jest psem 
bardzo pojętnym, szybko uczy się 
komend. W domu dobrze by było, 
żeby był jedynakiem. Co jest uła-
twieniem dla przyszłego opieku-
na, znajomość specyfiki tej rasy 
na pewno będzie pomocna. Dla 

nas wolontariuszy jest najlepszym 
psim modelem, „aparat” to chyba 
jego drugie imię. Na pewno w ko-
lejnej edycji Top Model byłby fa-
worytem. Cezar, 3 letni Husky, 
odsiaduje wyrok za niewinność i 
czeka na swojego człowieka. Kon-
takt w sprawie adopcji: p. Marta 
793 844 842.

red.

Adoptuj, nie kupuj 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

Z a p r a s z a na 
„KOLOROWE WAKACJE W BIBLIOTECE”

od 4 lipca do 19 sierpnia 2016 r. 
godz. 1200 - 1400

PROGRAM ZAJĘĆ
11- 15 lipca
Piraci – Ahoj! Żeglujemy po morzach i oceanach
Dlaczego warto umieć czytać?
Ruszamy na poszukiwania skarbu pirata Dżeka - odczytywa-

nie znaków na mapie
Statek piracki – praca przestrzenna
Czapka piracka
Papuga- każdy pirat ma swoją papugę
Kapitan Głąb - M. Strzałkowska
Statek widmo z serii Banda Piratów - J. Parachini – Deny
Skarb piratów - B. Michalec
Trzy małe piratki - G. Adams

PROPONUJemY: głośne czytanie, czwartkowe seanse fil-
mowo – bajkowe, gry, zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne, mu-
zyczno – ruchowe, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym 
KLANZA , zabawy na świeżym powietrzu – w ogrodzie biblio-
teki. 

  Wnioski zgłoszeniowe dziecka na wakacyjne zajęcia w MBP 
dostępne są w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz na stronie in-
ternetowej biblioteka-nowogard.cba.pl 

 Prowadząca zajęcia: Ewelina Kamińska,  Danuta Matuszew-
ska
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Znamy terminarz rundy jesiennej Pomorzanina

Na początek Sarmata!
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował już terminarz rozgrywek ligowych 
w rundzie jesiennej regionalnej okręgówki, w której po spadku występować będzie Pomo-
rzanin Nowogard. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego rozgrywki zainaugurują meczem 
z Sarmatą, rozgrywanym na wyjeździe. 

Sarmata Dobra na początek, ta 
wiadomość z pewnością ucieszy 
nowogardzkich kibiców. Przypo-
mnijmy, że doberscy piłkarze, tak 
jak Pomorzanin, spadli do regio-
nalnej okręgówki. Nasi lokalni ry-
wale w minionym sezonie wygra-
li u siebie 2:1, natomiast Pomorza-
nin zrewanżował się Sarmacie wio-
sną, wygrywając 2:0. Nie znamy 
dokładnego terminu tego spotka-
nia, ale zostanie ono rozegrane w 
weekend 13-14 sierpnia. Nowogar-
dzianie po raz pierwszy przed wła-
sną publicznością zagrają w sobo-
tę 20 sierpnia, wówczas ich rywala-
mi będą piłkarze Zootechnika Koł-
bacz. Rywale w minionym sezonie 
byli o włos od spadu do A Klasy, 
ostatecznie zajmując 14. miejsce w 
ligowej tabeli. W 3. kolejce piłkarze 
z Nowogardu pojadą do swojego 
najatrakcyjniejszego przeciwnika, 
czyli do Floty Świnoujście, która 

próbuje odbudować swoją potęgę. 
Flota po degradacji z I Ligi, sezon 
2015/2016, spędziła w A Klasie, 
w której dosłownie zmiotła rywa-
li, wygrywając 25 spotkań i prze-
grywając tylko jeden mecz. Flota w 
minionym sezonie, w 26 meczach 
strzeliła aż 169 goli! Natomiast do 
bramki piłkarzy ze Świnoujścia, ry-
wale trafiali jedynie 20 razy. Bez 
wątpienia Flota jest głównym kan-

dydatem do awansu, a nam pozo-
staje wierzyć, że Pomorzanin No-
wogard zajmie drugie premiujące 
awansem miejsce. A może, kto wie, 
w zasięgu podopiecznych Zbignie-
wa Gumiennego jest również zwy-
cięstwo w regionalnej okręgów-
ce? Przekonamy się już niebawem. 
Przy artykule prezentujemy termi-
narz rundy jesiennej. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa gr. 1 
Runda Jesienna
1. kolejka:
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  (13-14 sierpnia)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zootechnik Kołbacz  (20-21 sierpnia)
3. kolejka:
Flota Świnoujście – Pomorzanin Nowogard  (27-28 sierpnia)
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Krąpiel  (3-4 września)
5. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  (10-11 września)
6. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica  (17-18 września) 
7. kolejka:
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard  (24-25 września)
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty  (1-2 października)
9. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard  (8-9 października)
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów  (15-16 października)
11. kolejka:
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  (22-23 października)
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  (29-30 października)
13. kolejka:
Tanowia Tanowo – Pomorzanin Nowogard  (5-6 listopada)
14. kolejka:
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (12-13 listopada)
15. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szczecińska (19-20 listopada)

Wierzymy, że piłkarze Pomorzanina w meczu z Sarmatą zagrają równie skutecznie 
i ambitnie, tak jak wiosną w wojewódzkiej okręgówce

maraton Rowerowy „Trzy Powiaty”

Podium naszych kolarzy
W sobotę (2 lipca), w Łobzie odbył się wyścig kolarski „Trzy Powiaty”, wchodzący w cykl Pucharu Polski Supermaratonów. Na trasie nie zabrakło kolarzy 
z naszej gminy, którzy zaprezentowali się z dobrej strony, zajmując miejsca na podium w swoich kategoriach. 

W Łobzie w sumie wystarto-
wało 9 kolarzy z naszej gminy. Na 
najdłuższym dystansie Giga, za-
prezentował się jedynie Tadeusz 
Burewicz. Reprezentant LKK No-
wogard pokonał trasę z czasem 
10:00:35, przy średniej prędkości 
27,17 km/h. Wynik ten sklasyfi-
kował go na 1. miejscu w katego-
rii GigaM5I oraz na 13. miejscu w 
Open na tym dystansie. W wyści-

gu na dystansie Mega zaprezento-
wali się Arkadiusz Pietruszew-
ski oraz Marek Szymański. Star-
tujący w kategorii MegaM4S Pie-
truszewski, pokonał trasę z wy-
nikiem 04:00:42, osiągając śred-
nią prędkość 33,9 km/h. Nieste-
ty nie wystarczało to na podium 
w swoim przedziale wiekowym, 
gdzie Arkadiusz Pietruszewski za-
jął 4. miejsce. W Open na tym dy-
stansie, kolarz z Nowogardu skla-

syfikowany został na 10. pozycji. 
Marek Szymański w kategorii Me-
gaM6S wywalczył 2. miejsce, uzy-
skując czas 04:18:48, przy średniej 
prędkości 31,53 km/h. Dodajmy, 
że w klasyfikacji Open na dystan-
sie Mega, Marek Szymański upla-
sował się na 24. miejscu. 

Sześciu naszych reprezentan-
tów pojechało na najkrótszym dy-
stansie Mini. Świetny start zano-
tował Zbigniew Szkołuda, rywa-

lizujący w barwach JF Duet Go-
leniów. Szkołuda wygrał zarów-
no w swojej kategorii MiniM5S, 
jak i w Open na dystansie Mini. 
To podwójne zwycięstwo zapew-
nił mu czas 01:45:52, przy śred-
niej prędkości 39,67 km/h. Zwy-
cięzcami w swoich kategoriach 
wiekowych zostali również Sławo-
mir Lipiński, Janusz Pietruszew-
ski oraz Bartosz Czerkas. Dwaj 
pierwsi wspólnie przekroczyli li-
nię mety, plasując się obok siebie 
w zestawieniu Open. Sławomir 
Lipiński startował w kategorii Mi-
niM4I i zwycięstwo zapewnił mu 
czas 02:07:05, uzyskany przy śred-
niej prędkości 33,05 km/h. Taki 
sam czas oraz średnią prędkość 
uzyskał Janusz Pietruszewski, któ-
ry wywalczył 1. miejsce w kate-
gorii MiniM6I. Lipiński i Pietru-
szewski w Open zajęli odpowied-
nio 42. i 43. miejsce. Z kolei Bar-
tosz Czerkas wystartował w kate-
gorii MiniM1I. Nowogardzianin 
pokonał dystans Mini z czasem 
02:32:53, osiągając średnią pręd-
kość 27,47 km/h, dzięki czemu 
wygrał w swoim przedziale wie-
kowym, a w Open został sklasy-
fikowany na 103. miejscu. Pozo-
stali dwaj kolarze nie wywalczyli 
miejsc na podium. Dariusz Heb-

da wystartował w kategorii Mini-
M5I, w której zajął 8. miejsce, na-
tomiast Arkadiusz Czerkas ścigał 
się w kategorii MiniM4S i upla-
sował się na 22. miejscu w swoim 
przedziale wiekowym. 

KR

Od lewej- Sławomir Lipiński oraz Janusz Pietruszewski, wspólnie przekraczający 
linię mety

Bartosz Czerkas w kategorii MiniM1I 
wywalczył 1. miejsce

Na zdjęciu Zbigniew Szkołuda, który 
w Łobzie był najszybszy na dystansie 
Mini
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ReklamaReklamaReklama Reklama

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

Wyjedź z nami w lipcu  
i odbierz premię letnią!

PRaCa Dla OPIekUNek  
I OPIekUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
aTeRIma meD. 

 Tel. 91 506 55 55

Producent mebli 
poszukuje 

wykwalifikowanych 
stolarzy oraz montażystów. 

Wysokie zarobki.
 511 626 806

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod Ratuszem.

A11.4.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Golczewo Cup 2016

Weterani z Nowogardu  
z brązem
W dniu 25 czerwca 2016 r., odbyły się eliminacje Mistrzostw Golczewo Cup 2016 w Pił-
ce Nożnej, na stadionie miejskim w Kamieniu Pomorskim, organizowane przez Andrzeja 
Szafrana  i Adriana Majewskiego.

Do eliminacji zgłosiło się po-
nad 30 drużyn z Polski, Białorusi, 
Rosji i Niemiec, w trzech katego-
riach wiekowych: Seniorach, Old-
bojach i Weteranach. Eliminacje 
odbywały się od godziny 10:00 
do 19:00. Do finału przeszło 12 
drużyn. Finał odbył się 26 czerw-
ca 2016 r., na stadionie miejskim 
w Golczewie. Wszystkie drużyny 
grające w finałach otrzymały pu-
chary oraz 3 pierwszym zespołom 
wręczono medale: złote, srebrne 
i brązowe. - Chciałbym podzięko-
wać Burmistrzowi Golczewa An-
drzejowi Danielukowi za ogrom-
ny wkład pracy we współorganiza-
cję tych mistrzostw oraz Kierowni-
kowi Klubu Gryf Kamień Pomor-
ski panu Adrianowi Majewskiemu 
za wspólną organizację tych mi-
strzostw. Dziękuję także fundato-
rom medali i pucharów: panu An-
toniemu Bielidzie, Przewodniczą-
cemu Celowego Związku Gmin R- 

XXI w Nowogardzie, panu Józefo-
wi Malcowi Staroście Powiatu Ka-
mieńskiego oraz panu Stanisławo-
wi Kuryłło, Burmistrzowi Kamie-
nia Pomorskiego – mówi głów-
ny organizator oraz prezes Klubu 

Sportowego „Bosman  Nowogard, 
Andrzej Szafran. 

Przy artykule prezentujemy kla-
syfikację końcową w poszczegól-
nych kategoriach. 

Oprac: KR

Seniorzy
I miejsce – Kamień Pomorski
II miejsce – LEROY MERLIN Szczecin
III miejsce – AIR PORT- TAXI Kraków 
IV miejsce- F.C. TRABER MARIENDORF Berlin
Król Strzelców – Szymon Włodarek – Kamień Pomorski 
Najlepszy Bramkarz- Mehmet Yalcin - F.C. TRABER MARIENDORF Berlin
 Najlepszy zawodnik -Ireneusz Dubik- Szczecin
Puchar FAIR- PLAY – F.C. TRABER MARIENDORF Berlin
Puchar Burmistrza Golczewa- LEROY MERLIN Szczecin
Puchar Starosty Kamieńskiego- Kamień Pomorski
Puchar Burmistrza Golczewa- AIR PORT- TAXI Kraków 

Oldboje
I miejsce – „Super” Taxi Warszawa
II miejsce – Kamień Pomorski
III miejsce – PRIMORSK- Rosja
IV miejsce- POLONIA Chodzież 
Król Strzelców – Bednarczyk Kamil-„Super” Taxi Warszawa
Najlepszy Bramkarz- Opatkiewicz Robert- Kamień Pomorski
Najlepszy zawodnik- Maksymov Jurij -PRIMORSK- Rosja
Puchar FAIR- PLAY – PRIMORSK- Rosja
Puchar Burmistrza Golczewa- Kamień Pomorski
Puchar Starosty Kamieńskiego -„Super” Taxi Warszawa
Puchar Burmistrza Golczewa- PRIMORSK- Rosja

Weterani
I miejsce – Świnoujście
II miejsce – Koszalin
III miejsce – „BOSMAN” NOWOGARD
IV miejsce- ISKRA Golczewo
Król Strzelców –  Jacek Nowacki- Bosman Nowogard
Najlepszy Bramkarz- Wojciech Piechocki- Świnoujście
Najlepszy zawodnik- Jan Lewandowicz- Koszalin
Puchar FAIR- PLAY - ISKRA Golczewo
Puchar Burmistrza Golczewa- PRIMORSK- Rosja
Puchar Starosty Kamieńskiego- ADAMS Brześć- BiałoruśNa zdjęciu drużyna Bosman Nowogard, która w kategorii Weteranów podczas Gol-

czewo Cup 2016 wywalczyła brązowe medale
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
OFERTY TYGODNIA:
NOWOGARD MIESZKANIA

bezczynszowe dwupokojowe, I piętro; CENA:  134 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, II piętro; CENA: 135 000 zł

nowoczesne dwupokojowe, parter; CENA:  142 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, parter; CENA:  125 000 zł
Tylko u Nas wyjątkowe oferty !

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę

NIeRUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Do wynajęcia pomieszczenie po by-
łym sklepie w Karsku. 609 245 816 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53, 61 m2, dwa pokoje I piętro, Grzę-
zno – nowe bloki. Cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151

• Garaż do wynajęcia ul. Jana Pawła II-
,cena 130 zł / mies.tel. 692549667.

• Dom na wsi parterowy koło Nowogar-
du, 55 tys. 91 45 25 448, 66 72 76 193 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
w Nowogardzie. 504 422 809 

• Poszukuje mieszkania dwupokojowe-
go, bezczynszowego. 601 493 880

• Sprzedam dom parterowy 110 m2, z 
garażem. Tel. 608 853 710

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 513 045 188 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	 Sprzedam pilnie całe pietro kamie-
nicy z mieszkaniem i pomieszcze-
niem po byłej przychodni lekarsko-
-stomatologicznej o pow. ok. 300m2 

w Dobrej Nowogardzkiej. Idelana 
na hotel, przedszkole, działalność 
gospodarczą. Cena do uzgodnie-
nia. 511 505 391

• Sprzedam mieszkanie 58m, ul. Armii 
Krajowej. 697 72 04 06 

• Sprzedam garaż. 697 72 04 06 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam lokal pod działalność han-
dlową. 517 357 653 

• Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy 
Zamkowej. 665 779 641 

• Sprzedam działkę inwestycyjno-bu-
dowlaną przy stacji benzynowej w Ol-
chowie. 601 410 758

• Sprzedam działkę budowlaną 0,76 a, 
Asnyka 3b. Cena 420 tys. 786 919 296

•  Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje + 
aneks kuchenny z salonem. 509 528 
688

• Sprzedam dziakę ogrodową 1200m2 

w Osinie cena 7500 zł do uzgodnienia. 
602 189 041 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53,61 m2 dwa pokoje I piętro, Grzę-
zno (Nowe bloki) Cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151

•  Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej 4, 3 pokoje 1 piętro (20,17,14) 
kuchnia łazienka wc schowek +garaż 
.Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 143 840

• Sprzedam kawalerkę do remontu 32 
m2 z piwnicą i szopką w Nowogardzie 
ul. Młynarska. Tel. 785 600 270 lub 601 
424 982 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404 

• Sprzedam dużą kawalerkę ul. 15 lute-
go po kapitalnym remoncie z wyposa-
żeniem kuchni i łazienki, 125 tys. do 
negocjacji. 694 161 131

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta.  697 999 578 

• Sprzedam działki budowlane Karsk, 
przy drodze asfaltowej. 691 664 658 

• Pilnie poszukuje do wynajęcia miesz-
kania dwa pokoje lub większe. 602 
350 318

• Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położone. 
91 39 21 430, 696 404 840

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe 47,9m2 w Nowogardzie. 661 657 
343 

• Sprzdam mieszkanie na Armii Krajo-
wej i garaż na Zamkowej. 697 720 406 

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
około 30 m2 ul. Poniatowskiego. 690 
004 368,791 558 839 

•	 Sprzedam działkę budowlaną oko-
lice stadionu. 695 400 600

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 697 980 702 

• Mieszkanie do wynajęcia. 663 160 884

•	 Sprzedam kawalerkę, 723 777 511

• Garaż do wynajęcia Ogrodowa 1, 100 
zł. 882 182 143

• Mieszkanie 60 m, I piętro umeblowa-
ne. 782 180 185 

• Garaż do wynajęcia na ul. Zamkowej. 
508 948 888

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Nowogardzie. 880 690 330

•	 Nowogard mieszkanie dwupoko-
jowe z ogrzewaniem centralnym 
42 m2 zamienię na trzypokojowe z 
ogrzewaniem centralnym. 725 223 
741

•	 Poszukuje od zaraz do wynajęcia 
pokoju bądź kawalerki, nie drogo. 
Tel. 737 710 227

mOTORYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do koń-
ca 2016 benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam lawetę. 609 931 915 

• Toyotę z lat 90tych. 737 447 702 

• Mercedesa starego. 737 799 666

ROlNICTWO

•	 Sprzedam  kopaczke do ziemnia-
ków dwurzędową stan dobry cena 
800 zł tel. 692758826   

•	 Sprzedam siano w kostach. 782 036 
086

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin, zboże. 502 853 573

•  Siano w belach sprzedam. Tel. 608 01 
39 95 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 16 08 84 

• Sprzedam łubin. 608 013 995

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

• Sianokiszonka 2016. Tel. 537 144 654 

• Sprzedam pług obracany trzyskibowy 
do C-360. 607 580 172 

•  Sprzedam dwa młode kucyki (klacz-
ki). 790 521 126 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam słomę żytnią w kostkach,  
rozsiewacz nawozu lejek 200 zł, śru-
townik Bąk 200 zł. 608 791 487

• Precyzyjny siew kukurydzy, rzepaku, 
koszenie łąk i zbiór, orka, talerzowa-
nie, FHUP MICHLAS. TEL.508 503 650

• Sprzedam pług do orki głębokiej nor-
weski, typ KVENAND, czteroskibowy. 
Cena 3000 zł do ugodnienia. 724 049 
451 

•	 Sprzedaż świeżych jaj kurzych Bo-
haterów Warszawy 21. Tel. 91 39 20 
307 

• Sprzedam prosiaki. 513 045 201 

• Sprzedam kaczki. 91 39 17 334 

USŁUGI

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIRma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRaNIe-maGIel,PRaNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICeRkI me-
BlOWeJ SamOCHODOWeJ/ SkÓ-
RZaNeJ maTeRIaŁOWeJ / POŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPRZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

• Usługi ogólnobudowlane: budowa 
domów od postaw, dachy, więźby da-
chowe, docieplenia,stropodocieple-
nia, adaptacja poddaszy. Tel. 693 295 
955 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Usługi transportowe. Ford Transit-ma-
xi. 503 153 159 

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Tartak Korytowo. 782 741 664 

• Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

• Układanie kostki granitowej, kamienia 
polnego, ogrodzenia, altany, oczka, 
grille, tarasy. 722 154 477 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 

988 735 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ROZkŁaD JaZDY PkP

R e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię osobę 
do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI. 665 
720 037 

• Usługi ogrodnicze – koszenie trawy, 
glebogryzarka, opryski i inne prace 
ogrodnicze. 500 789 687 

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRO-
FESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ I EGZAMINÓWPOPRAW-
KOWYCH DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW tel. 600 924 128 mail: iwo-
nand1@wp.pl

• Usługi ogrodnicze glebogryzarka, ko-
szenie trawy, żywopłoty i inne. 500 
789 687 

• Korepetycje z matematyki. 608 158 
430

PRaCa

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Nowopowstająca aPTeka w Nowo-
gardzie zatrudni kierownika, magi-
stra, technika farmacji i pomoc ap-
teczną z doświadczeniem. aplika-
cje z dopiskiem: “nowogard pra-
ca” proszę przesyłać na adres: pra-
ca@aptekadyzurna.pl. kontakt: 
602400030

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczo-
-monopolowego. 797 394 807

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 
607 654 692 

• Zatrudnię do sklepu spożywczego, 
wymagana umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej. 603 688 266

•   ŚLUSARZA, SPAWACZA. 503 032 234 

• Zatrudnię osoby do pomocy przy pra-
cach w zakładzie stolarskim. 503 084 
687

• Poszkuje pracownika do warsztatu 
metalowego. 503 032 234 

• Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię na czas wakacji mechani-
ka samochodowego – ucznia. 509 528 
688

•	 Poszukuje pracownika do drobnych 
prac w gospodarstwie, zapewniam 
mieszkanie. 502 219 975 

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
Kontakt: 603 948 214, 663 161 899

• Zatrudnię pilnie : stolarz meblo-
wy, stolarz stolarki ogólnej (okienne, 
drzwiowe itp), mile widziane prawo 
jazdy kat.B i doświadczenie. Wynagro-
dzenie atrakcyjne. 606 830 893

• Pracownik, mechanik samochodowy, 
na serwis ogumienia, Żabowo 9a. 91 
39 106 08

• Zatrudnię do pracy małżeństwo na 
fermę, dobre warunki płacowe. 502 
56 23 78 

• Zlecę pracę nasadzeniowe drzewek, 
osobie z sadzarką. 91 39 23 259

• Praca od zaraz -usługi remontowo-
-wykończeniowe. 697 329 453 

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam Keyboard. 605 856 538 

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową, czerwo-
ną. 664 045 415 

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 
915  

• Sprzedam drewno opałowe. 609 931 
915 

• Sprzedam drewno opałowe. 607 580 
172 

• Sprzedam meble: szafa narożna, regał, 
komoda i fotel rozkładany jednooso-
bowy. 607 994 804 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwo-
ną oraz kamień. 664 045 415 

• Sprzedam tanio sosnę oraz inne drze-
wa liściaste kominkowe, opałowe z 
dowozem. 663 349 053

• Sprzedam głęboki wózek, retro. Cena 
900zł do negocjacji. 881 238 037 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 603 598 551 

• Sprzedam dwa grzejniki CO 0,60/1,40 
m, meble dziecięce w dobrym stanie 
drewno naturalne, jasne w kolorze 
biało-szarym. 91 39 25 497

• Oddam już wykopane duże korzenie 
drzew. Tel. 91 39 23 259 
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kRZYŻÓWka DziennikakuPon  52
11. arkusz drewna na sklejkę
12. stopień w kozackim wojsku
13. szwajcarski dopływ Renu
14. znak firmowy
15. włoskie przywitanie
16. atom z ładunkiem elektrycznym
17. miasto rodzinne pizzy
18. weteran
19. średniowieczny władca afrykański
20. pod jej skrzydłami kurczęta
21. wyspy koło Sycylii
22. z homilią
23. dźwięk wyższy o pół tonu od "a"
24. nasz zespół rockowy
25. zaprzeczenie
26. Elżbieta

Poziomo:
27. z rudą kitą
28. Sebastian ..., brytyjski lekkoatleta
29. uczta chrześcijan
30. czyni złodzieja
31. wysoki przerzut piłki
32. nęcenie zwierzyny
33. miasto w Turcji
34. leśne duszki
35. Gray, botanik
36. Aleksandr, literat ros.(1855-1908)
37. słynna nagroda filmowa
38. imię Kydryńskiego
39. dzika forma karpia
40. założyciel zakonu Orionistów
41. arena bokserów
42. dawna uraza
43. ząb dłuższy od innych
44. łac. więc, zatem
45. dopływ Dunaju
46. Tse-Tung
47. wiatr nad jeziorem Garda
48. tkanina na wsypy
49. odplamiacz z reklamy
50. afrykańska antylopa
51. waluta Iranu
52. Akademicki Związek Sportowy
53. najwyższe karty
54. ... West, aktorka

PODPOWIEDŹ: AIS, LOVELL, ORIONE, VAN.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. Percival (1855-1916), astronom i dyplomata amer.
2. latał z Dedalem
3. Manuel, braz. piłkarz, złoty medalista mistrzostw 
świata (1958, 62)
4. 2.5 cm

5. Adam Asnyk
6. ozdobna osłona na lampę
7. miasto w Birmie
8. dobrze jak wychodzi z talii
9. gatunek sardyny
10. popularny polski autobusDo wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Ten kto 

nienawidzi lenistwa przychodzi niewołany
Robert Kierzyk, Marek Kozioł, Alicja Wypych, 

Władysława Huget, Malwina Bryndza, Maria Ma-
chocka, Pelagia Feliksiak, Bogusław Strzelczyk, Hali-
na Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Hali-
na Stefańska, Stanisław Furmańczyk, Danuta Skow-
ron, Christiana Syfert, Lucyna Karbowiak, Urszula 
Kaczmarek, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Urszula Kaczmarek. Robert Kierzyk, 
Malwina Bryndza

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebra-
nia w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Mateusz Wiertalak, Michał Feliksiak, Amelka Wy-

czkowska, Amelia Filipińska, Kamil Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Weronika Zaremba, Kacper Skowroń-
ski, Ola Kluszczyńska, Oliwia Feliksiak, Bartek Fe-
liksiak

Zwycięzca:  Ola Kluszczyńska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRNa lINIa mI kRO BU SO Wa SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO maN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

Rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFORmaTOR lOkalNY - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

R e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s. 3

s. 12

Osiedle Bema 

Gimnazjum 
bez dyrektora

s. 6

Pomorzanin 
wycofał 
drużynę 
 z rozgrywek

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

s. 3

Uprowadzili dla żartu, odpowiedzą  
na poważnie 

Porwali przyszłą 
pannę młodą...

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Nowogard • ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Prowadzisz działalność? 

Weź kredyt 
na dowód

Osina- Przypólsko

Turniej 
Sołectw

Lato z Muzami 2016

Kronika 
festiwalu

REKLAMA
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Pomóżmy Sobie

Znaleziono
We wtorek (28 czerwca), 
przy Przedszkolu przy ul. 
Kościuszki, znaleziono 
klucz           z odblaskowym 
brelokiem „PZU”. Wła-
ściciela prosimy o odbiór 
zguby w redakcji DN.

Red.

W minioną sobotę zakończył się dwudniowy szczyt NATO, którego stolicą w tym roku była 
Warszawa. W trakcie obrad zdecydowano, że w krajach nadbałtyckich, w tym także w Pol-
sce, NATO wzmocni swoją obecność. Umocniono także pakt przeciwko Państwu Islam-
skiemu tzw. ISIS. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy naszych respon-
dentów, czy śledzili obrady szczytu NATO i jakie znaczenie mają dla nich podjęte w czasie 
tego zjazdu decyzje?

Pan Edward – Powiem panu szczerze, że niewiele śledzi-
łem szczyt NATO, który odbywał się w Warszawie. Dlacze-
go, bo nie bardzo się tą tematyką interesuję, ale wiem, że to 
było bardzo ważne wydarzenie. Według mojej opinii trochę 
organizowane na wyrost, by np. trochę pogrozić Rosjanom i 
Prezydentowi Putinowi, który i nas, i NATO się w ogóle nie 
boi. Mówi się o organizacyjnym sukcesie tego szczytu, ale już 
nie mówi się ile on kosztował nas jako podatników. Prezy-
dent Putin jest nieugięty, dlatego czy ten szczyt zrobił na nim 
wrażenie? 

Pani Kazimiera – Proszę pana, ten temat w ogóle mnie nie inte-
resował i nie oglądałam relacji z niego, bo jak widzę obecnych rzą-
dzących w naszym kraju, to wszystkiego mi się odechciewa. Sam 
szczyt był jak dla mnie za mocno przereklamowany, a te uzgodnie-
nia, które tam zapadły, czy będą miały dobry rezultat? Czy utwo-
rzenie dodatkowego batalionu da naszemu krajowi gwarancję bez-
pieczeństwa? Nie znam się, ale widzę tu bardzo niewielkie szanse na 
wypadek ataku. Dlatego ten szczyt, z mojego punktu widzenia, był 
bardzo mało przydatny, bo Rosja jest potężna, a jej armia bardzo 
silna. Dlatego czy oni nas się obawiają? 

Pan Andrzej – Według mojej oceny, to spotkanie w Warszawie 
członków NATO było bardzo potrzebne. Innymi słowy, bez pomocy 
NATO nasz kraj byłby bez szans na wypadek ataku nieprzyjaciela, i 
tutaj takiego ataku należy spodziewać się oczywiście od Rosji, która 
jak wiemy jest zdolna do wszystkiego. Co do transmisji to w niewiel-
kim stopniu śledziłem ją w TV i przysłuchiwałem się obradom, a w 
szczególności temu, co powiedział Prezydent USA B. Oboma w swo-
im przemówieniu do Prezydenta A. Dudy. Należy się cieszyć z tego, 
że szczyt w Warszawie został zorganizowany na bardzo dobrym po-
ziomie i tutaj nie może być żadnych uwag, gdyż organizatorzy stanę-
li naprawdę na wysokości powierzonego im zadania. Dlatego cieszy 
fakt, że dzięki temu szczytowi o Polsce było w świecie dobrze słychać, 
co może zostanie dostrzeżone np. w zniesieniu wiz do USA? Dlatego 

apeluję do Prezydenta B. Obamy, by przed zakończeniem swojej kadencji pomógł znieść wizy dla naszych ro-
daków do USA. 

Pan Stefan – Wydaje mi się, że to spotkanie w Warszawie 
członków NATO było bardzo potrzebne i dało konkretne odpo-
wiedzi na frapujące problemy, choćby w kwestii Rosji. NATO dla 
naszego kraju pełni rolę takiego powiedziałbym „stróża-obroń-
cy”, dlatego dobrze, że tu możemy się czuć bezpieczni i na wy-
padek ataku wroga liczyć na innych członków NATO. Zasada je-
den za wszystkich wszyscy za jednego, jest w tym kontekście słusz-
nie przypominana, lecz czy ta zasada jest do końca skuteczna? 
Jak wiemy Rosja jest mocarstwem, ma potężny arsenał, który nie 
wiem czy byłby skutecznie odparty przez siły członków NATO? 
Armia rosyjska nie od dziś wiadomo, ma bardzo nowoczesny sprzęt wojskowy i uzbrojenie takie, które z pew-
nością jest bardzo groźne dla bezpieczeństwa innych państw. Spotkanie w Warszawie w niewielkim stopniu śle-
dziłem, i jedno co dostrzegłem to bardzo dobre przygotowanie, które z pewnością zostało dostrzeżone przez za-
proszonych członków NATO. 

Pan Zdzisław – Niewiele mogę panu powiedzieć o tym wyda-
rzeniu, bo w zasadzie go nie oglądałem. Niemniej mam własne 
zdanie na temat obronności naszego kraju, ale nie chciałbym pu-
blicznie się tu wypowiadać. Jestem mało zorientowany, co do tego 
szczytu, bo nie miałem okazji go oglądać, gdyż to zwyczajnie mnie 
nie interesowało i trudno jest mi tu jednoznacznie odpowiedzieć, 
czy ten zjazd wniósł coś dobrego? Musimy poczekać i się przeko-
nać. 

Opinii wysłuchał: JB

W miniony piątek, do redakcji DN dostarczono tablicę re-
jestracyjną, która została znaleziona na drodze pomiędzy 
Kulicami a Jarchlinem. Właściciela prosimy o odbiór zgu-
by w redakcji DN. 

Red.

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę au-

tomatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycz-

nej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers ga-

zowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 
322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
- przyjmę lodówkę 782 764 335 
Oddam narożnik – 514 322 170
Oddam meble kuchenne tel. 604 955 769
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: poligraf@post.pl  

03.07.2016 r
godz. 16:43
Kradzież telefonu komórkowe-

go marki Alcatel w m. Przypólsko.
06.07.2016 r
godz. 13:08
Zawiadomieni o kradzieży te-

lefonu komórkowego marki Hu-
awei w Nowogardzie.

08.07.2016 r
 godz. 11:50
Powiadomienie o utracie w bli-

żej nieokreślonych okoliczno-
ściach telefonu komórkowego i 
pieniędzy.

godz. 19:12
Powiadomienie o kradzieży z 

włamaniem do samochodu oso-
bowego w Nowogardzie.

09.07.2016 r

godz. 11:47
W miejscowości Kikorze do-

szło do kolizji drogowej pomię-
dzy dwoma pojazdami osobo-
wymi.

10.07.2016 r
godz. 04:40
Policjanci PP w Chociwlu pod-

czas kontroli drogowej pojazdu  
marki VW Golf ujawnili, że kie-
rujący Przemysław G. znajduje się 
pod wpływem środków odurzają-
cych.

godz. 17:08
Kradzież telefonu komórkowe-

go marki Nokia w Nowogardzie.

Komisariat Policji
w Nowogardzie
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LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Uprowadzili dla żartu, odpowiedzą  
na poważnie 

Porwali przyszłą pannę młodą... 
Na dość oryginalny pomysł, mający wprowadzić przyszłą pannę młodą w niezapomniany 
nastrój wieczoru pańskiego, wpadli przyjaciele młodej kobiety z Nowogardu. Postanowili 
dla żartu ją... porwać. Nie docenili jednak swojego aktorskiego talentu i byli tak przekony-
wujący w swoich rolach, że przypadkowy świadek „zabawy” wezwał policję.   

W miniony weekend, dyżurny 
Komisariatu Policji w Nowogardzie 

odebrał telefon od zdenerwowane-
go mężczyzny, który stwierdził, że 
był świadkiem porwania. 

-Mężczyzna powiadomił, że na 
jego oczach czterech mężczyzn wcią-
gnęło kobietę do samochodu i odje-
chało - mówi asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Po takim sygnale, cała policja 
stanęła na nogi. Rozpoczęła się ak-
cja poszukiwawcza. Gdy policjan-
ci namierzyli zarówno porwaną, 
jak i sprawców okazało się, że całe 
zajście było... upozorowane.  Mia-
ła to być forma żartu, jaki wyreży-
serowały najprawdopodobniej ko-
leżanki przyszłej panny młodej,  
z okazji wieczoru panieńskiego. 
Żarty się skończyły i zamiast za-
bawy do rana było przesłuchanie 

na komisariacie. Mało tego, wiel-
bicieli dość osobliwego humoru, 
mogą spotkać przykre konsekwen-
cje swojego czyny. Policja zamierza 
bowiem wszcząć w sprawie postę-
powanie. 

-Nie było to rozsądne ze strony 
pomysłodawców tego żartu. Na ra-
zie nie ma jeszcze decyzji w jakim 
kierunku będziemy prowadzili po-
stępowanie w tej sprawie, ale z pew-
nością osoby mające coś wspólnego 
z tym pomysłem, będą musiały po-
nieść konsekwencje swojego czynu - 
mówi asp. Julita Filipczuk. 

Również całkiem na serio po-
licja dziękuje mężczyźnie, który 
nie wiedząc, że porwanie jest uda-
wane, przynajmniej przez tych co 
wciągali kobietę do samochodu, 

zawiadomił dyżurnego o zdarze-
niu. 

- Należą się podziękowania 
temu panu za obywatelską posta-
wę, bo przecież nie był świadomy, 
że całe zajście to tylko żart, i szyb-
ko powiadomił nas o tym co zoba-

czył - dodaje asp. Julita Filipczuk. 
Za jedno przyszła panna mło-

da może być wdzięczna organiza-
torom swojego wieczoru panień-
skiego - takich wrażeń z pewno-
ścią nie zapomni do końca życia. 

MS

...osoby mające coś wspólnego z tym pomysłem, 
będą musiały ponieść konsekwencje swojego czy-
nu - mówi asp. Julita Filipczuk. 

OGŁOSZENIE

Tego jeszcze u nas nie było - szkoła została bez dyrektora 
Kolejny skandal związany z Gimnazjum nr 3 na Bema. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wezwał burmistrza Nowogardu do ogłoszenia konkursu na 
dyrektora Gimnazjum nr 3. Burmistrz tego nie zrobił, chociaż miał na to 10 miesięcy. W szkole jak na razie panuje prawdziwe bezkrólewie. 

Jak wiadomo w zeszłym roku 
we wrześniu, burmistrz Robert 
Czapla powierzył na 10 miesię-
cy obowiązki kierowania Gimna-
zjum nr 3 Bogdanowi Sobolew-
skiemu, po tym jak ze stanowiska 
dyrektora tej szkoły zrezygnowała 
Irena Juszczyk, wcześniej, jak do-
wiodła m.in. Prokuratura w Gole-
niowie, bezpodstawnie oskarżona 
przez tego samego nauczyciela o 
mobbing. Przez ten czas, kiedy B. 
Sobolewski pełnił obowiązki p.o. 
dyrektora gimnazjum, organ pro-
wadzący szkoły, czyli burmistrz 
Nowogardu, powinien zgodnie z 
ustawą o oświacie zorganizować 
konkurs na nowego dyrektora. 

 - Ustawa o Systemie Oświaty 
jednoznacznie wskazuje, że okres 
powierzenia obowiązków dyrekto-
ra szkoły wicedyrektorowi tej szko-
ły bądź nauczycielowi tej szkoły 
nie może być dłuższy niż 10 mie-
sięcy, i w ciągu tych 10 miesięcy or-

gan prowadzący musi ogłosić kon-
kurs na dyrektora tej szkoły – in-
formuje Małgorzata Duras, rzecz-
nik prasowa Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie. 

Tyle, że burmistrz Nowogardu 
tego nie zrobił, mimo iż z końcem 
czerwca minął okres, o którym 
mówi rzeczniczka prasowa KO. 
W szkole zapanowało prawdzi-
we bezkrólewie. Nie ma nawet za-
stępcy dyrektora, chociażby spo-
łecznego, bo takiego nie powołał 
w trakcie swojej 10-miesięcznej 
kadencji B. Sobolewski. 

- Nie można załatwić spraw for-
malnych, bo nie ma komu w szko-
le podpisywać ważnych doku-
mentów. Nie ma też żadnej decy-
zji odnośnie rekrutacji uczniów na 
nowy rok szkolny, a przecież ro-
dzice przynoszą podania – mówi 
nam jeden z nauczycielu w Gim-
nazjum nr 3. 

W takiej sytuacji musiało zain-

terweniować Kuratorium Oświa-
ty w Szczecinie.

-Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty skierował pismo do Bur-
mistrza Nowogardu, pana Rober-
ta Czapli, w którym nakazuje na-
tychmiastowe podjęcie działań 
mających na celu ogłoszenie kon-
kursu na dyrektora Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, 
oraz wyznaczenie osoby odpowie-
dzialnej za prawidłową organiza-
cję pracy szkoły do czasu rozstrzy-
gnięcia konkursu. Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty w prze-
słanym piśmie poprosił także o pil-
ne przesłanie rozstrzygnięć organu 
prowadzącego w powyższych spra-
wach –mówi M. Duras z KO w 
Szczecinie. 

Pismo Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty zostało przesła-
ne także do wiadomości Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego. 

Burmistrz nie podpisuje 
i milczy 

W gminie na temat sytuacji w 
Gimnazjum nr 3, trudno o infor-
macje. Odpowiedzialna w imie-
niu burmistrza za szkoły sekre-
tarz gminy Agnieszka Biegańska-
-Sawicka, odpowiedziała jedynie, 
że w szkole pozostali pracowni-
cy administracyjni, a dokumen-
tacja konkursowa jest już gotowa, 
ale czeka na podpis burmistrza. A 
na pytanie, dlaczego burmistrz R. 
Czapla zwlekał z podpisaniem pa-

pierów, łamiąc tym samym usta-
wę o oświacie, odpowiedzi już nie 
uzyskaliśmy. Sam Czapla, od re-
dakcji DN od dawna już nie od-
biera telefonów, a na pytania kie-
rowane mailem odpowiada, po-
przez swoich urzędników, niekie-
dy po kilku tygodniach. 

Tymczasem, na stronie interne-
towej szkoły jakby nigdy nic i w 
miejscu, gdzie znajdują się dane 
kontaktowe do dyrekcja, wisi nie-
prawdziwa informacja, że stano-
wisko to pełni B. Sobolewski. 

Sprawę będziemy monitorować 
na bieżąco. Jedno jest pewne - sy-
tuacja w Gimnazjum nr 3 jest bez 
precedensu, jeśli chodzi o gminę 
Nowogard i nie tylko.

To nie pierwsza interwencja 
Przypomnijmy, że to już kolej-

na interwencja w Gimnazjum nr 

3, jaką w przeciągu kilku ostat-
nich miesięcy musiało podjąć 
Kuratorium Oświaty ze Szcze-
cina. Ostatnia miała miejsce w 
maju, kiedy to sami nauczyciele 
poskarżyli się do Kuratorium, że 
w szkole dochodzi do wielu po-
ważnych zaniedbań wywołanych 
złym zarządzaniem szkołą przez 
B. Sobolewskiego. Zarzuty doty-
czyły m.in. uniemożliwiania re-
alizacji podstawy programowej 
przez nauczycieli, poprzez nie-
właściwe rozpisywanie za-
stępstw. Kurator potwierdził w 
raporcie pokontrolnym uchybie-
nia, na które wskazywali nauczy-
ciele i wezwał do ich usunięcia. 

Marcin Simiński

Na stronie głównej szkoły nadal widnienie informacja, że dyrektorem placówki jest 
B. Sobolewski
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Nasz felietonWracamy do tematu awarii 
światła na Cmentarnej 

Musieli zrobić 
wszystko od nowa 
Mieszkańcy ulicy Cmentarnej skarżą się, że po zmroku 
muszą żyć w egipskich ciemnościach. Wszystkiemu win-
na niedziałająca infrastruktura oświetleniowa wokół blo-
ków. Gmina położyła już kable, ale teraz czeka aż robotę 
dokończy Enea. 

Taki stan rzeczy utrzymuje się 
już od kilku miesięcy. Kiedy po 
raz pierwszy pisaliśmy o sprawie, 
wówczas w UM wyjaśniono nam, 
że awaria oświetlenia powstała 
podczas budowy mieszkań ko-
munalnych. Zerwano wówczas 
biegnącą pod ziemią instalację 
elektryczną. Ktoś by pomyślał, że 
wystarczyło usunąć porwany ka-
bel, położyć nowy, podłączyć go 
do skrzynki i po sprawie. Nic z 
tego. Gmina musiała praktycznie 
przeprowadzić taką samą pro-

cedurę, jaką stosuje się w przy-
padku instalacji nowego przy-
łącza eklektycznego. Potrzebny 
był więc projekt i stosowna do-
kumentacja uzgodnieniowa. Do-
piero po jej uzyskaniu wymienio-
no zniszczony kabel sieciowy na 
nowy i podłączono do skrzynki. 
Teraz miasto czeka, aż Enea za-
montuje licznik. Kiedy to nastą-
pi, tego nie wiadomo. Do tego 
czasu, mimo iż wszystko jest już 
gotowe, będzie ciemno. 

MS Fot. RK

Widoczne na zdjęciu lampy nie święcą już od ładnych paru miesięcy. To kiedy roz-
świetlą okolicę, zależy już tylko od Enei

Wyburzyli...
W manionych dniach wyburzono należące do gminy, bu-
dynek rodzinny i znajdujący się obok niego obiekt gospo-
darczy, położone przy ul. Armii Krajowej 42. 

Gmina ogłosiła przetarg na rozbiór-
kę obu nieruchomości. Najtańszą ofer-
tę zaproponowała firma Usługi Trans-
portowe Jacek Szwarc z Zieleniewa k. 
Kołobrzegu. Firma ta wyceniła, że wy-
burzy, a później wywiezie i zutylizuje 
powstały gruz za kwotę 17 tys. 097 zł. 
Oprócz tego, wykonawca będzie mu-
siał wyrównać i ogrodzić teren posesji. 

Jakie plany ma gmina, co do działki 
na której stały wyburzone obiekty? Jed-
ną z opcji jest sprzedaż nieruchomości 
w drodze przetargu nieograniczonego. 

Przypomnijmy, że Pozwolenie na 
rozbiórkę budynku, na wniosek Gmi-
ny Nowogard, udzieliło Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. Budynek trze-
ba było rozebrać, bo był w złym stanie 
technicznym. Trzy mieszkające w nim 
rodziny, otrzymały już mieszkania od 
gminy. 

Wyburzone obiekty wchodziły w 
skład mienia komunalnego, które-
go administratorem jest nowogardzki 
ZBK. 

MS

Po budynku pozostała tylko sterta gruzów. Trwa oczyszczanie działki

Gdzie i na co wydali pieniądze z 500 plus

Jeszcze przed wprowadze-
niem w fazę realizacyjną rządo-
wego programu 500 plus było 
wiadomo, że pojawią się istot-
ne skutki nie tylko społeczne, 
ale i rynkowe wypłaty, i wsku-
tek tego wprowadzenia   do ob-
rotu prawie dwóch miliardów 
złotych miesięcznie. Po trzech 
miesiącach funkcjonowania 
programu ukazują się pierwsze 
analizy oparte już nie na speku-
lacjach, ale na obserwacji fak-
tów dotyczących zjawisk w sfe-
rze społecznej i ekonomicznej, 
jakimi skutkuje ten rewolucyjny 
w naszych realiach realizowany 
od kwietnia, program obecnego 
rządu. Co do skutków społecz-
nych to najistotniejsze dzisiaj 
i już zaobserwowane, są dwa z 
nich.  

1.  Zanika w praktyce skrajne 
ubóstwo w kategorii  społecz-
nej obejmującej rodziny z troj-
giem i więcej dzieci. Wynika to 
z prostych wyliczeń. Eksperci z 
IPS ustalili np., że czteroosobo-
wa rodzina (dwoje dorosłych i 
dwoje dzieci), by zaspokoić po-
trzeby biologiczne (wyżywienie, 
mieszkanie, leki, edukacja i hi-
giena), powinna wydawać mie-
sięcznie przynajmniej 1855 zł, 
a rodzina z trojgiem dzieci – 
przynajmniej 2389 zł.  To ozna-
cza, że wypłaty w ramach pro-
gramu 500 plus pokrywają w 
przypadku takich rodzin dys-
ponujących dotychczas niskimi 
dochodami ponad połowę kwo-
ty minimum biologicznego. W 
związku z tym wystarczają już 
ponad to tylko niewielkie do-
chody i tylko jednego z rodzi-
ców otrzymywane z wykonywa-
nej pracy, albo z innego źródła 
aby rodziny te mogły spokoj-
nie zabezpieczyć swoje podsta-
wowe potrzeby egzystencji bio-
logicznej.

2. Kolejny ważny skutek 
społeczny dotyczy rynku pra-
cy – zniknął z niego w dużym 
stopniu krajowy pracownik bę-
dący kobietą, skłonny wykony-

wać ciężkie prace (sprzątanie, 
prace sezonowe w rolnictwie) 
za kwotę 1000-1500 zł miesięcz-
nie w przeliczeniu za godzino-
wy pełny etat. Kobiecie z troj-
giem i więcej dzieci, częściej 
także z dwojgiem, a samotnie 
wychowującej nawet z jednym 
– przestała się tak wynagradza-
na i kosztująca tyle czasu i wy-
siłku praca opłacać. Kobiety te 
wolą zająć się dziećmi w domu, 
ponieważ stać je teraz na to eko-
nomicznie, a zajęć związanych z 
wychowaniem na pewno im nie 
zabraknie. O innych skutkach 
społecznych 500+, a zwłaszcza 
trwałym wpływie programu na 
demografię, w tym  zwiększe-
nie wskaźnika dzietności, jesz-
cze na razie zbyt wcześnie by 
wyciągać wiarygodne wnioski. 
Natomiast  bardzo interesują-
ce mogą się okazać skutki eko-
nomiczne programu 500 plus, 
tym bardziej, że od nich przy-
najmniej w pewnym stopniu 
zależy ostateczna trwałoś pro-
jektu. Rząd, autor tego nowa-
torskiego społecznego pomysłu 
będącego w praktyce, co trzeba 
uznać, efektywnym narzędziem 
polityki prorodzinnej, symulu-
jąc skutki ekonomiczne, bardzo 
liczył na ożywienie popytu we-
wnętrznego i w konsekwencji 
wzrost wpływów budżetowych 
w wyniku zwiększenia dopływu 
podatków należnych od obro-
tu gospodarczego wywołanego 
pieniędzmi z 500 plus „rzuca-
nymi“ comiesięcznie na rynek. 
Razem do końca 2016 r, wy-
płat z 500 plus będzie przecież 
aż około 17 mld zł. A w  następ-
nych latach wydatki będą jesz-
cze wyższe, ponieważ świadcze-
nia będą wypłacane przez peł-
ny rok. MRPiPS szacuje, że na 
program „500 Plus” rząd będzie 
przeznaczał rocznie ok. 22,5 
mld zł. Pieniądze te wywołu-
ją natychmiastowe skutki ryn-
kowe i podatkowe, ponieważ 
w swej lwiej części są przezna-
czane na bieżącą konsumpcję. 
I rzeczywiście jak wskazują, na 
razie szczątkowe analizy zasile-
nia rynku kwotami wypłacany-
mi w ramach programu, spo-
wodowało wyraźnie ożywienie 
w niektórych obszarach rynko-
wych i wśród określonych ka-
tegorii podmiotów gospodar-
czych . Niestety przeprowadzo-
ne wywiady wśród handlowców  
wskazuje na to, że istotnym be-
neficjentem będą tutaj nie małe 

sklepy osiedlowe czy inni drob-
ni polscy handlowcy, ale wielkie 
sieci handlowe zarówno spo-
żywcze, ale nawet takie jak cho-
ciażby drogeryjny Rossmann.  
A sieci te w  większości jak wia-
domo, należą do obcego kapi-
tału. Ten zaś z kolei ma opa-
nowane takie sposoby transfe-
rowania zysków, aby podatki w 
Polsce płacić jak najmniejsze. 
Może się więc okazać, i tak wy-
nika z pierwszych danych z ryn-
ku, że przewidywane przez rząd 
dodatkowe wpływy podatko-
we, które znalazłyby się w kasie 
państwowej z opodatkowane-
go obrotu lokalnych firm,  gdy-
by tam wydawano pieniądze z 
500 plus, się w tej  rządowej ka-
sie nie pojawią. W zamian w 
istotnej części najpierw popra-
wią bilans zagranicznych sie-
ci handlowych, aby potem roz-
płynąć się w obciążających no-
tach księgowych wystawionych 
przez  spółki matki usytuowa-
ne zagranicą, i ostatecznie trafić 
na te zagraniczne konta centra-
li sieciowych. Jednak pozbawio-
nym sensu wydaje się apelowa-
nie w tej sytuacji do rodziców 
pobierających rządowy datek 
na dzieci, aby we własnym inte-
resie czyli w trosce o wydolność  
płatniczą  w tym zakresie bu-
dżetu na przyszłe lata, wydawa-
li jednak pieniądze w polskich 
firmach.  Byłoby to pozbawio-
nym sensu głównie dlatego, że 
taki apel będzie zupełnie bez-
skuteczny. W naszych warun-
kach sieciom pozwolono bo-
wiem przez lata na taką domi-
nację rynkową, że aby ją dzisiaj  
zniwelować należałoby znaleźć 
konsumenta, który przestałby 
się kierować kryteriami zaku-
pu dla konsumenta oczywisty-
mi, czyli jakością w korelacji z 
ceną i warunkami dostępu do 
towaru. A takiego konsumen-
ta w praktyce nie ma. Pozostaje 
jedynie mieć nadzieję, że Rząd 
dotrzyma obietnic związanych 
z ustawowym wprowadzeniem 
mechanizmów uniemożliwia-
jącym sieciom transferowanie   
zysków i unikanie w ten sposób 
płacenia w Polsce odpowiednio 
wysokich podatków.  Jeśli więc 
skutki społeczne 500 plus wy-
dają się zdecydowanie pozytyw-
ne, to już te ekonomiczne i ryn-
kowe niekoniecznie  – przynaj-
mniej w obecnych warunkach 
prawnych.

Marek Słomski  
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ZAPROSZENIE NA VII FESTYN 
– WOJCIESZYN 2016 

Dochód z Festynu zostanie przeznaczony na budowę kościoła  
w Wojcieszynie pw. Św. JP II

W programie między innymi: 
•występ Wiesławy Stolarczyk oraz miejscowych  
i zaprzyjaźnionych solistów, zespołów muzycznych 
•gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
•taniec Zumby z instruktorem dla wszystkich 
•wiejska grochówka 
•własne wypieki 
•wspólne ognisko 
•zabawa taneczna 
•punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju 
 oraz wiele miłych atrakcyjnych niespodzianek. 

Początek imprezy o godz. 17.00  

pn. „W RYTMIE ZUMBY NA WESOŁO BUDUJEMY WIELKIE DZIEŁO” 

Zapraszają do Wojcieszyna:
 Organizatorzy Festynu i patron medialny wydarzenia

Dnia 16 lipca 2016 roku (sobota) mieszkańcy Wojcieszyna 
serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy 

Kontynuujemy naszą prezentację 

Najlepsi Uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, rozpoczynamy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednim wydaniu, w ra-
mach kolejnego odcinka tego cyklu, opublikowaliśmy sylwetki najlepszych uczniów ze szkół podstawowych w Długołęce i Orzechowie. Kontynuujemy 
prezentację uczniów, tym razem ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego.                                                                              Red. 

 Mateusz Lepka uczeń I kla-
sy Gimnazjum.  W II półroczu  
2015/2016 osiągnął średnią ocen  
4,8  i wzorowe zachowanie. Swo-
ją postawą i zaangażowaniem sta-
nowi wzór do naśladowania. Bie-
rze bardzo czynny udział w życiu 
szkoły i internatu, będąc repre-
zentantem na wielu imprezach, 
konkursach i zawodach sporto-
wych. Na Wojewódzkim Konkur-
sie Wiedzy Matematyczno - Przy-
rodniczej w Świnoujściu oraz na 
Ogólnopolskim Konkursie Recy-
tatorskim w Szczecinie otrzymał 
wyróżnienia.   Wychowawca To-
masz Podemski.

 

Julian Kolibowski uczeń 
II klasy Gimnazjum. W II 
półroczu 2015/2016 osią-
gnął średnią 4,8 i wzorowe 
zachowanie. Chętnie zdo-
bywa wiedzę, jest dociekli-
wy i zainteresowany otacza-
jącym go światem. Interesu-
je się informatyką i nauka-
mi przyrodniczymi. Bierze 
czynny udział w wyciecz-
kach, konkursach i impre-
zach szkolnych. Wycho-
wawczyni Katarzyna Lem-
bas.

Karolina Górnik uczennica  II kla-
sy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 
1 w Nowogardzie.  W  II półroczu  
2015/2016 osiągnęła  średnią ocen 4,83  
i wzorowe zachowanie. Bierze czynny 
udział w życiu szkoły i internatu. Jest 
uczynna i chętna do pomocy innym. Z 
zajęć praktycznych otrzymała ocenę ce-
lującą. Wraz z nauczycielami praktycz-
nej nauki zawodu chętnie przygotowu-
je dekoracje i catering na różnego rodza-
ju imprezy. W Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy Matematyczno -  Przyrodniczej 
w Świnoujściu zajęła III miejsce. Otrzy-
mała za wyniki w nauce i praktyki na-
grodę w formie Szkolnego Stypendium 
Motywacyjnego. Wychowawczyni Mag-
dalena Żywicka.

Jolanta Jarosz uczennica  II 
klasy Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej nr 1 w Nowogardzie.  W  
II półroczu  2015/2016 osiągnę-
ła  średnią ocen 4,8  i bardzo do-
bre zachowanie. Zawsze aktywnie 
uczestniczy w zajęciach teoretycz-
nych i praktycznych. Jest uczynna 
i chętna do pomocy innym. Z za-
jęć praktycznych otrzymała ocenę 
bardzo dobrą. Otrzymała za wy-
niki w nauce i praktyki nagrodę 
w formie Szkolnego Stypendium 
Motywacyjnego. Wychowawczy-
ni Magdalena Żywicka.

Ireneusz Mrówczyński  uczeń  II 
klasy Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej nr 1                w Nowogardzie.  
W  II półroczu  2015/2016 osiągnął 
średnią ocen  5,1  i wzorowe zacho-
wanie. Jest bardzo uczynny, koleżeń-
ski i zdyscyplinowany.  Zajęcia prak-
tyczne zaliczył celująco. Przejawia 
duże zdolności organizacyjne,  po-
trafi zaplanować i kontrolować pra-
widłowe wykonanie pracy. W Wo-
jewódzkim Konkursie Wiedzy Ma-
tematyczno -  Przyrodniczej w Świ-
noujściu zajął III miejsce. Otrzymał 
za wyniki w nauce i praktyki nagro-
dę w formie Szkolnego Stypendium 
Motywacyjnego. Wychowawczyni 
Magdalena Żywicka.

Jeszcze o wynikach matur

Znacznie wyżej średniej 
Prezentujemy uszczegółowione wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych uzyskane 
przez uczniów najlepszej nowogardzkiej szkoły i jednej z lepszych w województwie – LO-II.

W poprzednim wydaniu przed-
stawiliśmy wyniki tegorocznych 
matur uzyskane przez uczniów 
szkół naszego powiatu. Porówna-
liśmy je także do średnich ocen 
egzaminu maturalnego w woje-
wództwie i kraju. Zdecydowanie 
najlepszą szkołą w naszym po-
wiecie, z wynikami matur znacz-
nie powyżej średniej krajowej, 
okazało się po raz kolejny no-

wogardzkie LO-II, funkcjonują-
ce w ramach ZSO kierowanego 
przez dyr. Leszka Becelę. Dzisiaj 
uszczegóławiamy naszą relację z 
prezentacji wyników, poprzez za-
łączoną edycję opracowania spo-
rządzonego przez p. Elżbietę Ja-
niak, wicedyrektor ds. liceum w 
ZSO. Opracowanie przedstawia 
ównanie wyników matury pisem-
nej z poszczególnych przedmio-

tów obowiązkowych, uzyskane 
przez uczniów w II LO z odpo-
wiednimi średnimi powiatowy-
mi, wojewódzkimi i okręgowy-
mi (OKE Poznań – zachodnio-
pomorskie, lubuskie i wielkopol-
skie). Na słupkach widać jeszcze 
wyraźniej rozmiar sukcesu nowo-
gardzkiej szkoły. 

sm  
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X Turniej Sołectw Gminy Osina

Zwycięskie Węgorza
W sobotę (2 lipca), w Przypólsku zorganizowany został jubileuszowy X Turniej Sołectw Gminy Osina. Mieszkańcy z 10 miejscowości rywalizowali w 7 
konkurencjach o tytuł mistrzowski w 2016 roku, a także o atrakcyjne nagrody. Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Węgorzy, którzy wyprzedzili 
na podium Krzywice oraz Redło. 

Przypólsko miało to szczę-
ście, że mogło zorganizować ju-
bileuszowy X Turniej Sołectw 
Gminy Osina. Na początek go-
spodarze przywitali wszystkich 

przybyłych. Przypólsko świetnie 
przygotowało plac, na którym 
rozgrywane były poszczególne 
konkurencje. Niestety tego dnia 
nie dopisała pogoda, gdyż zma-
gania odbywały się w strugach 
deszczu. Do rywalizacji przystą-
piły następujące miejscowości: 
Bodzęcin, Kikorze, Kościusz-
ki, Krzywice, Osina, Redosto-
wo, Węgorza, Węgorzyce, Redło 
oraz Przypólsko. Zawodnicy re-
prezentujący swoje miejscowo-
ści, brali udział w siedmiu nastę-
pujących konkurencjach: skła-
danie maszynki, cięcie drewna, 
tarcie ziemniaków, rzut snop-
kiem, narty, konkurencja dla 
dzieci, łapanie ziemniaków. Tur-
niej zapoczątkowało rozkła-
danie i składanie maszynki do 
mięsa na czas. Po tej konkuren-

cji na prowadzenie wysunęli się 
mieszkańcy Redła, którym roz-
łożenie i złożenie maszynki za-
jęło 28 i pół sekundy. Od lat 
bardzo efektowną konkuren-

cją jest cięcie drewna, a dokład-
niej „kloca” przy użyciu ręcznej 
piły. Tutaj zmagania były bar-
dziej wyrównane, a różnice cza-
sowe wynosiły ułamki sekund. 
Najszybsi byli zawodnicy z Ko-
ściuszek, a tuż za nimi uplaso-
wali się reprezentanci z Węgorzy 
i Kikorzy. Duże emocje towarzy-
szyły również przy tarciu ziem-
niaków na czas. W konkurencji 
brało udział w sumie 40 zawod-
ników, gdyż nie chodziło jedynie 
o tarcie, ale również o donosze-
nie ziemniaków oraz obieranie. 
Drużyny miały trzy minuty na 
starcie największej liczby karto-
fli, a ta sztuka udała się zawodni-
kom z Kikorzy, którzy mogli po-
chwalić się wynikiem 1,016 kg. 
Na drugim miejscu w tej konku-
rencji uplasowali się reprezen-

tanci Kościuszek, którzy starli 
0,928 kg ziemniaków, natomiast 
trzecie miejsce przypadło za-
wodnikom Węgorzy, którzy za-
kończyli z wynikiem 0,933 kg. 
Następnie w czwartej konkuren-
cji poszczególni zawodnicy rzu-
cali snopkiem, przy użyciu wi-
deł o dwóch zębach. Wygrał ten, 
który posłał snopek na najdal-
szą odległość. Po rzucie zawod-
nika z Kosciuszek snopek wylą-
dował na 8 metrze i 82 centyme-
trze, co zapewniło tej miejsco-
wości zwycięstwo. Na 2. miej-
scu z wynikiem 8,69 m uplaso-
wał się zawodnik z Węgorzy, na-
tomiast na 3. pozycji uplasowa-
ły się Krzywice, po rzucie snop-
kiem na odległość 8,34 m. Mo-
kra nawierzchnia od ulewne-
go deszczu okazała się bar-
dzo pomocna przy konkuren-
cji, w której zawodnicy jeździli 
na nartach, a w zasadzie wspól-
nie starali się pobiec. Najlepiej 
ze sobą współgrali reprezentan-
ci Redostowa, którzy w 22,12 se-
kund, pokonali wyznaczony dy-
stans. Drugie miejsce zajęli wę-
gorzanie, natomiast bodzęci-
nianie uplasowali się na 3. po-
zycji. W jubileuszowym turnie-
ju nie zabrakło nowości, jedną 
z nich była szósta konkurencja, 
wymyślona dla dzieci. Najmłod-
si uczestnicy zmagań wystarto-
wali w biegach. Najszybsze oka-
zały się dzieci z Krzywic, które 
wyprzedziły na podium rówie-
śników z Węgorzy oraz Kościu-
szek. Przed uczestnikami pozo-

stała już tylko jedna konkuren-
cja, w której znacznie można 
było poprawić swoje zdobycze 
punktowe. Tę konkurencję przy-
gotowali uczestnikom gospo-
darze, a chodziło w niej o łapa-
nie ziemniaków do wiaderka z 
wodą. Wymogiem był start w tej 
konkurencji radnego lub sołty-
sa z danej miejscowości. Ulewny 
deszcz z pewnością nie ułatwiał 
zadania, pomimo tego radny z 
Węgorzyc zdołał złapać do wia-
derka z wodą aż 10 ziemniaków.  
Po podliczeniu punktów za po-
szczególne konkurencje, okaza-
ło się, że w 2016 roku w Turnie-
ju Sołectw Gminy Osina zwy-
ciężyli mieszkańcy wsi Węgo-
rza. Na 2. miejscu uplasowa-
li się zawodnicy z Krzywic, na-
tomiast 3. pozycja przypadła re-
prezentantom z Redła. Na pozo-
stałych miejscach sklasyfikowa-

ni zostali zawodnicy z następu-
jących sołectw: 4. Kościuszki, 5. 
Kikorze, 6. Przypólsko, 7. Redo-
stowo, 8. Węgorzyce, 9. Bodzę-
cin, 10. Osina. Turniej zakoń-
czyła ceremonia wręczania pu-
charów oraz zdobytych nagród, 
a trzeba przyznać, że było o co 
walczyć. Zwycięzcy otrzymali 
czek na 700 zł, drużyna zajmu-
jąca 2. miejsce otrzymała 500 zł, 
natomiast za 3. pozycję zawod-
nicy otrzymali 300 zł dla swo-
jej miejscowości. Dodajmy, że 
Grzegorz Piepke przez cały tur-
niej nagłaśniał zmagania odpo-
wiednią muzyką, natomiast tur-
niej poprowadził Krzysztof Gó-
recki, w asyście Anny Zehner i 
Wioletty Pospieszyńskiej. Zaba-
wa w Przypólsku trwała jeszcze 
do białego rana, przy wspólnych 
tańcach. 

Oprac: KR

Zmagania rozpoczęła konkurencja rozkładania i składania maszynki do mięsa Rżnięcie kloca w wykonaniu reprezentantów Kościuszek

Zawodnicy z Węgorzy w 2016 roku zwyciężyli w X Turnieju Sołectw Gminy Osina

Nie jest łatwo rzucić snopkiem na 8 metrów, jednak w turnieju znaleźli się tacy, któ-
rzy zdołali tego dokonać
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Nowogardzkie 
inspiracje 2016…, 
czyli Plener Malarski 
Plener Malarski to integralna część Festiwalu Filmu Mu-
zyki Malarstwa „Lato z Muzami”, która towarzyszy temu 
wydarzeniu od pierwszych jego edycji. Całym przedsię-
wzięciem w tym roku kieruje, Janina Kołodzińska, miesz-
kająca w Golczewie, znana artystka malująca na szkle i je-
dwabiu.  

Plener to spotkania arty-
stów skoncentrowanych na 
rozwoju własnych umiejęt-
ności, wymianie doświad-
czeń i dialogu w obrębie 
sztuki i jej symboliki. W te-
gorocznym plenerze, bie-
rze udział łącznie 12 arty-
stów, reprezentujących różne 
szkoły malarskie. - Są to ar-
tyści już utytułowani za swo-
je osiągnięcia, z dużym ba-
gażem doświadczeń w sztu-
ce – mówi Janina Koło-
dziejska, kurator organiza-
cyjny nowogardzkiego ple-
neru malarskiego, artyst-
ka, animator kultury, dzia-
łacz społeczny, współpracu-
jąca z ośrodkami kultury w: 
Kamieniu Pomorskim, Gole-
niowie, Międzyzdrojach, Iń-
sku i Szczecinie. 

- Trwający od 1996 roku 
dialog artystyczny potwier-
dza, że nie sposób oprzeć się 

pięknym zakątkom Nowogar-
du i panującej w mieście at-
mosferze. Motto towarzyszą-
ce każdej z kolejnych edy-
cji pleneru ma zwracać uwa-
gę na miejsca urokliwe, inspi-
rujące i wyzwalające w twór-
cach pomysły – dodaje J. Ko-
łodziejska. 

W trakcie Pleneru, który w 
tym roku odbywa się pod ha-
słem „Nowogardzkie inspi-
racje 2016”, artyści stworzą 
prace, na których uwiecznią 
te miejsca w naszym mieście, 
które stały się dla nich in-
spiracją. Powstałe w najbliż-
szych dniach dzieła będzie 
można obejrzeć podczas wy-
stawy, będącej zwieńczeniem 
pleneru. Wernisaż zostanie 
otwarty dla publiczności 16 
lipca (sobota), o godz. 17:00, 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Już dziś zapraszamy. 

MS

Lato z Muzami 2016- kronika festiwalu

Od lewej Sylwia Godowska, jedna z uczestniczek Pleneru Malarskiego w trakcie 
tworzenia pracy oraz Janina Kołodziejska, kurator pleneru

Kino na plaży 
- dziś ostatni seans
Po raz pierwszy, na plaży miejskiej w Nowogardzie, zorganizowano kino w plenerze. Na 
specjalnym ekranie wyświetlane są produkcje filmowe, te znane i mniej znane. Dla tych, 
którzy jeszcze nie wybrali się na żaden seans mogą to zrobić jeszcze tylko dzisiaj. 

Pierwszy, historyczny plene-
rowy pokaz filmowy odbył się 
w piątek, 8 lipca, kiedy na spe-
cjalnym ekranie wyświetlono 
film pt. „Lucy”. W sobotę wi-
dzowie mogli obejrzeć „Labi-
rynt”. W niedzielę organizato-
rzy kina na plaży rzucili wyzwa-
nie piłce nożnej i najpierw za-
prezentowali krótkometrażowy 
film „Sonda o dziewczynach”, 
a o godz. 22:30 seans widowi-
skowego filmu akcji pt. „John 
Wick”. Wczoraj, tj. poniedzia-
łek fani kina w plenerze mogli 

obejrzeć amerykańską komedię 
„Głupi i głupszy bardziej”. Dzi-
siaj natomiast, wtorek, odbędzie 
się ostatnia projekcja w ramach 
plenerowego kina, a pokazany 
zostanie film „Kick-ass”, rów-
nież produkcji amerykańskiej. 
Seans rozpocznie się o godz. 
22:00. 

Warto dodać, że to nie koniec 
kina w plenerze, tyle że nie bę-
dzie ono już na plaży miejskiej 
a na scenie plenerowej. Tu od-
będą się dwa seanse: pierwszy 
w piątek 15 lipca, kiedy po kon-

cercie Małgorzaty Ostrowskiej, 
pokazany zostanie znany pol-
ski film „Dzień Świra”, a drugi  
odbędzie się  w sobotę pt. „Nic  
śmiesznego”. Reżyserem obu fil-
mów jest Marek Koterski, gość 
tegorocznego „Lata z Muzami” 
i Laureat Honorowego „Laura 
Cisowego”, który zostanie wrę-
czony artyście podczas otwarcia 
Festiwalu, tj. w 15 lipca, piątek, 
ok. godz. 20:30 na scenie plene-
rowej. 

MS

Sobotni seans w plenerze 

Lato… z gwiazdami
Marek Koterski, Cezary Pazura, Małgorzata Zajączkowska, Adam Woronowicz, Małgo-
rzata Ostrowska - to niektórzy z gości jubileuszowego 20. Festiwalu Filmu Muzyki Malar-
stwa „Lato z Muzami”, który już w piątek rozpocznie się w Nowogardzie. 

Główne wydarzenia festiwalowe 
zaplanowane zostały na 15-17 lip-
ca. Wtedy to do Nowogardu zawi-
tają znakomici goście ze swoimi ar-
tystycznymi dokonaniami. Głów-
nym bohaterem i gościem hono-
rowym festiwalu jest w tym roku 
MAREK KOTERSKI, laureat „Lau-
ru Cisowego” za osiągnięcia arty-
styczne. Na otwarcie festiwalu za-
prezentowany zostanie, wyreżyse-
rowany przez Marka Koterskiego, 
monodram „Nie lubię pana, Pa-
nie Fellini” w wykonaniu jego żony 
MAŁGORZATY BOGDAŃSKIEJ. 
Specjalne spotkanie publiczności z 
Markiem Koterskim odbędzie się 
w sobotę 16 lipca, o godzinie 11:30.

Swoje wizyty na festiwalu „Lato 
z Muzami” zapowiedzieli m.in.: 

MAŁGORZATA ZAJĄCZKOW-
SKA, gwiazda filmu „Noc Walpur-
gi” (16 lipca); GABRIELA MU-
SKAŁA, która spotka się z widzami 
po seansie filmu „Moje córki kro-
wy” (16 lipca); ADAM WORONO-
WICZ, który do Nowogardu zawita 
z filmem „Czerwony pająk” (17 lip-
ca), oraz CEZARY PAZURA, któ-

rego podziwiać będzie można pod-
czas występu kabaretowego, ale 
także podczas specjalnego spotka-
nia z publicznością (17 lipca).

Tradycyjnie „Lato z Muzami” to 
mnóstwo wydarzeń muzyczno-ar-
tystycznych. Muzycznie będą pu-
bliczność bawić MAŁGORZATA 
OSTROWSKA oraz zespół CUBA 
DE ZOO, a swoimi umiejętnościa-
mi pochwalą się młodzi uczestnicy 
warsztatów wokalnych ARTeria. 

Organizatorami 20. „LATA z 
MUZAMI” są: Nowogardzki Dom 
Kultury i Burmistrz Nowogardu. 
Patroni medialni festiwalu są m.in.: 
TVP 3 Szczecin, Miesięcznik Kino, 
Gazeta Wyborcza oraz Dziennik 
Nowogardzki. 

MS
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Reklama

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów 
w Polsce – poprzez 360 elektromarketów jesteśmy obecni w niemal 300 mia-
stach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ok. 4 tys. pracowników. W związku 
z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca odpowiedzialny jest za:
• kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
• realizacje planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
• fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
• dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
• pomoc Klientom w załadunku towaru
Od kandydatów oczekujemy:
• chęci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzedaży oraz wiedzy produk-

towej 
• umiejętności pracy w zespole
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów
• umiejętność radzenia sobie ze stresem 
• niekaralności
Twoimi dodatkowymi atutami będą:
• zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM 
• doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych
• doświadczenia w sprzedaży, bezpośredniej obsłudze Klienta
Naszym pracownikom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
• stabilną pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość skorzystania z pakietów w postaci karty MultiSport 
• możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń 

Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) 
poprzez stronę www.mediaexpert.pl. W zakładce INFORMACJE- 
PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszę o wy-
branie interesującej Państwa oferty i zaaplikowanie na nią za po-
mocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych 
przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Da-
nych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Nowogard

Z okazji
 80 urodzin
Kochanemu

 Mężowi i Tacie
Stanisławowi Pałuckiemu

wszystkiego najlepszego,
 dużo zdrowia

i szczęśliwych dni
życzy 

żona z dziećmi  

Oddam 
kotki

 w dobre ręce
tel 506-638-789

Wysypało grzybami 

Prawdziwy olbrzym
Widocznego na zdjęciu okazałego prawdziwka znalazł, 
w lesie koło Czermnicy, pan Waldemar z panią Dorotą, 
mieszkańcy Nowogardu. 

Padające przez ostatnie dni ob-
fite deszcze w połączeniu z wyso-
ką temperaturą, to najlepsza po-
goda dla rozwoju grzybów. Tych, 
jak donoszą nam miłośnicy zbie-
rania runa leśnego, nie brakuje w 
naszych lasach. Wysypały praw-
dziwki, ale też kurki. Nie brakuje 
również jagód, które można m.in. 
zakupić od ulicznych handlarzy. 

Pamiętajmy jednak, że w la-
sach roi się od kleszczy. War-

to przed wyjściem do lasu odpo-
wiednio się zabezpieczyć przed 
ukąszeniami tych stworzeń, któ-
re jak wiadomo przenoszą groź-
ne choroby jak borelioza, czy za-
palenie opon mózgowych. W ap-
tekach dostępne są środki, które 
odstraszają te owady. Należy więc 
zadbać o odpowiedni ubiór, war-
to też unikać wchodzenia do gę-
sto zarośniętych zagajników. 

MS Takiego prawdzika znaleziono w lesie 
k. Czermnicy

ŻyCZENIA



12-14.07.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ARTeria wyruszyła w „podróż”
Malarstwo, teatr, taniec  -  to tylko niektóre z licznych dziedzin sztuki, które pod okiem ekspertów trenują uczestnicy warsztatów artystycznych ARTeria 
- wydarzenie towarzyszące Festiwalowi „Lato z Muzami”, który rozpocznie się już w piątek, 15 lipca.

W warsztatach bierze udział 
98 osób, w tym 52 Polaków, 33 
Łotyszy i 13 Niemców. Uczest-
nicy mieli do wyboru zajęcia fil-
mowe, teatralne, wokalne, tańca 
towarzyskiego, tańca współcze-
snego, kontaktu i improwizacji, 
malarskie, a także dodatkowe: 

bębniarskie oraz teatru ognia. 
Warsztaty rozpoczęły się w mi-
niony piątek, 8 lipca i potrwa-
ją do 17 lipca, a więc ostatniego 
dnia festiwalu „Lato z Muzami”. 
Wówczas, na scenie plenerowej, 
odbędzie się prezentacja projek-
tu powarsztatowego, widowi-
ska, podczas którego wszystkie 
grupy zaprezentują własne etiu-
dy pod wspólnym hasłem „Po-
dróż”. 

W miniony weekend, redakcja 
DN przyglądała się jak ćwiczą 
trzy warsztatowe grupy tj. teatr, 
malarstwo i taniec współczesny. 

Teatr  
W tym roku, po raz pierwszy 

w historii warsztatów, zajęcia 
z teatru prowadzą artyści z Te-
atru „Krzyk” założonego w Ma-
szewie: Marek Kościółek, Anna 
Giniewska i Marcin Pławski. 
W warsztatach bierze udział 18 
młodych adeptów sztuki aktor-
skiej. 

- Uczymy pracy zespołowej, 
próbujemy pokazać czym jest 
grupa, co to znaczy współpraca 
z drugim człowiekiem. Dla mia-
sta jest ważny efekt końcowy, ale 
my chcemy ich nauczyć, że czło-
wiek poprzez teatr odkrywa sie-
bie. Już w trzecim dniu widać, że 
grupa się integruje, zaczyna pra-
cować jako całość - mówi Marek 

Kościółek, założyciel i aktor Te-
atru „Krzyk”, reżyser, instruktor  
i społecznik, z którym rozma-
wiamy w czasie trzeciego dnia 
warsztatów. 

Oprócz warsztatów, instruk-
torzy z Teatru „Krzyk” są tak-
że odpowiedzialni za koordyna-

cję pokazu warsztatowego, któ-
ry odbędzie się 17 lipca na sce-
nie plenerowej, obok NDK.

 Taniec współczesny 
Największym zaintereso-

waniem wśród tegorocznych 
warsztatowiczów Arterii cieszy 
się jednak taniec, zwłaszcza 
współczesny. W sali ZSO, codzi-
ennie przez kilka godzin, trenują 
dwie prawie 30 osobowe grupy, 
które w świat tego gatunku tańca 
wprowadzają Eliza Hołubowska 
i Ewelina Tołyż z Gryfina. 

-Moja grupa to zbierani-
na ludzi różnych narodowości, 

reprezentujących przeróżne 
style tańca, od ludowego po 
balet. Próbuję z tych rożnych 
grup stworzyć jedną, która za-
prezentuje spójną etiudę w 
temacie „Podróży�”, który jest 
głównym wątkiem tegoroc-
znych warsztatów. Na razie szu-
kamy skojarzeń do tego słowa, 
próbujemy się synchronizować 
- opowiada w krótkiej przerwie 
w niedzielnych zajęciach, Eliza 
Hołubowska, tancerz, instruk-
tor, choreograf, którą najczęściej 
można podziwiać w trakcie 
występów nagradzanego Teatru 
Tańca EGO-VU w Gryfinie. 

E. Hołubowska już po raz 
trzeci prowadzi warsztaty tanec-
zne w Nowogardzie.

Malarstwo 
Nie byłoby warsztatów bez 

malarstwa. W tym roku, podob-
nie jak w latach poprzednich, 
instruktorami tych zajęć są: Zo-
fia Frydryk, znana nowogardz-
ka artystka plastyk, instruktor 
malarstwa w NDK oraz  Flori-
an Kohut - artysta malarz, za-
łożyciel znanej galerii autorskiej 
„Pod Strachem Polnym�” w Ru-
dzicy (woj. Śląskie). W warszta-
tach bierze udział niewielka, bo 
8 osobowa, ale niezwykle zaan-
gażowana grupa młodych ma-
larzy. 

- Uczymy dzieci pracy w ple-
nerze, postrzegania przestrzeni, 
widzenia koloru, a więc wszyst-
kiego tego, co jest najważniejsze 
w malarstwie – mówi Zofia Fry-
dryk. 

W minioną niedzielę, mło-
dych adeptów sztuki malarskiej 
można było obserwować w trak-
cie pracy nad brzegiem jeziora 
Nowogardzkiego, od strony restau-
racji „Przystań”. 

Ideą Międzynarodowych Warsz-
tatów Artystycznych ARTeria jest 
rozwój zdolności artystycznych, 

promowanie wybranych dziedzin 
sztuki oraz integracja szeroko 
pojętego środowiska artystyczne-
go. W zajęciach bierze udział mło-
dzież pow. 13 roku życia.                                         

Marcin Simiński

Uczestniczy warsztatów teatralnych w trakcie niedzielnych zajęć, które spontanicz-
nie przeniosły się na plac zabaw koło restauracji ,,Neptun". Marek Kościółek udziela 
młodym adeptom sztuki aktorskiej wskazówek

Eliza Hołubowska prowadzi zajęcia z tańca współczesnego, które odbywają się w 
sali sportowej ZSO przy ul. Boh. Warszawy

Lekcja malowania w plenerze, która odbyła się w minioną niedzielę nad brzegiem 
nowogardzkiego jeziora. Zofia Frydryk podpowiada młodej artystce, jak wykoń-
czyć pracę

Uczestnicy warsztatów ARTeria podczas wspólnej, integracyjnej zabawy, która została zorganizowana dla nich w minioną niedzielę, na holu NDK

Lato z Muzami 2016- kronika festiwalu
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„Środy na Torze” – wielki finał

Trzy medale Chrabąszczy
W środę (6 lipca), na szczecińskim torze kolarskim, został rozegrany wielki finał cyklicznych zawodów „Środy na Torze”. Jak informowaliśmy w poprzed-
nim artykule, szansę na medale miało trzech kolarzy LKK Chrabąszczy Nowogard. Podopieczni Ryszarda Posackiego stanęli na wysokości zadania i wy-
walczyli trzy krążki.

W finałowych zmaganiach, 
które były 10 serią cyklu wy-
ścigów na szczecińskim torze, 
punkty zdobyte w poszczegól-
nych konkurencjach, mnożone 
były razy dwa, przez co kolarze 
mogli odrobić większe straty do 
poszczególnych miejsc. W kate-
gorii najmłodszych - czyli Przed-
szkolaczek, pozycji lidera bronił 

Bolesław Chomicz. Urodzony w 
2012 roku kolarz Chrabąszczy, 
miał spore problemy w decydu-
jącym wyścigu. Regularnie wy-
grywający w minionych seriach 
młodziutki kolarz, tym razem 
musiał gonić rywali. Na szczę-
ście Bolesław Chomicz wyka-
zał się dużym charakterem i na 
ostatnich kilkunastu metrach, po 

imponującym finiszu wyprzedził 
rywali i jako pierwszy dotarł do 
mety. Chomicz wywalczył tym 
samym 20 punktów, które dały 
mu złoty medal w swojej kate-
gorii, wygrywając „generalkę” z 
przewagą 8 punktów. Gratuluje-
my młodziutkiemu reprezentan-
towi Chrabąszczy i wierzymy, że 
to początek jego kolarskich osią-
gnięć. 

W kategorii Żak, przed finałem 
na 2. miejscu plasowała się Niko-
la Wielowska, która miała teore-
tyczne szanse na złoto, jeśli słabe 
starty notowała by liderka klasy-
fikacji. Z kolei Hubert Grygowski 
zajmował 4. miejsce w „general-
ce”, z niewielką stratą do podium. 
Najpierw Żaki wystartowały w 
wyścigu na 500 metrów ze star-
tu zatrzymanego, w którym rów-
nych nie miała sobie Nikola Wie-
lowska, która zgarnęła 20 punk-
tów. Na drugim miejscu uplaso-
wała się liderka - Maja Wróblew-
ska z Ratusza Maszewo, nato-
miast 3. pozycję wywalczył Hu-
bert Grygowski, który tym sa-
mym odrobił straty do podium. 
Drugi ze startów, czyli wyścig eli-
minacyjny okazał się być decy-
dujący w układzie klasyfikacji ge-
neralnej. Podium w tym wyścigu 
prezentowało się tak samo, jak 
w poprzednim starcie. Zwycię-
żyła Nikola Wielowska z Chra-
bąszczy, tuż przed Mają Wró-
blewską oraz Hubertem Gry-
gowskim, który dzięki liczbie 32 
punktów, przeskoczył o zaledwie 
jedno oczko Tamarę Szalińską z 
Ratusza Maszewo i mógł cieszyć 

się z brązowego medalu. Nikola 
Wielowska pomimo dwóch zwy-
cięstw odrobiła jedynie 4 punkty 
do liderki i ostatecznie „Środy na 
Torze” zakończyła ze srebrnym 
medalem. 

W trzech wyścigach przepro-
wadzonych w kategorii Młodzik, 
zaprezentował się Jacek Fecak. 
Kolarz z Nowogardu w wyścigu 
na 400 metrów ze startu zatrzy-
manego przegrał tylko z Micha-
łem Kalinowskim z Baszty Gol-
czewo. Jacek Fecak tym samym 
wywalczył 18 punktów, jednak 
był to tego dnia jego najlepszy 
start. W wyścigu duńskim oraz w 
wyścigu punktowym, Jacek Feak 
plasował się już w środku stawki, 
przez co po swoich trzech star-
tach dopisał sobie 36 punktów i 
ten sezon torowych zmagań za-
kończył na 6. miejscu w klasyfi-
kacji generalnej. 

Treningowo finałowy start 
potraktował Damian Teodor-
czyk, walczący w kategorii Ju-
nior Młodszy. Teodorczyk opu-
ścił dużą ilość startów i nie miał 
już szans na wywalczenie po-
dium w generalce. W finałowej 
serii kolarz z Nowogardu po wy-
ścigach duńskim, eliminacyjnym 
oraz punktowym wywalczył 30 
punktów, przez co w 10 serii za-
jął 7. miejsce, a w „generalce” ten 
sezon na szczecińskim torze za-
kończył na 11. pozycji. Dodajmy, 
że medale oraz nagrody wręczał 
Artur Krasiński, utytułowany 
polski kolarz szosowy, medalista 
m.in. Mistrzostw Polski. Gratu-
lujemy podopiecznym Ryszarda 
Posackiego wywalczonych me-
dali, oraz życzymy jeszcze lep-
szych wyników na torze, w kolej-
nej edycji cyklu.  
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Bolesław Chomicz po pięknym finiszu wywalczył złoty medal w kategorii Przedszko-
laczek 

Najlepsi w klasyfikacji generalnej kategorii Żak, od lewej- Nikola Wielowska, Maja 
Wróblewska oraz Hubert Grygowski, wraz z  Arturem Krasińskim

Chrabąszcze na Tour de Pologne

Powalczą o medale
W dniach 13-14 lipca, w Katowicach oraz Nowym Sączu rozegrane zostaną kolejne dwa etapy 9. Nutella Mini Tour de Pologne. Nowogard reprezento-
wać będzie czterech kolarzy. 

Dziś do Katowic wyjechała gru-
pa czterech młodych kolarzy Chra-
bąszczy Nowogard: Jacek Fecak i 
Nikola Wielowska startujący w ka-
tegorii Młodzik oraz Hubert Gry-
gowski i Norbert Strojny, którzy ry-
walizować będą w kategorii Żak. 
Kolarze z Nowogardu zaprezen-
tują się na dwóch etapach Nutella 
Mini Tour de Pologne - w Katowi-
cach oraz Nowym Sączu. Dla star-
szych naszych reprezentantów, czy-
li Nikoli Wielowskiej i Jacka Feca-
ka, udane występy w Katowicach 
i Nowym Sączu, mogą otworzyć 
drogę do występu w finałowym eta-

pie w Krakowie. Przypomnijmy, że 
pierwszy etap został dziś (tj. 12 lip-
ca) rozegrany w Warszawie. Po Ka-
towicach i Nowym Sączu, młodzi 
kolarze wystartują jeszcze w Rze-
szowie i Zakopanem. Najlepsi ko-
larze, czyli ci z największą liczbą 
punktów po tych 5 etapach, będą 
mieli opłacony przejazd oraz po-
byt w Krakowie, podczas ostatniej 
serii Mini Tour de Pologne. - Są-
dzę, że jeśli Nikola Wielowska i Ja-
cek Fecak podczas startów w Kato-
wicach i Nowym Sączu wywalczą 
miejsca w pierwszej dziesiątce, licz-
ba zebranych punktów może być 

wystarczająca aby zakwalifikować 
się do startu w Krakowie. Wówczas 
organizatorzy opłaciliby naszym ko-
larzom pobyt w Krakowie oraz wy-
żywienie, a także darmowy start w 
finale Mini Tour de Pologne – wy-
jaśnia trener Chrabąszczy, Ryszard 
Posacki. Przypomnijmy, że w 2015 
roku w 8. edycji Mini Tour de Polo-
gne, w wyścigu w Dąbrowie Górni-
czej, złoty medal wywalczył Hubert 
Grygowski, a zaraz za nim ze srebr-
nym medalem rywalizację zakoń-
czył Jacek Fecak. Natomiast w ko-
lejnym etapie w Katowicach, swój 
drugi medal, tym razem srebrny, 

wywalczył Hubert Grygowski. O 
wynikach naszych reprezentantów 
startujących w tegorocznym Mini 

Tour de Pologne poinformujemy 
na bieżąco.   

KR

Już po raz dziewiąty Nutella organizuje Tour de Pologne dla kolarzy od 8 do 14 roku życia.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

Firma F.H. „Radstal”
Ul. Ks.J. Poniatowskiego 42

Nowogard
Prowadzi 

wyprzedaż stali 
1,90 zł/kg netto.

Pręty, płaskowniki, 
kątowniki, ceowniki, 

rury, profile,
kolana hamburskie 

i kute elementy ozdobne. 
Tel. 606 664 742

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

OGŁOSZENIE

Ultra maraton „Pierścień Tysiąca Jezior”

Małgorzata Kubicka walczyła z samą sobą
Ultra maratony, to najbardziej wymagające wyścigi kolarskie. Zawodnicy spędzają kilkadziesiąt godzin na rowerach pokonując trasy niekiedy liczące na-
wet 1000 km. Kolarka z Nowogardu - Małgorzata Kubicka, spróbowała swoich sił podczas „Pierścienia Tysiąca Jezior”, czyli ultra maratonu, którego tra-
sa liczyła 616 km i przebiegała po terenach Warmii, Mazur i Podlasia. 

 Małgorzata Kubicka od daw-
na czekała na swój start w ultra 
maratonie „Pierścień Tysiąca 
Jezior”. Jak przyznaje, jej prze-
jechane „życiówki”, to dystanse 
około 500 km, podczas których 
non stop pozostawała na tra-
sie, jednak te osiągnięcia uzy-
skiwane były na płaskim tere-
nie woj. zachodniopomorskie-
go. Tym razem kolarka z No-
wogardu musiała zmierzyć się z 
dystansem 616 km z sumą prze-
wyższeń prawie 4000. Trasa ul-
tra maratonu „Pierścień Ty-
siąca Jezior” prowadziła przez 
Warmię, Mazury oraz Podla-
sie. Podczas wyścigu, Małgorza-
ta Kubicka zdała sobie sprawę 
z tego, że wszystkie opowieści, 
które słyszała od kolegów biorą-
cych udział w takich ultra ma-
ratonów, mówiące o ogromnym 
wysiłku i bólu podczas poko-
nywania dystansu - to nie żar-
ty, tylko szczera prawda... - Start 
mojej grupy był zaplanowany na 
godzinę 08:05. Tego dnia pogoda 
zapowiadała się pięknie, świeci-
ło słońce, a na niebie nie było ani 
jednej chmurki. Jednak to pięk-
no miało swoje i złe oblicze... 
Cała sobota to ponad 30 stopnio-
wy upał. Pagórkowaty teren od-
czuwało się bardzo w nogach,a 
i wiatr przeszkadzał nam bar-
dzo. Kobiety podczas jazdy są na 
uprzywilejowanej pozycji, gdyż 
jadą z tyłu,więc koledzy dbali o 
to, by osłonić mnie przed wia-
trem. Na punktach kontrolnych, 
które były co 70-80 km, podbija-
liśmy swoje książeczki z godziną 
przyjazdu i podpisywaliśmy li-
sty. Wówczas dowiadywaliśmy 
się o kolejnych rezygnacjach na-
szych kolegów... Nie było to bu-
dujące. W sumie z trasy zeszło 19 
maratończyków. Nie wytrzyma-
li trudnego terenu i skwaru. So-
botni wieczór powitał nas strasz-
nym wiatrem i ścianą deszczu, 

postanowiliśmy to przeczekać na 
punkcie kontrolnym, gdzie aku-
rat się znaleźliśmy. Około godzi-
ny 3 nad ranem dojechaliśmy do 
Augustowa- był to 353 km, tam 
godzinna przerwa na jedzenie i 
odpoczynek, po czym ruszyliśmy 
dalej. Po przejechaniu kilkudzie-
sięciu kilometrów zdecydowali-
śmy się na drzemkę, służyła nam 
do tego ...wiata autobusowa. Ko-
ledzy zasnęli automatycznie, ja 
niestety nie mogłam zasnąć. Po 
30 minutach kolarze wstali i po-
jechaliśmy dalej. Za chwilę do-
padł mnie pierwszy kryzys, nie-
mal zasypiałam na rowerze – re-
lacjonuje swój start Małgorzata 
Kubicka. 

Na 438 km w miejscowości 
Wydminy, znajdował się kolejny 
punkt kontrolny. To na nim re-
prezentantka z Nowogardu na-
brała motywacji do dalszej wal-
ki, po tym jak odczytała krzepią-
ce esemesy od córki, która przy-
jechała wraz z nią i przez cały 
czas dopingowała mamę. Karo-
lina- córka Małgorzaty Kubic-
kiej, wiedziała wówczas, że GPS 
mamy nie działa, jednak mogła 
ją zlokalizować dzięki temu, że 
kolarka z Nowogardu wciąż je-
chała z kolegą, którego śledziła 
Karolina. - Powiedziałam sobie, 
że nie mogę zawieść siebie i ro-
dziny, która bardzo we mnie wie-
rzy. To dodało mi sił do dalszej 
walki – opowiada Małgorzata 
Kubicka. 

Kolejne kilometry to dalsze 
zmagania z deszczem i tempe-
raturą, która spadła do 13-15 
stopni Celsjusza. Wiatr i deszcz 
sprawił, że kolarze byli cali prze-
moknięci, trudno było na chwi-
lę się zatrzymać, aby spojrzeć na 
mapę i sprawdzić trasę, gdyż po-
wodowało to natychmiastowe 
ochłodzenie. Aby się rozgrzać 
kolarze musieli przyspieszać, co 
wiązało się z szybszą utratą sił. 

Na 565 km znajdowała się 
miejscowość Kikity, kolarze 
mieli przed sobą już tylko 51 
km do pokonania, byli coraz 
bardziej zmęczeni i śpiący. Tem-
po spadło, przeszkadzał dys-
komfort siedzenia tylu godzin 
w siodełku, był to moment, w 
którym każdy zdał sobie spra-
wę, co to znaczy jechać w ul-
tra maratonie. Nieopodal mety, 
Małgorzacie Kubickiej przytra-
fiła się kosztowna wpadka, za-
wodniczka z Nowogardu pomy-
liła trasę, przez co musiała po-
konać dodatkowe kilometry... -  
Gdy do mety mieliśmy tylko, albo 
aż 16 km, pomyliliśmy drogi... 
Pojechaliśmy starą trasą z przed 
roku. Nie zorientowaliśmy się, aż 
do momentu gdy zobaczyłam sa-
mochód, a w nim moją córkę z 
kolegą, który już ukończył ma-
raton. Karolina mówi do mnie: 
„mamuś to nie ta trasa, ale jedź-
cie”. Zapytałam ile nadrobimy? 
Pytam ją, a ona mi mówi: „Trasa 
podobna”. Wiedziałam już po jej 
odpowiedzi, że jest inaczej. Mia-
łam rację, dołożyliśmy 15 km. 
Ktoś może powiedzieć, że to nie 
dużo. Dla nas po prawie 39 godz. 
jazdy, każdy kilometr był bardzo 
ważny i ciężki – opowiada Mał-
gorzata Kubicka. 

Kolarka z Nowogardu do 
mety dojechała w niedzielę, o 
godzinie 23:30. Jej czas spędzo-
ny na siodełku wyniósł 27 go-
dzin i 38 minut, z kolei czas jaz-
dy (licząc punkty kontrolne i 
przerwy) wyniósł 39 godzin! 
- Byłam zmęczona, ale bardzo 
szczęśliwa. Kolejny raz się prze-
konałam, że 80 procent sukcesu, 
to dobrze przygotowana głowa, 
czyli psychika. Wyciągnęłam ko-
lejne wnioski - za długo się „gosz-
czę” na punktach żywnościowych 
i nie potrafię usnąć nawet na 10 
minut. Ale jestem niesamowicie 
szczęśliwa z ukończenia „Pier-

ścienia Tysiąca Jezior”, bo to daje 
mi kwalifikacje na kolejny Ultra 
maraton: Bałtyk – Bieszczady 
Tour, liczący 1008 km non stop. 
Limit na przejazd to 70 godzin. 
Przy okazji, chciałabym podzię-
kować mojej rodzinie za doping i 
wiarę we mnie. Mężowi za moż-
liwość uprawiania mojego hobby, 
które wiąże się z częstymi wyjaz-
dami, dziękuję za jego zaufanie - 
mówi Małgorzata Kubicka. 

Reprezentantce Nowogardu 
należą się wielkie brawa, za wal-
kę z własnymi słabościami, am-
bicje oraz chęć ciągłego podno-
szenia sobie poprzeczki. Wie-
rzymy, że Małgorzata Kubicka 
jeszcze nie raz nas zaskoczy wy-
jątkowymi startami, czego bez 
wątpienia jej życzymy.

KR 

Po 39 godzinach na trasie, Małgorzata Kubicka pokonała 616 km i ukończyła mor-
derczy ultra maraton Pierścień Tysiąca Jezior
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Sprzedam 
działkę budowlaną 

przy ul. Górnej 
o pow. 25 arów 

w dzielnicy 
przemysłowej Nowo-

gardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadze-

nia każdej działalności. 
695 100 700

DFC Sommerfest 2016

Pomorzanin na 4. miejscu
Na początku lipca, w Bad Doberan odbył się międzynarodowy turniej piłkarski DFC Som-
merfest 2016 drużyn młodzieżowych. Po raz kolejny zaprzyjaźniony klub Doberaner FC, 
zaprosił młodych piłkarzy Pomorzanina Nowogard. Podopieczni Anity Piotrowskiej i Ro-
berto Mendesa zaprezentowali się z dobrej strony, kończąc zmagania dopiero w półfinale. 

 Z młodymi piłkarzami Pomo-
rzanina, do Bad Doberan wybra-
li się trenerzy Anita Piotrowska i 
Roberto Mendes. Młodzież z No-
wogardu zaprezentowała się z bar-
dzo dobrej strony,w zasadzie prze-
grywając w regulaminowym cza-
sie tylko jeden mecz, który decy-
dował o awansie do finału. Naj-
pierw zawodnicy z Nowogardu 
zanotowali trzy zwycięstwa 1:0, 
pokonując odpowiednio: FSV 
Eintracht Konigs Wusterhausen I, 
Berolina Stralau II, Doberaner FC 
I. Następnie nowogardzianie wy-

grali 2:0 z młodymi piłkarzami SG 
Rot-Weiß Groß Glienicke. Później 
przyszły starcia z teoretycznie naj-
silniejszymi rywalami. Najpierw 
po emocjonującym meczu z Ber-
liner SC, Pomorzanin zremisował 
2:2, natomiast w ostatnim grupo-
wym meczu, po bezbramkowym 
remisie z FC Schonberg 95, Pomo-
rzanin był już pewny fazy ćwierć-
finałowej. Podsumowując, w gru-
pie nowogardzianie wygrali 4 me-
cze, natomiast dwa zremisowali, 
strzelając 7 i tracąc jedynie dwie 
bramki. W ćwierćfinale Pomo-

rzanin zmierzył się z drugim ze-
społem gospodarzy z Bad Dobe-
ran. Podopieczni Anity Piotrow-
skiej i Roberto Mendesa ponow-
nie zagrali na zero z tyłu i po zdo-
byciu jednego gola, awansowali do 
półfinału rozgrywek. W półfinale 
na nowogardzian czekał pierwszy 
zespół FSV Berolina Stralau, któ-
ry okazał się skuteczniejszy i to 
Niemcy po zwycięstwie 1:0 wy-
walczyli finał. Młodzi piłkarze Po-
morzanina walczyli jeszcze w me-
czu o 3. miejsce, w którym po raz 
drugi spotkali się z grupowymi ry-
walami z Berlina. Tym razem za-
równo Pomorzanin, jak i Berliner 
SC nie zdobył bramki i o brązo-
wych medalach musiały zadecy-
dować rzuty karne. Jedenastki le-
piej wykonywali zachodni sąsie-
dzi, którzy po wyniku 3:2, wywal-
czyli 3. miejsce. Choć Pomorzanin 
uplasował się na 4. pozycji, to jed-
nak występ nowogardzkich piłka-
rzy może cieszyć. - Bardzo dzięku-
jemy naszym przyjaciołom z Dobe-
raner FC za możliwość udziału w 
DFC Sommerfest 2016. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym w 
wyjazd na turniej. Zwłaszcza obec-
nym w Niemczech rodzicom i tre-

nerom. Transport i ubezpieczenie 
opłacił Klub. Za posiłki zapłaci-
li rodzice i Doberaner FC. Nocleg i 
pozostałe atrakcje zapewnili gospo-
darze. Gratuluję chłopcom i trene-
rom osiągniętego wyniku – powie-

dział po turnieju prezes Pomorza-
nina, Marcin Skórniewski.  Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników zespołu Pomorzanina. 
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Wyniki
Mecze grupowe:
FSV Eintracht Konigs Wusterhausen I – Pomorzanin Nowogard 0:1
Pomorzanin Nowogard – Berolina Stralau II  1:0
Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC I   1:0
SG Rot-Weiß Groß Glienicke – Pomorzanin Nowogard 0:2
Berliner SC – Pomorzanin Nowogard   2:2
FC Schonberg 95 – Pomorzanin Nowogard  0:0
Ćwierćfinał:
Doberaner FC II – Pomorzanin Nowogard   0:1
Półfinał:
FSV Berolina Stralau I – Pomorznain Nowogard  1:0
Mecz o 3. miejsce:
Berliner SC – Pomorzanin Nowogard   0:0, 3:2 (karne)

Seria rzutów karnych musiała rozstrzygnąć o tym, czy piłkarze z Nowogardu, czy też 
z Berlina, będą cieszyć się z brązowych medali

Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, którzy w Bad Doberan wywalczyli 4. 
miejsce

„Rezerwowi” wycofani z rozgrywek A Klasy!

Pierwszy zespół to priorytet
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard nie wystąpi w sezonie 2016/2017 w A Klasie. Taką decyzję podjął Zarząd Klubu, wyjaśniając swoją decyzję faktem, 
że teraz priorytetem jest szybki powrót pierwszej drużyny do wojewódzkiej okręgówki.  

 Już w trakcie sezonu 2015/2016, 
wiele osób związanych z Pomo-
rzaninem, mówiło o tym, że wo-
bec licznych walkowerów, należa-
łoby rozwiązać zespół rezerw, aby 
pierwsza drużyna miała do dys-
pozycji szerszą kadrę. Jak się oka-
zuje, Klub zdecydował się na taki 
ruch i w sezonie 2016/2017 drugi 
zespół został wycofany z rozgry-
wek A Klasy. - Decyzją Zarządu, w 
sezonie 2016/2017 wystawiamy do 
rozgrywek jeden zespół seniorów. 
Celem nadrzędnym jest powrót do 
Wojewódzkiej Klasy Okręgowej. Po 
spełnieniu kilku warunków, wró-
cimy do formuły dwóch dorosłych 
drużyn – informuje prezes Pomo-
rzanina, Marcin Skórniewski. 

Przypomnijmy, że Pomorzanin 
II sezon 2015/2016 zakończył na 
gwarantującym utrzymanie w A 
Klasie 11. miejscu. Nowogardzia-
nie w 26 meczach wywalczyli 20 
punktów, notując 6 zwycięstw, 2 

remisy i 18 porażek. Piłkarze dru-
giego zespołu strzelili 37 i straci-
li 68 goli. Kibicom w pamięci po-
zostaną jednak liczne walkowery, 
oddawane innym drużynom z po-
wodu braku kadry meczowej. W 

sumie Pomorzanin II walkowe-
rem przegrał aż 5 razy. To nie mo-
gło się podobać kibicom oraz oso-
bom związanym z klubem. Poza 
tym, wobec kadrowych proble-
mów, niekiedy dochodziło do sy-

tuacji, w których pierwszy zespół 
z ledwością zbierał 11 piłkarzy, 
podobna sytuacja miała miejsce 
w drugim zespole, zatem decyzja 
o likwidacji drużyny rezerw, przy-
najmniej tymczasowej, może się 

wydawać bardzo rozsądna. Trud-
no stwierdzić, czy po ewentual-
nej reaktywacji rezerw zespół ten 
będzie walczył dalej w A Klasie, 
czy też zmagania rozpocznie od B 
Klasy. Wszystko to będzie uzależ-
nione decyzjami Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej. 

KR

W sezonie 20162017 w A Klasie nie wystąpi drugi zespół Pomorzanina

OGŁOSZENIE
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:47 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:53, Osina 4:57, Mosty 5:02, Goleniów 5:10, Kliniska 5:19, Szczecin Dąbie 5:29, Szczecin 
Zdroje 5:32 Szczecin Główny 5:49 
~ 16-30 III 35 + 24 III; 4-5 IV; 13 IV; 20 IV; 9 V-10 VI 1-5 / 26 V;

4:48 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:03, Goleniów 5:11, Kliniska 5:20, Szczecin Dąbie 5:30, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 14-22 III 124; 29 III; 31 III-1 IV; 6-8 IV; 12-22 IV 1245; 25 IV-5 V 134; 6 V;

4:49 II
1

PR - R
88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 4:54, Osina 4:58, Mosty 5:04, Goleniów 5:11, Kliniska 5:21, Szczecin Dąbie 5:31, Szczecin 
Zdroje 5:34 Szczecin Główny 5:51 
~ 11 IV; 26 IV; 29 IV;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 28 III, 20 IV, 2-3 V, 26 V;

6:00 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:05, Osina 6:09, Mosty 6:14, Goleniów 6:22, Kliniska 6:30, Szczecin Dąbie 6:40, Szczecin 
Zdroje 6:43, Szczecin Port Centralny 6:52 Szczecin Główny 6:55 
~ 20 IV; 2 V;

7:31 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:49, Gryfice 8:04, Trzebiatów 8:22 Kołobrzeg 8:50 

~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

7:44 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:02, Baszewice 8:09, Gryfice 8:16, Gąbin 8:26, Trzebiatów 8:32, Bieczyno 
Pomorskie 8:39, Karcino 8:43, Głowaczewo 8:47, Stary Borek 8:51, Kołobrzeg Stadion 8:57

Kołobrzeg 9:03 ~ 15 III-2 IV 2-6 + 14 III, 21 III; 18 IV-11 VI 1-6 / 30 IV, 2-3 V, 26-28 V;

7:46 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 13 III-3 IV / 27 III, 30 III; 17 IV; 18-29 IV; 4-25 V; 30 V-11 VI;

7:47 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:02, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08, Goleniów 8:24, 
Kliniska 8:33, Szczecin Dąbie 8:44, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 30 III;

7:49 II
1

PR - R
s 88808

j  a  ;  n  y

Żabowo 7:57, Płoty 8:07, Baszewice 8:14, Gryfice 8:21, Gąbin 8:31, Trzebiatów 8:37, Bieczyno 
Pomorskie 8:44, Karcino 8:48, Głowaczewo 8:52, Stary Borek 8:56, Kołobrzeg Stadion 9:02

Kołobrzeg 9:07 ~ 4-16 IV 1-6;

7:51 I
3

PR - R
88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:56, Osina 8:00, Mosty 8:06, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:12, Goleniów 8:28, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:50, Szczecin Port Centralny 8:58

Szczecin Główny 9:02 ~ 4-16 IV;

8:08 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:13, Osina 8:17, Mosty 8:23, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:29, Goleniów 8:45, 
Kliniska 8:54, Szczecin Dąbie 9:03, Szczecin Zdroje 9:07, Szczecin Port Centralny 9:15

Szczecin Główny 9:19 ~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

8:11 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:19, Płoty 8:28, Baszewice 8:36, Gryfice 8:42, Gąbin 8:52, Trzebiatów 8:58, Bieczyno 
Pomorskie 9:05, Karcino 9:09, Głowaczewo 9:13, Stary Borek 9:17, Kołobrzeg Stadion 9:23

Kołobrzeg 9:28 ~ 30 IV; 2 V; 27-28 V;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 13 III-24 IV 67 + 28 III; 7-22 V 67; 4-5 VI; 11 VI;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:23, Kołobrzeg Stadion 10:41 Kołobrzeg 10:46 

~ 30 IV-1 V; 3 V; 26 V; 28-29 V;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16 Szczecin Główny 11:30 
~ 13-21 III 15-7; 26 III-3 IV 1367; 17 IV; 23-24 IV; 29 IV; 7-25 V; 30 V-11 VI;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:16, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:37 
~ 29 III; 31 III; 4-13 IV; 16 IV; 20-21 IV; 27 IV;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

10:33 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:48, Goleniów 10:56, Kliniska 11:05, Szczecin Dąbie 11:15, 
Szczecin Zdroje 11:19 Szczecin Główny 11:36 
~ 15-24 III 2-4; 25 III; 1 IV; 15-26 IV 125 + 28 IV; 4-6 V;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:43, Mosty 10:49, Goleniów 10:56, Kliniska 11:06, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21 Szczecin Główny 11:37 
~ 14 IV;

10:36 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:41, Osina 10:45, Mosty 10:51, Goleniów 10:58, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:20 Szczecin Główny 11:36 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 13 III-3 IV; 17 IV; 18 IV-11 VI;

11:38 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:55, Baszewice 12:02, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:34, Kołobrzeg Stadion 12:46 Kołobrzeg 12:51 
~ 4-16 IV;

13:54 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:02, Płoty 14:12, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 14 III-13 V 1-5 / 28 III, 1 IV, 21 IV, 3 V;

13:55 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:03, Płoty 14:13, Baszewice 14:26, Gryfice 14:32, Gąbin 14:42, Trzebiatów 14:48, Bieczyno 
Pomorskie 14:54, Karcino 14:58, Głowaczewo 15:02, Stary Borek 15:06, Kołobrzeg Stadion 15:12

Kołobrzeg 15:17 ~ 21 IV;

13:57 II
1

PR - R
s 88828

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:05, Płoty 14:15, Baszewice 14:27, Gryfice 14:33, Gąbin 14:43, Trzebiatów 14:49, Bieczyno 
Pomorskie 14:56, Karcino 15:00, Głowaczewo 15:04, Stary Borek 15:08, Kołobrzeg Stadion 15:14

Kołobrzeg 15:19 ~ 1 IV;

14:06 II
1

PR - R
s 88816

j  t  ;  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:22 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

14:35 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 13 III-15 V / 24 III; 21 V-11 VI 467 / 2 VI, 9 VI;

14:36 II
1

PR - R
88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:42, Osina 14:46, Mosty 14:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:58, Goleniów 15:14, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:43, Szczecin Port Centralny 15:51

Szczecin Główny 15:55 ~ 24 III;

14:43 II
1

PR - R
88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:20, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:39, Szczecin Zdroje 15:42, Szczecin Port Centralny 15:50

Szczecin Główny 15:54 ~ 16 V-10 VI 1-5 / 26 V;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:04

Kołobrzeg 17:11 ~ 13 III-3 IV 5-7 / 27 III; 17 IV-11 VI 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:10, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:12 ~ 1-4 + 27 III, 8-10 IV, 15-16 IV;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:09 

~ 1-7 / 14 III, 30 III, 17 IV, 3 V;

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:09 

~ 14 III; 17 IV; 3 V;

16:58 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:13, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:19, Goleniów 17:36, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:58 Szczecin Główny 18:10 

~ 30 III;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 13 III – 11 VI 2016

Aktualizacja wg stanu na 8 V 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:56 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:56, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:40 
~ 13 III-17 IV 14-7 + 22 III, 30 III, 12 IV / 17 III, 27 III, 14 IV; 20 IV-11 VI / 22 IV, 25-26 IV, 28 IV, 
4-6 V;

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 15 III; 17 III; 23 III; 29 III; 5 IV; 13 IV; 18 IV; 28 IV; 4-6 V;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:43 
~ 16 III; 27 III; 6 IV; 14 IV; 19 IV; 22 IV; 25-26 IV;

19:22 I
3

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 19:43, Szczecin Dąbie 20:09, Szczecin Główny 20:33 WW{
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;

}WW 21:26 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 21:40, Stargard Szczeciński 21:59, Choszczno 22:22, Dobiegniew 22:50, Krzyż 23:10, 
Wronki 0:02, Szamotuły 0:18, Poznań Główny 0:45, Września 1:50, Konin 2:24, Kutno 3:18, 
Łowicz Główny 3:45, Sochaczew 4:03, Warszawa Zachodnia 4:39, Warszawa Centralna 4:50, 
Warszawa Wschodnia 5:01 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:49, Puławy Miasto 7:06, 
Nałęczów 7:24 Lublin 7:52 
~ 30 IV-3 V; 26-29 V;
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

20:45 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:53, Płoty 21:02, Baszewice 21:09, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:31, Bieczyno 
Pomorskie 21:37, Karcino 21:41, Głowaczewo 21:45, Stary Borek 21:49, Kołobrzeg Stadion 21:56

Kołobrzeg 22:03 ~ 1-6 / 24 III, 28 III, 6 IV, 19 IV, 3 V, 26 V;

20:46 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:04, Baszewice 21:11, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:04 ~ 24 III; 19 IV;

20:48 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:55, Płoty 21:05, Baszewice 21:12, Gryfice 21:18, Gąbin 21:28, Trzebiatów 21:34, Bieczyno 
Pomorskie 21:40, Karcino 21:44, Głowaczewo 21:48, Stary Borek 21:52, Kołobrzeg Stadion 21:59

Kołobrzeg 22:03 ~ 6 IV;

22:21 II
1

PR - R
88054
88004

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:37, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:28 

~ 13 III-1 V 3-57 + 14-15 III, 21-22 III, 28 III, 11-12 IV / 16 III, 24 III, 30 III, 17 IV, 24 IV; 2-4 V; 
9 V-10 VI 1-57;

22:22 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:49, Trzebiatów 23:05, Kołobrzeg Stadion 23:24 Kołobrzeg 23:29 

~ 16 III; 24 III; 29-30 III; 4-5 IV; 17-26 IV 127; 6 V; 8 V;

22:23 II
1

PR - R
88054

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:38, Gryfice 22:50, Trzebiatów 23:04, Kołobrzeg Stadion 23:23 Kołobrzeg 23:27 

~ 5 V;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIERUCHOMOŚCI
•	PIB “PRO-BUD” s.c. infor-

muje, że sprzeda miesz-
kania  w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. 
Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

•	Sprzedam działkę budow-
laną 1739 m2, uzbrojoną 
w Dobropolu (gmina Do-
bra), zagospodarowana, 
tel. 502 385 935

•	Posiadłość położona na 
0,5 ha działce (dom, hala 
produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. 
Atrakcyjna cena. Kontakt: 
agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe z garażem w 
Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	Sprzedam pilnie całe pie-
tro kamienicy z mieszka-
niem i pomieszczeniem 
po byłej przychodni le-
karsko-stomatologicznej 
o pow. ok. 300m2 w Do-
brej Nowogardzkiej. Ide-
lana na hotel, przedszko-
le, działalność gospodar-
czą. Cena do uzgodnie-
nia. 511 505 391 

•	Wynajmę biuro 28m2, 
ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818 

•	Sprzedam lub wynajmę 
garaż na ulicy Zamkowej. 
665 779 641 

•	  Sprzedam mieszkanie przy 
ulicy Zamkowej 4, 3 pokoje 
1 piętro (20,17,14) kuchnia 
łazienka wc schowek +ga-
raż .Tel 665001251

•	Sprzedam garaż Bema. 660 
143 840

•	Sprzedam kawalerkę do re-
montu 32 m2 z piwnicą i 
szopką w Nowogardzie ul. 
Młynarska. Tel. 785 600 
270 lub 601 424 982 

•	Sprzedam budowę w sta-
nie surowym. 507 045 
404 

•	Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta.  697 999 578 

•	Sprzedam działki budow-
lane Karsk, przy drodze 
asfaltowej. 691 664 658 

•	Sprzedam pół domu Oso-
wo, działka przy domu 28 
arów, ładnie położone. 91 
39 21 430, 696 404 840

•	Sprzdam mieszkanie na 
Armii Krajowej i garaż na 
Zamkowej. 697 720 406 

•	Sprzedam działkę budow-
laną okolice stadionu. 695 
400 600

•	Mieszkanie do wynajęcia. 
663 160 884

•	Sprzedam kawalerkę, 723 
777 511

•	Mieszkanie 60 m, I piętro 
umeblowane. 782 180 185 

•	Garaż do wynajęcia na ul. 
Zamkowej. 508 948 888

•	Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w Nowogar-
dzie. 880 690 330

•	Nowogard mieszkanie 
dwupokojowe z ogrze-
waniem centralnym 42 
m2(komunalne) zamie-
nię na trzypokojowe z 
ogrzewaniem central-
nym (komunalne). 725 
223 741

•	Poszukuje od zaraz do 
wynajęcia pokoju bądź 
kawalerki, nie drogo. Tel. 
737 710 227

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nia biurowe obok dawne-
go Puchatka. 91 39 25 939 

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	Nissan Micra rok produk-
cji 2011 z grudnia opła-
ty OC i przegląd do końca 
2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

•	Toyotę z lat 90tych. 737 447 
702 

•	Mercedesa starego. 737 799 
666

•	Sprzedam Skodę Oktavię 
poj. 1.6, benzyna, przebieg 
184 000km, rok produkcji 
1999, kombi, dodatkowo 
komplet opon zimowych 
na stalowych felgach. 507 
100 280 

•	Kupię przyczepkę do samo-
chodu jednoosiową. Tel. 91 
38 325 25 

ROLNICTWO
•	Sprzedam siano w ko-

stach . 782 036 086
•	Koszenie łąk, mulczowa-

nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Koszenie łąk, belowanie, 
zgrabianie, mulczowanie. 
508 404 704 

•	Sprzedam słomę żytnią w 
kostkach,  rozsiewacz na-

wozu lejek 200 zł, śrutow-
nik Bąk 900 zł. 608 791 487

•	Precyzyjny siew kukury-
dzy, rzepaku, koszenie łąk i 
zbiór, orka, talerzowanie, 
FHUP MICHLAS. TEL.508 
503 650

•	Sprzedam pług do orki głę-
bokiej norweski, typ KVE-
NAND, czteroskibowy. 
Cena 3000 zł do ugodnie-
nia. 724 049 451 

•	Sprzedaż świeżych jaj ku-
rzych Bohaterów Warsza-
wy 21. Tel. 91 39 20 307 

•	Sprzedam kaczki. 91 39 17 
334

•	  Sprzedam   kopaczke do 
ziemniaków dwurzędową 
stan dobry cena 800 zł,  te-
lefon 692758826 

•	Sprzedam owies, jęczmień 
cena 500 zł/tonę. Tel. 660 
332 798 

•	Sprzedam prosięta, Dębi-
ce. 693 164 769

•	Sprzedam talerzówkę 3 
metrową podwieszaną, re-
dełka trójki, pług trzyski-
bowy OVERUM. 661 751 
296

 USŁUGI
•	MONTAŻ MEBLI, facho-

wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	Mycie okien. 731 792 825
•	Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 

•	MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	Remonty, wykończenia 
mieszkań. 601 56 73 69 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070 

•	Usługi koparko-ładowarką. 
Firma „Synbud”. 669 123 
127

•	Glazurnik – fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

•	KOREPETYCJE Z MA-
TEMATYKI PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWA-
NIE DO ZALICZEŃ I EG-
ZAMINÓWPOPRAWKO-
WYCH DLA LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW 
tel. 600 924 128 mail: iwo-
nand1@wp.pl

•	Usługi ogrodnicze glebo-
gryzarka, koszenie trawy, 
żywopłoty i inne. 500 789 
687 

•	Korepetycje z matematyki. 
608 158 430

•	Korepetycje z matematy-
ki, przygotowanie do ma-
tury poprawkowej. 511 
875 301 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 
914

•	Zatrudnię do sklepu spo-
żywczo-monopolowego. 
797 394 807

•	Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego, wymagana 
umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej. 603 688 266

•	Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego. Kontakt: 603 948 
214, 663 161 899

•	Zatrudnię pilnie : stolarz 
meblowy, stolarz stolarki 
ogólnej (okienne, drzwio-
we itp), mile widziane 
prawo jazdy kat.B i do-
świadczenie. Wynagrodze-
nie atrakcyjne. 606 830 
893

•	Pracownik, mechanik sa-
mochodowy, na serwis 
ogumienia, Żabowo 9a. 91 
39 106 08

•	Zlecę pracę nasadzeniowe 
drzewek, osobie z sadzar-
ką. 91 39 23 259

•	Praca od zaraz -usługi re-
montowo-wykończenio-
we. 697 329 453 

•	Poszukuje opiekunki do 
osoby starszej (pana) na 
weekendy. 724 348 596 

•	Przyjmę kierowcę kat. C+E, 
praca na miejscu. 783 678 
674 

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam fotel do masażu 
kręgosłupa. 603 598 551 

•	Sprzedam dwa grzejni-
ki CO 0,60/1,40 m, meble 
dziecięce w dobrym sta-
nie drewno naturalne, ja-
sne w kolorze biało-sza-
rym. 91 39 25 497

•	Oddam już wykopane 
duże korzenie drzew. Tel. 
91 39 23 259 

•	Sprzedam za niską cenę 
meble z lat 50-60 w bardzo 
dobrym stanie oraz szafę 
dwudrzwiową przedwojen-
ną i inne starocie. Tel. 880 
690 330

•	Oddam w dobre ręce 
dwumiesięczne kotki. 607 
545 533

•	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SóW
INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy,  

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę

Wyjedź z nami
 w lipcu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

Tel. 91 506 55 55

Producent mebli 
poszukuje 

wykwalifikowanych 
stolarzy oraz montażystów. 

Wysokie zarobki.
 511 626 806
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:
Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14

 

(budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

UWAGA: zmiana adresu od 1.08.2016 
- Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

POLSKI WYDAWCA

reklama

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• rehabilitacja
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

• bezbolesne usuwanie
   zbędnego owłosienia
• leczenie trądziku 
   
          

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 10 zł zniżki 
dla młodzieży50%50%

LASER IPL SHRLASER IPL SHR

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

Czytaj s.  5

Nowogard • ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Prowadzisz działalność? 

Weź kredyt 
na dowód

keWeS FlOrISTIk Sp. z o.o.
ul. Nadtorowa 14

zaTrudNI  
Od zaraz 

do sortowania nasion.
91 39 26 011

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni  
zbieraCzy

515 144 186. Organizujemy dowóz

dziś  
rozpoczyna się 
„lato z muzami”

zaroi się  
od gwiazd

Wyjątkowe 
laboratorium  
w zSO

Sukces Wielowskiej i Grygowskiego  na Mini Tour de Pologne   •     Stara, pomięta i brudna...

Czytaj s.  2
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W skrócie

Dość niezwykły okaz pomidora zakupił ostatnio w jednym z nowo-
gardzkich marketów nasz czytelnik. Pomidor zadziwia, ale i trochę stra-
szy, powodując refleksje nad tym, co my tak naprawdę jemy? - Pomidora 
zakupiłem osobiście w nowogardzkim dużym markecie, po około 10 dniach 
zaczął wypuszczać łodygi z własnych nasion ? Liście do tych rozmiarów ro-
sły 5 dni, a kolejnego dnia pomidor zrobił się czarny i spleśniał - opowiada 
pan Krzysztof. MS

Sprawdza się źródełko z wodą pitną, jakie od zeszłego roku znajdu-
je się przy bramie głównej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogar-
dzie. Na zdjęciu Martyna i Natalia, korzystające z wodopoju w czasie 
krótkiej przerwy w wakacyjnej zabawie. MS

dziś rozpoczyna się „lato z muzami”

W nowogardzie zaroi się  
od gwiazd
Już dziś, o godz. 18:00, rozpocznie się Festiwal „Lato z Muzami”. W tym roku będzie to okrą-
gła 20. edycja festiwalu, toteż i lista gwiazd, które odwiedzą z tej okazji nowogard, jest długa. 

Na otwarcie festiwalu zaprezen-
towany zostanie, wyreżyserowany 
przez Marka Koterskiego, głów-
nego gościa wydarzenia, mono-
dram „Nie lubię pana, Panie Fel-
lini” w wykonaniu jego żony Mał-
gorzaty Bogdańskiej. Rozpoczęcie 
festiwalu uświetni wernisaż „Re-
trospektywa” Małgorzaty Bucy, w 
holu NDK. 

O 20:30 ożyje scena plenero-
wa festiwalu. Najpierw M. Ko-
terski otrzyma „Laura Cisowego” 
z rąk władz miasta i organizato-
rów „Lata z Muzami”, za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. O 21:00 
na scenie pojawi się muzyczna 
gwiazda tegorocznego festiwalu, 
Małgorzata Ostrowska, była wo-
kalistka zespołu Lombard. 

Po koncercie na scenie zosta-
nie wyświetlony pierwszy z kil-
ku filmów M. Koterskiego, który 
będzie można obejrzeć w plene-
rze podczas Festiwalu, pt. „Dzień 
Świra”, z kultową niemalże kreacją 
Marka Kondrata. 

Kolejny dzień festiwalu, rów-
nież upłynie pod znakiem gwiazd 
ekranu. Najpierw o godz. 11:30, w 
sali kinowej odbędzie się specjal-
ne spotkanie publiczności z Mar-
kiem Koterskim. O 14:30, rów-
nież w kinie „Orzeł” planowany 
jest seans filmu „Moje Córki Kro-
wy”, tuż po nim spotkanie z, jed-
ną z odtwórczyni głównej roli w 
filmie, Gabrielą Muskałą. O 17:30 
spotkanie z kolejną gwiazdą kina, 
Małgorzatą Zajączkowską. 

Natomiast w niedzielę, o godz. 

14:30, w kinie „Orzeł” odbędzie 
się seans filmu „Czerwony Pająk”, 
a po nim spotkanie z Adamem 
Woronowiczem. Tego dnia No-
wogard odwiedzi też Cezary Pa-
zura, którego podziwiać będzie 
można podczas występu kabare-
towego zaplanowanego na 21:00. 
Aktor pokaże się jednak publicz-
ności na scenie plenerowej już 
wcześniej, bo o godz. 17:00, na 
półtorej godziny przed rozpoczę-
ciem uroczystości zamykających 
20. edycję „Lata z Muzami”. 

Oprócz wydarzeń dla kino-
-maniaków i łowców autografów, 
przygotowano też sporo atrakcji 
dla wielbicieli malarstwa. Głów-
na z nich to wernisaż, jaki w so-
botę o godz. 17:00 zostanie otwar-
ty w Bibliotece Miejskiej. Na wy-
stawie będzie można m.in. podzi-
wiać prace malarzy, którzy wzięli 
udział w towarzyszącym festiwa-
lowi plenerze malarskim, ale tak-
że dzieła uczestników warsztatów 
artystycznych. 

Festiwal zamknie o 22:00 wido-
wisko poplenerowe przygotowa-
ne przez uczestników warsztatów 
ARTeria, które jak już informowa-
liśmy trwają od 8 lipca. 

Szczegółowy program wyda-
rzeń Festiwalu publikujemy rów-
nież w tym numerze. 

W imieniu organizatorów Fe-
stiwalu, czyli NDK i władz mia-
sta Nowogardu, zapraszamy do 
udziału w wydarzeniu. 

MS

Marek Koterski

Adam Woronowicz

Cezary Pazura

Gabriela Muskała.

Małgorzata Zajączkowska

złapał pobocze...  
tylko dlaczego?
W miniony wtorek, 12 lipca, ok. godz. 15:00, na drodze w kierunku błotna przewróciła się 
ciężarówka przewożąca drzewo. na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. 

Ciężarówką z dłużycą kierował 
41-letni mieszkaniec Golczewa. 

- Kierowca MAN-a, 41-letni 
mieszkaniec Golczewa, utracił pa-
nowanie nad pojazdem, „złapał” 
pobocze, w wyniku czego cięża-
rówka z dłużycą przewróciła się 
– informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

W wyniku zdarzenia nikt nie 
odniósł obrażeń. Policjanci za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia, 
kierowca we własnym zakresie za-
pewnił dźwig i przeładunek prze-
wożonego drewna. 

MS

W dniu 12.07.2016 r, na 
plaży miejskiej w Nowogar-
dzie znaleziono klucze z cha-
rakterystycznym brelocz-
kiem. Właściciela zaprasza-
my do sekretariatu domu 
kultury. Red.

uwaga! 
znaleziono 
klucze

Widoczne na zdjęciu klu-
cze pozostawiono w Zakładzie 
Fotograficznym „Studio Foto 
Expres” Sławomira Serafina, 
przy u. 3 Maja. Właściciel zguby 
jest proszony o odbiór kluczy w 
redakcji DN, przy ul. Boh. War-
szawy 7 a. red. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI
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Wycinka drzew jednak nieprzesądzona. Sprawa trafiła do SkO

Czy lipy staną na drodze wielomilionowej inwestycji?
Wydawało się, że los 10 lip rosnących przy wjazdach do miejscowości Świerczewo jest już przesądzony. drzewa miały zostać wycięte, bo kolidują z kon-
cepcją modernizacji drogi, przy której na ich nieszczęście rosną. tyle że od decyzji burmistrza nowogardu, zakładającej wycinkę lip, odwołał się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego, jeden z mieszkańców Świerczewa. to od decyzji SKO będzie zależało, czy drzewa pozostaną na swoim miejscu. 

O sprawie wycinki drzew pisali-
śmy już kilkukrotnie. Przypomnij-
my, że o pozwolenie na likwidację 
10 drzew do Burmistrza Nowogar-
du wystąpiło Starostwo Powiato-
we w Goleniowie.  Drzewa kolidują 
bowiem z planowanym montażem 
wysepek drogowych, jakie mają 
powstać w tym miejscu w czasie 
zapowiadanej modernizacji drogi, 
której właścicielem jest właśnie po-
wiat.  Lipy rosną za blisko krawędzi 
jezdni, która ma zostać poszerzona 
właśnie na potrzebę instalacji wy-
sepek. Starostwo tłumaczy, że w ten 
sposób chce zwiększyć bezpieczeń-
stwo na wsi, o co zresztą wniosko-
wali sami mieszkańcy.

Wątpliwości od samego po-
czątku…

Tyle że mieszkańcy domagali 
się budowy progów zwalniających 
we wsi, a nie wysepek przed wjaz-
dem do miejscowości po obu stro-
nach. Dlatego założenia zawar-
te w projekcie nowej drogi, i tym 
samym konieczność wycinki lip, 
wzbudzały od początku wątpli-
wości, przynajmniej u niektórych 
mieszkańców Świerczewa.  - Lipy 
są zdrowe i piękne. Rosną tutaj 
kilkadziesiąt lat. Mam wątpliwo-
ści czy trzeba je niszczyć, czy może 
wystarczy zmienić projekt zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami. To chy-
ba bardziej humanitarne, zważyw-
szy, że my się dopominaliśmy bu-
dowy progów zwalniających, a 
nie wysepek, które moim zdaniem 
wcale nie wpłyną na nasze bezpie-
czeństwo. Kierowcy przed miejsco-
wością zawsze zwalniają, a rozpę-
dzają się jak miną zakręt koło ko-
ścioła. Wysepki więc tutaj niczego 
nie zmienią - mówił na naszych 
łamach jeden z mieszkańców wsi, 
kiedy w kwietniu pisaliśmy o kon-
trowersjach wokół planowanej in-
westycji w Świerczewie. 

Zdaniem urzędników z powia-
tu, progi jednak nie mogą zo-
stać zamontowane na tej drodze, 
bo zabraniają tego przepisy. Sta-
rostwo ponadto uważa, że pro-
gi zwalniające, wbrew temu co się 

powszechnie sądzi na temat ich 
skuteczności, nie przyniosą ocze-
kiwanego przez mieszkańców 
efektu. Inny aspekt, to ten finan-
sowy. Jak podkreślał starosta gole-
niowski, Tomasz Kulinicz, wycin-
ka drzew jest niezbędna do pozy-
skania wielomilionowej dotacji na 
przebudowę wspomnianej drogi, 
gdyż zastosowane elementy bez-
pieczeństwa ruchu mają bezpo-
średnie przełożenie na pozyskanie 
dodatkowych punktów za bezpie-
czeństwo. Początkowo wątpliwo-
ści, co do tego czy lipy należy wy-
ciąć, miała też Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska. Instytu-
cja ta jednak ostatecznie przychy-
liła się do wniosku o wycince, wy-
rażając na to zgodę. 

Obywatel pisze do SKO
Wydawało się więc, że los drzew 

jest przesądzony. Tymczasem pod 
koniec maja, jeden z mieszkań-
ców Świerczewa zwrócił się do Sa-
morządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Szczecinie o uchyle-
nie decyzji burmistrza „o ustale-
nie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla przedsięwzięcia po-
legającego na przebudowie istnie-
jącej drogi powiatowej nr 4160Z 
Błotno-Nowogard, na odcinku 
Strzelewo Świerczewo”. Mieszka-
niec Świerczewa zarzucił, że decy-
zja została podjęta bez konsulta-
cji społecznych a do tego nie po-
informowano mieszkańców w za-
sadzie o tym,  jak będzie przebie-
gać inwestycja i, że jej wykona-
nie oznacza, zdaniem projektan-
tów, konieczność wycinki zdro-
wych drzew. Autor odwołania 
zwraca uwagę również na funk-
cję i walory, jakie pełną lipy. Pod-
kreśla także ich historyczny cha-
rakter. „Drzewa w swej masie sta-
nowią naturalną barierę ochronną 
dla mieszkańców wsi dla ochrony 
przed hałasem oraz pyleniem-ku-
rzem. Dawni włodarze zamiesz-
kujący te tereny z rozmysłem sa-
dzili takie drzewa-kierując się nie 
tylko ich walorami estetycznymi, 
ale szczególnie utylitarnymi. Do 

nieprzecenienia są też walory es-
tetyczne i widokowe – piękna ale-
ja kwiatowa (latem) i czy barwna 
(jesienią). Dodatkowo poprawia-
ją bezpieczeństwo w okresie zimo-
wym – zadrzewione pobocza dro-
gi stanowią naturalną barierę dla 
tworzenia zasp śnieżnych – czyta-
my we fragmencie uzasadnienia 
wniosku o uchylenie decyzji bur-
mistrza, zakładającej m.in. wycin-
kę lip, jaką mieszkaniec Świercze-
wa złożył w SKO. Obywatel pro-
ponuje też, aby zamiast wysepek, 
wybudować po obu stronach dro-
gi chodnik dla pieszych, a dodat-
kowo ustawić znak ograniczenia 
prędkości. „Prewencyjnie można 
też ustawić fotoradar do pomiaru 
prędkości oraz zintensyfikować pa-
trole drogówki. (…) Proponowane 
rozwiązanie polegające na wybu-
dowaniu spowalniaczy (w postaci 
wysepek) nie tylko jest mało efek-
tywne, ale rozmija się z oczekiwa-
niami mieszkańców”- czytamy w 
kolejnym fragmencie pisma skie-
rowanego do SKO. 

Mieszkaniec Świerczewa przypo-
mina również, że rosnące na wjaz-
dach do miejscowości lipy pełnią 
też funkcję kurtyny, która chroni 
wieś przed silnymi wiatrami. 

- Wycinka drzew spowoduje, że 
nasza miejscowość zostanie odsło-
nięta na działanie wiatrów. Po-
wstanie „przeciąg”, który może być 
groźny, zwłaszcza w czasie co raz 
częściej występujących anomalii 
pogodowych- dodaje autor skargo 
do SKO, w rozmowie z DN.  

Starostwo się obawia, miesz-
kańcy zbierają podpisy

Urzędników takie argumenty w 
żaden sposób nie przekonują. -Jak 
nie weźmiemy tych pieniędzy unij-
nych, to drugi raz nikt ich na m na 
to samo nie da. Jest to jedyna szan-
sa dla wielu sołectw. Nie możemy 
jej zmarnować- powiedział bur-
mistrz R. Czapla, wypowiadając 
się dla szczecińskiej Kroniki. 

Podobną retorykę przyjęło sta-
rostwo, które obawia się, że cała 
sprawa może opóźnić realizację 
inwestycji, a nawet doprowadzić 
do utraty dofinansowania. Mo-
dernizacja drogi, która ma po-
chłonąć kilka milionów złotych, 
ma bowiem zostać sfinansowana 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW).

- Ewentualne negatywne sta-
nowisko SKO, czyli nie utrzyma-
nie w mocy ww. decyzji spowodu-
je, że powiat straci „dokument stra-

tegiczny” na podstawie m.in., któ-
rego otrzymał wielomilionowe do-
finansowanie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Pro-
gramu Rozwoju obszarów Wiej-
skich - mówi Tomasz Kulinicz i 
przyznaje, że Starostwo szuka al-
ternatywnych rozwiązań, na wy-
padek, gdyby SKO przychyliło się 
do wniosku obywatela: - Dlate-
go też oczekując na rozstrzygnięcie 
SKO rozpoczęliśmy prace pozwala-
jące znaleźć inne rozwiązanie np.: 
wykonanie inwestycji na podstawie 
innego dokumentu, jednak na to 
musi być wyrażona zgoda instytu-
cji dofinansowującej i to też może 
potrwać wiele miesięcy. Informu-
jemy ponadto, iż zgodnie z decy-
zją Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie w miejsce wyciętych 10 szt. lip 
mają zostać nasadzone nowe drze-
wa gatunku lipa w ilości 20 szt. 
w odległości bezpiecznej dla użyt-
kowników drogi powiatowej, nie 
można więc powiedzieć, że środo-
wisko naturalne dozna uszczerbku 
- dodaje T. Kulinicz. 

Jak się dowiedzieliśmy, miesz-
kańcy wsi, przynajmniej ci dla 
których los lip również nie jest aż 
tak istotny jak dla władzy, zbiera-
ją podpisy pod petycją popierają-
cą przyjęty przez władzę projekt 
przebudowy drogi, zakładający 
wycinkę drzew. Petycja z podpisa-
mi ma zostać wysłana do SKO, co 
w założeniu ma „wpłynąć” na de-
cyzję, jaką ma w tej sprawie pod-
jąć ta instytucja odwoławcza.

Ta, jak informuje nas SKO w 
Szczecinie, ma zapaść najpóźniej 
do końca lipca. 

Kiedy tylko to nastąpi, wrócimy 
do sprawy. 

Marcin Simiński 

Około 100-letnie lipy, rosnące w Świerczewie, mogą zostać ścięte,bo kolidują z pro-
jektem modernizacji drogi
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zNP ma się źle?

Stara, pomięta i brudna…
tak jak od nauczyciela oczekuje się zwykle więcej, tak i wysokim wymaganiom powinien 
sprostać  związek nauczycieli  zrzeszający. Chodzi  głównie o  wymagania profesjonalizmu 
i etyki, ale także o takie wynikające z konieczności krzewienia  porządku i estetyki. Sądząc 
po stanie flagi na obecnej siedzibie nowogardzkiego znP, to związek ten chyba o tych wy-
maganiach zapomniał. a może tam nie o to chodzi,  tylko o to, co ponoć  skończyło się gdy 
upadł PrL?

Po tym jak starostwo wypo-
wiedziało nowogardzkiemu ZNP 
prawo używania lokalu w obiek-
cie, gdzie znajduje się porad-
nia psychologiczna, bo ZNP nie 
chciało płacić czynszu dzierżaw-
nego według obowiązujących 
wszystkich stawek, związek prze-
niósł swoje biuro do pomieszczeń 
w budynku po  byłym PSS. Obec-
nie budynek ten należy do gminy 
i to ona przyszła w sukurs związ-
kowi   wydzierżawiając wolne po-
mieszczenia, za kwoty  czynszu 
-  jakie  obowiązują  w Nowogar-
dzie -  o czym enigmatycznie po-

informowała swego czasu DN se-
kretarz w urzędzie gminy A. Bie-
gańska-Sawicka. Po przenosi-
nach ZNP oznaczyło „swój teren” 
wywieszając flagę od strony ulicy 
3 Maja.  Niestety flaga  wygląda  
źle, jest  stara, pomięta i brudna. 
Czyżby ZNP tak bardzo miało się 
źle, że na porządną  flagę go nie 
stać? Wygląda na to, że nie tyl-
ko więc na czynsz nie było ale i 
na  flagę, która przecież kosztuje 
grosze, nie starcza? A może wy-
starczyłoby ją wyprać i wypraso-
wać od czasu do czasu ? Przypo-
mnimy, że szefową tego zasłużo-

nego, głównie  za komuny i dla 
komuny,  związku była i jest w 
Nowogardzie od lat Stanisława 
Jakubczak, w ostatnich miesią-
cach wsławiona m.in. aktywnym 
udziałem w pomyśle mającym 
doprowadzić do likwidacji szko-
ły w Żabowie. Pani Stanisława to 
też ceniona przez lokalne SLD li-
teratka publikująca w partyjnych 
okólnikach „eseje” z gatunku 
science- fiction, bądź wzruszają-
ce  kreślone sentymentalnym sty-
lem  pamiętniki.

sm

Sułtanow, gwiazda i… hańba znikają z miejskiej przestrzeni 

Władze Goleniowa działają,  
a w nowogardzie się nadal kłaniają  
15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się – takie  zdecydowane stanowisko wyraziła rada Miejska Goleniowa podejmując uchwałę o zgodzie na usunięcie dwu 
pomników, upamiętniających podległość sowietom, z przestrzeni publicznej miasta. tymczasem w nowogardzie sowiet na Placu Wolności ma się nadal 
dobrze…

Radni Rady Miejskiej w Gole-
niowie głosowali przedstawiony 
przez burmistrza projekt uchwa-
ły o uporządkowaniu przestrze-
ni miejskiej, zgodnie z zapisami 
przyjętej w kwietniu przez Sejm 
ustawy  o zakazie propagowania 
symboli komunizmu. Zgodnie z 
tą ustawą, sorządy mają rok na 
usunięcie z przestrzeni publicz-
nej nazw upamiętniających oso-
by, organizacje, wydarzenia i daty 
symbolizujące komunizm lub go 
propagujące. Zapisy te dotyczą 
także pomników. Radni w Gole-
niowie,  na sesji  29 czerwca, pra-

wie jednogłośnie opowiedzieli się 
za usunięciem tzw. pomnika Suł-
tanowa - legendarnego sierżanta, 
który w ogóle do Goleniowa nie 
dotarł. Usunięty też będzie po-
mnik z czerwoną gwiazdą z by-
łego cmentarza polowego przy ul. 
Wolińskiej (patrz zdjęcia). Rada 
dała burmistrzowi prawo działa-
nia w obu tematach. Tyle w Go-
leniowie. Natomiast  w Nowo-
gardzie, w temacie realizacji za-
pisów ustawy, cicho sza… . Jed-
nak po burmistrzu będącym jed-
nocześnie szefem lokalnej po-
-komuszej partii, trudno się spo-

dziewać jakiejkolwiek inicjatywy 
w sprawie zrobienia porządku z 
komunistycznymi symbolami w 
miejskiej przestrzeni publicznej. 
Gdyby nie to, że ustawa po upły-
wie roku, sprawę porządkowania 
czyli wywalania komuchów gdzie 
ich miejsce, przekazuje IPN-owi, 
to Nowogard mógłby się zapew-
ne ubiegać o miano komuszego 
skansenu, ponieważ chochoł na 
placu Wolności byłby tu wieczny, 

jak Lenin w kremlowskim mau-
zoleum. Skansen ten miałby jesz-
cze pewną dodatkową osobliwość 
– oprócz martwych materialnych 
reliktów przeszłości, znalazło-
by się tam niemało zupełnie ży-
wych okazów. Przyszłość jawi się 
jednak nie w tak ponurych ne-
krofilskich barwach - jak wynika 
z publicznych wypowiedzi szefa 
szczecińskiego IPN - podejmuje 
on bowiem wszelkie starania, aby 

nowogardzki pomnik wdzięczno-
ści sowietom wylądował na gru-
zowisku, bądź w innym podob-
nym godnym jego przesłania i 
kształtu miejscu.  

sm

Pomnik z czerwoną gwiazdą z byłego cmentarza polowego, zostanie usunięty i z 
tego miejsca

Obelisk Sułtanowa... zniknie wkrótce z ulic Goleniowa

A Nowogardzie nadal pod pomnikiem 
kłaniają się sowietom
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W zSO powstała akademia Sieci komputerowych Cisco

Laboratorium rajem dla informatyków
zespół Szkół Ogólnokształcących w nowogardzie, nabył sprzęt potentata technologii sieciowych - firmy Cisco, dzięki któ-
remu uczniowie przy pomocy rzeczywistego laboratorium, będą mogli rozwijać swoje umiejętności związane z sieciami 
komputerowymi. zapytaliśmy pomysłodawcę nowego projektu, nauczyciela informatyki - Szymona Grygowskiego, czym 
jest „Cisco Lab”, który stanął w szkolnej pracowni komputerowej oraz w jaki sposób realizowany będzie nowy program?  

Choć wakacje na dobre trwają i 
zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele mają swój czas na odpoczy-
nek, to jednak w pracowni kom-
puterowej ZSO w Nowogardzie, w 
czwartek (14 lipca) mogliśmy spo-
tkać Szymona Grygowskiego, na-
uczyciela fizyki oraz informatyki, a 
także koordynatora projektu ARISS 
oraz prezesa Szkolnego Klubu Ra-
dioastronomii SP1KMK. Powodem 
naszej rozmowy jest nowo powsta-
ła w ZSO Akademia Sieci Kompu-
terowych, działająca pod szyldem 
firmy Cisco, która jest potentatem 
jeśli chodzi o technologie sieciowe. 
Akademia powstała dzięki umowie 
z Wyższą Szkołą Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie, która peł-
ni rolę wspierającą odnoście spraw 
technicznych i dydaktyki. Labora-
torium Cisco składa się z 16 urzą-
dzeń aktywnych: 8 zarządzalnych 
switchy oraz 8 routerów. Urządze-
nia te tworzą tzw. Cisco LAB, dzięki 
któremu uczniowie będą mogli re-
alizować konkretne ćwiczenia, kon-
figurując odpowiednio urządzenia 
aktywne - Pracownia jest przygoto-
wana w ten sposób, iż każdy uczeń 
ze swojego stanowiska komputero-
wego może dokonać wstępnej kon-
figuracji urządzeń, a następnie kon-
figurować je z poziomu sieci. Na 
tym zestawie uczniowie będą wy-
konywać laboratoria indywidual-
nie, jak i też w większych grupach 
realizując trudniejsze zadania - wy-
jaśnia Szymon Grygowski. 

Program realizowany będzie 
na dwóch płaszczyznach, pierw-
sza z nich nosząca nazwę IT-Es-
sentials, będzie obowiązkowa dla 
uczniów w II klasie na profilu ma-

tematyczno-politechnicznym. Pro-
gram ten został wpisany w szko-
le do zestawu przedmiotów dodat-
kowych pod nazwą Systemy Ope-
racyjne i Sieci Komputerowe, przez 
co będzie on podlegał ocenie. Z ko-
lei jeśli chodzi o drugi moduł tego 
projektu, CCNA Routing & Swit-
ching, będzie on skierowany do 
uczniów chcących pogłębić swo-
ją wiedzą dotyczącą sieci kompu-
terowych. Realizacja tych założeń 
programowych, wiąże się z wielo-
ma nowościami związanymi rów-
nież z ocenianiem uczniów. - Kurs 
IT-Essentials przewiduje realizację 

takich modułów jak: budowa kom-
putera, podstawy sieci komputero-
wych, czy też podstawy systemów 
operacyjnych. Uczniowie będą re-
alizować kurs w oparciu o platfor-
mę internetową Cisco NetSpace. 
Wszystkie materiały dydaktyczne, 
ćwiczenia, laboratoryjne, symulacje 
będą dostępne online. Również za-
liczenia będą odbywały się na plat-
formie CISCO. Działa to podobnie 
jak dziennik elektroniczny, będzie 
można sprawdzać postępy uczniów 
logując się na konto instruktorskie. 
Program zakłada realizację 12 dzia-
łów, które uczniowie mają obowią-

zek zdać. Na samym końcu kursu 
pojawia się egzamin finałowy. Po 
zdanym egzaminie uczeń otrzymu-
je zaświadczenie Cisco z pieczątką 
i podpisem instruktora – informuje 
Szymon Grygowski.  

Dla tych uczniów, którzy wią-
żą swoją przyszłość z informaty-
ką, projekt realizowany przy współ-
pracy z Cisco, zdaje się być niezwy-
kle atrakcyjny, gdyż po zakończe-
niu kursów prowadzonych w szko-
le, uczniowie będą mogli również 
podejść do certyfikatu Cisco, zda-
wanego już nie na poziomie szko-
ły, tylko w specjalnie przygotowa-
nych do tego ośrodkach szkolenio-
wych. Certyfikaty Cisco są ważne 
przez pewien czas i należy je od-
nawiać. Wiąże się to z tym, iż tech-
nologie komputerowe dynamicznie 
się zmieniają. Wracając do „wie-
ży Cisco LAB”- czyli laboratorium 
Cisco, które zakupił Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, w jaki sposób 

Na zdjęciu Szymon Grygowski prezentujący Cisco LAB, które znajduje się w pra-
cowni komputerowej

praca z tymi urządzeniami pomoże 
uczniom? - Proszę sobie wyobrazić 
sytuację, w której informatyk je-
dzie do firmy, w której musi napra-
wić usterkę związaną z siecią kom-
puterową i ma na to określony czas. 
Wiadomo, że działanie na „żywym 
organizmie” jest bardzo niebez-
pieczne, ponieważ są firmy, przed-
siębiorstwa, które nie mogą sobie 
pozwolić na przestoje z dostępem 
do sieci. Takie laboratorium po-
zwoli przećwiczyć uczniom róż-
nego rodzaju awarie aby potem w 
warunkach produkcyjnych, wyko-
nać te czynności na rzeczywistych 
urządzeniach. To laboratorium 
umożliwi również uczniom kon-
takt z różnymi mediami transmi-
syjnymi zaczynając od kabla mie-
dzianego, poprzez fale radiowe a 
kończąc na technologiach światło-
wodowych. - mówi Szymon Gry-
gowski. 

Warto zauważyć, że nowo-
gardzka szkoła jest jedną z niewielu 
placówek w woj. zachodniopomor-
skim, które posiadają taki sprzęt w 
swojej pracowni. -  Sądzę, że osoby, 
które będą chciały w przyszłości re-
alizować się w szeroko pojętej bran-
ży informatycznej, w szczególności 
w sieciach komputerowych, znajdą 
tu swój kąt i spełnią swoje marze-
nia – kończy Szymon Grygowski.

Opr. KR 

zmarł Prezes Wojewódzkiego lOP 
z głębokim żalem informujemy, że dnia 10 lipca 2016 roku, w wieku 97 lat, odszedł wielo-
letni Prezes zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, Pan Władysław 
Józef Krzempek.

Przygodę z Ligą Ochrony Przy-
rody rozpoczął w 1983 roku. W 
1990 roku został Prezesem Zarzą-
du Wojewódzkiego LOP w Szcze-
cinie, i pełnił tę funkcję nieprze-
rwanie przez pięć kadencji do 
2013 roku, od tego momentu pia-
stował godność Prezesa Honoro-
wego. Jednocześnie był członkiem 
Prezydium Zarządu Głównego 
LOP w Warszawie i przewodni-
czącym Komisji Odznaczeń. W 
2013 roku otrzymał Zielone Ser-
ce Przyrodzie, które jest najwyż-
szym wyróżnieniem LOP i zara-
zem jedną z czterech znaczących 
w Europie nagród przyznawanych 

osobom o szczególnych zasługach 
dla ochrony przyrody.

Pan Władysław Krzempek był 
człowiekiem wielce zasłużonym, 
działaczem społecznym, wielkim 
autorytetem uznanym w środo-
wisku organizacji ekologicznych, 
kombatanckich i wielu innych 
w całej Polsce. Jednocześnie był 
człowiekiem skromnym, o wyso-
kiej kulturze osobistej, wytrwa-
łym, zaangażowanym i ogromnie 
doświadczonym. Często odwie-
dzał Nowogard, wspierając dzia-
łający na naszym terenie LOP. Za-
wsze służył dobrym słowem i po-
mocą. 

Pogrzeb odbędzie się w ponie-
działek 18 lipca, o godzinie 13:00, 
na Cmentarzu Centralnym w 
Szczecinie.

Marek Heiser 
prezes LOP Nowogard 
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go do swego domu. Mia-
ła ona siostrę, imieniem Maria, któ-
ra siadła u nóg Pana i przysłuchiwa-
ła się Jego mowie. Natomiast Marta 
uwijała się koło rozmaitych posług. 
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: 
Panie, czy Ci to obojętne, że moja sio-
stra zostawiła mnie samą przy usłu-
giwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomo-
gła. A Pan jej odpowiedział: Marto, 
Marto, troszczysz się i niepokoisz o 
wiele, a potrzeba jednego. Maria ob-
rała najlepszą cząstkę, której nie bę-
dzie pozbawiona. (Łk 10,38-42)

W domu od rana krzątanina. 
Dzieci sprzątają swoje pokoje. Tata 
odkurzaczem zwiedza każdy zaka-
marek ich czterech kątów. Mama, 
co wszyscy w domu czują, pich-
ci w kuchni. To wszystko znaczy, 
że będą goście. Każdej takiej wizy-
cie towarzyszy podniosła atmosfe-
ra. Wszystko jest jakieś inne. Ubie-
ramy się odświętniej, wyciągamy 
uroczystą zastawę do posiłku. Tyl-
ko i aż dlatego, bo nasz dom nawie-
dzą goście. Dlaczego taki wstęp? O 
gościnie mówi nam dzisiejszy frag-
ment ewangelii. Maria i Marta przy-
jęły do swojego domu Jezusa. Jezus 
pokazuje nam dzisiaj co najważ-
niejsze jest w gościnie. Doświadcze-
nie spotkania. Wielu z nas ma ta-
kie doświadczenie ze swojego życia, 
że idziemy do kogoś, a ktoś jest dla 
nas nieobecny. Pani domu zamiast 
z gośćmi to siedzi w kuchni. To jest 
piękne, że chce jak najlepiej ugo-
ścić kogoś bliskiego sercu, ale może 
być tak, że się miną. Podczas całych 
odwiedzin ich serca się nie spotka-
ją. Można być u kogoś i nie być z 
nim. Przenieśmy to na rzeczywi-
stość życia. Możemy żyć z kimś dłu-
gie lata, a się nie spotykać. Może-
my znać kogoś od lat, a tak napraw-
dę nie wiedzieć o nim nic szczegól-
nego. Jezus chce być naszym go-
ściem. Jezus chce naszego spotka-
nia. Nie chce by nasze serca mijały 
się z Jego sercem. Nie chce byśmy 
robili wszystko dla Niego bez do-

świadczenia spotkania z Nim. Po-
daje On nam w dzisiejszej ewan-
gelii co mamy robić. Po pierwsze: 
usiądź, zatrzymaj się. Współczesny 
świat bardzo mocno pędzi. Często 
nie wiedząc tak naprawdę po co, na 
co, za czym. Po prostu pędzi. My je-
steśmy wciągnięci w ten pęd. Jezus 
mówi dziś każdemu: zatrzymaj się. 
Kiedy ostatni raz tak przysiadłem 
na dłużej rozmyślając nad Bożymi 
sprawami? Kiedy zatrzymałem się, 
by dokonać lektury Słowa Bożego? 
Gdy uporządkuję tę kwestię to Je-
zus zaprasza mnie do słuchania Jego 
słów. Mam być jak Maria, która sia-
dła u nóg Pana i przysłuchiwała się 
Jego mowie. Moje słuchanie wyma-
ga wyciszenia. Tutaj pojawia się ko-
lejna przeszkoda, którą niesie nam 
świat. Hałas z każdej strony. Chry-
stus tym bardziej prosi nas o do-
konanie tego wysiłku by znajdo-
wać każdego dnia chwile milczenia 
i prosić Go by przymawiał do na-
szego serca, byśmy doświadczyli ży-
wego spotkania z Nim samym. Tyl-
ko ja i On. Tylko On i ja. Bardzo in-
tymna relacja. Jezus chce być obec-
ny w moim życiu. Tak jak przygo-
towujemy nasze domy na przyby-
cie gościa, tak mamy przygotowy-
wać nasze serca na przyjście Jezusa. 
Temu służą duchowe praktyki: mo-
dlitwa, post, jałmużna. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje spowiedź świę-

ta. To ona jest sprzątaniem naszych 
serc z nieuporządkowanych rze-
czy. Z każdej spowiedzi wychodzi-
my bardziej poukładani, ogarnięci. 
Role odwracają się jednak na każ-
dej Eucharystii, bo oto my przyj-
mujemy postawę gościa, a Jezus jest 
gospodarzem, to On nas zaprasza. 
Jesteś zaproszony przez Jezusa do 
udziału w Jego uczcie. To nie jest 
byle jaka uczta. To co Bóg przygoto-
wał jest najlepszej jakości, przecież 
daje nam samego siebie: swoje Ciało 
i swoją Krew. Jesteś dla Niego naj-
ważniejszym gościem! Dlatego tak 
ważne jest, by na niedzielne zgro-
madzenie przychodzić ze świado-
mością, że przychodzę w gościnę do 
samego Boga! To powinno skłonić 
mnie do zastanowienia nad swoim 
przygotowaniem. Czy mój strój wy-
raża szacunek wobec Boga? A może 
w tym samym stroju chodzę na spa-
cery i nie robi to dla mnie różnicy, 
że tak przyjdę na spotkanie z Pa-
nem? Nietaktem jest zawsze spóź-
nianie się do kogoś. Zawsze wtedy 
gorąco przepraszamy za czasowy 
poślizg. A jak to jest w stosunku do 
Boga? Dbając o takie detale mogę 
doświadczyć prawdziwego spotka-
nia. Patrz nieustannie na Boga, bo 
On jest zapatrzony w Ciebie!  Jesteś 
dla Niego najważniejszym gościem! 

Ks. Krystian Dylewski 

ZAPROSZENIE NA VII FESTYN 
– WOJCIESZYN 2016 

Dochód z Festynu zostanie przeznaczony na budowę kościoła  
w Wojcieszynie pw. Św. JP II

W programie między innymi: 
•występ Wiesławy Stolarczyk oraz miejscowych  
i zaprzyjaźnionych solistów, zespołów muzycznych 
•gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
•taniec Zumby z instruktorem dla wszystkich 
•wiejska grochówka 
•własne wypieki 
•wspólne ognisko 
•zabawa taneczna 
•punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju 
 oraz wiele miłych atrakcyjnych niespodzianek. 

Początek imprezy o godz. 17.00  

pn. „W RYTMIE ZUMBY NA WESOŁO BUDUJEMY WIELKIE DZIEŁO” 

Zapraszają do Wojcieszyna:
 Organizatorzy Festynu i patron medialny wydarzenia

Dnia 16 lipca 2016 roku (sobota) mieszkańcy Wojcieszyna 
serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy 

Miejska biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w nowogardzie 
/dział dla dzieci i Młodzieży/

 z a p r a s z a  na 
„KOLOrOWe WaKaCJe W bibLiOteCe”

godz. 12.00 - 14.00
18 – 22 lipca

W zgodzie z naturą – Na indiańskim szlaku!
?   Pióropusz indiański
?   Indiańskie zagadki
?   Indianin z rolki papieru
?   Amulet indiański – łapacz snów
?   Między nami Indianami – indiańska wioska
Dar totemów. Baśnie Indiańskie - V. Hulpach
Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie - L. Cichy
Jak mama została Indianką - U. Stark
Pocahontas - W. Disney

„kolorowe wakacje w Bibliotece”

W tym tygodniu  
byli piraci 
trwają „Kolorowe Wakacje w bibliotece”, czyli półkolonie z 
książką. W tym tygodniu tematem przewodnim zajęć są pi-
raci. 

Specjalny wakacyjny program 
dla dzieci, zorganizowany przez 
pracowników Biblioteki, ruszył 4 
lipca i potrwa do 19 sierpnia. To 
cykl przeróżnych zajęć podzielo-
nych tematycznie, opartych rzecz 
jasna na czytaniu. Tematem prze-
wodnim mijającego tygodnia byli 
piraci. 

-Czytamy dzieciom książki i 
opowiadania związane z pirata-
mi. Na zakończenie tygodnia pi-
rackiego wykonamy prace pla-
styczne związane z tym tematem – 
mówi Danuta Matuszewska, pra-
cownik Biblioteki, która w ubiegłą 
środę spędzała w Bibliotece czas z 
dziećmi. 

A jak oceniają zajęcia ich 
uczestnicy, czyli dzieci? Spotkali-
śmy kilkoro z ich o wrażenia. 

-Podoba mi się tutaj wszystko, a 
najbardziej zapadły mi w pamię-
ci zajęcia, podczas których wyko-
nywaliśmy łódki z papieru- powie-
działa Karolina Urazdowska. 

-Wykonujemy tutaj różne prace, 
gramy w gry, słuchamy czytanek. 
Nigdy tutaj się nie nudzę - mówi 
Michał Kukiełka. 

-Bardzo mi się tutaj podoba, a 
zwłaszcza to, że mogę tutaj być ze 
swoim kuzynem - powiedział Mi-
chał Skowron. 

W następnym tygodniu tema-
tem zajęć będą Indianie. Dzie-
ci zapoznają się z książkami o tej 
tematyce, a także wykonają ko-
lejne prace plastyczne związane z 
życiem Indian. Szczegółowy pro-
gram półkolonii w Bibliotece na 
kolejne dni prezentujemy przy 
tekście. 

„Kolorowe wakacje w Bibliote-
ce” cieszą się dość sporym zain-
teresowaniem wśród dzieci. Co-
dziennie w zajęciach bierze udział 
średnio ponad 30 uczestników. 
Zajęcia prowadzą panie Danuta 
Matuszewska i Ewelina Kamiń-
ska. 

Warto dodać, że Miejska Biblio-
teka w Nowogardzie od lat z po-
wodzeniem organizuje zajęcia dla 
dzieci w czasie wolnym od szkoły, 
będąc nierzadko jedynym miej-
scem, gdzie maluchy mogą spę-
dzić atrakcyjnie czas, i to bezpłat-
nie. 

MS
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Pokazujemy drogę 
Mieszkańcy Nowogardu space-

rując po mieście mogą natknąć się 
na znaki wskazujące drogę na wy-
darzenia w ramach „Lata z Muza-
mi”. Drogowskazy umiejscowio-
ne zostały w pięciu różnych miej-
scach, tj.: przy fontannie - obok 
restauracji „Okrąglak”, obok Stu-
dio Foto Express przy ulicy 3 

Maja, przy ulicy Bohaterów War-
szawy – nieopodal przejścia przez 
tory, obok Netto przy ul. 700-lecia 
oraz na Placu Wolności. 

Drogowskazy powstały dzięki 
pomocy wolontariuszek i poka-
zują drogę m. in. do kina czy na 
koncert. 

Inf. NDK

  Lato z Muzami 2016 - kronika festiwalu 

budują pojazd kosmiczny...
najpierw film, który dzieci wybierają sami, a później warsztaty plastyczne i budowa wiel-
kiego statku kosmicznego – w środę ruszył Festiwalowy turniej Filmów animowanych dla 
dzieci, w ramach Lata z Muzami 2016. 

Z okazji 20 lat festiwalu „Lato 
z Muzami” wybrano 20 znanych 
i lubianych filmów animowa-
nych, które każdego dnia staną 
do udziału w Filmowym Turnie-
ju. Młodzi widzowie sami decy-
dują jaki film chcą z tej puli obej-
rzeć. Finałem tych zmagań będzie 
seans zwycięskiego filmu. 

W środę dzieci zdecydowa-
ły, że chcą obejrzeć film pt. „Kra-
ina Lodu”, bijący w ostatnim cza-
sie rekordy popularności. Chwilę 
po seansie odbyły się warsztaty z 
Ligą Superbohaterów, podczas 
których dzieci rozpoczęły budowę 
pojazdu kosmicznego. Statek ma 
być ukończony w niedzielę i zo-
stanie rzecz jasna zaprezentowany 
publiczności festiwalowej. 

Turniej Filmów Animowanych, 

jak i towarzyszące mu warsztaty 
plastyczne z udziałem Ligi Boha-
terów, odbywają się pod czujnym 
okiem Moniki Kuczynieckiej, ce-

nionej animatorki i autorki tego-
rocznego plakatu festiwalu „Lato 
z Muzami„. 

MS

Dzieciaki podczas budowy pojazdu kosmicznego, jaki powstaje w ramach Turnieju 
Filmów Animowanych.

Ogień i bębny...
Oprócz warsztatów tańca, malarstwa, filmu, śpiewu i teatru odbywających się pod wspólną 
nazwa arteria, młodzież może także brać udział w zajęciach dodatkowych, czyli warszta-
tach teatru ognia i  bębniarskich. 

We wtorek warsztaty teatru 
ognia odbyły się na plaży miej-
skiej.  Zajęcia mają na celu pokaza-
nie uczestnikom najróżniejszych 
technik ogniowych na sprzęcie do 
fireshow. Warsztaty stanowią do-
skonałą okazję do wszechstronne-
go rozwoju osobistego. Znakomi-
cie wpływają na ciało oraz umysł. 
Zajęcia angażują różne mięśnie, 
wpływają również na koordynację 
ruchową uczestników. 

Warszaty prowadzi Małgorzata 
Bury, pochodząca z Mazowsza, któ-
ra od lat nie tylko uprawia ten rodzaj 
sztuki, ale także propaguje go wśród 

młodzieży prowadząc zajęcia w całej 
Polsce. Warto dodać, że pani Małgo-
rzata już przed laty przyjeżdżała do 
Nowogardu, aby prowadzić warszta-
ty podczas „Lata z Muzami". 

Warsztaty 
bębniarskie

Podczas warsztatów bębniar-
skich młodzież zapoznaje się z 
różnymi instrumentami perku-

syjnymi, własną wewnętrzną ryt-
miką oraz technikami gry na bęb-
nach. Warsztaty te prowadzi, Le-
szek Wiszniewski  -  perkusi-
sta specjalizujący się w grze na 
afrykańskich bębnach djembe. 
Współtwórca jednego z pierw-
szych zespołów w Polsce wyko-
nującego muzykę zachodnioafry-
kańską „Czerwone Drzewo”. 

Opr. MS

Wtorkowe zajęcia teatru ognia, które prowadziła M. Bury.

Uczestnicy warsztatów bębniarskich podczas zajęć jakie odbyły się w minioną nie-
dzielę, nad nowogardzkim jeziorem

Leszek Wiszniewski

będzie malował obraz 
na scenie plenerowej 
W najbliższą sobotę, na scenie plenerowej, o godz. 16:00,  
przy nowogardzkim domu Kultury, odbędzie się pokaz 
malarstwa w wykonaniu Floriana Kohuta, który  jak co 
roku, prowadzi warsztaty dla młodzieży w ramach festiwa-
lu Lato z Muzami. 

Jak co roku Festiwalowi Filmu 
Muzyki Malarstwa „Lato z Mu-
zami” towarzyszą warsztaty arty-
styczne ARTeria. Wśród wielu za-
jęć są także te malarskie, podczas 
których młodzi malarze uczą się 
tej niełatwej sztuki pod okiem Flo-

riana Kohuta. Głównym tematem 
prac tego artysty od 1970 roku są 
„Strachy polne”. W sobotę, 16 lipca, 
o godz. 16:00 na scenie plenerowej 
przy Nowogardzkim Domu Kultu-
ry Florian Kohut zaprezentuje ko-
lejne etapy powstawania obrazu. 
Podczas malowania pastelą Florian 
Kohut opowie też o duchu stracha 
polnego. W imieniu organizatorów, 
czyli NDK, zapraszamy do obejrze-
nia nietypowego pokazu. 

Florian Kohut pochodzi z 
Rudzicy k. Bielska Białej. Tam 
mieszka i posiada autorską ga-
lerię „Pod Strachem Polnym”. 
To właśnie polne strachy inspi-

rują artystę i są głównym tema-
tem jego prac. Jego prace znaj-
dują się w zbiorach konese-
rów sztuki w kraju i zagranicą 
m. in. W Niemczech, Holandii, 
Belgii, Szwecji, Wielskiej Bry-
tanii, Danii, Hiszpanii, Fran-

cji, Austrii, Maroku, Kanadzie, 
USA, Japonii RPA, Włoszech, 
Cyprze, Irlandii, Chinach.- W 
2011r. F. Kohut został uhonoro-
wany przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
odznaka „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”.

F. Kohut od lat uczestniczy w 
organizowanym w Nowogardzie 
festiwalu „Lato z Muzami" jako 
instruktor warsztatów malar-
skich. W 2009, podczas siódmej 
edycji Festiwalu, przed NDK 
odsłonięty został odlew stopy 
tego artysty. 

MS

Florian Kohut podczas poprzednich warsztatów malarskich w Nowogardzie
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18
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                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
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prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  
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Z cyklu: „Nasi Przedsiębiorcy” – Autoneum Poland Zakład w Nowogardzie 

Chcemy zatrudniać lokalnych pracowników tak długo, 
jak będzie to możliwe…
W tym roku mija 10 lat od otwarcia w nowogardzie zakładu autoneum (początkowo nazywającego się rieter automotive), popularnie zwanego przez 
mieszkańców naszej gminy „dywanikami”. W fabryce pracuje aktualnie ponad 200 osób, co pod względem zatrudnienia stawia ją w czołówce zakładów 
pracy na terenie naszej gminy. z okazji okrągłego jubileuszu, jaki w tych dniach obchodzi autoneum w nowogardzie, w ramach naszego stałego cyklu 
„nasi Przedsiębiorcy”, rozmawiamy z dyrektorem zakładu, radosławem borowskim. tym samym rozwiewamy wiele mitów, jakie wytworzyły się wokół 
tego miejsca, a także poznajemy najbliższe plany firmy, które jak się okazuje są niezwykle obiecujące dla lokalnego rynku pracy. 

dziennik nowogardzki: Jak 
zapewne pan wie, mieszkańcy 
miasta przechrzcili wasz zakład, 
nazywając go po prostu „dywa-
niki”. Wielu uważa bowiem, że 
tutaj produkuje się chodniczki, 
takie które kładzie się pod nogi 
pasażerów i kierowcy auta. ile w 
tym jest prawdy? 

Radosław Borowski: Niewie-
le (śmiech). Autoneum to firma 
produkująca elementy wygłusze-
nia akustycznego (redukcja hała-
su) i ochrony termicznej samocho-
dów. Jesteśmy częścią Grupy, któ-
ra jest światowym liderem produk-
cji rozwiązań w zakresie akustycz-
nej i termicznej obsługi pojazdów, 
zarówno pod względem udziału w 
rynku, jak i rozwoju technologii. W 
Nowogardzie specjalizujemy się w 
produkcji elementów ochrony aku-
stycznej. Za chwilę rozpoczniemy 
również działania mające na celu 
wdrożenie produkcji komponentów 
ochrony termicznej, ale o tym może 
w dalszej części rozmowy. Naszym 
głównym produktem są dywany, 
stąd pewno wzięło się to określe-
nie „dywaniki”, ale mówimy tu o 
elemencie wygłuszającym karose-
rię, czyli wykładzinie wyścielają-
cej podłogę kabiny auta, a nie tych 

dywanikach, które można wyjąć z 
samochodu podczas odkurzania 
jego wnętrza. Nasz produkt to in-
nowacyjny, lekki i wielofunkcyjny 
komponent, którego zadaniem jest 
także redukcja wagi auta, a co za 
tym idzie redukcja zużycia paliwa 
i emisji CO2 do atmosfery. Produkt 
ten, poza wspomnianymi funkcja-
mi, ma również znaczenie w kwe-
stii bezpieczeństwa. Montujemy 
w nich bowiem również elementy 
zwane „crash padami”, które wpły-
wają na amortyzację uderzenia w 
chwili kolizji. Dodam, że produku-
jemy dwa rodzaje dywanów: pre-
mium i standard. Różnią się ze 
względu na proces ich produkcji. Te 
pierwsze, zwane „tuftowanymi” są 
tkane i swoją strukturą przypomi-
nają dywan. W drugich, zwanych 
„igłowanymi” włókna są wymie-
szane ze sobą a struktura bardziej 
przypomina wykładzinę. Oba ro-
dzaje mają zastosowanie w moto-
ryzacji, zależnie od klasy auta, do 
którego są przeznaczone.

z czego składają się te elemen-
ty i jak wygląda proces ich pro-
dukcji? 

Specjalna guma tworzy jed-
ną warstwę z tkaniną. Element 
ten następnie jest łączony z poli-

uretanową pianą, dopasowaną do 
kształtu karoserii, gwarantującą 
miękkość. Produkt w tej fazie tra-
fia następnie do specjalnej komo-
ry, gdzie za pomocą silnych stru-
mieni wody, wycinane są niezbęd-
ne otwory. Później pracownik do-
konuje już ręcznej obróbki i pro-
dukt trafia do oceny jakości, a na 
koniec do magazynu. Wszystkie te 
elementy wytwarzamy łącznie na 
9 liniach produkcyjnych, w trzy-
zmianowym trybie pracy. Tylko w 
zeszłym roku produkcja wyniosła 1 
mln 250 tys. sztuk dywanów, któ-
re odebrało 2 tys. 800 wypełnio-
nych po brzegi tirów. Wykorzystu-
jemy maksymalnie nasze zdolności 
produkcyjne, co wynika z wysokie-
go poziomu zamówień od naszych 
klientów.

do kogo trafiają wytwarzane 
w fabryce produkty? 

Od początku powstania, zakład 
w Nowogardzie był dedykowa-
ny pod rynek skandynawski, stąd 
też wybór lokalizacji fabryki, czy-
li bliskość do portu w Świnoujściu. 
Wówczas produkcja odbywała się 
pod zamówienia Saaba i Volvo. Po 
kryzysie motoryzacyjnym i upad-
ku Saaba, trzeba było dywersyfi-

kować portfolio i wtedy rozpoczę-
ła się współpraca z dwoma kolejny-
mi markami, a mianowicie BMW i 
Mercedes. Volvo natomiast jest dla 
nas nadal głównym klientem. W 
ostatnim czasie nawiązaliśmy też 
współpracę z Fordem, dla którego 
produkujemy jednak nie dywany, 
ale inne elementy. 

Co to takiego, jeśli może pan 
zdradzić?

Tylna półka, która przykrywa 
bagażnik. Produkt ten jest wytwa-

rzany zarówno z myślą o wersjach 
samochodów cztero, jak i pięcio-
drzwiowych. Oprócz tego produ-
kujemy także element oddzielają-
cy silnik od kabiny samochodu. Ma 
on funkcję wygłuszającą, podobnie 
jak dywany. 

a kto te elementy projektuje, 
jak wygląda proces składania za-
mówień w fabryce?

To klient dostarcza nam specy-
fikację. Na tej podstawie powstaje 
projekt, a później forma do pras i 
odpowiednie narzędzia, dzięki któ-
rym możemy przygotować gotowy 
produkt zgodny z oczekiwaniami 
zamawiającego.  

Czy jeśli dany producent za-
mówi tutaj w zakładzie elemen-
ty wygłuszające do auta, to zna-
czy, że we wszystkich modelach 
sprzedawanych w tej części eu-
ropy te dywany będą zamonto-
wane? 

Tak. Dla przykładu jesteśmy je-
dynym dostawcą do najnowszej 
wersji Volvo XC90 w Europie. Więc 
jeśli ktoś zakupi ten samochód u 
dilera, ma jak w banku, że elemen-
ty wyposażenia podłogi w kabinie, 
zostały wyprodukowane właśnie w 
Nowogardzie. 

z tego wynika, że fabryka w 
nowogardzie nie jest jedyną, 
jaka należy do korporacji? Pro-
szę pokrótce przedstawić struk-
turę organizacyjną firmy?

Generalnie Autoneum jest spół-
ką giełdową z siedzibą w Szwaj-
carii. Globalnie jesteśmy obecni w 
20 krajach i 50 lokalizacjach, za-
trudniamy ponad 11000 pracow-
ników. Ze względu na lokalizację 
i bliskość naszych klientów, dzieli-
my się na cztery grupy biznesowe: 

Europa, Północna Ameryka, Azja 
i SAMEA (Ameryka Południo-
wa, Bliski Wschód i Afryka). No-
wogard jest częścią grupy Europej-
skiej. Mamy zakłady w Wlk. Bry-
tanii, Niemczech, Portugalii, Hisz-
panii, Czechach, Belgii, Francji i 
Szwajcarii. Nowogardzki oddział 
jest natomiast częścią Autoneum 
Polska z siedzibą w Katowicach. 

Kiedy w nowogardzie otwie-
rano waszą fabrykę, ludzie wią-
zali z nią wielkie nadzieje. do-
tyczyło to nie tylko kwestii za-
trudnienia, ale i współpracy na 
jaką z tak dużym zakładem li-
czyli lokalni przedsiębiorcy, do-
stawcy różnych dóbr i usług. Od 
tego wydarzenia minęło 10 lat, 
i dziś przedsiębiorcy analizując 
ten czas, czują się nieco pod tym 
względem rozczarowani. Ponoć 
niezwykle rzadko współpracu-
jecie z miejscowymi firmami. z 
czego to wynika?

Na tyle na ile wymaga tego na-
sza działalność, taka współpraca 
się odbywa, chociażby w zakresie 
ochrony naszego mienia i pracow-
ników, wywózki odpadów powsta-
jących w fabryce, pielęgnacji zieleni 
wokół zakładu, czy usług remonto-
wych. Należy jednak pamiętać, że 
jako korporacja jesteśmy zmusze-
ni do centralizacji i standaryza-
cji zamawianych dóbr i usług. Tu 
w Nowogardzie, też jej podlegamy. 
Oznacza to, że często nasi dostaw-
cy są wybierani w skali globalnej. 
W tej sytuacji możemy sobie po-
zwolić, aby dostawca obsługi-

Jeden z wielu etapów produkcji dywanów. Na każdym niezbędny jest udział czło-
wieka. Tu liczy się skupienie i odpowiednie tempo pracy

Po interaktywnym kąciku, gdzie wszy-
scy pracownicy Autoneum są szkoleni 
z zakresu BHP, oprowadza Dariusz 
Konopski, kierownik działu produkcji 
zakładu

radosław Borowski (na zdjęciu) ma 39 lat. Urodził się w Szczecinie, 
gdzie mieszka do dzisiaj. Ma żonę i tróje dzieci. Posiada wykształcenie 
wyższe techniczne oraz MBA (studia podyplomowe z zakresu zarzą-
dzania biznesem). Od 10 lat pracuje na stanowiskach związanych z za-
rządzaniem operacyjnym w branży medycznej oraz automotive. W Au-
toneum pracuje od stycznia 2013 roku.
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wał jakąś liczbę zakładów, co 
ma wpływ na koszty i jakość 

współpracy. Ponadto nie wszystkie 
decyzje w tym zakresie możemy w 
Nowogardzie sami podejmować. 

nie jest tajemnicą, że zaczy-
na brakować u nas ludzi do pra-
cy, zwłaszcza na stanowiska, któ-
re nie wymagają posiadania wy-
sokich kwalifikacji zawodowych. 
Wielu z nich woli wyjeżdżać za 
granicę, bo tam mogą po prostu 
więcej zarobić. Czy problem de-
ficytu pracowników również do-
tyka autoneum, zwłaszcza że w 
takich zakładach z pewnością 
jest spora rotacja?

Po raz pierwszy zauważyliśmy 
to zjawisko społeczne w zeszłym 
roku, kiedy zaczęliśmy mocniej re-
krutować ze względu na plany roz-
woje zakładu. Wówczas przeko-
naliśmy się, że problem jest już na 
etapie znalezienia i zatrzymania 
kandydatów, a nie jak było wcze-
śniej odpowiedniej selekcji złożo-
nych aplikacji. 

Chcę jednak podkreślić, że nie 
zawsze jest tak, że to my decyduje-
my o tym, czy dana osoba sprawdzi 
się w pracy. W większości przypad-
ków jest to decyzja drugiej strony. 
Wynika to ze specyfiki pracy w na-
szym zakładzie. Jesteśmy firmą glo-
balną, mamy określone cele i ocze-
kujemy pewnego poziomu wydaj-
ności od pracowników. Kiedy przy-
chodzi do nas młody człowiek, dla 
którego ma to być pierwsza praca 
w życiu, a tacy najczęściej się do 
nas zgłaszają, to zderza się z kor-
poracyjną rzeczywistością i nie za-
wsze zgadza się to z jego wyobraże-
niem o tym miejscu. Nowi pracow-
nicy nie zawsze mogą wejść w tem-
po pracy i dlatego po kilku dniach 
rezygnują. My ze swojej strony za-
wsze wspieramy nowe osoby i sta-
ramy się jak najbardziej ułatwić 
im wejście w nowe otoczenie i za-
aklimatyzować się w organizacji. 

a może brak chętnych do pra-
cy w takich zakładach jak auto-
neum wynika z nieatrakcyjnych 
warunków płacowych, jakie ofe-
rujecie nowym pracownikom? 
W pobliskim Goleniowie, w par-
ku przemysłowym, wynagrodze-
nia jakiś czas temu poszybowały 
w górę i dziś już nikt nie zaczyna 
tam rozmowy kwalifikacyjnej od 
„najniższej krajowej”. a jak jest 
tutaj? 

Nasza oferta nie odbiega od 
standardów rynkowych. Staramy 
się celować z płacami w okolicach 
średniej krajowej na danym stano-
wisku. Nie zawsze jest to łatwe do 
osiągnięcia, ze względu na sytuację 
na rynku, bo mamy swoje cele jako 
cała organizacja. Staramy się jed-
nak uatrakcyjniać naszą ofertę po-
przez pakiety socjalne, bilety do 
kina czy karnety na siłownię, któ-

re są dodatkiem do wynagrodze-
nie. Ostatnio na przykład wpro-
wadziliśmy możliwość korzystania 
z oferty prywatnej służby zdrowia. 

a czy jest szansa, aby z bie-
giem stażu pracy w autoneum 
pracownik osiągał wyższe do-
chody? taka perspektywa też 
może być niezwykle zachęcają-
ca, nawet dla młodych ludzi?

Regularnie co roku staramy się 
podnosić wynagrodzenia wszyst-
kim pracownikom, powyżej mini-
mum inflacyjnego. Stwarzamy tak-
że możliwość awansu. Każdy pra-
cownik podlega corocznej ocenie 
wyników pracy i na tej podstawie 
decydujemy o podwyżkach oraz 
dalszym rozwoju danej osoby. 

a jak wyglądają kwestie bez-
pieczeństwa, które szczególnie w 
takich miejscach mają ogromne 
znaczenie? 

Jako firma korporacyjna kła-
dziemy duży nacisk na kwestie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Auto-
neum posiada globalne standardy 
BHP i Ochrony Środowiska wdro-
żone w każdym zakładzie na świe-
cie. Każdy zakład zatrudnia specja-
listę ds. BHP i OŚ. Została utwo-
rzona również globalna sieć eksper-
tów z tego obszaru wspierająca po-
szczególne jednostki. W zakładzie 
w Nowogardzie mamy interaktyw-
ny kącik, gdzie szkolimy ludzi pra-
cując nad ich świadomością w tym 
obszarze. Tu nie liczą się koszty tyl-
ko zdrowie naszych pracowników. 
To dla nas niezwykle ważne. Pro-
aktywnie wdrażamy systemy po-
prawiające poziom BHP. Mogę się 
pochwalić, że nowogardzki zakład 
ma najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa pracy, według dokonanego 
audytu spośród pozostałych fabryk 
w Europie, które należą do naszej 
grupy. Dbamy także o środowisko i 
otoczenie społeczne. 

na początku naszej rozmo-
wy wspomniał już pan o rozwo-
ju zakładu.  Proszę rozwinąć ten 
wątek. Słyszałem, że zakład ma 
być rozbudowany o kolejne linie 
produkcyjne, czy to prawda?

Na ten rok i przyszły spodziewa-
my się stabilnego wzrostu. Rozbu-
dowujemy zadaszenie wokół hali 
tak, by poszerzyć obszar wysyłek 
czyli magazynu. Dzięki temu bę-
dziemy mogli wysyłać więcej pro-
duktów. To nam pozwoli jednocze-
śnie uwolnić część przestrzeni na 
hali produkcyjnej i wstawić nowe 
linie produkcyjne, co jest konieczne 
ze względu na poszerzenie portfolio 
produktowego. Jeśli chodzi o nasz 
target, czyli dywany, to będziemy 
je również produkować dla Forda. 
Jednak największym naszym wy-
zwaniem na kolejny rok jest pro-
dukcja osłon termicznych, które są 
montowane jako ochrona elemen-
tów znajdujących się w podwoziu 
auta, jak np. tłumiki. Bardzo się z 
tego cieszymy, bo otwiera to drzwi 
do nowych projektów z tej dziedzi-
ny. To zupełnie nowa technologia, 
która wymaga od nas stworzenia 
własnego know-how (z ang. „wie-
dzieć wprost”, termin określający 
konkretną wiedzą techniczną, pro-
jektową - dop. red.), dzięki które-
mu będziemy mogli sprawnie wy-
startować z produkcją. 

to chyba dobra wiadomość 
dla mieszkańców naszej gminy, 
bo rozumiem, że to będzie ozna-
czało wzrost zatrudnienia? Czy 
może pan zdradzić, jaka będzie 
skala rekrutacji? to też świet-
na okazja, aby powiedzieć ilu lu-
dzi zatrudniacie aktualnie, bo na 
ten temat krążą różne dane licz-
bowe. 

Zatrudniamy niewiele ponad 
200 osób, z tego ok. 30% stanowi 
administracja, z tym że u nas wli-
czamy w to również obsługę ma-
gazynu i hali, a nie tylko osoby z 
biura. Wraz z rozbudową zakła-
du planujemy zwiększenie zatrud-
nienia o ok. 50% w grupie produk-
cyjnej, a więc będzie to jakieś 50-
70 osób. Oczywiście będziemy re-
krutować stopniowo, bo zacznie-
my od jednej linii produkcyjnej, by 
dojść finalnie do sześciu. 

znów wracamy do kwestii za-
trudnienia. Skąd weźmiecie pra-
cowników, skoro już dziś, jak 
pan przyznał, są problemy ze 
znalezieniem chętnych? Czy bę-
dziecie zatrudniać obcokrajow-
ców?

Chcemy zatrudniać lokalnych 
pracowników tak długo jak bę-
dzie to możliwe, i starać się po-
wstrzymywać od zatrudniania ob-
cokrajowców. Dlatego chcemy jesz-
cze bardziej zintensyfikować naszą 
działalność i obecność na lokalnym 
rynku pracy. Liczymy, że to zachęci 
potencjalnych pracowników do do-
łączenia do naszego zespołu. I już 
teraz zapraszamy osoby ambitne 
oraz chętne sprawdzenia się w śro-
dowisku korporacyjnym do skła-
dania do nas podań. Gwarantu-
ję, że wszystkim zainteresowanym 
chcemy dać szansę pracy i rozwoju 
zawodowego.

Jak wiadomo pod nowogar-
dem, w zasadzie w bliskim są-
siedztwie autoneum, wydzielo-
no podstrefę ekonomiczną, do 
której władze chcą przyciągnąć 
nowe zakłady pracy na prefe-
rencyjnych warunkach. Jakie to 
ma znaczenie dla waszej działal-
ności? Czy nie obawiacie się, że 
w przypadku gdy pojawią się w 
tym obszarze nowi inwestorzy, 
może to pogłębić deficyt pra-
cowników na rynku?

Zależy jak na to spojrzeć. Kon-
kurencja, oczywiście ta „zdrowa”, 
jest zawsze dobra, bowiem wymu-
sza też poprawę warunków pracy. 
Mamy własną strategię i cele, które 
staramy się realizować. Na pewno 
nie będziemy się przenosić na stre-
fę. Zakład znajduje się na naszym 
prywatnym terenie, a poza tym 
mamy jeszcze sporo miejsca, któ-
re możemy wykorzystać, gdy przyj-
dzie potrzeba dalszego zwiększania 
produkcji. 

tego też państwu życzę i dzię-
kuję za rozmowę. 

Również bardzo dziękuję. 

Rozmawiał: Marcin SimińskiTen widok zna chyba każdy mieszkaniec naszej gminy - zakład Autoneum w Nowogardzie z zewnątrz. Fabryka znajduje się na 
samym końcu miasta, przy ul. Armii Krajowej 28D

Widok na serce zakładu-halę produkcyjną. Na uwagę zasługuje oznaczenie „drogowe”, określające kierunki w jakich porusza-
ją się wózki widłowe. Wszystko to dla bezpieczeństwa pracowników

Z cyklu: „Nasi Przedsiębiorcy” – Autoneum Poland Zakład w Nowogardzie 
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Spartakiada konna w kościuszkach

Wystartowało 11 jeźdźców z 4 stajni
W sobotę (9 lipca), o godzinie 12:00, w Kościuszkach odbyła się pierwsza Spartakiada Konna organizowana na koplu. do rywalizacji przystąpiło jede-
nastu jeźdźców z czterech stajni. 

 Organizatorem pierwszej w 
historii w Kościuszkach Spar-
takiady Konnej była miejsco-
wa stajnia Andrzeja Leji, nato-
miast współorganizatorem był 
radny gminy Osina oraz miesz-
kaniec Kościuszek- Rafał Wró-
bel. Dla jeźdźców przygotowa-
no w sumie cztery konkurencje. 
W Kościuszkach zaprezentowa-
li się zawodnicy z następujących 
miejscowości: Drawsko Pomor-
skie stajnia Roberta Gilewicza- 
Weronika Morawska na koniu 
„Brasko” oraz Paulina Zając na 
koniu „Blue Chacco”, Ostrzyca 

stajnia Furmańczyk – Maja Ma-
chocka na koniu „Bosto”, Andże-
lika Dynarska na koniu „Baster” 
oraz Jerzy Furmańczyk na koniu 
„Cyprys”, Nowogard stajnia Ry-
szard Samson – Ryszard Samson 
na koniu „Huragan” oraz Amelia 
Pabisiak na koniu „Dukat”, Ko-
ściuszki  stajnia Andrzej Leja – 
Wiktoria Pabisiak na koniu „Fe-
licja”, Błażej Bortnik na koniu 
„Palba”, Kinga Mielczarek na ko-
niu „Cendi” oraz Asia Studniarz 
na koniu „Varsaviana”. 

Pierwsza konkurencja spraw-
dzała sprawność ułańską jeźdź-

ca, a bezkonkurencyjny w niej 
okazał się Jerzy Furmańczyk. 
Następnie w drugiej konku-
rencji zawodnicy rywalizowa-
li w parkourze, podczas którego 
pokonywali cztery przeszkody. 
Zwycięzcę wyłonił czas i suma 
dwóch przejazdów. Najlepsza w 
tej konkurencji była Asia Stud-
niarz na koniu „Varsaviana”, za-
raz za nią uplasowała się Wikto-
ria Pabisiak na koniu „Felicja”, z 
kolei najniższy stopień podium 
wywalczyła Weronika Moraw-
ska na koniu „Brasko”. 

W trzeciej konkurencji za-
wodnicy rywalizowali w potędze 
skoku, w której zwyciężał koń, 
który wyżej skoczył przez prze-
szkodę. Swoje drugie zwycięstwo 
wywalczyła Asia Studniarz, któ-
ra najwyższy skok wykonała na 
koniu „Varsaviana”.  Na drugim 
miejscu uplasowała się zawod-
niczka z Drawska Pomorskie-
go- Weronika Morawska na ko-
niu „Brasko”. Podium uzupełni-
ła Paulina Zając na koniu „Blue 
Chacco”. W Kościuszkach pod-
czas Spartakiady Konnej odby-

ła się również jazda terenowa z 
szukaniem fantów. Przez ponad 
godzinę, na trasie o dystansie 3 
km, zawodnicy szukali czterech 
czerwonych wstążeczek ukry-
tych w terenie, m.in. na drze-
wach. Pierwszego fanta znala-
zła Maja Machocka ze stajni w 
Ostrzycy na koniu „Bosto”. Dru-
gi fant padł łupem  Andżeliki 
Dynarskiej również z ostrzyckiej 
stajni, jeżdżącej na koniu „Ba-
ster”. Najlepiej w tej konkurencji 
spisała się Weronika Morawska z 
Drawska Pomorskiego, która na 
koniu „Brasko” znalazła trzecie-
go i czwartego fanta.

Zawodnicy, którzy stanęli na 
podium byli nagradzani okaza-
łymi pucharami, a także meda-
lami, nie zabrakło również na-
gród dla koni. Dodajmy, że przez 
cały czas trwania imprezy, dla 
gości oraz uczestników Sparta-
kiady Konnej przygotowana była 
grochówka oraz pieczone kiełba-
ski. Organizatorzy już dziś przy-
pominają i serdecznie zaprasza-
ją na zbliżającą się „pogoń za li-
sem”, która odbędzie się w Ko-
ściuszkach 8 października. 

KR

Nutella mini Tour de Pologne – 2 etap, katowice

złota Wielowska, Grygowski ze srebrem!
W środę (13 lipca), w Katowicach odbył się 2 etap wyścigu nutella Min tour de Pologne. W kategoriach Młodzik oraz Żak zaprezentowało się 4 kolarzy 
LKK Chrabąszczy nowogard. Starty naszych reprezentantów zakończyły się wielkimi sukcesami, nikola Wielowska zwyciężyła w ogólnopolskiej stawce 
Młodziczek, z kolei Hubert Grygowski w młodszej grupie wywalczył srebrny medal.   

W Katowicach rozegrany został 
2 etap Nutella Mini Tour de Polo-
gne - Puchar Młodzików, w któ-
rym wystartowała Nikola Wie-
lowska oraz Jacek Fecak. Zarów-
no Młodzicy, jak i Młodziczki za-
ciekle rywalizowali na katowic-
kiej trasie wyścigu. Na płaskiej 
rundzie trudno było znaleźć oka-
zję do ataku, stąd na mecie przy 
Spodku finiszował cały peleton. 
Swój największy dotychczasowy 
sukces odniosła podopieczna Ry-
szarda Posackiego z Chrabąszczy 
Nowogard - Nikola Wielowska. 
Kolarka z Nowogardu wygrała 2 
etap uzyskując czas 0:27:09 na dy-
stansie 15,5 km. Nowogardzian-
ka wyprzedziła na podium Julię 
Błaszkiewicz z KS Społem Central 
Ulisse Łódź oraz Nicolę Golińską 
z MLUKS Szperek Burghardt An-
tonin. Średnia prędkość wyścigu 
wyniosła 35.36 km/h. Młodzicy 
rywalizowali na nieco dłuższym 
dystansie 18,6 km, na starcie wy-

ścigu stanął Jacek Fecak, który nie 
zdołał wywalczyć pierwszej dzie-
siątki. Jacek Fecak ukończył swój 
start z czasem 0:30:46, który skla-
syfikował go na 22. pozycji. 

W młodszej kategorii bardzo 
ładnie spisał się podwójny meda-
lista sprzed roku - Hubert Gry-
gowski. Na dystansie 6,2 km, za-
wodnik Chrabąszczy uzyskał czas 

0:10:54 i zaledwie o 4 sekundy 
przegrał złoty medal z Radosła-
wem Laskowskim z Szembruczek. 
Brąz trafił do Michała Borowskie-
go ze Świątnik. W tej samej kate-
gorii wystartował również Nor-
bert Strojny, który zadebiutował w 
barwach Chrabąszczy na tak po-
ważnej imprezie. Norbert Strojny 
uzyskał czas 0:10:55, czyli tylko o 

sekundę gorszy od Huberta Gry-
gowskiego, zajął jednak 8. miejsce 
o ułamki sekund przegrywając fi-
nisz z pięcioma kolarzami o tym 
samym czasie. Dodajmy, że w tej 
kategorii sklasyfikowano aż 142 
młodych kolarzy. 

W czwartek (14 lipca), pod-
opieczni Ryszarda Posackiego ry-

walizowali w 3 etapie rozgrywa-
nym w Nowym Sączu. Do mo-
mentu złożenia tego wydania DN 
nie znane były jednak oficjalne wy-
niki wyścigu. O pozycjach naszych 
młodych reprezentantów uzyska-
nych w 3 etapie, poinformujemy w 
najbliższym wydaniu DN. 

KR

Nikola Wielowska - pierwsza z prawej z pucharem za zwycięstwo w  Nutella Min 
Tour de Pologne

Pierwszy z lewej- Hubert Grygowski, który w Katowicach wywalczył srebrny medal

Na zdjęciu reprezentantki Kościuszek ze stajni Andrzeja Leji

Zawodniczki, które znalazły fanty podczas jazdy terenowej
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Bartosz syn Katarzyny i 
Przemysława ur. 11-07-
2016 z Łobza

Hubert syn Pauliny Sar-
neckiej ur. 13-07-2016 z 
Ługowiny

Franek syn Agnieszki i 
Jacka ur. 11-07-2016 z 
Nowogardu

Zuzia córka Haliny Hel-
wich ur. 13-07-2016 z No-
wogardu

Wojciech syn Pauliny i Do-
minika Swarcewicz ur. 13-
07-2016 z Błotna

Martynka córka Agnieszki 
ur. 12-07-2016 z Łobza

Mikołaj syn Moniki Kalwi-
nek ur. 8-07-2016 z Łobza

Michał syn Doroty  Lu-
berda ur. 12-07-2016 z 
Lisowa

Natan syn Natalii Kałka 
ur. 13-07-2016 z Nowo-
gardu

Staś syn Iwony i Tomasza 
Domaradzkich ur. 12-07-
2016 z Maszewa

W Nowogardzie powstała akademia młodego Piłkarza

Stawiają na rozwój i radość z grania w piłkę
Od stycznia 2016 roku, na terenie nowogardu działa akademia Młodego Piłkarza. twórcy szkółki mają mnóstwo pomysłów na 
profesjonalne szkolenie młodych piłkarzy, dbając o rozwój ogólny oraz dobrą zabawę swoich podopiecznych. niebawem odbę-
dą się piłkarskie kolonie organizowane przez akademię.

Młodzi piłkarze z roczników 2008-2009, wraz ze swoimi rodzicami oraz członkami szkółki

Akademia Młodego Piłkarza w 
Nowogardzie powstała w styczniu 
2016 roku. Założycielami są Mar-
cin Syfert (prezes), Błażej Bajer-
ski (wiceprezes) oraz Dawid Ku-
rek (sekretarz). Do tego z Akade-
mią współpracuje członek, Rafał 
Wasyluk odpowiedzialny za grafi-
kę na oficjalnej stronie interneto-
wej oraz promocję. W Akademii 
obecnie trenują dwie grupy, jedna 
składa się z rocznika 2007-2008, 
natomiast druga z roczników 
2009-2010. Trenerami są Dawid 
Kurek i Błażej Bajerski. Obecnie 
szkółka prowadzi nabór na przed-
szkolaków z rocznika 2010-2011 i 
oczywiście wciąż jest otwarta na 
młodych piłkarzy z roczników, 

które już uczestniczą w zajęciach. 
AMP w zimę prowadziła zajęcia 

w hali sportowej ZSO, natomiast 
z początkiem wiosny przeniosła 
treningi na stadion miejski. - Gdy 
zaczynaliśmy mieliśmy w szkółce 
ośmiu piłkarzy, obecnie trenujemy 
17 chłopców. Zdążyliśmy już roze-
grać kilka turniejów, w których spi-
saliśmy się dużo lepiej niż zakłada-
liśmy. Ogrywaliśmy takie druży-
ny jak Ina Goleniów, Błękitni Star-
gard, czy też Rega Trzebiatów. Sta-
wiamy przede wszystkim na roz-
wój ogólny młodych piłkarzy oraz 
radość z tego co robią, aby zachę-
cić ich na tym wczesnym etapie do 
gry w piłkę, aby w tej formie spę-
dzali swój wolny czas – mówi Da-
wid Kurek. 

Akademia planuje zorganizo-
wać od 25 lipca, dodatkowe tre-
ningi piłkarskie, które będą się 
odbywać po dwie godziny dzien-
nie od poniedziałku do piątku i 
będą przeprowadzane w formie 
kolonii przez dwa tygodnie. Bazą 
treningową będzie stadion miej-
ski w Nowogardzie i nie tylko, 
gdyż trenerzy planują urozmaicić 
piłkarskie treningi o zajęcia na 
plaży i w „Sarnim Lesie”. 

Nowo powstała szkółka rodzi-
com przyszłych piłkarzy może 
zaoferować w przyzwoitej cenie, 
profesjonalne treningi. - Rodzic 
płaci szkółce 100 zł miesięcznie, w 
zamian za to oferujemy ciekawe i 
nowoczesne metody treningowe, 
sprzęt treningowy, czyli piłki, ko-
szulki meczowe, znaczniki. Chce-
my za te składki zakupić również 
dresy dla naszych podopiecznych. 
Podczas turniejów nasi sponsorzy 
zapewniają m.in. wyżywienie. Za-
pewniamy również młodym piłka-
rzom ubezpieczenie podczas tur-
niejów. Składki przede wszystkim 
przeznaczane są na rozwój trene-
rów – wyjaśnia Dawid Kurek. 

Akademia ma przed sobą sze-
reg planów, poza zbliżającą się ko-
lonią, planuje zorganizować tur-
niej piłkarski, który odbędzie się 
pod koniec wakacji. Na pewno 
zostaną zaproszone drużyny mło-
dzieżowe z naszego regionu. - Za-
interesowanych naszą ofertą od-
syłamy do publikacji w lokalnej 
prasie Dzienniku Nowogardzkim 
oraz naszej strony internetowej. Je-
śli ktoś jest zainteresowany naszą 
ofertą prosimy o przesyłanie wia-
domości e-mail pod adres info@
ampnowogard.pl lub telefonicznie 
pod numerem 603 658 742 – in-
formuje Dawid Kurek.  

KR

Ostatni turniej, w którym AMP brała udział rozgrywany w Goleniowie. Dawid Ku-
rek ze swoimi podopiecznymi cieszy się z udanych wyników

Trener Błażej Bajerski przekazuje wskazówki swoim podopiecznym podczas czerw-
cowego turnieju zorganizowanego w Nowogardzie
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reklama

 
Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  

BRYGARDZISTA
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa 

 Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• organizacja pracy podległym pracownikom ( zespół 10-20 osób )
• przestrzeganie ustalonych standardów
• zarządzanie powierzonym obszarem magazynu
• dbałość o sprzęt, wyposażenie i terminowość wykonania powierzonych zadań
• raportowanie do Kierownika Działu 
• optymalizacja i poprawa stosowanych standardów i procedur
Od kandydatów oczekujemy:  
• doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników min 2 lata
• doświadczenia w zarządzaniu  magazynem
• umiejętności podejmowania decyzji
• proaktywnej postawy lidera
• umiejętności delegowania zadań  i wyznaczania priorytetów
• znajomości pakietu Ms Office
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
   w stopniu średniozaawansowanym
• mile widziane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych
Oferujemy: 
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
•zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres  e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 22.07.2016r.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

Z okazji 
Imienin Szanownej 

Pani Henryce Gaszewskiej 
dużo zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności i 

uśmiechu w każdy dzień 
składają sąsiedzi

ŻYCzeNIa

Tenisiści z Nowogardu  
na turnieju w Niemczech

Polska ogrywa 
niemcy … 26:1
tenisiści z nowogardu otrzymali zaproszenie do nie-
miec, na turniej tenisowy w kategorii wiekowej +40. 
Sześciu zawodników z naszego miasta rywalizowało 
ze swoimi zachodnimi sąsiadami w grach singlowych 
oraz deblowych. W sumie nowogardzianie przegra-
li tylko jeden pojedynek, wygrywając mecz Polska – 
niemcy aż 26:1! 

 Turniej odbył się w malowni-
czej miejscowości Gransee, le-
żącej na południu Niemiec, od-
dalonej od Berlina około 55 km, 
a od Nowogardu około 210 km. 
- Nasz kolega Jurek Nowicki za-
proponował członkom klubu te-
nisowego w Gransse, aby zorga-
nizowali turniej tenisowy pomię-
dzy miejscowościami Gransee i 
Nowogard – opowiada Krzysz-
tof Kamiński, który reprezento-
wał Nowogard. 

Rywalizacja rozpoczęła się 
w minioną sobotę (9 lipca), 
o godzinie 10:00, na sporto-
wym obiekcie tenisowym, w 
skład którego wchodzą cztery 
wspaniałe korty tenisowe o na-
wierzchni ceglastej i zakończy-
ła się po godzinie 20:00. No-
wogard reprezentowali nastę-
pujący tenisiści: Krzysztof Ka-
miński, Jerzy Nowicki, Krzysz-
tof Dobrowolski, Wojciech Ku-
bicki, Zbigniew Ceranka i Nor-
bert Dworak, a ich rywala-
mi była szóstka zawodników z 
Gransse. Pierwsza część turnie-
ju to mecze singlowe rozgrywa-
ne w systemie „każdy z każdym”, 
co doprowadziło do rozegrania 
18 gier, a każdy pojedynek to 1 
pełny set do dwóch wygranych. 
Każdy wygrany mecz dawał 1 
punkt do zdobycia. Nowogar-
dzianie wygrali wszystkie poje-
dynki zdobywając 18 punktów. 

Drugą część turnieju stanowi-
ły mecze deblowe, a każdy mecz 

trwał 9 gemów do dwóch wy-
granych. Nowogardzkie pary 
tworzyli: Krzysztof Kamński - 
Krzysztof Dobrowolski, Woj-
ciech Kubicki -Zbigniew Ce-
ranka, Jerzy Nowicki-Norbert 
Dworak. Podobnie jak w sin-
glowych spotkaniach za wygra-
ny mecz zdobywano 1 punkt. 
Para Kubicki - Ceranka wy-
grała wszystkie mecze zdoby-
wając kolejne 3 punkty, z kolei 
para Dworak - Nowicki nieste-
ty przegrała jeden z trzech me-
czów i zdobyła 2 punkty. Jedno 
zwycięstwo niemieckiego de-
bla okazało się jedynym tryum-
fem, gdyż para Kamiński - Do-
browolski zmiażdżyła rywa-
li z Niemiec i zdobyła kolejne 
3 punkty do wspólnego druży-
nowego koszyka. Po wszystkich 
rozegranych meczach punkta-
cja wyglądała imponująco, No-
wogard zakończył rywalizację z 
dorobkiem 26 punktów, z kolei 
Gransse musiało zadowolić się 1 
punktem ,,na otarcie łez”.

- Pogoda dopisała, rywaliza-
cja była fantastyczna, a spotka-
nie zakończono wspólnym po-
częstunkiem i grillem zorganizo-
wanym przez gospodarzy – pod-
sumowuje Krzysztof Kamiński.  
Kolejne spotkanie tenisowe i 
wspólna rywalizacja Nowogard 
- Gransee odbędzie się na prze-
łomie sierpnia, września 2016 
roku w Nowogardzie. 

KR

Reprezentacja Nowogardu, która rozgromiła swoich niemieckich rywali
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zarząd Powiatu

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy ogło-
szeń, została podana informacja o przeznaczeniu, do oddania w 
najem pomieszczenia nr 11 o pow. 29,00 m², położonego na parte-
rze w budynku przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności Kuratorium Oświaty. Do-
datkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203) lub tel. (91) 
471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie internetowej BIP spow.
goleniow.ibip.pl.

Firma F.H. „radstal”
ul. Ks.J. Poniatowskiego 42

tel. 606 664 742

PrOWadzI WYPrzedaŻ 
stali 1,90 zł/kg netto.

Pręty, płaskowniki, 
kątowniki, ceowniki, 

rury, profile,
kolana hamburskie i kute 

elementy ozdobne. 

Hurtownia materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPrzeda 
OkazYjNIe I TaNIO 

II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 212 m2, 

indywidualne ogrzewanie 
i oświetlenie, idealne na 

działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204

SPrzedam  
dzIaŁkĘ  

BudOWlaNą 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

Pomorzanin rozpoczął 
przygotowania do sezonu

W sobotę pierwszy 
sparing
W tym tygodniu piłkarze Pomorzanina nowogard odbyli 
pierwsze zajęcia z nowym trenerem zbigniewem Gumien-
nym. na pierwszym treningu stawiło się 14 zawodników. W 
najbliższą sobotę Pomorzanin rozegra w Płotach mecz spa-
ringowy z tamtejszą Polonią. 

Pierwszy trening przed zbliża-
jącym się wielkimi krokami se-
zonem 2016/2017 nie powa-
lał frekwencją. W sumie w zaję-
ciach uczestniczyło 14 zawod-
ników, których trener Zbigniew 
Gumienny na koniec podzielił 
na dwie grupy: starszych i młod-
szych zawodników, którzy roze-
grali pomiędzy sobą gierkę. W 
pierwszych zajęciach uczestni-
czyli: Marcin Skórniewski, Rafał 
Listkiewicz, Damian Kosior, Pa-
weł Jeziorski, Maciej Dobrowol-

ski, Adrian Wasyluk, Dawid Ku-
rek, Adam Mańka, Konrad Ada-
mek, Mateusz Toruński, Michał 
Teodorczyk, Paweł Królik, Pa-
tryk Marcinkowski oraz Konrad 
Kolibski. Już w najbliższą sobotę 
(16 lipca), o godzinie 18:00, pił-
karze z Nowogardu zagrają w Pło-
tach pierwszy swój mecz kontrol-
ny. Rywalami będą piłkarze miej-
scowej Polonii. O wyniku sparin-
gu poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. 

KR 

Pomorzanin otrzyma piłki od zzPN

Prezenty od związku
zarząd zachodniopomorskiego związku Piłki nożnej podjął decyzję o zakupie 5 000 pro-
fesjonalnych piłek marki nike. zostaną one rozdysponowane pomiędzy wszystkie kluby w 
woj. zachodniopomorskim. Futbolówki zostaną rozdane klubom po Walnym zgromadze-
niu Sprawozdawczo-Wyborczym zzPn, które odbędzie się pod koniec sierpnia. 

PZPN przekazał wojewódz-
kim związkom środki finanso-
we na zakup sprzętu spor-
towego, to właśnie z tych 
pieniędzy zostaną zaku-
pione piłki, tak stwier-
dził Zarząd ZZPN, 
który dołożył własne 
środki i wysłał od-
powiednie zapytania 
ofertowe. Najkorzyst-
niejszą ofertę zapro-
ponowała firma Nike, 
dzięki czemu zakupio-
no w sumie 5 tysięcy pi-
łek, za kwotę prawie 400 tys. 
złotych. Z racji, że sprowadze-
nie takiej ilości piłek to długo-
trwały proces, kluby otrzyma-
ją je na przełomie październi-

ka i listopada. - Proponowa-
ny przydział ilości piłek będzie 

tematem Walnego Zgromadze-
nia Sprawozdawczo-Wyborcze-

go ZZPN, które odbędzie się w 
dniu 27 sierpnia 2016 roku. 

Nie ma konkretnej ilości 
piłek na zespół. Futbo-
lówki otrzyma klub w za-
leżności od posiadanych 
i zgłoszonych do rozgry-
wek ZZPN drużyn mło-
dzieżowych, taka jest 
propozycja na Zjazd – 

poinformował redak-
cję Dariusz Królikowski z 

ZZPN. 
Wiadomo natomiast jakie 

mają być to piłki, chodzi o fut-
bolówki Nike Premier Team z 
atestem FIFA SC2274. 

KR

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

OGŁOSzeNIe

Tym razem w cyklu „Adoptuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Sosnowicach, prezentuje suczkę Dorę. 

Dora ma 3 lata i mieszka w schronisku w Sosnowicach. Lubi dzie-
ci i towarzystwo innych psów. Jest pięknym dostojny psem, ma coś ta-
jemniczego w sobie. Szuka rodziny która ją pokocha, najlepiej z ogród-
kiem. Kontakt w sprawie adopcji: p. Marta 793 844 842.

red.

Adoptuj, nie kupuj 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P10.2.ś-czb.d/o

usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

A11.4.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B, C, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

kontynuujemy naszą prezentację 

najlepsi uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowo-
gardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednich wydaniach przedstawialiśmy sylwetki 
najlepszych uczniów ze szkół podstawowych w SP nr1, SP nr 2, SP nr3, długołęce, Orzecho-
wie oraz Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. tym razem prezentujemy uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 4. Red. 

aleksandra borkowska – kla-
sa IV, wychowawca p. Inga Płosaj 
-Jurek, średnia ocen: 6.00, 

Wzorowe zachowanie. Jest 
uczennicą o wszechstronnej wie-
dzy i szerokich zainteresowa-
niach.

Aktywnie uczestniczyła w ży-
ciu szkoły. Reprezentowała  szko-
łę w licznych konkursach wiedzo-
wych, czytelniczych, ortograficz-
nych: - I miejsce w gminnym kon-
kursie czytelniczym, - II miejsce 
w miejsko – gminnym konkur-
sie „Matematyczne Asy z IV kla-
sy”, - II miejsce w gminnym kon-
kursie języka angielskiego Mac-
millan Primary School Tourna-
ment  w kategorii klas IV , - wy-
różnienie w gminnym konkursie 
„Parki narodowe w Polsce”, -  w 

Międzyszkolnym Konkursie Wie-
dzy o Janie Pawle II dla uczniów 
szkół podstawowych w Szczeci-
nie (w roku szkolnym 2014/2015: 
I miejsce indywidualnie, I  miej-
sce drużynowo,  w roku szkolnym  
2015/2016:  II miejsce indywidu-
alnie, III miejsce drużynowo), - 
zdobyła dyplom laureata za zaję-
cie ex aequoVII miejsce w kraju  w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wie-
dzy o Janie Pawle II „Olimpus”. 
Osiągnęła bardzo dobre wyniki 
w  ogólnopolskich  konkursach:  
„Alfik Humanistyczny”  i  „Alfik 
Matematyczny” oraz  Logicznego 
Myślenia.

Weronika Wochna – klasa VI, 
wychowawca p. Małgorzata Po-
czątek, średnia ocen: 5.63, 

Wzorowe zachowanie. Aktyw-
nie uczestniczyła w życiu szko-
ły. Chętnie brała czynny udział w 
imprezach szkolnych i środowi-
skowych.  Angażowała się  w róż-
ne działania organizowane przez 
SU. Reprezentowała  szkołę w 
konkursach i  licznych zawodach 
sportowych.  Współtworzyła wy-
sokie wyniki sportowe: - Mistrzo-
stwa Powiatu: II miejsce w pił-
ce nożnej  i  w mini piłce ręcznej 
dziewcząt, - Mistrzostwa  Gminy: 
I miejsce w unihokeju dziewcząt  i  
w Turnieju Piłki Ręcznej w Nowo-
gardzie, II miejsce w sztafetowych 
biegach przełajowych, w mini pił-
ce ręcznej dziewcząt i w miniko-
szykówce dziewcząt, III miejsce 
w mini siatkówce dziewcząt  i  w 
Czwórboju LA.

natalia Wojnowska – klasa VI, 
wychowawca p. Małgorzata Po-
czątek, średnia ocen: 5.45,

Wzorowe zachowanie. W roku 
szkolnym 2015/2016 reprezento-
wała szkołę w konkursach: - wy-
różnienie w gminnym konkur-
sie „Parki narodowe w Polsce”, - 
II miejsce w miejsko - gminnym 
konkursie „ Matematyczne Asy z 
VI klasy”, - III miejsce w Powia-
towym Konkursie Ortograficz-
nym „Ortofrajda”. Osiągnęła wy-
sokie wyniki  podczas sprawdzia-
nu w klasie szóstej oraz w ogólno-
polskich  konkursach : „Alfik Hu-
manistyczny”  i  „Alfik Matema-
tyczny”. 

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789
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OGŁO Sze NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
OFERTY TYGODNIA:
NOWOGARD MIESZKANIA

bezczynszowe dwupokojowe, I piętro; CENA:  134 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, II piętro; CENA: 135 000 zł

nowoczesne dwupokojowe, parter; CENA:  142 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, parter; CENA:  125 000 zł
Tylko u Nas wyjątkowe oferty !

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIeruCHOmOŚCI

•	 PIB “PrO-Bud” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w dobropolu 
(gmina dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	 Sprzedam pilnie całe pietro ka-
mienicy z mieszkaniem i pomiesz-
czeniem po byłej przychodni le-
karsko-stomatologicznej o pow. 
ok. 300m2 w dobrej Nowogardz-
kiej. Idelana na hotel, przedszkole, 
działalność gospodarczą. Cena do 
uzgodnienia. 511 505 391 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

•	 Sprzedam lub wynajmę garaż na uli-
cy Zamkowej. 665 779 641 

•	  Sprzedam mieszkanie przy uli-
cy Zamkowej 4, 3 pokoje 1 piętro 
(20,17,14) kuchnia łazienka wc scho-
wek +garaż .Tel 665001251

•	 Sprzedam garaż Bema. 660 143 840

•	 Sprzedam kawalerkę do remontu 32 
m2 z piwnicą i szopką w Nowogar-
dzie ul. Młynarska. Tel. 785 600 270 
lub 601 424 982 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta.  697 999 578 

•	 Sprzedam działki budowlane Karsk, 
przy drodze asfaltowej. 691 664 658 

•	 Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położone. 
91 39 21 430, 696 404 840

•	 Sprzdam mieszkanie na Armii Kra-
jowej i garaż na Zamkowej. 697 720 
406 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 663 160 
884

•	 Sprzedam kawalerkę, 723 777 511

•	 Mieszkanie 60 m, I piętro umeblowa-
ne. 782 180 185

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Nowogardzie. 880 690 330

•	 Do wynajęcia pomieszczenia biuro-
we obok dawnego Puchatka. 91 39 
25 939 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53,61 m2, dwa pokoje, I pię-
tro Grzęzno (nowe bloki) cena do 
uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam pół domu – tanio. 664 457 
879, 517 932 281 

•	 Sprzedam mieszkanie na wsi. 884 
246 079 

mOTOrYzaCja

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do koń-
ca 2016 benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

•	 Toyotę z lat 90tych. 737 447 702 

•	 Mercedesa starego. 737 799 666

•	 Sprzedam Skodę Oktavię poj. 1.6, 
benzyna, przebieg 184 000km, rok 
produkcji 1999, kombi, dodatkowo 
komplet opon zimowych na stalo-
wych felgach. 507 100 280 

•	 Kupię przyczepkę do samochodu 
jednoosiową. Tel. 91 38 325 25 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 

036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

•	 Sprzedam słomę żytnią w kostkach,  
rozsiewacz nawozu lejek 200 zł, śru-
townik Bąk 900 zł. 608 791 487

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rzepaku, 
koszenie łąk i zbiór, orka, talerzowa-
nie, FHUP MICHLAS. TEL.508 503 650

•	 Sprzedaż świeżych jaj kurzych Bo-
haterów Warszawy 21. Tel. 91 39 20 
307 

•	  Sprzedam  kopaczke do ziemniaków 
dwurzędową stan dobry cena 800 
zł,  telefon 692758826 

•	 Sprzedam owies, jęczmień cena 500 
zł/tonę. Tel. 660 332 798 

•	 Sprzedam prosięta, Dębice. 693 164 
769

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metrową 
podwieszaną, redełka trójki, pług 
trzyskibowy OVERUM. 661 751 296

•	 Sprzedam prosięta. 692 222 840 

•	 Sprzedam gęsi żywe i skubane. Tel 
781 744 340

•	 Sprzedam prese belującą, pług trzy-
skibowy obracany i siewnik do zbo-
ża. 781 744 340 

 uSŁuGI
•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma uSŁuGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe dYWa-
NÓW, WYkŁadzIN, TaPICerkI me-
BlOWej SamOCHOdOWej/ SkÓ-
rzaNej maTerIaŁOWej / POŚCIe-
lI WeŁNIaNej / laNOlINą/SPrzą-
TaNIe: CzYSzCzeNIe FuG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia mieszkań. 
601 56 73 69 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070 

•	 Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRO-
FESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ I EGZAMINÓWPOPRAW-
KOWYCH DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW tel. 600 924 128 mail: iwo-
nand1@wp.pl

•	 Usługi ogrodnicze glebogryzarka, 
koszenie trawy, żywopłoty i inne. 500 
789 687 

•	 Korepetycje z matematyki. 608 158 
430

•	 korepetycje z matematyki, przy-
gotowanie do matury poprawko-
wej. 511 875 301 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 zatrudnię do sklepu spożywczo-
-monopolowego. 797 394 807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego, 
wymagana umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej. 603 688 266

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
Kontakt: 603 948 214, 663 161 899

•	 Zatrudnię pilnie : stolarz meblo-
wy, stolarz stolarki ogólnej (okien-
ne, drzwiowe itp), mile widziane pra-
wo jazdy kat.B i doświadczenie. Wy-
nagrodzenie atrakcyjne. 606 830 893

•	 Pracownik, mechanik samochodo-
wy, na serwis ogumienia, Żabowo 
9a. 91 39 106 08

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej (pana) na weekendy. 724 348 
596 

•	 Przyjmę kierowcę kat. C+E, praca na 
miejscu. 783 678 674 

•	 Zatrudnię do pracy na fermę drobiu. 
Dobre warunki płacowe i mieszka-
niowe. 502 562 378 

•	 Zatrudnię stolarza oraz osoby do po-
mocy w zakładzie stolarskim. 503 
064 687 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwo-
żenia posiłków. Mile widziani emery-
ci bądź renciści oraz osobę na stano-
wisko kelner barman. 604 103 158 

•	 Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. Tel.601 470 
260

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 603 598 551 

•	 Sprzedam dwa grzejniki CO 0,60/1,40 
m, meble dziecięce w dobrym stanie 
drewno naturalne, jasne w kolorze 
biało-szarym. 91 39 25 497

•	 Sprzedam za niską cenę meble z lat 
50-60 w bardzo dobrym stanie oraz 
szafę dwudrzwiową przedwojenną i 
inne starocie. Tel. 880 690 330

•	 Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

•	 Owczarek niemiecki 10 miesięczny 
czujny, ładny. Tel. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, ko-
modę, fotel rozkładany jednoosobo-

wy. Tel. 607 994 804
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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rOzkŁad jazdY PkP

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię osobę 
do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

ODDAM
pieski

506 396 494

Jeśli masz problem  
z alkoholem lub ktoś w rodzinie.  

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie remontu dachu  
i elewacji budynku kotłowni  

przy ul. Gryfitów 1.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2016 r. o godz. 
14.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za od-
płatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni  
kierowców  

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w lipcu  
i odbierz premię letnią!

PraCa dla OPIekuNek  
I OPIekuNÓW 

osób starszych w Niemczech.
aTerIma med. 

 Tel. 91 506 55 55

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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krzYŻÓWka DziennikakuPon  54
10. najprostsze rośliny plechowe
11. świątynia w Mekce
12. sprzęt lekkoatletyczny do rzucania
13. rywal Sony i Panasonica
14. Indianie z Kanady
15. roślina tworząca darnie
16. z Flipem
17. brytyjskie wojska lotnicze
18. nawozy sztuczne
19. ukłon
20. rysunkowy miś łakomczuch
21. dolna część twarzy
22. Gs dla fizyka
23. gruby koc w kratę
24. kudłaty kosmita z serialu tv
25. "rozbiegana" wada wzroku
26. głos męski
27. sąsiad Malaja

PozioMo:
28. zły w rzece
29. japońska forma szermierki
30. mały pakunek
31. cymes dla burka
32. szczyt w Tatrach Zachodnich
33. graniczyła z RFN
34. wulkan w Islandii
35. Piastów, Jagiellonów
36. ... Sumac, piosenkarka
37. bolerko, krótki staniczek
38. klub piłkarski z Londynu
39. ptak z bagien Afryki
40. podatkowanie, potrącenie
41. potocznie brud, bałagan
42. marka gazowanego napoju
43. instytucja bankowa
44. ojczyzna Mandeli
45. potrafi kłamać jak z nut, blagier
46. byt doskonały
47. złośliwy krytyk literacki
48. miasto na Sycylii
49. handluje antykami
50. docelowy port polskiego promu

PODPOWIEDŹ: ENNA, IAIDO, IAN, ION.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

PionoWo:
1. nieposzanowanie
2. Rush
3. państwo z Kigali
4. ... Ariadny

5. Midori ..., japońska łyżwiarka
6. angielska jednostka powierzchni
7. syn Apollina, król Aten
8. grecki heros, wyrósł z zębów smoka
9. pierwiastek o l. atom. 39

Do wygrania bOn O WartOŚCi 20 zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Każdy 

zysk jest dobry
Sławomir Jakubik, Władysława Huget, Grażyna Sie-

dlecka, Andrzej Leszczyński, Patrycja Bartnicka, Ma-
rek Kozioł, Renata Wiertalak, Halina Galus, Stanisła-
wa Pokorska, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Natalia 
Furmańczyk, Halina Stefańska, Urszula Elżbieta Skow-
ron, Maria Kloch, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, 
Halina Szwal, Alicja Wypych

zwycięzcy: Sławomir Jakubik, Grażyna Siedlecka, 
Patrycja Bartnicka

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Zofia Rolewska, Basia Kloch, 

Michasia Miśkiewicz, Kamil Feliksiak, Mateusz Wier-
talak, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Bartek Felik-
siak, Michał Feliksiak

zwycięzca:  Michasia Miśkiewicz
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa lINIa mI krO Bu SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO maN BIŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SzCzeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁad jazdY Bu SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport

Indywidualna oprawa 
graficzna Twojej firmy:

wizytówki, banery, logo,  
ulotki, roll up

Tel. 795 024 230

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967



Wtorek 
19 Lipca 2016 r. 
Nr 55 (2485)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

s. 11

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

s. 5

s. 5

Mini Tour de Pologne

W Polsce znów 
głośno o naszych 
kolarzach

s. 10

s. 7

Ulica 
Dąbrowszczaków 
do  zmiany

700-lecia 20 E 
Nowogard

Godziny otwarcia: 9.00 – 18.00

Centrum 
Piękna

Usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie

FRYZJER:              725 797 076 
KOSMETYCZKA: 725 175 967

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Policyjny 
pościg za 
dilerami

Lato z Muzami 2016

Na zakończenie 
Cezary Pazura

REKLAMA

KEWES FLORISTIK Sp. z o.o.
ul. Nadtorowa 14

zATRUDNI  
OD zARAz 

do sortowania nasion.
91 39 26 011

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zAtruDnI  
zbIerACzY

515 144 186. Organizujemy dowóz

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14

 

(budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

UWAGA: zmiana adresu od 1.08.2016 
- Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 Fot. KPP Goleniów

Tragedia pod Jenikowem.  Ostrzyca w żałobie

zginęły trzy młode osoby, 
w tym dwie siostry 

s. 3

KNAGA szkoli 
przyszłych 
żeglarzy
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

W minioną niedzielę, 17 lipca 2016 roku, zakończyła się 20. edycja Festiwalu Filmu Muzy-
ki Malarstwa „Lato z Muzami” w nowogardzie. Dlatego tym razem, w ramach cotygodnio-
wej sondy, spytaliśmy naszych respondentów o wrażenia i odczucia, jakie wynieśli z tego-
rocznego Festiwalu. 

Pan Marian – Niewiele słyszałem o nowogardzkim fe-
stiwalu, bo i niestety nie uczestniczyłem w nim, gdyż by-
łem w pracy. Trudno jest mi powiedzieć o jego formule, ale 
to dobrze, że jest organizowany, bo dzięki temu nasze mia-
sto jest promowane. 

Pan Krzysztof – Niestety nie uczestniczyłem w obcho-
dach tegorocznego festiwalu. Powód prozaiczny, ale praw-
dziwy… musiałem w tym czasie być w pracy. Słyszałem 
jednak od znajomych, którzy mieli czas aby uczestniczyć 
w festiwalu, same pozytywne komentarze. 

Marian Krause – Niestety tak się złożyło, że nie 
uczestniczyłem w festiwalu, bo byłem poza miastem 
wspólnie z rodziną. Niemniej uważam, że formuła  tej 
imprezy jest bardzo oryginalna i z pewnością promuje 
nasze miasto. Ta edycja była dość głośna, bo słyszałem 
od znajomych, że w nocy były odpalane sztuczne ognie. 
Dlatego trochę żal, że nie mogłem w tym czasie być  na 
miejscu, tu w Nowogardzie, bo wówczas mógłbym wi-
dzieć to wszystko na własne oczy. 

Ilona Stelmaszyńska - Moje wrażenia z tego-
rocznej edycji festiwalu mogę wyrazić w dwóch sło-
wach: było super. Najbardziej zapamiętałam koncer-
ty: Małgorzaty Ostrowskiej oraz zespołu CUBA DE 
ZOO. Co do organizacji, to nie mam żadnych zarzu-
tów, bo wszystko było przygotowane na bardzo do-
brym poziomie. Ale jedna rzecz szczególnie zwróciła 
moją uwagę i tu, za pośrednictwem gazety DN, chcia-
łabym szczególnie pochwalić organizatorów za zakaz 
spożywania alkoholu, który obowiązywał pod sceną. 
Dlatego wystawiam duży „plus” dla organizatorów. 
Żałuję, że niestety nie mogłam być na spotkaniu z Cezarym Pazurą, który też odwiedził Nowogard. 

Artur Konior - Oczywiście, że uczestniczyłem w tegorocz-
nej edycji festiwalu i to nie sam, ale z całą moją rodziną, bo nie 
mogło być inaczej. O tyle było to przyjemne, że sam byłem taką 
małą cząstką tego festiwalu, ponieważ jako prezes Stowarzy-
szenia Nowogardzkiego Klubu Biegacza „ENDORFINA” orga-
nizowaliśmy wraz z członkami stowarzyszenia dla nowogardz-
kiej młodzieży, która uczestniczyła w warsztatach, mini olim-
piadę, która była bardzo ciekawym uzupełnieniem dla całości 
festiwalu. Osobiście bardzo zapamiętam spotkanie z Cezarym 
Pazurą, który zrobił na mnie duże wrażenie. Pamiątką po tym 
spotkaniu jest wspólne zdjęcie z aktorem. Kończąc, 20. edycję 
Festiwalu zapamiętam, jako bardzo udaną i trafioną, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o dobór zaproszonych gości festiwalowych.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

11.07.2016 r.
godz. 14:23
Kolizja drogowa przy ulicy Bo-

haterów Warszawy z udziałem 
pojazdu marki VW Golf oraz po-
jazdu ciężarowego.

12.07.2016 r.
godz. 18:26
Policjanci OPI KP Nowogard 

ujawnili podczas kontroli drogo-
wej, że kierujący pojazdem mar-
ki BMW Łukasz D. znajduje się 
pod działaniem środków odurza-
jących.

13.07.2016 r.
godz.14:21
Kradzież w sklepie Intermar-

che.
14.07.2016 r.
godz. 12:57
Kradzież z włamaniem do po-

jazdu marki Opel w m. Krzywice.
15.07.2016 r.
godz. 14:11
Kradzież blatów aluminiowych 

przy ul. Nadtorowej.
16.07.2016 r.
godz. 03:11
W m. Kikorze kierujący po-

jazdem marki Mazda uderzył w 
zbiornik z gazem, w wyniku cze-
go zbiornik został uszkodzony.

godz. 16:54
Kolizja drogowa między pojaz-

dem marki Audi A4 a pojazdem 
marki Daewo w m. Karsk.

17.07.2016 r.
godz. 19:52
Wypadek drogowy na drodze 

nr 106 koło m. Jenikowo.
Komisariat Policji

w Nowogardzie

Pomóżmy sobie

W TYCH DNIACH ODESzLI DO WIECzNOŚCI
Helena Wróbel: lat 68, zmarła 15.07.2016r., pogrzeb odbył się 

18.07.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Zińko: lat 66, zmarł 14.07.2016r., pogrzeb odbył się 16.07.2016r., 

na cmentarzu w Nowogardzie.
Anna Wydrowska: lat 82, zmarła 16.07.2016r., pogrzeb odbędzie się 

20.07.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Ołdak: lat 67, zmarł 17.07.2016r., pogrzeb odbędzie się 

19.07.2016r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał
 Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami
   oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki 
   automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce 
   - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: 
   segment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła 
   do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny 
   tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia
   i spania – 517 636932
- Przyjmę lodówkę 782 764 335 
Oddam narożnik – 514 322 170
Oddam meble kuchenne tel. 604 955 769
Oddam telewizor - 662577147
nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Oddam 
kotka w dobre 

ręce 
tel 506-638-789

@    Ludzie listy piszą  @ 

OGŁOSzENIE

Tragedia pod Jenikowem.  Ostrzyca w żałobie

zginęły trzy młode osoby, w tym dwie siostry 
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną niedzielę, około godz. 20:00, k. Jenikowa. W wyniku zderzenia z przydrożnym drze-
wem na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące samochodem marki Audi. Dwie ofiary to siostry z Ostrzycy, a trzecia -młody mężczyzna z 
nowogardu. W szpitalu o zdrowie walczy 3-letnie dziecko jednej z ofiar. 

Do zdarzenia doszło na pro-
stym odcinku drogi, ok. 100 me-
trów przed Jenikowem. Samo-
chód, jadący w kierunku Nowo-
gardu, z niewyjaśnionych przy-

czyn nagle zjechał na przeciwle-
gły pas jezdni i owinął się wokół 
drzewa. Na miejscu zginęły trzy 
osoby: 22-letnia Sylwia D. i jej 
18-letnia  siostra Angelika, oraz 

kierujący autem 20-letni Damian 
D. z Nowogardu, bliski przyjaciel 
młodszej kobiety. 

-Prowadzimy postępowanie, 
które pozwoli nam ustalić dlaczego 

doszło do tej tragedii. Ciała ofiar 
zostaną przewiezione na sekcję 
do Zakładu Medycyny Sądowej - 
mówi asp. Julita Filipczuk, rzecz-
nik policji. 

W samochodzie podróżowa-
ła jeszcze 3-letnia dziewczynka, 
córka najstarszej ofiary wypad-
ku. Dziecko z obrażeniami gło-
wy zostało przetransportowane 
śmigłowcem Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego do jednego ze 
szczecińskich szpitali. 

Tragedia wstrząsnęła miesz-
kańcami Ostrzycy. Po wypadku 
do wsi wzywane było pogotowie 
ratunkowe. Ratownicy udziela-
li pomocy medycznej zszokowa-
nym całym zdarzeniem miesz-
kańcom wsi, głównie młodym lu-

dziom, którzy przyjaźnili się z tra-
gicznie zmarłymi kobietami. - To 
dla nas szok. Wielu z nas nie może 
w to uwierzyć. Młodzież opłakuje 
swoje koleżanki. Łączymy się bólu 
z rodziną zmarłych – mówi nam 
jeden z mieszkańców Ostrzycy. 

Nieoficjalnie mówi się, że przy-
czyną wypadku mogła być nad-
mierna prędkość, która w połą-
czeniu z niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi, jakie pa-
nowały w niedzielę wieczorem 
mogła doprowadzić do tej strasz-
nej tragedii. 

Na miejscu wypadku, przy 
drzewie w które uderzyło auto, 
płoną znicze. 

MS

Policja ustala z jakich przyczyn samochód uderzył w drzewo. Fot. KPPSP Goleniów

Na miejscu, w którym doszło do tragedii płoną znicze

W odniesieniu do tekstu 
„złapał pobocze”
Poniżej publikujemy krótki list, jaki wpłynął na nasz adres e-mail, w związku z informacją 
o zdarzeniu, jakie miało miejsce w zeszłym tygodniu na drodze za Ogorzelami, kiedy na 
pobocze drogi przewróciła się ciężarówka przewożąca drewno. nasza czytelniczka słusz-
nie zauważa, że miejsce to od lat jest niebezpieczne ze względu na uskok w asfalcie. Kobie-
ta apeluje do burmistrza nowogardu, by w końcu naprawiono drogę. 

W odniesieniu do artykułu ,,Zła-
pał pobocze tylko dlaczego”, odpowia-
dam jako mieszkanka gminy codzien-
nie dojeżdżająca do pracy tą drogą. 
Wielokrotnie na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego, odnosząc się bezpo-
średnio do Burmistrza Roberta Czapli 
apelowałam o naprawę uskoku, któ-
ry jest w fatalnym stanie. Jak widać 
moje apele odbijają się jak „piłeczka 
od ściany”. Wiele razy już pisałam, 
że dochodzi tam do wypadków la-
tem, czy też zimą. Pobocze jest wyso-

kie, nie wiadomo jak „złapać” uskok, 
by nie wjechać do rowu. Prawdą 
jest, że została raz wykonana napra-
wa tego miejsca, ale bardzo nieudol-
nie. Kierowcy ciężarówek już w ogó-
le mają problem, jak przejechać bez-
piecznie ten fragment drogi. Najczę-
ściej, aby nie wypaść z drogi, muszą 
jechać środkiem jezdni, stwarzając 
bezpośrednie zagrożenie dla ruchu lą-
dowego. Apeluję do Burmistrza, żeby 
naprawdę się tam przejechał i poczy-
nił odpowiednie kroki w celu popra-

wy nawierzchni. Można zrobić prze-
pust, ponieważ nieopodal rozciąga-
ją się podmokłe bagna, i ustawić ba-
rierki tak, jak w Ogorzelach czy Błot-
nie. Proszę o jak najszybsze rozwiąza-
nie tego problemu uskoku, bo napraw-
dę kiedyś dojdzie do tragedii, a lepiej 
„zapobiegać, niż leczyć”

Dane do wiadomości redakcji 

Przewrócona na pobocze ciężarówka, na drodze Karsk-Błotno. Fot. archwium
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Sonda z Osiny
Mamy wakacje, ale pogoda nas nie rozpieszcza. Od kil-
ku dni utrzymują się opady deszczu. Co robią mieszkańcy 
gminy Osina gdy pada? z takim pytaniem zwróciliśmy się 
w cotygodniowej sondzie do naszych respondentów 

Pan Piotr – Stan ducha i kondycji 
nie zależy w mojej ocenie od pogody, 
lecz od nastawienia i zdrowia. Dlate-
go jak jest taka pogoda jak dziś, to za-
chęcam do odpoczynku, relaksu i wy-
korzystania czasu np. do rozmów z 
kolegami. Jak jest „barowa” pogoda, 
to jakimś rozwiązaniem jest również 

umówienie się z kolegą na „łyk złocistego” napoju, ale to musi być w rozsądnych 
ilościach. Wiem, że przy takiej pogodzie też boli głowa. Dlatego tu najlepiej wziąć 
tabletkę lub może wypić sobie dobrą kawę, by podskoczyło ciśnienie, ale jak ktoś 
jest zdrowy, to nie musi robić nic, jedynie zadbać o dobry nastrój i humor. 

Pan bogdan – Jak jest taka brzyd-
ka pogoda? Ale, dziś pan wymyślił py-
tanie. Trudno mi odpowiedzieć, ale ja 
osobiście zachęcam do bycia szczegól-
nie miłym dla swojej żony lub dziew-
czyny, bo co innego w taką brzydką 
pogodę można robić? A dla tych, któ-
rzy nie mają żony czy dziewczyny, to, 
gdy nie ma słońca mogą iść z kolegą pogadać. Można też zawsze poczytać książki. 
Ja osobiście czasami także sięgam do książek autorstwa Roberta Ludluma, który 
piesze powieści sensacyjne. 

Pan Paweł – Niestety, gdy jest taka 
pogoda a ja nie pracuję, to najczę-
ściej siedzę w domu. A jak już jestem 
w domu, to oglądam ciekawe progra-
my, ale aby nie skupić się tylko na TV, 
to także bardzo lubię grać w biliard 
oraz Snookera. Ta zmienna pogoda 
jest dość uciążliwa dla wypoczywają-
cych, ale cóż, ta dynamika zmienności 
pogody w naszym mikroklimacie jest 

konieczna, bo tu musi zachodzić równowaga. Dlatego patrząc w niebo myślę, że 
wkrótce wróci słońce, którego wypatrują z niecierpliwością rolnicy, którzy szyku-
ją się do tegorocznych żniw. 

Halina Łuczkowiak – W moim od-
czuciu, stan ducha nie ma nic wspól-
nego z pogodą. Ja osobiście na co 
dzień staram się być uśmiechnięta i 
mieć optymistyczne podejście do ży-
cia. Ale tutaj muszę wspomnieć rów-
nież o tym, że gdy pada deszcz i nie ma 
słońca to osobiście zachęcam do czyta-
nia słowa Bożego, które zapisane jest 
w Biblii. Dzięki niemu człowiek wypogadza się i umacnia swojego ducha i tym 
samym wiarę. Dlatego czytane słowo Boże jest bardzo dobre na takie dni jak dzi-
siaj i oddala nas od smutku i przygnębienia. Dlatego czytajmy Biblię, bo z niej 
wypływa dobra moc i człowiek przez to czuje się bardzo pokrzepiony na duchu. 

Pan Piotr – Jak pan widzi dopie-
ro wysiadłem z auta, bo byłem zbie-
rać truskawki. Dlatego najlepszym 
sposobem, gdy jest taka brzydka po-
goda jak dziś, jest właśnie praca i 
zajęcie głowy jakimiś czynnościami, 
by one oddalały nas od zniechęce-
nia i smutku. Niebawem pojawiają 

się już grzyby w lesie, zbieranie ich jest bardzo ciekawym sposobem, by nie 
dać się chandrze, należy więc iść do lasu pospacerować, a jak się uda to i ze-
brać jakiś dorodny okaz. Ja jeżdżę do Burowa do tamtejszych lasów, bo tam 
właśnie pojawiły się już pierwsze grzyby. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Rusza modernizacja budynku Urzędu Gminy w Osinie

Wydadzą prawie 400 tys. zł  
na remont 
na dniach, ruszy remont budynku urzędu Gminy w Osinie. Prace mają potrwać do połowy 
listopada, a w sumie za modernizację gmina zapłaci 394 990,00 zł. Wykonawcą będzie fir-
ma techno-Invest Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. bohaterów Warszawy w nowogardzie. 

Ogłoszenie o zamówieniu na 
roboty budowlane związane z mo-
dernizacją budynku Urzędu Gmi-
ny w Osinie, pojawiło się w dniu 
5 maja br. Ewentualni wykonaw-
cy na składanie swoich ofert mieli 
20 dni, gdyż 25 maja upłynął ter-
min składania wniosków. W dniu 
10 czerwca ogłoszono, która fir-
ma zajmie się remontem. Najlep-
szą ofertę zaproponował Tech-
no-Invest Sp. z o.o., z siedzibą w 

Nowogardzie, która na wykona-
nie zadania ma 4 miesiące, po-
czynając od dnia13 lipca. Gmina 
Osina odrzuciła ofertę firmy ZI-
BEX Zakład Remontowo-Budow-
lany Zbigniew Zaborowski z Gle-
wic. Techno-Invest modernizację 
wykona w kwocie 394 990,00 zł, z 
gwarancją na 5 lat. Modernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Osi-
nie obejmować będzie m.in.: pra-
ce wykończeniowe, malarskie i 

szklarskie, instalacje elektryczne. 
Zamówienie nie uwzględnia mo-
dernizacji wentylacji mechanicz-
nej oraz sufitów podwieszanych. 
Remont ma ruszyć lada dzień. - 
We wtorek (tj. dzisiaj, przyp. red.) 
spotkam się z wykonawcą i wszyst-
ko dokładnie przedyskutujemy. Są-
dzę, że jeszcze w tym tygodniu ru-
szą prace w budynku Urzędu – po-
informował redakcję DN wójt 
Krzysztof Szwedo. 

Na oficjalnej stronie Urzę-
du pojawił się również komuni-
kat skierowany do mieszkańców 
gminy. - Uprzejmie informujemy, 
że rozpoczął się remont budynku 
Urzędu Gminy Osina, który może 
potrwać do połowy listopada 2016 
r. W związku z pracami remonto-
wymi część pracowników urzęduje 
w innych pomieszczeniach. Czyni-
my wszelkie starania, by nie odczu-
li Państwo utrudnień z tym zwią-
zanych – informuje Urząd Gmi-
ny Osina.  

KR

Do połowy listopada trwać będą prace związane z modernizacją budynku Urzędu 
Gminy Osina

Kontynuujemy naszą prezentację 

najlepsi uczniowie w Osinie
Wzorem ubiegłych lat, kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowo-
gardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednich wydaniach przedstawialiśmy sylwet-
ki najlepszych uczniów ze szkół podstawowych w SP nr1, SP nr 2, SP nr3, SP nr 4, Długo-
łęce, Orzechowie oraz SOSW. tym razem prezentujemy uczniów z zespołu Szkół Publicz-
nych w Osinie. Red. 

Karol Kosakiewicz
Średnia ocen: 5,45

Konkursy: 
I miejsce w Powiatowym Kon-

kursie Recytatorskim Poezji An-
gielskiej w Nowogardzie

III miejsce drużynowo w Po-
wiatowym  Konkursie Wiedzy 
Matematyczno-Przyrodniczej  „ 
Mądra Główka” w Goleniowie

Wychowawca : Andrzej Kró-
lewicz

Mikołaj Wąsik
średnia ocen: 5,61

konkursy: 
Finalista Konkursu Biolo-

gicznego Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty, 

Finalista  Konkursu Mate-
matycznego Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświa-
ty, 

I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Matematycznym 

„ Pitagoras  ̓2016” w Nowo-
gardzie, 

I miejsce w Międzygmin-
nym Konkursie matematycz-
no-Przyrodniczym „ Omni-
bus 2016” w Goleniowie, 

I miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w piłce siatkowej 
chłopców, 

III miejsce w Finale regio-
nu w piłce siatkowej chłop-
ców,

II miejsce w Mistrzo-
stwach powiatu w piłce ręcz-
nej chłopców

Imię i nazwisko wycho-
wawcy: Sebastian Kowalik
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Dilerzy za kratami 

Policyjny pościg ulicami 
nowogardu 
Policjanci z nowogardu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy będąc w posiadaniu narko-
tyków próbowali uciec przed funkcjonariuszami, najpierw samochodem, później pieszo. 
Kierowca pojazdu nie miał uprawnień do kierowania, a dodatkowo znajdował się pod 
działaniem amfetaminy. Obaj trafili do policyjnego aresztu. 

Policjanci Ogniwa Patrolowo - 
Interwencyjnego z Nowogardu, 
po otrzymaniu sygnału, że męż-
czyźni poruszający się Volkswa-
genem Golfem mogą posiadać 
środki odurzające, postanowili 
zatrzymać pojazd do kontroli. Na 
widok radiowozu, kierowca gwał-
townie przyśpieszył i zaczął ucie-
kać w kierunku ul. Reja. Tam wje-
chał w polną drogę, porzucił po-
jazd i wraz z pasażerem zaczęli 
uciekać pieszo.

Po krótkim pościgu, najpierw 
zatrzymany został kierowca. 
Okazał się nim 23-letni mieszka-
niec Nowogardu, Damian K.. W 
jego pojeździe policjanci znaleźli 

13,8 g. amfetaminy, ręczny mły-
nek oraz elektroniczną wagę. Jak 
się okazało, mężczyzna kierował 
pojazdem nie posiadając do tego 
uprawnień, a dodatkowo znajdo-
wał się pod działaniem środków 
odurzających - relacjonuje asp. 
Julita Filiczpuk, rzecznik policji. 

Podczas pieszej ucieczki, pa-
sażer wyrzucił na trawnik folio-
wą torbę, w której znajdowały się 
środki odurzające w postaci 98,2 
g. amfetaminy i 22,6 g. marihu-
any, a także elektroniczna waga 
i woreczki do porcjowania nar-
kotyków. Policjanci zabezpieczy-
li narkotyki, a mężczyznę -  Ma-
riusza S., 25-letniego mieszkań-

ca gminy Nowogard, zatrzymali 
krótko po zdarzeniu w mieszka-
niu kierowcy, gdzie próbował się 
ukryć.

Obaj mężczyźni trafili do po-
licyjnego aresztu. Wkrótce od-
powiedzą za swoje czyny. Za po-
siadanie środków odurzających 
zgodnie z przepisami ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii, 
grozi do 3 lat więzienia. 

Kierowanie pojazdem mecha-
nicznym pod wpływem narkoty-
ków zagrożone jest karą 2 lat po-
zbawienia wolności.

MS

Po przejechaniu przez ul. Reja, mężczyźni porzucili pojazd i uciekali na pieszo polną drogą

Wojewoda wydał zalecenia dla samorządów w związku z ustawą 

ulica Dąbrowszczaków do  zmiany 
usuwanie pozostałych jeszcze  symboli komunizmu  do  śmietnika historii nabrało w ostatnich miesiącach tempa. Po  przyjętej w tej sprawie 1 kwietnia  
2016 roku, ustawie pojawiają się pierwsze zalecenia realizacyjne.

Przyjęta przez Sejm 1 kwietnia  
2016 roku ustawa  o  zakazie pro-
pagowania symboli komunizmu 
weszła w kolejną fazę realizacyj-
ną. Wojewoda zachodniopomor-
ski wysłał w czerwcu do samo-
rządów pismo przypominające  o 
obowiązkach jakie na samorzą-
dy nakłada w/w ustawa. Ot treść 
tego pisma Wojewody:

„Uprzejmie informuję, że do 
Zachodniopomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Szczecinie 
wpłynęło pismo Pana Grzegorza 
Ziomka Dyrektora Departamen-
tu Administracji Publicznej w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, zawiera-
jące informacje o uchwaleniu w 
dniu 1 kwietnia 2016. Przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej usta-

wy o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej. Ustawa zosta-
ła opublikowana w dniu 1 czerw-
ca 2016 r. 

   Zgodnie z ust. 7 tego aktu 
ustawa wchodzi w życie po upły-
wie 3 miesięcy od dnia ogłosze-
nia/ tj. w dniu 2 września 2016 r.

        W załączniku ww. pisma 
Pan Minister przesyłał sporzą-
dzony przez Instytut Pamięci Na-
rodowej wykaz nazw, co do któ-
rych nie ma wątpliwości, że pro-
pagują komunizm lub inny ustrój 
totalitarny i w związku z  tym wy-
magają zmiany. 

Z uwagi na powyższe oraz ma-
jąc na względzie treść art. 6 ust. 

1 cyt. Ustawy. zgodnie z któ-
rym obowiązujące w dniu wej-
ścia w życie ustawy nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej w tym dróg, 
ulic, mostów i placów, upamięt-
niające osoby, organizacje, wy-
darzenia lub daty symbolizujące 
komunizm lub inny ustrój totali-
tarny lub propagujące taki ustrój 
w inny sposób. Właściwy organ 
jednostki samorządu terytorial-
nego albo związku, o którym 
mowa w art. 4 zmienia w termi-
nie 12 miesięcy od dnia jej wej-
ścia w życie.  Przesyłam Państwu 
rzeczony wykaz celem stosownego 
wykorzystania (zadośćuczynienia 
wynikającemu z cyt. unormowa-
nia obowiązkowi)

Jednocześnie podkreślenia wy-
maga, że niezależnie od zmiany 
nazw budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej 
podanych w załączonym wyka-
zie, obowiązkiem organu stano-
wiącego jednostki samorządu te-
rytorialnego jest zweryfikowa-
nie wszystkich pozostałych nazw 
ww. obiektów funkcjonujących 
na terenie danej jednostki i pod-
jęcie stosownych działań przypi-
sanych ustawą o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez na-
zwy budowli,  obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej”. 

Tyle pismo Wojewody. W pi-
śmie Wojewoda wspomina o wy-
kazie sporządzonym przez IPN 
zawierającym nazwy ulic: -co do 
których nie ma wątpliwości, że 
propagują komunizm lub inny 
ustrój totalitarny i w związku z  
tym wymagają zmiany. W przy-
padku powiatu goleniowskiego  
wymieniono w tym wykazie: 3 

ulice w  Maszewie i jedną  w No-
wogardzie.

W Nowogardzie chodzi o uli-
ce Dąbrowszczaków. Aczkolwiek   
dominujące skojarzenie tej na-
zwy dotyczy gen Dąbrowskie-
go znanego z hymnu Polskiego, 
to jednak  twórcy nazwy nowo-
gardzkiej ulicy (także za komu-
ny tejże nazwy w innych mia-
stach) nawiązywali bynajmniej 
nie do jakichś oddziałów boha-
terskiego generała, ale do batalio-
nu (brygady) ochotników (któ-
ra przyjęła imię generała), a któ-
ra brała udział  po stronie zbroj-
nej  interwencji międzynarodów-
ki komunistycznej, w Hiszpa-
nii w latach 1936-38. Przedwo-
jenny Rząd polski odebrał  żoł-
nierzom tych oddziałów służą-
cych  zdominowanym przez so-
wietów interesom komunistycz-
nej Międzynarodówki obywatel-
stwo polskie. Po wojnie, narzuco-
ne Polsce władze komunistyczne 
ostatecznie zainstalowane w Pol-
sce przez Rosję w  wyniku sfał-
szowanych wyborów, budowały 
legendę Dąbrowszczaków, jako 
rzekomych wojowników o wol-
ność i demokrację. Niezależnie 
od zapisów ministerialnego okól-
nika o  zmianę nazwy ulicy  Dą-
browszczaków wystąpił  do no-
wogardzkiej Rady Miasta, kilka 
tygodni temu, p. Mirosław Bere-
zowski. Pan Berezowski postu-
luje w swoim wystąpieniu także  
zmiany, według niego z uzasad-
nionych wymogami nowej usta-
wy powodów, nazwy kilku in-
nych ulic miasta. Pisaliśmy o tym 
dokładnie w jednym z wcześniej-
szych wydań DN 

  
opr. sm

Mieszkańców ulicy Dąbroszczaków czeka wkrótce zmiana nazwy ich ulicy 
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Czy powrócą targowiska i 
bazary ze straganami?

Obrazek bazarów, targowisk czy 
tzw. rynków pełnych straganów z 
różnymi towarami to obecnie w na-
szych miastach rzadkość. Nie na tar-
gowiskach czy w małych punktach 
sprzedaży, ale w wielkopowierzch-
niowych sklepach, które rozsiadły się 
głównie w centrach miast, koncen-
truje się więc podstawowy strumień 
przepływu konsumenta i to tu w, na 
ogół zagranicznych, sieciach kupują-
cy zostawiają wiele dziesiątków mi-
liardów złotych rocznie. Taka sytu-
acja - zdominowania handlu i to nie 
tylko żywnością, przez  wielkie sieci 
i prowadzenia go w dużych obiektach 
typu market, dyskont, galeria itp. to 
nie jest  bynajmniej sytuacja  charak-
terystyczna dla większości zwłaszcza 
rozwiniętych krajów europejskich. 
Tam bowiem rządy dbają o kształto-
wanie korzystnej dla krajowej gospo-
darki, rynku pracy, czy zdrowia kon-
sumenta struktury handlu. Tam też 
ustawodawca zadbał aby rządy czy 
to krajowe czy lokalne takie narzę-
dzia prawne pozwalające modelować 
strukturę rynku posiadały. U nas nie-
stety pożądana i słuszna wolność go-
spodarcza, która zawitała ponad dwie 
dekady temu, po latach komunistycz-
nych kołchozów, została zrozumiana 
jako tzw. „wolna amerykanka”. Osta-
tecznie spowodowało to, że wcze-
śniejszy komuszy duszący gorset, za-
stąpił później brak jakichkolwiek re-
gulacji. Wszystko poszło więc na ata-
wistyczny żywioł czyli w praktyce jest 
tak, że pozostawione bez nadzoru re-
kiny zżerają ostatnie jeszcze  pozosta-
łe przy życiu płotki, jak ich zabraknie 
zżerać zaczną własny ogon. Ostat-
nie lata przyniosły co prawda pewne 
próby ratowania pozostałości takiego 
rynku, na którym sprzedający to lo-
kalny handlowiec czy nawet wytwór-
ca ale skutek tego, jak każdy wokół 
siebie zobaczyć może, jest mizerny. 
Jeśli już coś się zmieniło na lepsze to 
stosunkowo największymi sukcesa-
mi pochwalić się mogą te samorządy, 
które zdecydowały się na inwestycje 
w infrastrukturę lokalnego drobnego 
handlu i wykonały poważne moder-
nizacje swoich targowisk. Powstały w 
ten sposób miejsca handlowe, które 
odpowiadają standardem wzrastają-

cym oczekiwaniom klienta co do wa-
runków w jakich jest skłonny doko-
nywać zakupów. Za takimi działania-
mi organizacyjnymi i inwestycyjny-
mi samorządów nie szły jednak w pa-
rze właściwe regulacje prawne. Parla-
ment, aż do zeszłego roku, przez lata 
nic nie robił w temacie ustawowe-
go wspomożenia rozwoju drobnego 
handlu. Uchwalona jeszcze w  koń-
cówce poprzedniej kadencji ustawa o 
sprzedaży bezpośredniej, była pierw-
szą od lat próbą postawienia w tym 
zakresie „spraw na nogi”. Ustawa ta 
dotyczy jednak, co prawda istotnego,  
ale tylko pewnego fragmentu  funk-
cjonowania drobnego handlu czy-
li tzw. sprzedaży bezpośredniej. W 
obowiązującym kształcie ma ona tak-
że inne ograniczenia. Pozwala bo-
wiem na sprzedaż jedynie produktów 
nie przetworzonych. „Rolnik mógł 
sprzedać wyhodowaną marchewkę i 
jeszcze ją umyć. Nie mógł natomiast 
jej pokroić i sprzedać. Ustawa nie po-
zwalała też na sprzedaż przetworzo-
nych produktów mięsnych, co jest 
jej dużym mankamentem. Pozwa-
lała też na sprzedaż ślimaków i dzi-
czyzny, czym polscy rolnicy nie han-
dlują” – w rozmowie z PAP  tak oce-
niał, w tych dniach, te regulacje po-
przedników aktualny przewodniczą-
cy sejmowej komisji rolnictwa Jaro-
sław Sachajko. W związku z powyż-
szym  klub, do którego należy prze-
wodniczący J Sachajko (Kukiz-15) 
wniósł, jeszcze w styczniu tego roku, 
nowy projekt  ustawy o sprzeda-
ży bezpośredniej, który m.in. wyłą-
cza sprzedaż bezpośrednią z regula-
cji unijnych. Projekt dotyczy dopusz-
czenia, w ramach sprzedaży żywno-
ści przez rolników, wyłącznie pro-
duktów żywnościowych przetworzo-
nych w sposób naturalny i tradycyjny, 
bez sztucznych i identycznych z natu-
ralnymi dodatków, oraz produkowa-
nych na terenie własnego gospodar-
stwa rolnego... Rolnik mógłby sprze-
dawać żywność m.in. w miejscach, w 
których produkty zostały wytworzo-
ne, w miejscach zamieszkania sprze-
dającego lub kupującego, a w szcze-
gólności w zakładzie detalicznym 
przy gospodarstwie rolnym, na tar-
gowiskach oraz targach, na festynach, 
wystawach, dożynkach itp., w handlu 
obwoźnym i obnośnym, wysyłkowo, 
przy drogach na prowizorycznych 
stoiskach za odpowiednim zezwole-
niem od zarządcy dróg lub właści-
ciela terenu. Według przewodniczą-
cego Sachajki najważniejsze jest to, 
że projektowane regulacje pozwala-
ją rolnikowi producentowi prowadzić 
działalność handlową. ,,W poprzed-
nich regulacjach rolnik nadal jest tyl-
ko producentem, nie mógł zarabiać 

na tym na czym się najwięcej zara-
bia, czyli na przetworzonej żywności” 
- informował przewodniczący Sa-
chajko. Według niego projekt nowej 
ustawy wprowadza podobne regula-
cje jakie istnieją w innych państwach 
UE np. we Francji czy we Włoszech. 
„Rolnik może sprzedawać tam swo-
je produkty, może też w odpowied-
nich warunkach sanitarnych je prze-
tworzyć i nimi handlować. Jednocze-
śnie konsument może zawsze przyje-
chać do rolnika i zobaczyć, jak on to 
robi” - zaznaczył. Czy więc niedługo 
zobaczymy ponownie miejskie baza-
ry, a na targowiskach stragany pro-
wadzone przez rolników producen-
tów a na nich świeże jaja, mleko kro-
wie czy kozie, warzywa, drób, mięso z 
własnego uboju czy miód oraz owo-
ce? W zakresie sprzyjających temu re-
gulacji prawnych, wszystko zależy od 
parlamentu, a w zasadzie od większo-
ści parlamentarnej. Niestety nie jest 
jasne, co myśli ta większość o propo-
zycjach klubu Kukiz -15

„Złożyliśmy projekt 13 stycznia, a 
do tej pory nie ma go w procedowa-
niu - żali się przewodniczący Sachaj-
ko - Jak się dowiedziałem marszałek 
Sejmu (Marek Kuchciński – dop. red) 
wystąpił już o trzecią opinię do Biura 
Analiz Sejmowych i dalej ustawa nie 
ma druku, dalej jest blokowana”.

Pozostaje mieć nadzieję, że wkrót-
ce te blokady pękną i to pękną póki 
taka ustawa o sprzedaży bezpośred-
niej ma jakikolwiek sens, ponieważ 
istnieje jeszcze realnie zanikająca ka-
tegoria czyli– drobny produkujący 
ekologicznie rolnik.

Marek Słomski
PS 
Podczas moich ostatnich zakupów 

na nowogardzkim targowisku (a ku-
puję tutaj regularnie od lat, zwłasz-
cza ryby i warzywa) jeden ze sprze-
dawców prosił abyśmy jako gazeta 
zaapelowali do radnych o ratunek – 
jeśli coś nie zostanie zrobione to ry-
nek wkrótce pozostanie bez sprze-
dawców – mówi rozgoryczony han-
dlowiec. Tutaj  miasto, mimo, że po-
biera od nas opłaty- kontynuował - 
nie inwestuje  w infrastrukturę aby 
warunki dla kupujących i sprzedają-
cych odpowiadały wymogom dzisiej-
szych czasów, a  jednocześnie pozwa-
la na handel  na ulicach miasta – jaka 
w tym logika – pyta?  No chyba taka 
aby rozdział  historii pt. miejskie tar-
gowisko został ewidentnie zakończo-
ny, a handlowcy broniący tego obiek-
tu przestali  zawracać głowę miejskie-
mu włodarzowi, który wszak tyle in-
nych trosk wielkich ma. Radnym zaś 
apel nowogardzkich handlowców z 
nadal miejskiego targowiska - prze-
kazujemy!   

Nasz felieton Kuratorium wyraziło zgodę

Dyrektorzy z 
powierzenia
Gmina nowogard otrzymała zielone światło od Kurato-
rium Oświaty w sprawie bezkonkursowego powierzenia 
stanowisk dyrektorom dwóch placówek oświatowych w 
nowogardzie.

Chodzi o Leszka Becelę, dy-
rektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących oraz Pio-
tra Kazubę dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3.

-Kuratorium wyraziło pozy-
tywną opinię na nasz wniosek 
o powierzenie na kolejne 5 lat 
stanowisk  panu Leszkowi Be-
celi i Piotrowi Kazubie, bez ko-
nieczności ogłaszania konkur-
su - informuje sekretarz gmi-
ny Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka.

W takim samym trybie 
Gmina chce również przedłu-
żyć kadencję obecnej dyrek-
torce Przedszkola nr 1, przy 
ul. Żeromskiego, Jolancie 
Bielskiej. - Wysłaliśmy kom-
plet wymaganych dokumen-
tów do Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie. Czekamy na opi-
nię – mówi A. Biegańska-Sa-
wicka.

Możliwość przedłużania 
kadencji dyrektorom szkół 
i przedszkoli bez konkursu 
wynika z przepisów ustawy o 
oświacie. Aby organ prowa-
dzący mógł jednak skorzystać 
z tego trybu, musi się na to 
zgodzić Kurator Oświaty. Nie 
bez znaczenia jest również 
opinia rady pedagogicznej i 
rady rodziców danej szkoły, 
chociaż nie jest ona wiążąca 
dla organu prowadzącego.

MS

Leszek Becela, dyrektor ZSO

Piotr Kazuba, dyrektor SP 3

Jolanta Bielska, dyrektor Przedszkola nr 1

Ogłoszono konkurs na dyrektora 
na stronie gminy nowogard ukazało się ogłoszenie o kon-
kursie na dyrektora Gimnazjum nr 3, na osiedlu bema. 

Zgodnie z treścią ogłoszenia kan-
dydaci, którzy chcą ubiegać się o 
stanowisko dyrektora tej szkoły, 
mają czas do 3 sierpnia na złożenie 
kompletu dokumentów. Do kon-
kursu może przystąpić osoba, która 
jest nauczycielem mianowanym lub 
dyplomowanym i zakończyła studia 
podyplomowe albo kurs z zakre-
su zarządzania oświatą. Kandydat 
musi także wykazać się minimum 
5-letnim stażem pracy w szkole, w 
tym dwuletnim na stanowisku kie-
rowniczym. Musi to być rzecz jasna 
osoba o nieposzlakowanej opinii i 
niekarana. 

Przypomnijmy, że konkurs na dy-
rektora Gimnazjum nr 3 powinien 

już dawno być rozstrzygnięty. Z 
końcem czerwca minął bowiem 10 
miesięczny okres, na jaki burmistrz 
Nowogardu powierzył pełnienie 
funkcji dyrektora Bogdanowi Sobo-
lewskiemu. Dopiero jednak nagło-
śnienie przez nas sprawy, a także re-
akcja Zachodniopomorskiej Kura-
tor Oświaty, na pozostawienie szko-
ły praktycznie bez nadzoru, spowo-
dowało, że R. Czapla w końcu kon-
kurs ogłosił. 

Nowy dyrektor gimnazjum nr 3 
musi zostać wybrany najpóźniej do 
1 września, a więc daty kiedy roz-
pocznie się nowy rok szkolny. 

MS
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20. edycja „Lata z Muzami” przeszła do historii 

za nami święto kina, teatru, tańca i malarstwa
W niedzielę zakończyła się 20. edycja Festiwalu „Lato z Muzami”. Ostatni wieczór,  trwającego od piątku wydarzenia, uświetnił kabaretowy wy-
stęp Cezarego Pazury. tuż po nim odbyło się widowisko plenerowe, w którym wystąpiła młodzież biorąca udział w warsztatach artystycznych 
Arteria. 

Głównym bohaterem i gościem 
honorowym festiwalu był Marek 
Koterski, reżyser m.in. takich fil-
mów jak „Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami” czy „Dzień świra”. Podczas 
uroczystości otwarcia festiwalu, czy-
li w piątek 15 lipca, artyście wręczo-

no Honorowy  „Laur Cisowy”, a jego 
żona Małgorzata Bogdańska wy-
stąpiła w wyreżyserowanym przez 
Koterskiego monodramie „Nie lu-
bię pana, Panie Fellini”. Kolejnym 
punktem pierwszego dnia festiwalu 
był występ Małgorzaty Ostrowskiej. 
Była wokalistka Lombardu, dała po-
nad godzinny koncert na scenie ple-
nerowej, udowadniając, że nadal jest 
w świetnej formie. 

W programie drugiego dnia festi-

walu, czyli soboty, znalazło się wie-
le wydarzeń dla wielbicieli polskie-
go kina. Najpierw o godz. 11:30 od-
słonięto tablicę upamiętniającą po-
byt w Nowogardzie M. Koterskiego. 
Zaraz po tym odbyło się spotkanie 
reżysera z publicznością oraz pro-

jekcja jego filmu pt. „Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami”. 

O 14:30 nowogardzka publicz-
ność została zaproszona na film 
„Moje córki Krowy” w reż. Kingi 
Dębskiej, a tuż po nim odbyło się 
spotkanie z Gabrielą Muskałą, od-
twórczynią jednej z głównych ról w 
filmie. 

Kolejne spotkanie z gwiazdą 
kina, tym razem z Małgorzatą Za-
jączkowską, odbyło się o godz. 

17:30, po seansie filmu „Noc Wal-
purgi”. 

Wieczorem, na scenie przy No-
wogardzkim Domu Kultury odby-
ły się koncerty: łotewskiej grupy 
folklorystycznej “Kukułeczka”, któ-
ra bierze udział w warsztatach ar-
tystycznych ARTeria, oraz zagrała 
orkiestra dęta z Goleniowa Wood 
& Brass Band, a na deser zespół 
CUBA DE ZOO. 

Malarz, Florian Kohut zapre-
zentował kolejne etapy powstawa-
nia obrazu i przy okazji opowie-
dział o źródłach swojego zaintere-
sowania polnymi strachami, któ-
re portretuje od kilku lat, a uczest-
nicy polsko-niemieckiego pleneru 
malarskiego i malarskich warszta-
tów podczas ARTerii otworzyli wy-
stawy prac, które powstały podczas 
Festiwalu.

W niedzielę w kinie „Orzeł” zo-

stały zaprezentowane filmy „Excen-
trycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy” Janusza Majewskiego oraz 
„Czerwony Pająk” Marcina Koszał-
ki. Po seansie tego drugiego filmu, 
odbyło się spotkanie z Adamem 
Woronowiczem, który zagrał w nim 
główną rolę. Wieczorem odbyła się 
uroczysta gala zamknięcia festiwa-
lu, podczas której zaprezentowa-
no m.in. film, jako retrospektywa w 
ujęciu satyrycznym, 20. lecia Festi-
walu. Publiczność obejrzała ponad-
to film pt. „Gorączka złota” Charlie-
go Chaplina, z muzyką na żywo au-
torstwa Tomasza Lewandowskiego. 

O godz.17:00 na scenie plenero-
wej, przy NDK, pojawił się Ceza-
ry Pazura. Podczas spotkania z pu-
blicznością aktor opowiadał o swo-
jej karierze zawodowej. Odpowia-
dał również na pytania publiczno-
ści. Pół godziny później, spod re-

stauracji „Przystań”, alejami nad 
jeziorem, aż do Placu Wolności, 
przeszła barwna parada uczestni-
ków warsztatów, Wymiany Mło-
dzieży Polsko -Ukraińskiej, jakie 
odbywały się w Strzelewie. 

O godz. 20:30 na scenie plenero-

wej oficjalnie zamknięto 20. Festi-
wal „Lato z Muzami”. Tuż po tym, 
na scenie ponownie pojawił się Ce-
zary Pazura, ze swoim satyrycz-
nym programem. 

Po występie znanego komedio-
wego aktora, sceną plenerową za-
władnęła młodzież uczestnicząca 

w warsztatach artystycznych AR-
Teria, która zaprezentowała spek-
takl pt. „Podróż”. 

Całość zwieńczył pokaz fajer-
werków, które rozbłysły nad mia-
stem koło północy. 

„Lato z Muzami” odbywa się cy-

klicznie, od 1997 roku. 
MS

Ps. Począwszy od piątkowego 
wydania DN, rozpoczniemy pu-
blikację wywiadów jakie przepro-
wadził Piotr Słomski z gwiazda-
mi minionej już edycji festiwalu 
„Lato z Muzami”. 

Cezary Pazura, gwiazda ostatniego dnia ,,Lata z Muzami", podczas spotkania z no-
wogardzką publicznością Widowisko w wykonaniu uczestników warsztatów ARTeria

Marek Koterski, chwilę przed odsłonięciem tablicy  poświęconej jego osobie. Obok 
Aneta Drążewska, dyrektor NDK oraz Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny Festi-
walu ,,Lato z Muzami"

Małgorzata Ostrowska podczas kon-
certu w Nowogardzie, który uświetnił 
pierwszy dzien festiwalu

Florian Kohut, w czasie swojego ma-
larskiego pokazu na scenie plenerowej 
koło NDK

Barwna parada, którą gościnnie zaprezentowali uczestnicy warsztatów polsko-ukraińskich, jakie w zeszłym tygodniu odby-
wały się w Strzelewie u Katarzyny i Zygmunta Heland

Janina Kołodzińska, komisarz pleneru malarskiego, otwiera wernisaż prac uczestników 
tego pleneru i warsztatów artystycznych ARTeria. Wystawa trwa do 9 sierpnia
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Reklama

Joannie Łuczak
z Okazji 50 urodzin

Droga Asiuniu!
Przystojna! Czarująca!

Atrakcyjna... Ten typ tak ma.
Serdeczne życzenia dla koleżanki
na której zawsze można polegać

życzy 
Halina T. z rodzinką

Drzewo zasłania tablicę
W czwartek (7 lipca), na adres mailowy Dn, nasz Czytelnik nadesłał list, w którym zwra-
ca uwagę na tablicę informującą, która znajduje się przy skrzyżowaniu nieopodal ul. zam-
kowej. Jak informuje mieszkaniec nowogardu, tablica jest zasłonięta przez drzewko, które 
rośnie przed nią, przez co kierowcy spoza naszego miasta, którzy nie wiedzą gdzie powin-
ni skręcić, nie widzą kierunku jazdy wskazanego na tablicy.  

Chcę zwrócić uwagę na problem, 
który znajduje się na skrzyżowaniu 
z sygnalizacją świetlną ulic War-
szawskiej z Kościuszki. Polega on 
na tym, że tablica informująca kie-
runek jazdy jest zasłaniana przez 
drzewko rosnące przed tą tablicą. 
Kierowcy spoza naszego miasta do-
jeżdżając do skrzyżowania nie wie-
dzą, w którym kierunku mają je-
chać, dopiero w ostatniej chwili, gdy 
zobaczą tablicę informacyjną, gwał-
townie hamują i skręcają w kierun-
ku Kamienia Pomorskiego, stwarza-
jąc zagrożenie. Taka sytuacja miała 

miejsce wczoraj, gdy jechałem pro-
sto przez skrzyżowanie, a kierow-
ca jadący przede mną prosto przez 
skrzyżowanie mając zielone światło, 
gdy był już na przejściu dla pieszych 
zobaczył opisywaną tablicę, stojącą 
po prawej stronie, gwałtownie zaha-
mował i skręcił w lewo, w ulicę Ko-
ściuszki. Ja musiałem gwałtownie 
zahamować, co prawie doprowa-
dziłoby do kolizji, bo kierowca ja-
dący za mną uderzyłby w tył mo-
jego auta. Proszę o zwrócenie uwa-
gi odpowiednim służbom, aby usu-
nęły drzewko zasłaniające tablicę, z 

pewnością to ułatwi jazdę kierow-
com zmierzającym nad morze, a 
nie znającym Nowogard. 

Pozdrawiam, stały czytelnik
(dane do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Jak widać na za-

łączonym zdjęciu, nasz Czytelnik 
słusznie zauważa problem. Kie-
rowcy nie mogą dobrze odczytać 
kierunku jazdy z tablicy, gdyż jest 
ona zasłonięta przez drzewo. W 
związku z tym zapytaliśmy w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, w 
jaki sposób można poprawić wi-
doczność tablicy w tym miejscu. 
Po otrzymaniu odpowiedzi bez-
zwłocznie opublikujemy ją na ła-
mach DN. 

KR  

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Kierowcy zbliżający się do skrzyżowania, nie widzą dokładnie kierunku jazdy 
wskazanego na tablicy

@    Ludzie listy piszą  @ 

ŻYCzENIA

Reklama

Foto-pstryk 

takie czyste jezioro...

Śnięte ryby, zdechłe ptactwo, butelki, śmieci, resztki trzciny-takim 
widokiem raczy nas od kilkunastu dni jezioro od strony fontanny. 
Niestety taki krajobraz zapamiętali też goście zakończonego w nie-
dzielę festiwalu „Lato z Muzami”, szczególnie szukający inspiracji ar-
tyści malarze. 

MS
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Festyn w 
Wojcieszynie - 
fotoreportaż 
W minioną sobotę, w Wojcieszynie odbyła się VII edycja 
festynu, z którego dochód zasili budowę kościoła, jaka ma 
ruszyć jesienią tego roku. Poniżej fotoreportaż z wydarze-
nia. 

Program festynu wzbogaciła swoim krótkim recitalem Wiesława Stolarczyk-Po-
lniak, niewidoma artystka, przed laty mieszkająca w Nowogardzie. Towarzyszy jej 
córka Iga

Oficjalnego otwarcia festynu dokonał ks. proboszcz Grzegorz Legutko, obok niego 
mieszkańcy Wojcieszyna, na czele z p. Haliną Zając i starostą Tomaszem Kuliniczem

Podziękowania 
Za oprawę muzyczną: Wiesła-

wie Stolarczyk-Polniak, Aleksan-
drowi Śmiglowi, Tadeuszowi Pie-
trasikowi, Zdzisławowi Pietra-
sikowi, Tadeuszowi Łukaszewi-
czowi, Grzegorzowi Szoplikowi, 
Martynie Heinrich, Katarzynie 
Sowul, Krzysztofowi Kusiakowi, 
Piotrowi Zaroślińskiemu.

Za pomoc, wsparcie i udział: 
Firmie PSB-Mrówka-Marbud-
-Goleniów, Spółce PUWiS, Mar-
kowi Wojciechowskimu, Toma-
szowi Kuliniczowi, Kazimierzo-
wi Moskwie, Barbarze i Dariu-
szowi Olejnikom.

 Za patronat medialny: gazecie 
Dziennik Nowogardzki.

Serdecznie dziękujemy także 
tym wszystkim, którzy przybyli 
na nasz Festyn i swoim udziałem 
wsparli rozpoczęte dzieło, jakim 
jest budowa Kościoła pw. Św. JP 
II w Wojcieszynie.

Organizatorzy i 
proboszcz Ks. Grzegorz Legutko

Nie byłoby festynu w Wojcieszynie bez grochówki, którą tradycyjnie przygotował 
Władysław Banachomski

No i te Wojcieszyńskie wypieki... trudno się im oprzeć

Tradycją jest, że festyn w Wojcieszynie kończy zabawa taneczna do białego rana. W tym roku mieszkańcy wsi i przybyli na 
imprezę goście bawili się przy muzyce zespołu Hit z Nowogardu

Dzieci chętnie pomagały w prowizorycznej kuchni

Pokaz Zumby miał wprowadzić mieszkańców Wojcieszyna w taneczny nastrój
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Pomorzanin wygrywa z Polonią Płoty

Lewandowski wraca i strzela
W pierwszym meczu sparingowym pod wodzą zbigniewa Gumiennego, piłkarze Pomo-
rzanina nowogard wygrali w Płotach z tamtejszą Polonią 2:3. Dwa gole zdobył rafał List-
kiewicz, jedno trafienie dorzucił wracający do nowogardzkiej drużyny Kamil Lewandow-
ski. Wynik napawa optymizmem, tym bardziej, że nowogardzki zespół nie zagrał w swo-
im najsilniejszym składzie. 

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:0)
Gole: Rafał Listkiewicz x2, Kamil Lewandowski
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski , Damian Kosior, Paweł Królik, Adrian 

Wasyluk – Patryk Marcinkowski, Adam Mańka, Konrad Adamek, Fernando Maia Batista, 
Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz; zmiany: Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewan-
dowski, Michał Teodorczyk, Maciej Grzejszczak, Mateusz Toruński, Adam Łuczak.   

W sobotę (16 lipca), o godzi-
nie 18:00, na boisku w Płotach, 
Pomorzanin Nowogard podej-
mował tamtejszą Polonię, która 
występować będzie w wojewódz-
kiej okręgówce, czyli jeden szcze-
bel wyżej niż Pomorzanin. Tre-
ner Zbigniew Gumienny nie miał 
do dyspozycji wszystkich swoich 
piłkarzy, zabrakło m.in. leczą-
cych urazy Dawida Kurka oraz 
Pawła Jeziorskiego, a także Gra-
cjana Wnuczyńskiego i Jacka Ma-
lanowskiego. Zespół zasilili wra-
cający do Pomorzanina Maciej 
Dobrowolski oraz Kamil Lewan-
dowski. Swój debiut zaliczył rów-
nież urodzony w 2000 roku Ma-
teusz Toruński, który w junio-
rach jest podopiecznym Dawi-
da Kurka. W pierwszej połowie 
gra była wyrównana, a na minu-
tę przed końcem pierwszej części 

gry bramkę zdobyli gospodarze. 
Pomorzanin źle wznowił grę przy 
wyrzucie z autu, Polonia przeję-
ła futbolówkę, która trafiła w pole 
karne do zawodnika gospodarzy, 
który strzałem z kilku metrów 
pokonał Michała Piątkowskiego. 
Po zmianie stron obraz gry cał-
kowicie się zmienił. Nowogar-
dzianie momentami zamykali ry-
wali na ich połowie, nie pozwa-
lając im złapać oddechu. Taka 
gra zaowocowała trzema bram-
kami. Najpierw ładnym strza-
łem zza pola karnego popisał 
się Rafał Listkiewicz. Następnie 
ten sam piłkarz po składnej ak-
cji całego zespołu ponownie cel-
nie uderzył z okolic pola karnego. 
Trzecią bramkę zdobył wracający 
do zespołu Kamil Lewandowski, 
który otrzymał prostopadłe po-
danie, po którym znalazł się w 

sytuacji sam na sam z bramka-
rzem i z dużym spokojem minął 
golkipera kierując piłkę do pu-
stej bramki. Polonia zdołała od-
powiedzieć, wykorzystując błąd 
w obronie nowogardzian. Spa-
ring zakończył się zwycięstwem 
Pomorzanina 2:3, które może na-
pawać optymizmem przed zbli-
żającym się sezonem. Kolejny 
mecz sparingowy podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego zagra-
ją już dziś, tj. we wtorek (19 lip-
ca), o godzinie 18:45 w Stepnicy, 
rywalami będzie zespół gospoda-
rzy, czyli Zalew. Z kolei w sobo-
tę (23 lipca), o godzinie 15:00, na 
stadionie w Nowogardzie, Pomo-
rzanin podejmować będzie go-
ści z Niemiec - Doberaner FC. 
Już dziś zachęcamy wszystkich 
do tego, aby obejrzeli w akcji ze-
spół prowadzony przez Zbignie-

wa Gumiennego. 
Na tę chwilę trudno jeszcze 

określić kadrę Pomorzanina. 
Choć Kamil Lewandowski zagrał 
z Polonią, to jak informuje pre-
zes Marcin Skórniewski, piłkarz 
ten wciąż nie podpisał deklara-
cji. Niepewna jest również przy-
szłość Jacka Malanowskiego, jeśli 
bramkarz Pomorzanina nie zo-
stanie w drużynie, to klub będzie 
szukał nowego golkipera. Pomo-
rzanin negocjuje jeszcze z jed-
nym zawodnikiem, który grał już 
w Pomorzaninie i był wówczas 
najlepszym piłkarzem, o czym 
mówiły jego statystyki. Wierzy-
my, że klub dojdzie do porozu-
mienia z opisywanym graczem 
i niebawem będziemy mogli po-
informować naszych czytelników 
kim jest ten zawodnik. 

KR

Kamil Lewandowski zdobył trzeciego gola dla Pomorzanina w meczu z Polonią. 
Niebawem okaże się, czy napastnik pozostanie w kadrze Pomorzanina

Mateusz Toruński urodzony w 2000 ro-
ku, w sobotę po raz pierwszy wystąpił 
w seniorskim zespole Pomorzanina

zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET  2016

KnAGA szkoli przyszłych żeglarzy
15 lipca, na terenie  przystani Klubu Żeglarskiego „KnAGA” w nowogardzie rozpoczęły się zajęcia żeglarskie JunGA & KADet dla dzieci i młodzieży. 
zajęcia, w których uczestniczy 34 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat, są bezpłatne, gdyż całkowicie zostały sfinansowane przez KŻ „KnAGA” ze 
środków własnych (składki członkowskie)

Przez kolejnych 10 dni kursan-
ci poznawać będą teoretyczne jak 
i praktyczne podstawy żeglarstwa. 
Szkolenie prowadzi Wojciech Pa-
luszkiewicz, instruktor sekcji że-
glarskiej Pałacu Młodzieży w 
Szczecinie przy organizacyjnej 

pomocy członków  klubu  „KNA-
GA”.

Pierwsze dni szkolenia poświę-
cono na zapoznanie dzieci z pod-
stawami bezpiecznego zacho-
wania się na wodzie, poznaniem 
sprzętu pływającego (łódki kla-

sy „Optymist”) oraz podstawami 
teoretycznymi żeglowania. Dzieci 
podzielono na dwie grupy szkole-
niowe: grupa 7 – 9-latków ma za-
jęcia w godzinach przedpołudnio-
wy, a grupa 10 – 12-latków w go-

dzinach popołudniowych.
Szkolenie zakończy się regata-

mi żeglarskimi (24 lipca, niedzie-
la godz.12:00), w których kursan-
ci pokażą to, czego nauczyli się w 
trakcie trwania szkolenia.

KŻ „KNAGA” zaprasza ser-
decznie mieszkańców Nowogar-
du do przybycia na regaty i do-
pingowania młodych adeptów że-
glarstwa.

Inf. Własne, Opr. MS/DN

Starsza grupa uczestników kursu żeglarskiego z instruktorem W. Paluszkiewiczem

Uczestnicy kursu montują sami sprzęt żeglarski i za chwilę wyruszą na wody jeziora
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Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

Firma F.H. „radstal”
Ul. Ks.J. Poniatowskiego 42

Nowogard
Prowadzi 

wyprzedaż stali 
1,90 zł/kg netto.

Pręty, płaskowniki, 
kątowniki, ceowniki, 

rury, profile,
kolana hamburskie 

i kute elementy ozdobne. 
tel. 606 664 742

DLA PAŃ "PrOFILAKtYKA rAKA PIerSI"
WYJAzD nA bADAnIA MAMMOGrAFICzne DLA PAŃ z 

terenu nOWOGArDu i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie"
 dnia 6 sierpień 2016r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                        Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 
"Zdrowie" Lidia Bogus

OGŁOSzENIE

Nutella Mini Tour de Pologne – 3 etap, Nowy Sącz

Grygowski i Wielowska ze złotem!
Po złotym medalu nikoli Wielowskiej i srebrnym Huberta Grygowskiego z 2 etapu nutella Mini tour de Pologne, rozegranego w Katowicach, tym razem 
mamy jeszcze lepsze wiadomości. Hubert Grygowski pośród Żaków, a nikola Wielowska w Młodziczkach, wywalczyli dwa złote medale na 3 etapie roze-
granym w nowym Sączu! Dzięki naszym utalentowanym kolarzom, cała kolarska Polska ponownie przypomniała sobie o nowogardzie.

Trzeci etap Nutella Mini Tour 
de Pologne odbył się, w czwar-
tek (14 lipca), w Nowym Sączu. 
W grupie młodszej walczył Hu-
bert Grygowski oraz Norbert 
Strojny, natomiast w Pucharze 
Młodzików wystartowali Nikola 
Wielowska i Jacek Fecak. Młod-
sza grupa rywalizowała na dy-
stansie 6,8 km. Hubert Grygow-
ski bardzo dobrze rozpoczął wy-
ścig i przez cały dystans zmierzał 
po swój upragniony złoty medal. 
Kolarz z Nowogardu pokonał tra-
sę z czasem 0:11:31 i po emocjo-
nującym finiszu z przewagą jed-
nej sekundy wygrał z Domini-
kiem Ratajczakiem z Olsztyna. 
Na 3. miejscu uplasował się Jacek 
Starościc z Zielonej Góry. Przy-
pomnijmy, że podczas 2 etapu, 
w Katowicach Hubert wywalczył 
srebrny medal. Tym samym swo-
ją kolekcję medalową z Mini tour 
de Pologne powiększył do 4 krąż-
ków, gdyż przed rokiem nowo-
gardzianin również zdobył złoto i 
srebro. O dużym pechu może mó-
wić Norbert Strojny, który uczest-
niczył w kraksie. Z racji na krót-
ki dystans, niemal przez całe 6,8 
km kolarze jadą w dużym peleto-
nie, zatem nie trudno o wypadek, 
podczas próby przedarcia się na 

pierwsze pozycje w peletonie. W 
sumie w tej grupie wiekowej wy-
startowało dokładnie stu kolarzy 
z całej Polski. Norbert Strojny po-
mimo kraksy, zacisnął zęby i am-
bitnie ukończył wyścig zajmując 
wysokie miejsce. Strojny uzyskał 
czas 0:13:19, który sklasyfikował 
go na 29. miejscu pośród chłop-
ców. 

Bardzo dużo radości swojemu 
trenerowi Ryszardowi Posackie-
mu po raz drugi sprawiła Nikola 
Wielowska. Startująca w kategorii 

Młodziczka, kolarka z Nowogar-
du ścigała się z rówieśniczkami na 
dystansie 15 km. Nikola po zło-
tym medalu wywalczonym w Ka-
towicach, powtórzyła swoje osią-
gnięcie uzyskując czas 0:26:11. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Olga Wankiewicz z Akademii Mi-
chała Kwiatkowskiego „Coperni-
cus”, natomiast trzeci stopień po-
dium przypadł Katarzynie Daw-
czyńskiej z Kolejarza Jura Często-
chowa. Średnia prędkość wyścigu 
wyniosła 34.37 km/h. W katego-
rii Młodzik wystartował Jacek Fe-
cak. Kolarz z Nowogardu dystans 
15 km pokonał z czasem 0:21:55 
i choć do zwycięzcy stracił jedy-
nie 3 sekundy, to zajął 16. miej-
sce, na 48 sklasyfikowanych mło-
dzików. Warto jednak dodać, że 
Jacek urodził się w 2003 roku i 
w tej kategorii przegrywał głów-
nie ze starszymi o rok zawodni-
kami. Gdyby podliczyć wyniki 
jego rówieśników, Jacek zająłby 
4. miejsce. Tym samym przygo-
da z Mini Tour de Pologne zakoń-
czyła się już dla Huberta Grygow-
skiego i Norberta Strojnego, gdyż 
w młodszych grupach nie będzie 

rozgrywany finał. Jacek Fecak 
nie uzyskał wystarczającej liczby 
punktów, ta sztuka udała się je-
dynie dwukrotnej zwyciężczyni z 
Katowic oraz Nowego Sącza - Ni-
koli Wielowskiej. Dzięki wspania-
łej postawie, Lang Team opłacił 
Nikoli pobyt w Krakowskim hote-
lu, aby nasza kolarka mogła w po-
niedziałek (18 lipca), o godzinie 
13:00, wystartować w ostatnim 6 
etapie w Krakowie, który będzie 
finałem Mini Tour de Pologne. 

Dodajmy, że po Nowym Są-
czu młodzi kolarze o prawo star-
tu w Krakowie rywalizowali jesz-
cze podczas 4 etapu w Rzeszowie 
oraz 5 etapu w Zakopanem. Do 
momentu zamknięcia tego wy-
dania DN, nie opublikowano ofi-
cjalnych wyników krakowskie-
go etapu oraz zdjęć z tego wy-
darzenia. Relacje ze startu Ni-
koli Wielowskiej zaprezentuje-
my w najbliższym nr Dziennika 
Nowogardzkiego. 

KR 

z ostatniej chwili:
Jak poinformował nas telefo-

nicznie trener LKK Chrabąsz-
czy Nowogard, Nikola Wielowska 

podczas finałowego etapu Nutella 
Mini Tour de Pologne rozgrywa-
nego w Krakowie, zajęła 2. miej-
sce, tym samym zostając wicemi-
strzynią Tour de Pologne organi-
zowanego dla młodzieży. Kolarce 
z Nowogardu gratulujemy wiel-
kiego sukcesu, życząc kolejnych 
osiągnięć. Więcej na temat kra-
kowskiego wyścigu napiszemy w 
piątkowym wydaniu DN. 

Kolarze z Nowogardu przygotowujący się do swojego startu, od lewej- Jacek Fe-
cak, Nikola Wielowska i Norbert Strojny

Nikola Wielowska na trasie nowosądeckiego etapu Mini Tour de Pologne, jadąca 
po swój drugi złoty medal

Pierwszy z lewej - Hubert Grygowski z okazałym pucharem za zwycięstwo w 3 eta-
pie Mini Tour de Pologne
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Hurtownia Materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPRzEDA 
OKAzYJNIE I TANIO 

II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 212 m2, 

indywidualne ogrzewanie 
i oświetlenie, idealne na 

działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204

OGŁOSzENIE

Kobieca drużyna we wrześniu rozpocznie rozgrywki

Kto może utrudnić awans?
zachodniopomorski związek Piłki nożnej opublikował już terminarz rundy jesiennej w III Lidze Kobiet. Podopieczne Pawła błaszczyka walkę o awans 
rozpoczną w weekend 3-4 września w Sianowie, gdzie powalczą ze zdegradowaną z II Ligi tamtejszą Victorią. „Pomorzanki” przed własną publicznością 
zaprezentują się w weekend 10-11 września, gdy podejmować będą zawodniczki Akademii Piłkarskiej Kotwicy Kołobrzeg. 

Jeden nowy zespół dołączył do 
III Ligi Kobiet, jest nim Victo-
ria Sianów, z którą „Pomorzan-
ki” zainaugurują rozgrywki. Za-
wodniczki z Nowogardu mają za 
sobą mecz z piłkarkami z Siano-
wa. W minionym sezonie, w wo-
jewódzkim półfinale Pucharu 
Polski, podopieczne Pawła Błasz-
czyka niespodziewanie wyelimi-
nowały po remisie 1:1 i wygra-
nej serii rzutów karnych, przeciw-
niczki z Sianowa, które wówczas 
występowały w II Lidze. Victoria 
ze względu na problemy finanso-
we opuściła szeregi II Ligi i wyglą-
da na to, że teraz będzie głównym 
rywalem Pomorzanina do wal-

ki o awans. Pierwsza kolejka roz-
grywek może być zatem niezwy-
kle ważna. 

Kto jeszcze może napsuć „Po-
morzankom” sporo krwi i utrud-
nić walkę o awans? Wygląda na to, 
że Fala Międzyzdroje, Zalew Step-
nica, lub Kotwica Kołobrzeg, z 
którą nowogardzianki zainaugu-
rują rozgrywki przed własną pu-
blicznością. Kotwica na przestrze-
ni dwóch ostatnich sezonów bar-
dzo podniosła swój poziom, nie 
jest już dostarczycielem punktów, 
a siłą tego zespołu jest reprezen-
tacyjna bramkarka, którą bardzo 
ciężko pokonać, przez co piłkar-
ki z Kołobrzegu tracą mało bra-

mek. Przypomnijmy, że sezon 
2015/2016 piłkarki z Nowogardu 
pechowo zakończyły na 2. miej-
scu, przegrywając awans zaledwie 
o jednego gola... 

Zawodniczki Pomorzanina tre-
ningi wznowią na początku sierp-
nia. Jak poinformował naszą re-
dakcję trener Paweł Błaszczyk, 

kadra pozostaje bez zmian, Po-
morzanin się nie osłabił, a wciąż 
planowane są wzmocnienia, jed-
nak na razie trener nie chce zdra-
dzać, jakie piłkarki mogą wzmoc-
nić Pomorzanin. Zespół z Nowo-
gardu jest już na tyle doświadczo-
ny, aby celować tylko i wyłącz-
nie w awans, najprawdopodob-

niej pierwszy mecz w Sianowie da 
nam szybką odpowiedź na to, czy 
sezon 2016/2017 przyniesie histo-
ryczny awans do II Ligi Kobiet. 
Przy artykule publikujemy termi-
narz rundy jesiennej. 

KR

III Liga Kobiet 2016/2017
Runda jesienna
1. kolejka:
UKS Victoria Sianów – Pomorzanin Nowogard  (3-4 września)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg  (10-11 września)
3. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard   (17-18 września)
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard  (24-25 września)
5. kolejka: 
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  (1-2 października)
6. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin  (8-9 października)
7. kolejka:
Energetyk Junior Gryfino – Pomorzanin Nowogard  (15-16 października) 
8. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  (22-23 października) 
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin  (29-30 października)

Piłkarki Pomorzanina treningi wznowią na początku sierpnia

Nowogardzki klub z nowym (starym) sponsorem

PuWiS wspiera Pomorzanin 
Pomorzanin nowogard ponownie będzie wspierany przez PuWiS, taką informację przekazał 
nam prezes Marcin Skórniewski. Przypomnimy, że nowogardzka firma od lat wspiera klub z 
naszego miasta, jednak w minionym sezonie pomagała głównie drużynie młodzieżowej. 

PUWiS od lat wspiera Po-
morzanin, jednak w sezonie 
2015/2016 sponsoring został 
skierowany w stronę drużyny 
młodzieżowej. Jak poinformo-
wał redakcję DN Marcin Skór-
niewski, przedsiębiorstwo po-
nownie będzie wspierać całą pił-
karską sekcję, na czele z senior-
skim zespołem.  - Przez kolej-

ny rok PUWiS będzie oficjalnym 
partnerem i jednocześnie spon-
sorem sekcji piłki nożnej nasze-
go Klubu. Ze swojej strony jesz-
cze raz dziękujemy Panom dyrek-
torom PUWiS: Ryszardowi Sobie-
ralskiemu, Jakubowi Sobieralskie-
mu, Krzysztofowi Juszkiewiczowi 
i Damianowi Simińskiemu – po-
informował Marcin Skórniew-

ski. Współpraca pomiędzy lo-
kalną firmą oraz klubem piłkar-
skim będzie się sprawdzać na 
wielu płaszczyznach. O jednej z 
nich już pisaliśmy, czyli o plano-
wanym remoncie sieci wodocią-
gowej znajdującej się na stadio-
nie w Nowogardzie. 

KR 

Od lat na koszulkach Pomorzanina Nowogard widnieje logo nowogardzkiego 
przedsiębiorstwa
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w lipcu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

tel. 91 506 55 55
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OGŁO SzE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIERUCHOMOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. infor-

muje, że sprzeda miesz-
kania w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę bu-
dowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 
935

• Posiadłość położona na 
0,5 ha działce (dom, hala 
produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrak-
cyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail .com , 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe z garażem w 
Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	 Sprzedam pilnie całe 
pietro kamienicy z 
mieszkaniem i pomiesz-
czeniem po byłej przy-
chodni lekarsko-stoma-
tologicznej o pow. ok. 
300m2 w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Idelana na ho-
tel, przedszkole, działal-
ność gospodarczą. Cena 
do uzgodnienia. 511 505 
391 

•	 Wynajmę biuro 28m2, 
ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818 

• Sprzedam lub wynajmę 
garaż na ulicy Zamkowej. 
665 779 641 

•  Sprzedam mieszkanie przy 
ulicy Zamkowej 4, 3 pokoje 
1 piętro (20,17,14) kuchnia 
łazienka wc schowek +ga-
raż .Tel 665001251

• Sprzedam garaż Bema. 660 
143 840

• Sprzedam kawalerkę do 
remontu 32 m2 z piwnicą i 
szopką w Nowogardzie ul. 
Młynarska. Tel. 785 600 
270 lub 601 424 982

•	 Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta.  697 999 578

• Sprzedam pół domu Oso-
wo, działka przy domu 28 
arów, ładnie położone. 91 
39 21 430, 696 404 840

• Sprzdam mieszkanie na 
Armii Krajowej. 697 720 
406 

•	 Sprzedam kawalerkę, 
723 777 511

•	 Sprzedam mieszkanie 60 
m, I piętro. 782 180 185

• Do wynajęcia pomieszcze-
nia biurowe obok dawne-
go Puchatka. 91 39 25 939 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 53,61 m2, 
dwa pokoje, I piętro Grzę-
zno (nowe bloki) cena do 
uzgodnienia. 600 695 151 

• Sprzedam pół domu – ta-
nio. 664 457 879, 517 932 
281 

• Sprzedam mieszkanie na 
wsi. 884 246 079 

• Sprzedam garaż Bema. 697 
612 802 

• Do wynajęcia garaż ul. Lu-
boszan. 601 587 438 

• Poszukuje pokoju do wy-
najęcia. 573 232 077

MOTORYzACJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC 
i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Toyotę z lat 90tych. 737 
447 702 

• Mercedesa starego. 737 
799 666

• Sprzedam Skodę Oktavię 
poj. 1.6, benzyna, przebieg 
184 000km, rok produkcji 
1999, kombi, dodatkowo 
komplet opon zimowych 
na stalowych felgach. 507 
100 280 

• Kupię przyczepkę do sa-
mochodu jednoosiową. 
Tel. 91 38 325 25 

• Sprzedam Fiat Doblo 2003, 
pięcioosobowy, minibus, 
Cena 4000 zł. 667 17 12 83 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w ko-

stach . 782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Koszenie łąk, belowanie, 
zgrabianie, mulczowanie. 
508 404 704 

• Precyzyjny siew kukury-
dzy, rzepaku, koszenie łąk 
i zbiór, orka, talerzowanie, 
FHUP MICHLAS. TEL.508 
503 650

•  Sprzedam   kopaczke do 
ziemniaków dwurzędową 
stan dobry cena 800 zł,  te-
lefon 692758826 

• Sprzedam owies, jęczmień 
cena 500 zł/tonę. Tel. 660 
332 798 

• Sprzedam prosięta, Dębi-
ce. 693 164 769

• Sprzedam talerzówkę 3 
metrową podwieszaną, re-
dełka trójki, pług trzyski-
bowy OVERUM. 661 751 
296

• Sprzedam prosięta. 692 
222 840 

• Sprzedam gęsi żywe i sku-
bane. Tel 781 744 340

• Sprzedam prese belującą, 
pług trzyskibowy obraca-
ny i siewnik do zboża. 781 
744 340 

• Sprzedam jęczmień zeszło-
roczny. 531 741 232 

 USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, facho-

wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DzIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRzANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRzĄTANIE: CzYSz-
CzENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825
• Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
• Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
• MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Remonty, wykończenia 
mieszkań. 601 56 73 69 

• Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	 Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070 

• Usługi koparko-ładowar-
ką. Firma „Synbud”. 669 
123 127

• Glazurnik – fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

• KOREPETYCJE Z MATE-
MATYKI PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ I EGZAMINÓWPO-
PRAWKOWYCH DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW 
tel. 600 924 128 mail: iwo-
nand1@wp.pl

• Usługi ogrodnicze glebo-
gryzarka, koszenie trawy, 
żywopłoty i inne. 500 789 
687 

• Korepetycje z matematy-
ki, przygotowanie do ma-
tury poprawkowej. 511 
875 301 

• Usługi ogólnobudowlane, 
remonty. 667 17 12 83

PRACA
• Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków. 
606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzo-
ne oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 zatrudnię do sklepu spo-
żywczo-monopolowego. 
797 394 807

• Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego, wymagana 
umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej. 603 688 266

• Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego. Kontakt: 603 
948 214, 663 161 899

• Zatrudnię pilnie : stolarz 
meblowy, stolarz stolarki 
ogólnej (okienne, drzwio-
we itp), mile widziane pra-
wo jazdy kat.B i doświad-
czenie. Wynagrodzenie 
atrakcyjne. 606 830 893

• Pracownik, mechanik sa-
mochodowy, na serwis 
ogumienia, Żabowo 9a. 91 
39 106 08

• Poszukuje opiekunki do 
osoby starszej (pana) na 
weekendy. 724 348 596 

• Zatrudnię do pracy na fer-
mę drobiu. Dobre warunki 

płacowe i mieszkaniowe. 
502 562 378 

• Zatrudnię stolarza oraz 
osoby do pomocy w zakła-
dzie stolarskim. 503 064 
687 

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. Tel.601 470 260

• Zatrudnię na czas waka-
cji mechanika samocho-
dowego – ucznia. 509 528 
688

• Praca od zaraz usługi re-
montowo -budowlane. 
697 329 453 

• Zatrudnię kierowcę z pra-
wo jazdy kat. D (może być 
rencista lub emeryt). 601 
893 514

• Zatrudnię pracownika do 
malowania mebli (lakier-
nik samochodowy lub me-
blowy) 601 587 438 

INNE
• Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam dwa grzejni-
ki CO 0,60/1,40 m, meble 
dziecięce w dobrym stanie 
drewno naturalne, jasne w 
kolorze biało-szarym. 91 
39 25 497

• Sprzedam za niską cenę 
meble z lat 50-60 w bardzo 
dobrym stanie oraz szafę 
dwudrzwiową przedwo-
jenną i inne starocie. Tel. 
880 690 330

•	 Oddam w dobre ręce 
dwumiesięczne kotki. 
607 545 533

• Owczarek niemiecki 10 
miesięczny czujny, ładny. 
Tel. 91 39 21 828 

• Sprzedam szafę narożną, 
regał, komodę, fotel rozkła-
dany jednoosobowy. Tel. 
607 994 804
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCzEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy,  

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B, C, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku



Nr 55 (2485)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AutO zAbezPIeCzenIA

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Indywidualna oprawa 
graficzna Twojej firmy:

wizytówki, banery, logo,  
ulotki, roll up

Tel. 795 024 230

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

„KOLOrOWe WAKACJe W bIbLIOteCe”

PrOGrAM zAJĘĆ

18 – 22 lipca
W zgodzie z naturą – Na in-

diańskim szlaku!
Pióropusz indiański
Indiańskie zagadki
Indianin z rolki papieru
Amulet indiański – łapacz 

snów
Między nami Indianami – 

indiańska wioska
Dar totemów. Baśnie In-

diańskie - V. Hulpach
Bolek i Lolek na Dzikim 

Zachodzie - L. Cichy
Jak mama została Indianką 

- U. Stark
Pocahontas - W. Disney

25 – 29 lipca
Tydzień EKO – z przyrodą 

za pan brat
EKO rady na odpady – za-

jęcia edukacyjne poprowa-
dzone przez pracownice Ce-
lowego Związku Gmin R-XXI 
Panią Monikę Krakowską - 
Olechnowicz oraz Izabelą Fe-
rensztejn

Przyroda wokół nas – spo-
tkanie z leśnikiem Panem 
Markiem Heiserem

Nowe życie odpadów – pra-
ce plastyczno-techniczne

EKO zabawy, EKO czytanie, 
EKO dźwięki, EKO zagadki

Sprzątnij po swoim psie

Kim jestem? -  zabawa inte-
gracyjna

Sprężynek na tropie tajem-
nic. Ekologia - A. Frączek

Detektyw Łodyga na tropie 
zagadek przyrodniczych - B. 
Wicher

Bajki z zielonego lasu - P. 
Rubik

Smok czy smog? - W. Sowa
Magda i Krzyś chcą mieć 

psa - K. Konarowska

1 – 5 sierpnia
Cyrk – akrobacje na arenie 

cyrkowej!
Projektowanie stroju klau-

na
Poznajemy cyrkowe akro-

bacje / żonglowanie, hula – 
hop/

Cyrkowy zawrót głowy – 
malowanie twarzy

„Idzie słoń” – zabawa ru-
chowa

Tajemnica cyrku - M. Wid-
mark

Cyrk przyjechał - B. Micha-
lec

Muminki w cyrku - S. Lang
Pan tygrys dziczeje - P. 

Brown

8 – 12 sierpnia
Wakacyjne podróże literac-

kie z serią ELMER
 – słoń w kratkę
Zabawa z Elmerem w kolo-

ry po angielsku
Kredką po papierze – zaba-

wa rysunkowa
Tworzymy ELMERA – sło-

nia w kratkę oraz pozostałych 
bohaterów

Elmer i ciocia Zelda - 
D.McKee

Elmer i motylek
Elmer i wąż
Elmer i tęcza  

16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzy-

kiem japońskim KAMISHI-
BAI

Baśniowe zagadki,ukryte 
obrazki

Pakowanie walizki – zaba-
wa ruchowa

Czary – mary, zamieniamy 
się w baśniowych bohaterów

Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. 

W Grimm
Przepraszam czy jesteś cza-

rownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. 

Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. 

Wolf

PROPONUJEMY: głośne 
czytanie, czwartkowe sean-
se filmowo – bajkowe, gry, 
zagadki, rebusy, zajęcia pla-
styczne, muzyczno – rucho-
we, zabawy z chustą i tunelem 
animacyjnym KLANZA , za-
bawy na świeżym powietrzu 
– w ogrodzie biblioteki. 

  Wnioski zgłoszeniowe 
dziecka na wakacyjne zajęcia 
w MBP dostępne są w Dzia-
le dla Dzieci i Młodzieży oraz 
na stronie internetowej bi-
blioteka-nowogard.cba.pl 

 
Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 
 Danuta Matuszewska

Z A P R A S Z A M Y!

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14

 

(budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

UWAGA: zmiana adresu od 1.08.2016 
- Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama reklamareklama

keWeS FlOrISTIk Sp. z o.o.
ul. Nadtorowa 14

zaTrudNI 
Od zaraz 

do sortowania nasion.
91 39 26 011

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni 
zbieraCzy

515 144 186. Organizujemy dowóz

Pogrzeb tragicznie zmarłych mieszkanek Ostrzycy

ODZIEŻ DAMSKA
NOWOGARD, ul. 700-lecia 20D

obok Polo Marketu
ZAPRASZAMY   pn-pt 10-18,  sb 10-14

uderzył samochodem w zbiornik z gazem

O mało nie 
wysadził  
stacji paliw?

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

karczują, sadzą, 
malują, czyli…

Metamorfoza 
ogrodu w 
bibliotece

IV Pielgrzymka Biegowa z okazji 
Światowych dni młodzieży

Pobiegną  
przez  
nowogard  
i błotno

Czytaj s. 12
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W skrócie Pogrzeb tragicznie zmarłych 
mieszkanek Ostrzycy
rodzina, bliscy, koleżanki, koledzy oraz sąsiedzi, pożegnali tragicznie zmarłe, w wyniku 
niedzielnego wypadku pod Jenikowem, dwie młode mieszkanki Ostrzycy. uroczystości po-
grzebowe odbyły się wczoraj, tj. czwartek, 21 lipca, w Ostrzycy.

 O godz. 13:00,  w  Kościele pw. 
Zwiastowania NMP w Ostrzy-
cy odprawiona została Msza św. 
Następnie kondukt żałobny prze-
szedł na miejscowy cmentarz, 
gdzie złożono do grobu trumny 
z ciałami tragicznie zmarłych ko-
biet. W uroczystościach pogrze-
bowych, którym przewodniczył 
ks. Andrzej Wąsik, proboszcz pa-
rafii w Wierzbięcinie, obok  rodzi-
ny, bliskich, koleżanek, kolegów 
wzięli także udział licznie zgro-
madzeni mieszkańcy wsi. 

Natomiast dzisiaj, tj. 22 lipca, o 
godz. 13:00, na cmentarzu komu-
nalnym w Nowogardzie, odbędzie 
się pogrzeb trzeciej ofiary wypad-
ku – 20- latka, który kierował sa-
mochodem.

Przypomnijmy, że do tego tra-
gicznego w skutkach zdarze-
nia doszło k. Jenikowa, w minio-
ną niedzielę, 17 lipca, ok. godz. 
20:00. Kierujący Audi, 20- let-
ni Damian D. z Nowogardu, zje-
chał na przeciwległy pas jezdni 
i uderzył w drzewo. Na miejscu, 

oprócz kierowcy, śmierć poniosła 
22- letnia Sylwia oraz jej młodsza 
o trzy lata siostra, Angelika. Wy-
padek przeżyła 3-letnia Wiktoria, 
córka najstarszej ofiary wypad-
ku. Dziecko opuściło już szpital. 
Tragedia wstrząsnęła całą lokalną 
społecznością. 

Okoliczności zdarzenia, na zle-
cenie prokuratury, bada policja. 
Nieoficjalnie wiadomo, że przy-
czyną wypadku była nadmierna 
prędkość. 

MS, fot. JB

W coraz gorszym stanie jest ul. 
Wojska Polskiego. Do tego w jed-
nym miejscu, dokładnie k. inkuba-
tora przedsiębiorczości, w asfal-
cie powstała spora dziura, w którą 
od kilku co najmniej dni wpadają 
auta. Warto dodać, że ulica Wojska 
Polskiego była jedną z dróg dojaz-
dowych do budowanej obwodni-
cy i miała być po jej zakończeniu 
odnowiona przez głównego wy-
konawcę, czyli Budimex. Nieste-
ty mimo iż od oddania obwod-
nicy do użytku minęło 4 lata, ani 
ul. Wojska Polskiego, ani pozosta-
łe drogi, którymi dojeżdżano na 
teren budowy, nie zostały wyre-
montowane. Tak to właśnie lokal-
ne władze dbają o nasz interes. JB 

Na nowo wyremontowanym przejeździe kolejowym przy ul. Bata-
lionów Chłopskich, została, przez namalowane linie, wyznaczona dro-
ga dla pieszych. Był to już ostatni akcent remontu przejazdu, który roz-
począł się 16 maja, a zakończył na początku czerwca. Wykonawcą ro-
bót była firma z Wrocławia, a koszt remontu wyniósł 1,1 mln zł. Pomimo 
tego, wielu mieszkańców Nowogardu zauważa, że przejazd nie został 
dobrze zaprojektowany, przede wszystkim nie został usunięty uskok, na 
którym podskakują samochody. Do tego, w czasie opadów deszczu na 
przejeździe tworzy się dość spore rozlewisko. Ciekawe, czy przez to nie-
dopatrzenie, przejazd ponownie nie będzie musiał być wyremontowa-
ny. KR

znaleziono 
kluczyk 
samochodowy

Kartę kluczyk do auta marki Re-
nault, znaleziono na parkingu No-
wo-Dental. Zgubę proszę odebrać 
w Poradni Stomatologicznej. 

Red.

Czwartkowe uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilkaset osób

Pomazane ściany na przystanku PKS, obraźliwe wyrazy i pełno 
drobnych śmieci, głównie niedopałków papierosów - to obraz większości 
przystanków autobusowych w naszej gminie. Na zdjęciu jeden z 
nich, znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego. Zdaje się, że wakacje są 
najlepszym momentem do odświeżenia tych miejsc i przywrócenia im 
odpowiedniej estetyki. JB 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama

reklama reklama

uderzył samochodem w zbiornik z gazem

O mało nie wysadził stacji paliw 
to wyglądało jak zamach terrorystyczny. Kierujący Mazdą, wjechał w zbiornik z gazem pro-
pan-butan na stacji paliw w Olchowie, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Stację paliw 
trzeba było na wiele godzin zamknąć. Właściciel obiektu wyliczył, że w wyniku zdarzenia 
stracił co najmniej 100 tys. zł. 

Do zdarzenia doszło przed ty-
godniem, w sobotę, na stacji paliw 
Setpol-1 w Olchowie. Była godzina 
3 nad ranem. Wówczas do dyżurne-
go Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie, zatelefonował jeden z pracow-
ników stacji. 

- Pracownik stacji paliw Setpol-1 
w Olchowie powiadomił o uszkodze-
niu zbiornika z gazem propan-butan 
przez kierującego pojazdem m-ki 
Mazda, którego kierujący po uderze-
niu w zbiornik oddalił się pojazdem 
w nieznanym kierunku – informuje 

asp. Julita Filipczuk, rzecznik policji 
w Goleniowie. 

W chwili zdarzenia w zbiorniku 
mieściło się około 1300 litów gazu. 
Po uderzeniu gaz zaczął wyciekać z 
butli. Stacja została zamknięta. Na 
miejsce wezwano straż pożarną. 

- Strażacy ustawili kurtynę od 
strony przyległego budynku gospo-
darczego. Wyłączyli zasilanie w 
przylegających budynkach i instala-
cjach. Na koniec, używając wentyla-
tora, rozproszono ulatniający się gaz 
w kierunku pola – informuje bryga-

dier Arkadiusz Skrzypczak, z Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

W międzyczasie na stację przybył 
serwis LPG, który opróżnił zbiornik 
i zabezpieczył uszkodzony przewód 
gazowy nakręcając odpowiednie 
zaślepki. W tym czasie na krajowej 
„szóstce” wystąpiły utrudnienia w 
ruchu, spowodowane wprowadzo-
nymi względami bezpieczeństwa. 

Wszystkie te działania zakoń-
czono kilkadziesiąt minut po godz. 
15:00. Dopiero wówczas otwarto 
stację paliw dla klientów. Zniszczo-

ny zbiornik z gazem wymagał jed-
nak poważnej naprawy, którą za-
kończono wczoraj tj. w czwartek. 
Kierowniczka stacji Setpol-1 po-
informowała nas, że straty jakie w 
wyniku zdarzenia poniósł właści-
ciel obiektu sięgają co najmniej 100 
tys. zł. 

Policja jeszcze nie wie, kto był 

sprawcą zdarzenia. Jak poinformo-
wała nas rzecznik policji, Julita Fi-
lipczuk, sprawa jest w toku. Wiado-
mo jedynie, że Mazda, która wje-
chała w zbiornik, była na stargardz-
kich numerach rejestracyjnych. 
Zdążyli je spisać pracownicy stacji. 

Marcin Simiński

Jeszcze wczoraj, tj. czwartek, serwis usuwał znieszczenia jakie powstały podczas 
uderzenia w zbiornik z gazem.

Wiemy jaki wąż ukąsił mieszkańca Błotna 

to była żmija zygzakowata, ale czarna
Po naszych publikacjach dotyczących ukąszenia mieszkańca błotna przez żmiję, pojawiły się głosy, dotyczące tego, że nie była to pospolita żmija zygzako-
wata, tylko egzotyczny gatunek węża. Po naszych pytaniach przesłanych do WiOŚ w Szczecinie, rdOŚ oraz do szpitala, w którym podano mężczyźnie od-
powiednią surowicę, otrzymaliśmy odpowiedź, która ucina wszelkie spekulacje. Otóż pan Franciszek został ukąszony przez pospolitą żmiję zygzakowatą, 
ale tą najrzadziej występującą, mającą czarne zabarwienie. 

Przypomnijmy, że opisywana w 
dwóch poprzednich artykułach sy-
tuacja, miała miejsce na początku 
maja. Mieszkaniec Błotna został 
ukąszony przez żmiję, po czym 
zabił ją i zabrał ze sobą do szpita-
la. Na podstawie tego egzempla-
rza można było podać odpowied-
nią surowicę. Żmija nie wyglądała 
na pospolity gatunek zygzakowa-
ty, gdyż jak relacjonował mężczy-
zna, była czarna i nie można było 
dostrzec charakterystycznego zyg-
zaka. W związku z tym, pojawi-
ły się przeróżne głosy dotyczące 
pochodzenia opisywanego węża. 
Wiele osób twierdziło, że mógł to 
być egzotyczny gatunek wpusz-
czony do lasu przez nieodpowie-
dzialną osobę. Zapytaliśmy w Wo-
jewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, czy coś 
wiedzą na ten temat i czy ustalili-
,o jaki gatunek węża chodzi? -  Od-
powiadając na informację z dnia 
4 lipca 2016 r., która wpłynęła do 
WIOŚ w Szczecinie pocztą elektro-

niczną w dniu 4 lipca 2016 r., do-
tyczącą zabicia żmii w miejscowo-
ści Błotno, gm. Nowogard informu-
ję, co  następuje. Z pozyskanych in-
formacji wynika, że zdarzenie, pod-
czas którego mężczyzna został uką-
szony przez żmiję, bliżej nieokreślo-
nego gatunku, zakończyło się za-
biciem zwierzęcia. Według infor-
macji otrzymanej od poszkodowa-
nego nie była to żmija zygzakowa-
ta, aczkolwiek informacja ta nie zo-
stała potwierdzona przez herpeto-
loga. W myśl art. 58 ust. 3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651 z późn. zm.) każdy, kto przy-
padkowo schwytał lub zabił zwie-
rzę gatunku objętego ochroną ści-
słą lub wydrę, lub instytucja pań-
stwowa, która się o tym dowiedzia-
ła, niezwłocznie zawiadamia o tym 
właściwego regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. W mojej oce-
nie organem ochrony środowiska 
właściwym w przedmiotowej spra-
wie jest więc Regionalny Dyrek-

tor Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie – poinformowała nas Jolanta 
Tomczewska, Inspektor Ochrony 
Środowiska WIOŚ w Szczecinie. 
Podążając wskazówkami z Inspek-
toratu takie same pytania zadali-
śmy RDOŚ, który jednak nie po-
siadał żadnych informacji na ten 
temat. Jedyne co mogliśmy się z 
tej odpowiedzi dowiedzieć, to to, 

że żmija zygzakowata to jedy-
ny jadowity gad żyjący na terenie 
naszego kraju. Występuje na całej 
powierzchni Polski, do wysokości 
2000 m n.p.m, a jej długość waha si 
od 55 do 60 cm. Ubarwienie żmii 
może by różnorodne: grzbiet o za-
barwieniu brązowym, srebrzysto-
szarym, żółtawym, oliwkowozielo-
nym, niebieskoszarym, pomarań-
czowym, czerwonobrązowym lub 
miedzianoczerwonym. Stąd ewen-
tualnie mogą pojawi si wątpliwości 
czy dany okaz to na pewno żmi-
ja zygzakowata. Jedynym zatem 
słusznym źródłem informacji było 
Szpitalne Centrum Medyczne w 
Goleniowie, gdzie trafił ukąszony 
mężczyzna. Kierownik do spraw 
pielęgniarstwa i organizacji opieki, 
pani Alicja Skwarczyńska, posia-
dała wiedz, jaki wąż ukąsił miesz-
kańca Błotna. - Sytuacja, co do któ-
rej pan skierował zapytanie, mia-
ła miejsce 7 maja 2016 r., w godzi-
nach popołudniowych. Pacjent zo-
stał przywieziony do Izby Przyjęć 

Szpitalnego Centrum Medycznego 
w Goleniowie z powodu ukąszenia 
przez żmiję czarną zygzakowatą w 
stopę lewą. U pacjenta zgodnie z 
przyjętą procedurą zastosowano le-
czenie standardowe i podano anty-
toksynę jadu żmii – informuje Ali-
cja Skwarczyńska. Wygląda zatem 
na to, że pan Franciszek spotkał na 
swojej drodze najrzadziej wystę-
pującą żmiję zygzakowatą na tere-
nie Polski, czyli o czarnym ubar-
wieniu. Odmiana ta jest najmniej 
znana. Na ciele czarnej żmii trud-
no się dopatrzeć czarnego zygza-
ka i właśnie ta cecha, mogła zmy-
lić wszystkich zainteresowanych tą 
sprawą...

KR

Czarna żmija najrzadziej występuje na 
terenie Polski, co nie oznacza, że moż-
na ją spotkać, o czym przekonał się pan 
Franciszek



Nr 56 (2486)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Cyfrowy obłęd

Widok osób ze wzrokiem 
utkwionym w ekranie smartfona, 
to już dzisiaj powszechność obec-
na trwale na naszych ulicach, czy 
w innych miejscach publicznych. 
Ale zdarzają się obrazki nadal szo-
kujące. Tak było w ostatni piątek, 
gdy zauważyłem jak pewna nasto-
latka nie dość że poruszała się ro-
werem w miejscu niedozwolonym, 
czyli po chodniku w centrum mia-
sta, przeznaczonym wyłącznie do 
ruchu pieszego, to na dodatek pro-
wadziła ów rower - wśród wie-
lu znajdujących się tam przechod-
niów- zupełnie intuicyjnie jedną 
ręką, ponieważ drugą ręką przesu-
wała coś w tym czasie na smartfo-
nie. Oczywiście wzrok miała wbi-
ty w ekran i na nim skupioną całą 
koncentrację, nie zwracała zupeł-

nie uwagi na to co dzieje się wo-
kół niej. Pytanie, czy to bezpieczne 
i dla tej dziewczyny i dla tych prze-
chodniów, jest pytaniem w tej sy-
tuacji zupełnie retorycznym, a od-
powiedź jest oczywista nawet, je-
śli w ten piątek w opisanych oko-
licznościach, akurat nikomu nic 
się nie stało. Jednak cyfrowy obłęd, 
który ogarnął ludzkość globalnie 
w ostatnich latach, z zagadnienia-
mi bezpieczeństwa nie liczy się zu-
pełnie. Nie liczy się mimo, że jed-
nocześnie coraz to wyraźniej i peł-
niej formułowane są, przez spe-
cjalistów różnych dziecin, ostrze-
żenia dotyczące katastrofalnych 
efektów, jakie niesie niekontrolo-
wane zanurzanie się w cyfrowym 
świecie. Efektów katastrofalnych 
dla zdrowia fizycznego i psychicz-
nego, dla rozwoju mózgu zwłasz-
cza dzieci (m.in. nie rozwijają się 
prawidłowo połączenia neurono-
we odpowiedzialne za proces my-
ślenia), dla jakości relacji między-
ludzkich, wreszcie dla bezpieczeń-
stwa szeroko rozumianego. Ale jak 
jest obłęd zwany szałem, to to jest 
obłęd i jest nie do ruszenia. Nie 
pomaga nawet to, że te wszystkie 
wywołane uleganiom temu obłę-
dowi, zagrożenia są przewidywal-

Funduszu sołecki - wnioski tylko do 30 września

Już dziś warto pomyśleć, na co wydać pieniądze
nieco ponad 463 tys. złotych – tyle w ramach funduszu sołeckiego będą mieli w przyszłym roku do dyspozycji mieszkańcy wsi położonych w gminie no-
wogard. to jednak od samych sołectw będzie zależało, czy i na co środki te zostaną wykorzystane. Czas na podjęcie tych decyzji minie 30 września, do kie-
dy przyjmowane są wnioski do budżetu na 2017 rok. Już dziś jednak warto, aby sołtysi i rady sołeckie zadbali o zwołanie zebrań w tej sprawie. 

Fundusz sołecki to zagwaranto-
wane w budżecie gminy pieniądze 
dla sołectw, na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców. O wyod-
rębnieniu funduszu w budżecie de-
cyduje rada gminy, podejmując sto-
sowną uchwałę. Kwoty przypisane 
w ramach funduszu dla danej miej-
scowości, są obliczane na podsta-
wie wzoru i zależą głównie od ilo-
ści mieszkańców danej wsi. Im wię-
cej obywateli, tym większy do wy-
korzystania fundusz. W naszej gmi-
nie najwięcej środków ma co roku 
do dyspozycji sołectwo Osowo, któ-
re zamieszkuje 558 osób (dane UM 
Nowogard). Na rok 2017 będzie to 
kwota 23 179,34 zł. Niewiele bo o 1 
314 złotych mniej „do wydania ma 
Wierzbięcin”-sołectwo liczące 515 
mieszkańców. Najmniejszy fundusz 
został wyliczony dla Glicka i wyno-
si 7 858,76 zł. Pozostałe wsie będą 
miały średnio do dyspozycji ok. 9 
tys. zł. Szczegółową tabelę z wy-
szczególnionymi kwotami funduszu 
sołeckiego, obliczonymi dla  sołectw 
w naszej gminie, prezentujemy przy 
tekście. 

Sołectwa same decydują
O ile rada gminy decyduje o wy-

odrębnieniu funduszu sołeckiego, o 
tyle o przeznaczeniu tych środków 
rozstrzygają sołectwa. W tym celu 
należy zwołać zebranie wiejskie, na 
którym uchwala się wniosek o przy-
znanie środków z funduszu. Bez ta-
kiego wniosku sołectwo przy po-
dziale funduszu zostanie pominię-
te. Wniosek może zostać uchwalo-
ny na wniosek co najmniej 15 peł-
noletnich mieszkańców sołectwa, a 
także z inicjatywy sołtysa i rady so-
łeckiej. Czas na podjęcie tych de-
cyzji minie 30 września, kiedy mi-
nie termin składania wniosków do 
przyszłorocznego budżetu. War-

to jednak, aby władze sołeckie po-
szczególnych wsi nie czekały z pod-
jęciem wniosku do ostatniej chwili i 
w ciągu najbliższych tygodni zwoła-
ły zebrania w sprawie podziału fun-
duszu. 

na co można wydać pieniądze?
We wniosku, który na podstawie 

uchwały podjętej na zebraniu so-
łeckim zostanie złożony do gminy, 
mieszkańcy muszą wykazać na co 
chcą wydać środki z funduszu so-
łeckiego. „Podejmując uchwałę w 
tej sprawie, warto pamiętać, że usta-
wa wymaga, aby sołecka inicjatywa 
mieściła się w katalogu zadań wła-
snych gminy, służyła poprawie wa-
runków życia mieszkańców i była 
zgodna ze strategią rozwoju gmi-
ny”- przypomina UM Nowogard. 

W praktyce oznacza to, że z przy-
znanych środków sołectwo może 
zbudować lub wyremontować plac 
zabaw, naprawić zniszczony chod-
nik, zadbać o czystość we wsi usta-
wiając kosze na śmieci, posadzić 
drzewa i krzewy czy wyremontować 
drobną infrastrukturę, np. przysta-
nek autobusowy. 

Marcin Simiński

16 tys. 268 zł 35 groszy - tyle w ramach 
funduszu może w przyszłym roku wy-
dać sołectwo Błotno.

Wykaz środków z funduszu sołeckiego, jakie w przyszłym roku do dyspozycji będą 
miały sołectwa w gminie Nowogard.

Nasz felieton ne, a ich niszczące skutki oczywi-
ste. Czyż bowiem nie jest oczywi-
ste, że ślęczenie przed ekranem ca-
łymi godzinami, zamiast np. od-
dawaniu się uprawianiu jakiego-
kolwiek sportu, przyniesie z cza-
sem ruinę kondycji i sprawności fi-
zycznej rozumianej nie tylko jako 
wydolność ruchową i fizjologicz-
ną, ale jako panowanie nad swo-
im ciałem? Czyż nie jest oczywiste, 
że stopniowe zamienianie własne-
go istnienia w tzw. realu na funk-
cjonowanie całym sobą w wirtu-
alnym, nie istniejącym naprawdę 
świecie, doprowadza do nabytych 
chorób psychicznych skutkujących 
np. długotrwałymi depresjami czy 
nawet samobójstwami? Doskona-
le mieliśmy to pokazane w nakrę-
conym już kilka lat temu polskim 
filmie fabularnym „Salon samo-
bójców”, w reżyserii Jana Koma-
sy z kapitalną rolą Jakuba Giersza-
ła grającego młodego, wrażliwe-
go chłopaka Dominika, który sta-
je się tragiczną ofiarą wirtualnej 
rzeczywistości wykreowanej w cy-
frowym świecie. Czy nie jest oczy-
wiste (co jest już oczywiste dla ba-
daczy z najważniejszych świato-
wych ośrodków psychologii roz-
wojowej), że dzieciom którym ofe-
ruje się tablet czy nawet smartfon 
zamiast czytania bajek, używania 
zwykłych zabawek, czy uprawiania 
angażującej emocjonalnie, intelek-
tualnie i fizycznie wspólnej zabawy 
– grozi niedorozwój intelektualny 
i poważne skrzywienie osobowo-

ściowe? Czy nie jest oczywiste, że 
fale elektromagnetyczne, których 
intensyfikacja natężenia występu-
je koncentrycznie wokół nadajni-
ków i odbiorników, mają niszczący 
wpływ na układ nerwowy zwłasz-
cza młodych ludzi. W niektórych 
państwach ta oczywistość dotarła 
nawet na poziom, gdzie podejmu-
je się decyzje prawne. Zakaz insta-
lacji sieci Wi-Fi w szkołach pod-
stawowych, ze względu na zagro-
żenia dla zdrowia wynikające ze 
wzrostu natężenia pola elektroma-
gnetycznego, wprowadzono m.in. 
we Francji. Czy w końcu nie jest 
oczywiste, że w świecie rzekomo 
ułatwionych i rozwiniętych relacji 
międzyludzkich, w którym pomię-
dzy osobami „siedzi” pośrednik w 
postaci jakiegoś facebooka (nota-
bene niekiedy ten pośrednik pod-
słuchuje i blokuje), zanika obszar 
realnych relacji opartych na bo-
gactwie, jaki oferuje bezpośredni 
kontakt fejs-fejs (tylko przypadko-
wa tu jest zbieżność z potoczną na-
zwą fejsbook-a ). Szczególnym ro-
dzajem katastrofy, jakie w relacjach 
międzyludzkich wywołuje, często 
anonimowy, pozbawiony odpo-
wiedzialności za drugiego, wirtual-
ny świat są przykłady doprowadza-
nia do śmierci samobójczej mło-
dych ludzi, których w różny sposób 
dyskredytują w tzw. sieci ich kole-
dzy i koleżanki. Ilu młodych lu-
dzi zostało zaszczutych w tejże sie-
ci przez kryjących się pod nickami 
i bezkarnych w ten sposób socjo-

patów? To zastępcza cyfrowa rze-
czywistość wypiera obszary, w któ-
rych rozwijały się niegdyś zdrowe 
i jakże często bardzo trwałe opar-
te na zaufaniu i młodzieńczej przy-
jaźni relacje osobowe. I to wszyst-
ko dzieje się „o paradoksie” w imię 
rzekomo ułatwionego i globalnego 
kontaktu, jaki niesie z sobą cyfro-
wa rewolucja. Czas dokonać bilan-
su zysku i strat tej rewolucji! Ak-
tualny niegdyś szał i obłęd rzeko-
mo nieuniknionego świata oparte-
go na „darmowej” energii atomo-
wej, też z czasem minął gdy ludzie 
zrozumieli zagrożenia. Być może 
ktoś powie czytając te wersy - stra-
chy ma lachy, przecież nic wokół 
się nie dzieje tak katastroficzne-
go, jakoś tam żyjemy i masowo nie 
umieramy na ulicy z powodu cy-
frowego świata.

Z powodu palenia papierosów 
używanych jeszcze niedawno, pra-
wie równie powszechnie jak dzisiaj 
niebezpieczne cyfrowe zabawki, 
też masowo na ulicach nie umiera-
no (tylko w szpitalach i klinikach), 
ale dzisiaj nikt rozsądny nie po-
wie, że zaciąganie się dymkiem jest 
obojętne dla zdrowia. A papierosy 
szkodzą w zasadzie tylko zdrowiu 
fizycznemu, choć w zakresie natu-
ry uzależnień występuje zupełnie 
podobny mechanizm, jak w przy-
padku innych uzależnień w tym 
również uzależnienia cyfrowego. 
Niemniej tylko to ostatnie uzależ-
nienie zaczyna dzisiaj przybierać 
formy globalnego obłędu.

Słomski Marek
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karczują, sadzą, malują, czyli…

Metamorfoza ogrodu w bibliotece
Prawdziwą metamorfozę przejdzie  ogród okalający bibliotekę Miejską w nowogardzie - zapowiada dyrektor tej instytucji, aneta Wysoszyńska. założe-
niem jest, aby teren ten, stał się otwarty dla czytelników, był pełen zieleni, kwiatów i  ptactwa. Pierwsze prace już ruszyły. 

W ogrodzie karczowane są sta-
re krzewy i sadzone nowe rośli-
ny. Ustawiono też kilka  ławek i 
odnowiono ogrodzenie Bibliote-
ki. Poprawiano nawierzchnię scho-
dów wejściowych i znajdujący się 
nad nimi blaszany dach. Wszystkie 
prace są wykonywane z własnych 
środków Biblioteki, przy wspar-
ciu Gminy, która skierowała do in-
stytucji jednego pracownika w ra-
mach stażu. W razie potrzeby do-
datkową pomocą służą skazani z 
nowogardzkiego Zakładu Karnego. 

-Rośliny, które są do odzyska-
nia przesadzimy z tyłu. Dzięki temu 
stworzymy oazę z żywopłotu na tyle 
ogrodu, tak, aby czytelnik siedzący 
w ogrodzenie był osłonięty od gara-
ży znajdujących się przy byłym ho-
telu. Na drzewach zostaną zamonto-
wane budki lęgowe dla ptaków, a w 
bliskim sąsiedztwie tych drzew posa-
dzone krzewy, których owoce stano-
wić będą pożywnie dla ptactwa. Sta-
wiamy zatem na ekologię - mówi A. 
Wysoszyńska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie. . 

Zmiany czeka też przestrzeń 
ogrodowa okalająca Bibliotekę z 

przodu. Tu powstanie pas cienio-
lubnych roślin, które w lecie będą 
kwitły w różnych kolorach. 

-Rododendrony, forsycje, konwa-
lie a także bluszcz kwitnący na nie-
biesko, który nazywa się barwinka. 
Wszystko to będzie ze sobą współgra-
ło, tworząc piękną i kolorową prze-
strzeń, która nie będzie też przysła-
niała okien znajdujących się w piw-
nicy budynku. Ponadto rosnące wo-
kół Biblioteki drzewa zostaną przy-
cięte i uformowane, tak, aby nie rzu-
cały cienia na mury instytucji. Gmi-

na już wydała zgodę na przycinkę -  
dodaje A. Wysoszyńska. 

Na końcowy efekt będzie jednak 
trzeba jeszcze trochę poczekać. A. 
Wysoszyńska planuje, że nowy - 
stary ogród przywita czytelników 
w swej pełnej krasie na jesieni przy-
szłego roku. 

-W przyszłości będzie można na 
ogrodzie napić się kawy i poczytać 
książki czy prasę. Marzy mi się usta-
wienie stolików i krzeseł oraz para-
soli z logiem Biblioteki. Daję sobie na 
to wszystko czas do września 2017 
roku - mówi A. Wysoszyńska.

Warto dodać, że  już  za półto-
ra miesiąca, we wrześniu, Bibliote-
ka będzie obchodzić 70-lecie swojej 
działalności. Szczegółowy program 
jubileuszowych wydarzeń ma być 
znany wkrótce. 

Marcin Simiński

Dyrektor Biblioteki zapowiada, że ogród znajdujący się na tyłach instytucji zyska nowe oblicze i stanie się miejscem otwartym 
dla czytelników.

W częsci ogrodu, z przodu Biblioteki, karczowane są stare krzewy. W ich miejsce 
mają zostać zasadzone młode, kwitnące latem rośliny.

Czyszczenie kamiennego cokoliku, na 
którym posadowione jest ogrodzenie 
wokół Biblioteki. Wcześniej pomalowa-
no też metalowy płot.

 Jeśli to nie pogłoska- to mamy do czynienie z rewelacją!

Czy będzie „dzień Świra 2”?
W trakcie  zakończonej  w nie-

dzielę  20-tej jubileuszowej edy-
cji „Lata z Muzami”, gościł w 
Nowogardzie  Marek Koterski 
reżyser m.in.  znanego  filmu pt. 
„Dzień Świra”.  Już w trakcie po-
bytu reżysera w naszym mieście 
pojawiły się pogłoski, że moż-
liwa jest kontynuacja tego wy-
bitnego obrazu, tym razem pod 
tytułem „Dzień Świra 2”, a jego 
twórca poszukuje tylko odtwór-
cy tytułowej roli. W  tym celu 
uważnie przygląda się nawet 
przypadkowo napotkanym oso-
bom. Są tacy, w gronie osób bli-
sko związanych z festiwalem, 

którzy twierdzą, że to właśnie w 
Nowogardzie reżyser dostrzegł  
odpowiedniego kandydata do 
obsady głównej roli w planowa-
nej produkcji i angaż dla niego 
jest już tylko kwestią czasu. Nasz 
informator nie posiadał nato-
miast wiedzy czy wybraniec re-
żysera zdecyduje się osobiście 
na porzucenie dotychczasowe-
go spokojnego i dobrze płatne-
go zajęcia i na rozpoczęcie eks-
cytującej, ale zarazem obarczo-
nej  wielorakim ryzykiem, karie-
ry filmowej.

sm

Frapujące pytanie : czy i kogo reżyser Marek Koterski (z lewej) upatrzył sobie do tytułowej roli w filmie pt. „Dzień Świra 2”?

Foto 
pstryk

kaczy spacer po mieście 
Na spacer kaczej mamy z czwor-

giem dzieci w centrum miasta, na-
tknęła się pani Beata z Nowogar-
du i uwieczniła nietypową sytuację 
na zdjęciu. Ptasia rodzina przecha-
dzała się ulicą 700-lecia, zmierza-
jąc prawdopodobnie w kierunku 
jeziora, wzbudzając rzecz jasna za-
interesowanie ludzi. 

Takie sytuacje, chociaż bywa-
ją dość rzadko, to niekiedy zdarza-
ją się w naszym mieście. Ostania 
miała miejsce kilkanaście tygodni 
temu, kiedy przez centrum miasta, 
młode przeprowadziła para doro-
słych łabędzi. 

Pozostaje mieć nadzieję, że po-
dobnie jak w tamtym przypadku, 
tak i teraz ptasia rodzina dotarła 
do celu cała i zdrowa. MS
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
barbara Ołdak: lat 67, zmarła 17.07.2016r., pogrzeb odbył się 

19.07.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Sylwia dynarska: lat 22, zmarła 17.07.2016r., pogrzeb odbył się 

21.07.2016r., na cmentarzu w Ostrzycy.
angelika dynarska: lat 18, zmarła 17.07.2016r., pogrzeb odbył się 

21.07.2016r., na cmentarzu w Ostrzycy.
damian dmochowski: lat 20, zmarł 17.07.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 22.07.2016r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Gdy Jezus przebywał w jakimś 
miejscu na modlitwie i skończył 
ją, rzekł jeden z uczniów do Nie-
go: Panie, naucz nas się modlić, jak 
i Jan nauczył swoich uczniów. A 
On rzekł do nich: Kiedy się modli-
cie, mówcie: Ojcze, niech się świę-
ci Twoje imię; niech przyjdzie Two-
je królestwo! Naszego chleba po-
wszedniego dawaj nam na każdy 
dzień i przebacz nam nasze grze-
chy, bo i my przebaczamy każ-
demu, kto nam zawinił; i nie do-
puść, byśmy ulegli pokusie. Da-
lej mówił do nich: Ktoś z was, ma-
jąc przyjaciela, pójdzie do niego o 
północy i powie mu: Przyjacielu, 
użycz mi trzy chleby, bo mój przy-
jaciel przyszedł do mnie z drogi, a 
nie mam, co mu podać. Lecz tam-
ten odpowie z wewnątrz: Nie na-
przykrzaj mi się! Drzwi są już za-
mknięte i moje dzieci leżą ze mną 
w łóżku. Nie mogę wstać i dać to-
bie. Mówię wam: Chociażby nie 
wstał i nie dał z tego powodu, że 
jest jego przyjacielem, to z powodu 
natręctwa wstanie i da mu, ile po-
trzebuje. Ja wam powiadam: Pro-
ście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otwo-
rzą wam. Każdy bowiem, kto pro-
si, otrzymuje; kto szuka, znajdu-
je; a kołaczącemu otworzą. Jeże-
li którego z was, ojców, syn popro-
si o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda 
mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc 

wy, choć źli jesteście, umiecie da-
wać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Du-
cha Świętego tym, którzy Go pro-
szą. (Łk 11,1-13)

Uczniowie proszą dziś Jezusa, 
aby nauczył ich się modlić. Jezus 
w modlitwie wypowiada proś-
by, które są skierowane do Boga 
Ojca. Jezus mówi: proście, a bę-
dzie wam dane. Motywem prze-
wodnim dzisiejszej liturgii Słowa 
jest prośba. Któż z nas nie prosi? 
Nasza codzienność przepełniona 
jest proszeniem. Dziecko prosi ro-
dzica o zakup gofra nad morzem. 
Rodzice proszą dzieci by się tak 
nie wygłupiały. Starsza pani prosi 
o pomoc we wniesieniu zakupów 
na trzecie piętro. Pan policjant 
nawet prosi, aby zjechać na pobo-
cze. Tak skonstruowany jest nasz 
świat- na prośbie. Każda proś-
ba wymaga od nas pewnego tru-
du, a jednak potrzebujemy tych 
próśb do funkcjonowania. Jezus 
uczy nas jak się modlić. Począ-
tek naszej modlitwy mówi dużo o 
tym jaką mamy relację z Bogiem. 
Jak zaczynam swoją modlitwę? 
Od jakich słów? O najwyższy? 
Najpotężniejszy? O Wielki Boże? 
Stwórco nieba i ziemi? Te wszyst-
kie zwroty są właściwe, ale poka-
zują, że patrzymy na Boga jak na 
kogoś dla nas oddalonego, niedo-
stępnego. Jezus swoją modlitwę, 
którą nam podaje za wzór roz-
poczyna od słowa: Ojcze. Może-
my powiedzieć, że Jemu łatwiej to 
słowo przechodzi przez usta, bo 
Bóg jest rzeczywiście Jego Ojcem, 
ale nie zapominajmy, że każdy z 
nas przez chrzest święty stał się 
synem i córką Najwyższego. Sta-
liśmy się Jego dziećmi. Nie tylko 
możemy, ale mamy takie prawo 
mówić do Niego jak Jezus, mó-
wić: Ojcze. Tak może jednak po-
wiedzieć tylko ten kto czuje swo-
je dziecięctwo Boże. Kto czuje się 
umiłowanym dzieckiem Boga. Je-
śli tego nie czujesz to, no właśnie, 

to proś Boga o tę łaskę, abyś po-
czuł się Jego dzieckiem! Modli-
twa, którą uczy nas Jezus to nic 
innego jak zbiór próśb, ale ja-
kie one są? To one pokazują na-
szą więź z Bogiem. Jakie one są? 
Jakie są moje prośby? O co pro-
sisz w swoich modlitwach? Czy są 
na wzór tych, które polecił nam 
wypowiadać Jezus? Zobaczmy, że 
tylko jedna prośba tyczy się tego 
co zewnętrzne: prosimy o chleb 
powszedni, natomiast wszystkie 
inne odnoszą się do rzeczy nad-
przyrodzonych, do wnętrza. Na 
początku Modlitwy Pańskiej pro-
simy o to aby Bóg był uwielbiony. 
Prosimy aby Jego królestwo zapa-
nowało wśród nas. Czy kiedykol-
wiek o to się modliłem? Pomija-
jąc modlitwę „Ojcze nasz”? Czy 
prosiłem by cały świat przesiąk-
nął Dobrą Nowiną, którą przy-
niósł nam Jezus? O co ja prosiłem 
w ostatnim czasie? O co proszę 
dzisiaj? Każdą Eucharystię rozpo-
czynamy od przedstawienia Bogu 
swojej prośby. Większość intencji 
Mszy św. jest za zmarłych, prosi-
my dla nich o radość życia wiecz-
nego i to jest piękne. Nieliczni 
modlą się o Boże błogosławień-
stwo dla swoich rodzin w rocz-
nicę ślubu, urodzin. A inne jakże 
ważne prośby? O pokój w rodzi-
nie? O uratowanie małżeństwa? O 
dar poczęcia dziecka? To są spra-
wy, które przenikają nasze życie, 
ale czemu nie zanosimy ich w Eu-
charystii do Boga? Bardzo często 
niestety prosimy o rzeczy czysto 
przyziemne, o rzeczy zewnętrz-
ne- materialne. Wtedy Bogu tak-
że dajemy to co zewnętrzne, przy-
ziemne. Jakaś „modlitewka” za 
spełnienie prośby. Jeden dobry 
uczynek za spełnienie jednej mo-
jej konkretnej prośby. Zastanów-
my się dzisiaj nad prośbami, które 
zanosimy do Boga. Czy za bardzo 
nie skupiamy się w nich na sobie? 
Ten Wielki Bóg jest blisko każde-
go z nas. Jest tak bliski jak ojciec 
dziecku. Niestety coraz mniej te 
słowa mogą być zrozumiałe, bo 
coraz częściej ojcowie nie są bli-
sko swoich dzieci. Ja mam także 
prośbę dziś do was drodzy ojco-
wie. Pobądźcie ze swoimi dzieć-
mi. Porozmawiajcie. Może wy-
padałoby zadzwonić. Niech two-
je dziecko poczuje twoją bliskość, 
że jesteś na wzór Boga Ojca. On 
jest najlepszym Ojcem! Bierzmy z 
Niego przykład! 

Ks. Krystian Dylewski 

„Niesiemy miłosierdzie 
drogami świata”

Poświęcenie 
pojazdów 
W najbliższą niedzielę, 24 lipca, w parafii pw. Wniebowzię-
cia nMP w nowogardzie odbędzie się święcenie wszelkich 
pojazdów kołowych, w ramach XVii Ogólnopolskiego ty-
godnia św. Krzysztofa, któremu przyświeca hasło: „niesie-
my Miłosierdzie drogami świata”.

W tym dniu, po każdej Mszy 
św., na placu przed kościołem, ka-
płan poświęci pojazdy. W ponie-
działek, kościół katolicki będzie 
obchodził wspomnienie liturgicz-
ne św. Krzysztofa, który jak wia-
domo jest m.in. patronem kie-
rowców. 

Niedzielnemu wydarzeniu bę-
dzie towarzyszyć akcja św. Krzysz-
tofa „1 grosz za 1 km”, organizo-
wana przez MIWA Polska (or-

ganizacja pomagająca w zakupie 
środków transportu dla misjona-
rzy dop. red.). Dochód z zebranej 
w tym dniu tacy, zostanie przeka-
zany w części  na zakup środków 
transportu dla misjonarzy na ca-
łym świecie. 

W imieniu ks. proboszcza Grze-
gorza Legtuko, zapraszamy w nie-
dzielę do kościoła, nie tylko zmo-
toryzowanych, ale także ich rodzi-
ny i bliskich. MS

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i 

wersalkę z fotelami oraz pralkę automatycz-
ną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrze-

buje pilnie opału, pralki automatycznej, 
segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 
573275297

- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 
754

- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble po-
kojowe dziecięce - tel. 667 353 578

- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, me-
ble pokojowe: segment, junkers gazowy do 
podgrzewania wody, taborety, krzesła do po-

koju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Trans-

port własny tel. 795 582 011
- Przyjmę tapczan dwuosobowy lub narożnik, 

stół tel. 735 448 007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę telewizor 731 792 825
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Jun-

kers – 501 611 350 
- Oddam szczeniaki dwumiesięczne rasy Labra-

dor 731 262 635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę 

do siedzenia i spania – 517 636932
- przyjmę lodówkę 782 764 335 
- Oddam meble kuchenne tel. 604 955 769
- Oddam telewizor - 662577147

Pomóżmy sobie
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 Kino na weekend

GdzIe JeST dOrY?
23.07.2016, godz. 14.00, 16.30
24.07.2016, godz. 14.00, 16.30
animowany, komedia, familijny
USA / 2016 /103 min.
Od lat: B/O
POlSkI duBBING

Kiedy Dory mawiała „mówi się trud-
no i płynie się dalej” w nagrodzonym 
Oscarem filmie „Gdzie jest Nemo”, ra-
czej nie zdawała sobie sprawy z tego, 
co jeszcze ją w życiu czeka – chociaż 
pewnie i tak by zapomniała...W naj-
nowszej animacji Disney/Pixar „Gdzie 
jest Dory” tytułowa bohaterka wraz 
z przyjaciółmi – Nemo i Marlinem – 
postanowi odkryć tajemnice swojej 
przeszłości. Co pamięta? Gdzie są jej 
rodzice? Gdzie nauczyła mówić się ję-
zykiem wielorybów?

OBeCNOŚĆ 2
23.07.2016, godz. 19.00
24.07.2016, godz. 19.00
horror
USA / 2016 /134 min.
od lat: 15

Kolejna odsłona kultowej Obec-
ności Jamse Wana. Paranormalny 
thriller, w którym para słynnych de-
monologów Lorraine i Ed Warreno-
wie udają się do północnego Lon-
dynu. W nękanym przez złośliwe 
duchy domu, gdzie samotna matka 
wychowuje czwórkę dzieci, popro-
wadzą jedno ze swoich najbardziej 
przerażających śledztw.

Pisze mirosław Berezowski

O pomniku w Karsku   
Kilka lat temu ulegając pewnemu, modnemu wówczas, ogólnopolskiemu trendowi, grupa mieszkańców Karska pod patronatem sołectwa wykopała po-
niemiecki obelisk i umieściła go  na eksponowanym miejscu na placu przy kościele p.w. Św.  barbary. Od początku lat 90-tych takie rekonstrukcje na tzw. 
„ziemiach Odzyskanych” były dość liczne, ponieważ były mile widziane, zwłaszcza u naszych sąsiadów.

 W latach 20-tych po I woj-
nie światowej w Niemczech, w 
celach leczenia ogólnonarodo-
wej depresji po przegranej woj-
nie powstało zarządzenie władz 
niemieckich o budowie w każdej 
miejscowości pomników ku czci 
poległych żołnierzy na różnych 
frontach tej wojny. Ponieważ 
Niemcy były głównym agreso-
rem, to miejsca walk a więc i 
miejsca pochowania poległych 
żołnierzy niemieckich były poza 
granicami Niemiec. Dlatego z 
konieczności na terenie Vater-
land-u (Ojczyzny) stawiano po-
mniki niezwiązane z miejscem 
pochówku. W Cartzig (obec-
nie Karsk) również powstał taki 
pomnik, na którym znajduje się 
okazały „krzyż żelazny”, najczę-
ściej używany na tych upamięt-
nieniach, a pod nim inskrypcja 
„1914=1920(sic!) Dla uczcze-
nia Pamięci w I Wojnie Świato-
wej miłujących Ojczyznę pole-
głych Bohaterów Społeczność 
Cartzig”, a niżej nazwiska sied-
miu poległych z Cartzig. Tera-
pia za pomocą pomników oka-
zała się skuteczna, bo już 1 wrze-

śnia 1939 roku, Niemcy napadły 
na Polskę właśnie pod znakiem 
tego żelaznego i czarnego krzy-
ża o tym samym krzyżackim ro-
dowodzie, obecnego na wszyst-
kich samolotach Luftwaffe, czoł-
gach i wozach pancernych We-
hrmachtu. Zgodnie z krzyżacką 
etyką, bez wypowiedzenia woj-
ny, podstępem przy użyciu pro-
wokacji gliwickiej, która na Po-
laków miała zrzucić winę za jej 

wywołanie. To właśnie z tego 
powodu Polacy w czasie oku-
pacji ten najazd, nazywali „na-
jazdem krzyżaków”. Od kampa-
nii wrześniowej w Polsce, krzyż 
żelazny stał się najważniejszym 
niemieckim odznaczeniem woj-
skowym w III Rzeszy, którym 
obwieszali się również najwięksi 
zbrodniarze. To rycerscy Niem-
cy jako pierwsi wprowadzili do 
użycia broń chemiczną podczas 
I wojny, zagazowując 100 tys. 
żołnierzy brytyjskich. Owszem, 
również sami w tej wojnie ucier-
pieli, zwłaszcza jak się zmie-
nił wiatr podczas gazowego ata-
ku. Za koniec I wojny światowej 
przyjęto powszechnie uznawać 
datę 11 Listopada 1918r, ale dla 
walczącego po rycersku narodu 
niemieckiego I wojna skończy-
ła się w 1920 r, według inskryp-
cji na pomniku Cartzig, bo trze-
ba było jeszcze „po rycersku” 
powalczyć z Polakami. Dnia 16 
lutego 1919 r Ignacy Paderew-
ski, członek Polskiego Komite-
tu Narodowego, nadesłał depe-
szę do Konferencji Pokojowej w 
Paryżu, w której stwierdził m.in. 
„wojska niemieckie  rozpoczęły 
działania ofensywne na wielką 
skalę w niemieckiej Polsce. Za-
jęły one miasta Babimost i Kar-
gowa.. Niemcy stosują duże ilo-
ści gazów trujących”.

 Uhonorowanie w taki sposób 

niemieckich żołnierzy w Karsku 
zrównuje niemieckie ofiary wo-
jenne z polskimi, dając tym sa-
mym pochwałę agresji. Ta nie-
przemyślana co do formy re-
konstrukcja, urąga pamięci pol-
skich ofiar obu wojen i na pew-
no nie spowoduje szczerego po-
jednania Polsko-niemieckiego. 
Nasi dziadkowie, którzy przy-
byli na te ziemie tuż po drugiej 
wojnie, z powodu złych skoja-
rzeń usunęli (najczęściej przez 
zakopanie) te patriotyczne obe-
liski z żelaznymi krzyżami. My 
jako polski naród mamy bardzo 
bogatą kulturę i tradycję opartą 
na chrześcijaństwie, którą rów-
nież ze sobą przywieźli na te zie-

mie pionierzy utrwaleni na pre-
zentowanej niedawno fotogra-
fii pierwszej powojennej piel-
grzymki do Częstochowy. Więc 
zamiast odgrzebywać z ziemi 
i rekonstruować poniemieckie 
patriotyczne pomniki, właśnie 
w tradycji katolickiej, powinni-
śmy poszukać pomysłu na po-
mnik przy polskim rzymsko-ka-
tolickim kościele.

 Sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa, Pan 
Andrzej Kunert, wydał opinię 
na temat rekonstrukcji ponie-
mieckiego pomnika w Karsku 
mówiącą, że co do faktu istnie-
nia tego i podobnych upamięt-
nień nie widzi przeciwwska-
zań pod warunkiem, że nie za-
wierają one elementów niezgod-
nych z polskim prawem, takich 
jak symbolika militarystyczna w 
postaci  krzyży żelaznych, heł-
mów itp. i inskrypcji gloryfiku-
jących poległych żołnierzy nie-
mieckich. W związku z powyż-
szym Rada Miejska w Nowogar-
dzie powinna dokonać stosow-
nych zmian tego upamiętnienia. 
Na mocy ustawy o samorządzie, 
to rada miejska może wydać de-
cyzję o wznoszeniu lub rekon-
strukcji tego typu pomników 
po uzyskaniu opinii od Rady 
OPWiM.

Mirosław Berezowski

Symbol Żelaznego Krzyża na obelisku 
w Karsku

Adoptuj, nie kupuj 
Tym razem w cyklu „Adop-

tuj, nie kupuj”, Dziennik Nowo-
gardzki, przy udziale Komunal-
nego Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Sosnowicach, 
prezentuje Tolka. 

Tolek, to pies do kochania, w 
typie ttb (terier typu bull,) po-
siada najlepsze cechy swojej rasy. 
Jest przemiły i bardzo grzeczny, 
chętnie chodzi na spacery, przy-
tula się i ufnie patrzy w oczy. Jak 
to bullowaty, potrzebuje dużo 
ruchu, chociaż już nie jest mło-
dy (7-8 lat), to zawsze chętny do 
zabawy. Uwielbia biegać za pił-
ką i zabawy z szarpakiem. Umie 
chodzić na smyczy i zna podsta-
wowe komendy. Tolek bardzo 
potrzebuje swojego człowieka, 
lgnie do ludzi, pragnie miłości i 
głaskania po grzbiecie. Pies ty-
powo kanapowy, powinien za-

mieszkać w domu bez innych 
psów. Znajomość rasy bardzo 
mile wskazana. Przed adopcją 

wizyta przedadopcyjna. Kon-
takt: Marta 793 844 842. 

red. 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7a

PIaSek, PIaSek 
PrzeSIeWaNY, 

ŻWIr, CzarNOzIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
dŁuGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
z dOWOzem 
dO klIeNTa

A/0

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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Warzywa i owoce tylko z Polski
Hurtownia warzyw i owoców, mieszcząca się przy ul. boh. Warszawy w nowogardzie, powstała we wrześniu 1997 roku. Właścicielem jej jest pani Krysty-
na doroba, która od niespełna 20 lat, zajmuje się tym swoim biznesem. dlatego, tym razem w ramach stałego cyklu „ nasi przedsiębiorcy”, udaliśmy się 
na ul. boh. Warszawy, do pani Krystyny, by porozmawiać o lokalnym biznesie.  

Pani Krystyno, wiem, że z 
zawodu jest pani technikiem 
obróbki drewna, jak to się 
stało, że zajęła się pani hurto-
wą sprzedażą warzyw i owo-
ców? 

Rzeczywiście zawód, któ-
ry dziś wykonuję, nie ma nic 
wspólnego z tym, którego pier-
wotnie się wyuczyłam. O tym, 
że zostałam handlowcem wa-
rzyw i owoców zadecydował 
zupełny przypadek, który po-
dyktowany był w przeszłości 

nie najlepszym zdrowiem, któ-
re na szczęście udało mi się „na-
prawić”, ale wykluczyło to mnie 
z wykonywania wyuczonego 
zwodu. Dlatego po zastanowie-
niu się, szukałam w Nowogar-
dzie niszy.  

Wybór padł na handel wa-
rzywami i owocami? 

Tak. Po dłuższym zastano-
wieniu i rozeznaniu na nowo-
gardzkim rynku stwierdziłam, 
że jest to bardzo dobry pomysł, 
który będzie dla mnie szansą 

na normalną aktywność zawo-
dową, a tym samym da możli-
wość utrzymania mojej rodzi-
nie. Warzywa i owce są w za-
sadzie darami natury, które ja 
osobiście uwielbiam. 

Czy z perspektywy czasu 
taka decyzja się opłacała?

Panie redaktorze, jest to bar-
dzo trudny rodzaj biznesu, bo-
wiem okupiony jest napraw-
dę ciężką pracą. Często trzeba 
już o północy wyruszyć na gieł-
dę. Następnie w ciągu paru go-
dzin trzeba sprzedać przywie-
ziony na miejsce towar osobom 
trudniącym się handlem tych 
produktów, a są to m.in. sklepy 
spożywcze czy też placówki tj. 
DPS, czy nowogardzkie restau-
racje, które również  codziennie 
muszą mieć zapewnione świeże 
owoce do przygotowania menu. 
Działalność ta jest bardzo wy-
magająca, bo oprócz pracy noc-

nej jest jeszcze pewne ryzyko 
zakupu towaru, który nie za-
wsze do końca jest dobrze prze-
trzymywany przez producen-
ta. Dlatego osobiście staram się 
tak go oglądać, by był najlepszej 
jakości i by był świeży. Bowiem 
warunkiem sukcesu w tym biz-
nesie, jest przede wszystkim za-
wsze świeży towar, a dopiero 
później dobra lokalizacja. Tu 
przy ul. Boh. Warszawy jest dla 
tego typu działalności, można 
powiedzieć, idealnie, bowiem 
hurtownia leży przy głównej 
drodze i posiada parking dla 
przyjeżdżających pojazdów. 

Hurtownia czynna jest o 
dość nietypowych porach 
dnia, bo od godz. 03:30 nad 
ranem, do godz. 12:30 w po-
łudnie. dlaczego tak jest?

Z prostego powodu. Otóż dla 
przykładu, by właściciel skle-

pu spożywczego, mógł po otwar-
ciu od rana zaoferować swoim 
klientom świeży towar, to musi 
go wcześniej kupić w hurtowni. 
Proszę zobaczyć, jaka jest to in-
tensywna praca, która wymaga 
niemal żelaznego zdrowia. Dla-
tego tutaj korzystając z możliwo-
ści, jaką daje gazeta DN, chcia-
łabym bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim moim kontra-
hentom i partnerom handlo-
wym, za bardzo dobrą współ-
pracę i zaprosić kolejnych, któ-
rzy prowadzą działalność zwią-
zaną np. z gastronomią, czy spo-
żywką. Moi klienci są oczywiście 
z gminy Nowogard, ale także z 
miejscowości ościennych.

Odczuwa pani w swo-
jej branży jakąś konkuren-
cję?  

W Nowogardzie jest jesz-
cze jedna tego typu hurtownia 
owoców i warzyw, ale tu nie ma 

mowy o konkurencji, lecz bar-
dziej o współpracy. 

a uliczni handlarze, co pani 
o nich sądzi? 

Uważam, że handel artykuła-
mi spożywczymi, w tym głów-
nie owocami i warzywami, nie 
powinien odbywać się na uli-
cach. Przecież tam swoje po-
trzeby fizjologiczne załatwia-
ją zwierzęta. Dlatego pytam, 
gdzie tu jest odpowiedzialność 
m.in. Sanepidu, który powinien 
to kontrolować? Nie chodzi mi o 
to, by komuś zwyczajnie uprzy-
krzyć życie, ale sądzę, że handel 
żywnością wiąże się z odpowie-
dzialnością za ludzkie zdrowie. 

ta praca wymaga dość du-
żej siły, a także odporności 
na takie choroby jak przezię-
bienie, bowiem pomieszcze-
nie hurtowni jest klimatyzo-
wane? 

Rzeczywiście w pomieszcze-
niu musi być odpowiednia tem-
peratura, która pozowali za-
chować jak najdłużej świeżość 
owoców i warzyw. Dla owo-
ców, warzyw jest to temperatu-
ra optymalna, ale dla zdrowia 
człowieka już nie tak do końca. 

Pani Krystyno dowiedzia-
łem się, że Chiny to najwięk-
szy światowy producent owo-
ców i warzyw. W przypad-
ku zbiorów warzyw stanowią 
one dokładnie połowę global-
nych zbiorów, a w przypadku 
owoców około 30% wszyst-
kich owoców zebranych na 
świecie. dlatego zapytam, czy 
u pani też handluje się owo-
cami i warzywami z tego kra-
ju? 

Tak, to prawda. Chiny przo-
dują na tym rynku, ale tutaj 
chcę jasno powiedzieć, że mój 
towar jest tylko i wyłącznie 
od producentów z Polski. Ow-
szem był moment, gdzie pod-
dałam próbie owoce z napisem 
Made in China, w ramach eks-
perymentu, ale tutaj klienci od 
razu zasygnalizowali mi, że są 
to owoce marnej jakości. Dla-
tego od razu zrezygnowałam z 
nich i w tej chwili mam jedynie 
tylko polskie ogórki, ziemniaki, 
jabłka itp. Z zagranicznych to-
warów, tak jak wspomniałem, 
są tylko cytrusy.

te wiszące podziękowania 
i dyplomy na ścianie, to efekt 
pani sfery charytatywnej? 

Tak. I jest to zawsze bardzo 
miły dla mnie akcent, bowiem 
daje on niewątpliwie motywa-
cję do dalszego działania. Miło 
jest pomagać, jeżeli ma się takie 
możliwości. Bywa, że od czasu 
do czasu przekazuję owce, cy-
trusy w celach charytatywnych, 
najczęściej dla dzieci z placó-
wek oświatowych, ale nie tylko. 

z tego co widzę, jest pani w 
hurtowni sama, czy to ozna-
cza, że nie zatrudnia pani 
żadnych pracowników? 

 Na tę chwilę nie zatrudniam 
nikogo, bo jakoś sama zupeł-
nie dobrze sobie radzę, ale w sy-
tuacjach, gdzie jest spiętrzenie 
obowiązków, pomaga mi mój 
mąż, który z dużym zaangażo-
waniem wstaje rano ze mną i 
jedzie po towar na giełdę.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 Nasi przedsiębiorcy: Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw, Krystyna Doroba

Krystyna Doroba przed swoją hurtownią

Zdobyte  doświadczenie związane ze sprzedażą warzyw i owoców oraz bogata 
oferta  hurtowni, pozwala na trafienie do niemal każdego klienta

Pani Krystyna Doroba sama prowadzi działalność
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lato z muzami 2016: konwersatorium z markiem koterskim

„Codziennie modlę się o pogodny zachwyt”
W sobotę, drugiego dnia XX edycji festiwalu „Lato z Muzami” o godz. 11:30 odbyło się spotkanie publiczności z Markiem Koterskim. Wzięło w nim udział 
kilkadziesiąt osób. Spotkanie trwało ok. 1 godziny. 

Na początku M. Koterski doko-
nał zwięzłej autoprezentacji swojej 
osoby, po czym stwierdził – Pro-
szę teraz państwa o pytania, bo w 
przeciwnym wypadku, ja sam skie-
ruję do państwa kilka pytań – po-
wiedział nieco żartobliwie. Nie 
musiał długo czekać. Pierwsze py-
tanie było o to, do jakiego wieku 
artysta pozostaje kreatywny. Ko-
terski odniósł się do niego nastę-
pująco - Nigdy nie byłem bardziej 
zmartwiony i pozbawiony nadziei 
jak w latach studenckich. Tak więc 
wydaje mi się, że wiek nie ma tutaj 
nic do rzeczy. Dla przykładu, dla 
mnie najlepszy film hiszpańskie-
go reżysera Luisa Bunuela, jaki on 
nakręcił, to „Dyskretny urok bur-
żuazji”. Bunuel miał wtedy już po-
nad 70 lat. Był to dla mnie w tam-
tym czasie najmłodszy film, jaki 
widziałem, jeśli chodzi o kreatyw-
ność. Każdy jest, przynajmniej tak 
mi się wydaje, kowalem swojej kre-
atywności. Codziennie modlę się 
o pogodny zachwyt. Żeby mi się 
chciało chcieć. Jestem przekonany 
o tym, że głowa umiera pierwsza, 
po czym wszystko już szwanku-
je. Życzę więc tego pogodnego za-
chwytu także państwu. Nie jest to 
zawsze łatwe, euforyczne. Ale chcę, 
żeby się chciało chcieć. Bo to daje 
poczucie sensu – zaznaczył autor. 

Zaraz po tym z widowni ktoś za-
pytał – Powiedział pan, że nigdy 
nie był tak pozbawiony nadziei, jak 
w czasach studenckich. Dlaczego? 
M. Koterski, odnosząc się do tego, 
powiedział – Uczynię najpierw 
taką dygresję. Otóż są dwa miejsca, 
którym zawdzięczam zaistnienie 
jako reżyser. Jeśli chodzi o filmy 
dokumentalne to Wytwórnia Fil-
mów Oświatowych w Łodzi, gdzie 
do pewnego momentu zajmowano 
się tworzeniem filmów oświato-
wych, instruktażowych, aż do mo-
mentu gdy przyszedł do tej szko-
ły młody człowiek, zresztą harc-
mistrz, Maciej Łukowski, i wpu-
ścił tam sforę absolwentów łódz-
kiej filmówki m.in. Andrejewa, 
Bajona, Barańskiego, Piwowskie-
go, yyyy mnie (uśmiech) i pozwo-
lił im robić wszystko. I tam się wła-
śnie narodziłem jako dokumenta-
lista. Zresztą dokumenty łódzkie, 
w odróżnieniu od warszawskich, 
bardziej polegały na obserwacji 
rzeczywistości w skali jeden do je-
den. Materiał dokumentalny trak-
towaliśmy jako tworzywo do kre-
atywnych, poetyckich wypowiedzi. 
Natomiast drugim miejscem było 
Studio Filmowe im. Karola Irzy-
kowskiego, gdzie zaczęliśmy robić 
filmy fabularne. I właśnie w tym 
studiu nakręciłem pierwsze dwa 

filmy „Dom wariatów” i „Życie we-
wnętrzne”. Tam wspólnie ze świę-
tej pamięci Jackiem Janczarskim 
zostaliśmy kierownikami literacki-
mi. Tu kończę dygresję do pytania 
o brak nadziei na studiach i odpo-
wiadam na nie. Tam w Studiu im. 
K. Irzykowskiego przeczytałem sto 
scenariuszy-debiutów młodszych 
kolegów. I na tych sto scenariuszy 
dziewięćdziesiąt dziewięć było o 
samobójstwie. Po prostu młodość 
to jest rozpacz. Dowiedziałem się 
zresztą, że osobami, które najbar-
dziej są w Polsce zagrożone popeł-
nieniem samobójstwa, są te po-
między 16 a 24 rokiem życia. No, 
więc dlaczego? Przecież są mło-
dzi. Ja się w tej grupie wtedy mie-
ściłem. To był jedyny okres kiedy 
myślałem o samobójstwie. Mówiąc 
uczciwie nigdy nie wierzyłem, że 
się na to zdobędę, ale miałem ta-
kie myśli. Odpowiedź jest taka, że 
w tym wieku wszystkiego chcemy 
a nic nie możemy. Po prostu nie 
mamy jeszcze środków na realiza-
cję różnych naszych pragnień czy 
zamierzeń. A jeśli mamy na myśli 
jakieś trudno dostępne zawody, to 
już w ogóle – mogiła... A co to do-
piero w moich czasach, kiedy ktoś 
chciał zrobić film. Dzisiaj prak-
tycznie każdy może nakręcić film. 
Jeśli się uprze, to mu się to uda. 
Natomiast w moich czasach była 
bariera zawodowa. Nie było moż-
liwości. Istniała tylko jedna szko-
ła filmowa. I nie było mowy, żeby 
zrobić film bez niej, gdzie zresztą 
setki kandydatów czekały na jedno 
miejsce, w której były selektywne 
egzaminy, tzn. po pierwszym roku 
połowa studentów z automatu wy-
latywała, a na drugim roku następ-
na połowa. Tam dopiero ludzie po-
pełniali samobójstwa w akademi-
ku po wyrzuceniu. A jak już się tę 
szkołę filmową ukończyło, to poza 

synami ministrów, droga wyglą-
dała w ten sposób, że można było 
podjąć kilka asystentur, drugich 
reżyserii, potem dopiero przycho-
dził krótki metraż, następnie go-
dzina telewizyjna. 

Następne pytanie dotyczyło 
tego, jak Marek Koterski pracu-
je nad swoimi tekstami, skąd czer-
pie inspiracje i jak wychodzi mu 
jego słynna już składnia. - Przyto-
czę zdanie św. Augustyna „Dopó-
ki mnie nie pytają, wiem”. A jak za-
czynam próbować odpowiedzieć 
na pytanie, to okazuje się, że jed-
nak nie wiem. Chciałbym odpo-
wiedzieć, z góry zastrzegając, ma-
jąc w pamięci słowa Gombrowicza 
- My możemy dużo mniemać, lub 
nie mniemać. W ogóle uważam, 
że artysta powinien zamilczeć. Jest 
ostatnią osobą, która powinna się 
wypowiadać o swojej twórczo-
ści. Ponieważ każde dzieło sztu-
ki dokonuje się w was. Wszystko 
co mogę zrobić, to dać z siebie jak 
najwięcej i zrobić najlepiej jak po-
trafię. Jeśli jeden film obejrzy kil-
kudziesięciu widzów, to będzie kil-
kadziesiąt filmów. Dla przykładu 
miałem takie sygnały od osób, któ-
re obejrzały „Dzień Świra”, że on 
za pierwszym razem ich śmieszył 
a obejrzany po latach ich smucił. 
Wszystko ma więc znaczenie dla 
odbioru – dyspozycja dnia, sytu-
acja społecznopolityczna, w jakiej 
żyjemy. W życiu miałem tylko raz 
sytuację, gdzie tekst został mi w ja-
kimś sensie podyktowany. Miano-
wicie po zrobieniu kilkunastu fil-
mów dokumentalnych, poczułem, 
że to nie jest dla mnie, zapadłem 
się na rok, siedziałem w kuchni pa-
ląc papierosa za papierosem i wy-
dawało mi się, że myślę. A tak na-
prawdę nic nie myślałem, bo by-
łem zaczadzony jak stara opona 
przed wymianą. Ale pewnego dnia 

poczułem, że ktoś mi coś dyktu-
je. Siadłem więc i zacząłem pisać 
przez półtora miesiąca. Napisałem 
w ten sposób „Dom wariatów”. I 
dopiero jak tuż przed zakończe-
niem napisawszy 80 stron pomy-
ślałem „Ojej, z tego może być film”, 
to ten wewnętrzny głos przestał 
dyktować. W ten sposób 10 stron 
zakończenia pisałem drugie dwa 
miesiące. To był jedyny taki przy-
padek. Natomiast wszystkie pozo-
stałe scenariusze były ciułaniem. 
Często słyszę o sobie, że jestem ob-
serwatorem, a tak naprawdę to ja 
w ogóle nie obserwuję. Gdy wy-
chodzę z domu to się modlę, żeby 
mnie tylko nic nie spotkało, bo z 
pewnością będzie to coś dziwacz-
nego. Dlatego piszę bardzo wol-
no, po trzy lata jeden scenariusz. 
Zapisuję go na jakichś strzępkach 
papieru. Zbiera się tego cały wo-
rek i następnie spisuję wszystko na 
komputer i zaczynam układać gru-
pami. Robię jakąś selekcję. Cho-
dzę z tym. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest odcięcie się od szu-
mu. I trzeba być cały czas na nasłu-
chu. Bo najlepsze pomysły mogą 
przyjść nawet o 12 w nocy. Nie po-
trafię przyjąć zadatku za scena-
riusz, nie potrafię wyznaczyć ter-
minu. Muszę więc czekać, bo szyb-
ciej i tak niczego nie napiszę. Tego 
procesu twórczego nie da się przy-
spieszyć. Jak tylko pomyślę o pisa-
nym przeze mnie scenariuszu, że 
już kończę, to nagle na drugi dzień 
okazuje się, że jednak stoję. Dla-
tego najważniejsze są pokora, na-
słuch i gotowość na jakieś znaki, z 
których wypłynie pointa – stwier-
dził reżyser „Nic śmiesznego”.

Od publiczności padło również 
do M. Koterskiego pytanie, o to, 
co go najbardziej fascynuje, nur-
tuje, czego się lęka i co go boli. - 
Najpierw moja mam urodziła lęk, 

a chwilę potem mnie. A co mnie 
fascynuje? Najbardziej mnie fascy-
nuje, jak coś mnie fascynuje. Sama 
fascynacja – stwierdził krótko M. 
Koterski.

Twórcę „Domu wariatów” zapy-
tano także o to, które swoje filmy 
uważa za najważniejsze.

Wszystkie moje filmy kocham, 
jak swoje dzieci. Niektórym naj-
więcej zawdzięczam jeśli chodzi 
o zaistnienie zawodowe, jak np. 
„Dzień Świra”. Do czasu tego fil-
mu czułem, że kopię się z gumo-
wą ścianą. Ta ściana nic a nic nie 
puszczała. Odbierałem gratulacje 
w ubikacjach od jakichś ludzi, któ-
rzy bali się publicznie gratulować. 
W środowisku o mnie wiedziano, 
ale nie miałem poczucia, że jestem 
po drugiej stronie tego spełnienia, 
zaistnienia naprawdę, bezpieczeń-
stwa finansowego. Tak więc, raz 
jeszcze mogę stwierdzić, że naj-
więcej zawdzięczam „Dniu Świra”, 
najbardziej lubię „Nic śmiesznego” 
- także dlatego, że była to produk-
cja ideału, wyśniona, bez jedne-
go zgrzytu, tak się może rzeczywi-
ście chyba tylko raz w życiu przy-
darzyć. Jestem też bardzo dum-
ny z filmu „Baby są jakieś inne”. 
Przyszedł do mnie Jurek Zieliń-
ski, który 20 lat robił filmy w Hol-
lywood i po przeczytaniu scenariu-
sza wszedł do pokoju i powiedział 
- „Marek, powiem ci tak, tego fil-
mu zrobić się nie da”. A ja mu na 
to odpowiedziałem - „No, właśnie. 
I dlatego będziemy go robić”. W 
tym filmie, jak wiadomo, dwóch 
facetów jedzie samochodem i roz-
prawia o kobietach. W weekend 
otwarcia było na nim ćwierć mi-
liona widzów, a w tym samym cza-
sie pewien widowiskowy film, któ-
rego tytułu nie wymienię, miał 50 
tys. widzów. 

Natomiast najważniejszym fil-
mem, jaki zrobiłem, jest „Wszy-
scy jesteśmy Chrystusami”. Do 
tego czasu robiłem filmy głów-
nie dla siebie. Przy „Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami” natomiast po 
raz pierwszy miałem poczucie mi-
sji, że zrobiłem go dla innych ludzi. 
Mam od terapeutów wiadomości, 
że ten film ratuje życie. Największą 
jednak nagrodą było dla mnie, gdy 
wróciłem z premiery „Wszyscy je-
steśmy Chrystusami” i na automa-
tycznej sekretarce miałem nagrany 
taki telefon: „Proszę pana. Mam 20 
lat. Mam na imię Sylwia. Pan mnie 
nie zna. Dzięki temu filmowi prze-
baczyłam mojemu ojcu.” - powie-
dział reżyser, po czym widownia 
nagrodziła artystę owacją.

Piotr Słomski

Marek Koterski w trakcie spotkania z widownią festiwalu Lato z Muzami 2016
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Jacek malanowski z kontraktem w FC Strausberg e.V.

Będę dopingował Pomorzanin
Oberliga nOFV-nord nie jest może bundesligą, jednak patrząc na poziom ligi niemieckiej oraz profesjonalizm w niższych ligach, nowy klub Jacka Mala-
nowskiego jakim będzie FC Strausberg e.V., to na pewno duże wyzwanie dla wychowanka Pomorzanina nowogard. Wierzymy, że Jacek Malanowski wy-
walczy sobie miejsce w wyjściowej jedenastce u naszych zachodnich sąsiadów i wciąż będzie rozwijał się w swoim bramkarskim rzemiośle. 

O tym, że bramkarz Pomorza-
nina najprawdopodobniej zmie-
ni barwy klubowe, było wiadomo 
już od jakiegoś czasu. Wiedział 
o tym zarówno trener Zbigniew 
Gumienny, jak i prezes Marcin 
Skórniewski. Dla klubu będzie to 
z pewnością strata wartościowe-
go bramkarza, jednak prezes Po-
morzanina patrzy na ten transfer 
jeszcze przez inny pryzmat. - Ten 
transfer pokazuje tylko, że potrafi-
my wyszkolić w Nowogardzie za-
wodnika, któremu kluby oferują 
profesjonalny kontrakt. Cieszę się, 
że Jacek będzie mógł rozwijać się w 
Niemczech i wiem, że nie ma za-
miaru zamykać się na swój macie-
rzysty klub. Jeśli tylko Jacek zechce 
wrócić do Pomorzanina, to zawsze 
będzie mógł to zrobić – zapewnia 
Marcin Skórniewski. 

FC Strausberg e.V. występuje w 
Oberlidze NOFV-Nord, wyższy-
mi strzeblami rozgrywkowymi są 
jeszcze: Regionalliga, 3. Liga, 2. 
Bundesliga i Bundesliga. Licząc 
te przedziały, można powiedzieć, 
że Oberliga to odpowiednik na-
szej 5 ligi - nic bardziej mylnego, 
gdyż kluby występujące w Obe-
rlidze posiadają profesjonalne za-
plecze treningowe i mogą zaofero-
wać swoim piłkarzom zawodowe 
kontrakty. Sam Jacek Malanowski 
opowiadając nam o kulisach tego 
transferu przyznaje, że poczuł się, 
jakby został rzucony na głębo-
ką wodę. - Mam znajomego z cza-
sów gdy grałem w juniorach Pogo-
ni, który poszedł grać do Niemiec. 
Ten mój kolega ma swojego mana-

gera, który załatwił mu jego kon-
trakt. Gdy z nim rozmawiałem za-
pytałem go, czy jego manager nie 
spróbowałby również załatwić mi 
angaż w Niemczech. Zdołał zna-
leźć dla mnie klub i w taki sposób 
trafiłem do FC Strausberg, ale po-
wiem szczerze, że od razu wrzucił 
mnie na głęboką wodę, bo to jest 
Oberliga, patrząc na poziomy, to 
taki odpowiednik powiedzmy II-
-III Ligi Polskiej. Ja dużo czasu po-
święcałem pracy, miałem też uraz, 

straciłem mnóstwo godzin na tre-
ningach, dlatego ten poziom roz-
grywek troszkę wydał mi się zbyt 
wysoki, ale spróbowałem swoich 
sił. Przez tydzień jeździłem na ta-
kie testy, czyli przechodziłem ogól-
ne treningi bramkarskie, wystąpi-
łem w meczu kontrolnym i już po 
tygodniu wiedziałem, że chcą mnie 
w swoim zespole, że są bardzo za-
dowoleni i w sumie doszło do tego, 
że zechcieli podpisać ze mną kon-
trakt. W przyszłym tygodniu spi-

szę z klubem profesjonalne umowy 
i na tym się to zakończy. Teraz jeż-
dżę na treningi cztery razy w tygo-
dniu po 150 km od Szczecina, do-
jeżdżam jeszcze z trzema piłkarza-
mi ze Szczecina i FC Strausberg, w 
tym celu udostępnił nam klubowy 
samochód, oczywiście zawsze za-
tankowany – opowiada Jacek Ma-
lanowski. 

Wychowanek Pomorzanina nie 
mógł wyjść z zachwytu opisując 
bazę treningową, jaką oferuje ten 
„pięcioligowy” w Niemczech klub. 
Warunków z jakimi spotkał się 
Nowogardzianin, mogliby Niem-
com pozazdrościć kluby nawet 
z zaplecza polskiej Ekstraklasy. 
- Mamy jedną płytę główną, któ-
ra jest równa jak blat stołu, sama 
równiutko wykoszona trawa, bez 
ani jednej kępki. Około 6 km od 
stadionu jest wielki plac, taki zbiór 
obiektów sportowych, sztuczne bo-
iska do treningów, korty tenisowe 
itd. W szatni każdy ma swoją szaf-
kę i półkę na sprzęt, na starcie oczy-
wiście dostaliśmy cały sprzęt jaki 
tylko potrzebowaliśmy. Wychodząc 
na trening zawsze jest przygotowa-
ny stół z różnymi owocami  i sło-
dyczami, jest wszystko czego czło-
wiek może sobie życzyć, według 
mnie wygląda to bardzo profesjo-
nalnie, tak sobie wyobrażałem pro-
fesjonalny klub – opowiada Jacek 
Malanowski. 

Nowogardzki bramkarz o miej-
sce w wyjściowej jedenastce bę-
dzie rywalizował z dwoma nie-
mieckimi golkiperami. Jeden z 
nich to miejscowy piłkarz, któ-

ry pozostał w klubie i pełnił rolę 
zmiennika. Trudniejszym rywa-
lem z pewnością będzie golkiper z 
wyższej ligi, zawodnik Union Ber-
lin, który złapał poważną kontu-
zję, przez pół roku nie grał i teraz 
w FC Strausberg będzie chciał od-
budować swoją formę. Ten bram-
karz z nowym klubem Malanow-
skiego związał się jedynie na pół 
roku. Wychowanek Pomorzani-
na jednak czuje się na siłach aby 
wywalczyć wyjściowy skład, tym 
bardziej, że jako „jedynka” bronił 
już w sparingach. -  Przedwczo-
raj graliśmy sparing to wyszedłem 
w pierwszym składzie, co napawa 
mnie optymizmem. Zagrałem bez 
straty gola, ale ciężko jest mi na ra-
zie powiedzieć coś o poziomie, gdyż 
nie graliśmy sparingów z silniejszy-
mi drużynami, tylko z niżej noto-
wanymi, z którymi wysoko wygry-
waliśmy. Myślę, że się pokazałem z 
dobrej strony, nie miałem za wiele 
okazji do bronienia, ale obroniłem 
m.in. akcje sam na sam, innym ra-
zem wybroniłem groźny strzał – 
relacjonuje Jacek Malanowski. 

Piłkarz z Nowogardu ciepło wy-
powiada się o Pomorzaninie i nie 
wyobraża sobie sytuacji, w której 
nie mógłby wrócić do klubu z ro-
dzinnego miasta. Bramkarz od-
niósł się również do szans Pomo-
rzanina w nadchodzącym sezonie 
i przyznał, że przez cały czas bę-
dzie śledził wyniki swoich kole-
gów. - Oczywiście nie mam zamia-
ru zamykać sobie drogi do powro-
tu, dogadujemy się z tym kontrak-
tem i to będzie chyba tylko rocz-
ne wypożyczenie, nie wiem co bę-
dzie za ten rok, czy wywalczę miej-
sce w składzie, a nie chcę też zostać 
na lodzie. Na pewno będę śledził 
wyniki Pomorzanina, kiedy tylko 
będę miał wolne, to przyjadę na 
mecz i będę dopingował naszą dru-
żynę. Jeśli chodzi o szansę Pomo-
rzanina w regionalnej okręgówce, 
to ja obstawiam awans. Wrócił Ka-
mil Lewandowski, wrócili też inni 
chłopacy, widać po sparingach, że 
strzelamy bramki, coś się zmieniło 
na lepsze, także jeśli klub ściągnie 
jeszcze kogoś wartościowego aby 
się wzmocnić, to awans jak najbar-
dziej powinien być w zasięgu ręki – 
kończy Jacek Malanowski. 

Wierzymy, że bramkarz z No-
wogardu wywalczy miejsce w 
podstawowym składzie FC Straus-
berg e.V. i rozwinie swoje umiejęt-
ności, co w przyszłości zaowocu-
je być może kontraktem do jesz-
cze silniejszej ligi. 

KR 
Wychowanek Pomorzanina już niebawem będzie bronił bramki FC Strausberg e.V. w niemieckiej Oberlidze

Jacek Malanowski nie ma zamiaru zapominać o swoich kolegach z Pomorzanina. 
Zapewnia, że przez cały czas będzie śledził wyniki macierzystego klubu
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Wiktoria córka Bożeny 
Mrówka ur. 18-07-2016 z 
Łęgna

Nikodem syn Emilii Ta-
borskiej ur. 18-07-2016 z 
Radowa

Nela córka Sylwii i Krzysz-
tofa ur. 14-07-2016 z Kło-
dzina

Eryk syn Eweliny Bilskiej 
ur. 15-07-2016 z Golenio-
wa

IV Pielgrzymka Biegowa z okazji Światowych dni młodzieży

Pobiegną przez nowogard i błotno
W nocy z soboty na niedzielę (23-24 lipca), przez nowogard oraz błotno przebiegnie grupa pielgrzymów, którzy startując w Policach, planują dobiegnąć 
28 lipca na Krakowskie błonia, aby uczestniczyć w Światowych dniach Młodzieży. Organizatorzy informują, że każdy choćby na krótki odcinek może do-
łączyć do grupy pielgrzymów. 

IV Pielgrzymka jest kontynu-
acją pomysłu Wiesława Kotar-
skiego, który narodził się 18 lat 
temu i trwa do dzisiaj. Do prze-
biegnięcia biegacze mają 1300 km. 
Wystartują 23 lipca z Polic, a 28 
lipca będą w Krakowie na Świa-
towych Dniach Młodzieży. Piel-
grzymi przez Nowogard przebie-
gną w nocy z soboty na niedzielę 
(23-24 lipca), po tym jak pokona-
ją 57 km łącznie na odcinkach w 
Szczecinie, Kliniskach Wielkich, 
Strumianach oraz Łęczycy, star-
tując w Policach o godzinie 19:00. 
Następnie o godzinie 00:25 wy-
startują z Maszewa aby pokonać 8 
km, później czekać ich będzie 10 
km od Jenikowa do Nowogardu. 
Nowogardzki etap, który pobie-
gnie drogą krajową nr 106 liczył 
będzie 14 km, od wjazdu do No-
wogardu ze strony Stargardu, czy-
li pielgrzymi kierując się do Błot-
na, pobiegną również przez m.in. 
Karsk i Ogorzele. Pielgrzymka w 
Nowogardzie ma pojawić się o go-
dzinie 02:25. Następnie o godzinie 
03:15 biegacze pojawią się w Błot-
nie, gdzie w sumie pokonają dro-
gą nr 106- 10 km odcinek. - Gru-
pa biegaczy liczy 16 osób, w tym 
pracownicy Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” SA. Biegacze 
pobiegną, jak zawsze w sztafecie: 1 
biegacz w asyście rowerzysty, będą 
się zmieniać co około 12 km. Od 
drugiej doby biegacz będzie biegł 
24 km i tyle samo na rowerze - re-
lacjonuje Zbigniew Pokrzywiński, 
trzykrotny uczestnik pielgrzymki.

Biegacze będą mieli również 
do dyspozycji 2 busy. Uczestnicy 
Pielgrzymki Biegowej, jak zawsze 
będą zwiedzać bazyliki, sanktu-
aria i inne święte miejsca. Naj-
pierw biegacze z Polic pobiegną 
do Bałtyckiego Krzyża Nadziei w 
Pustkowie nad Morzem Bałtyc-
kim, skąd trasa prowadzić będzie 
do Krzyża na Giewoncie. Piel-
grzymi będą się modlić przy obu 
krzyżach, by w ten symboliczny 
sposób połączyć w duchu chrze-
ścijańskim polskie morze z polski-
mi górami. Osoby biorące udział 
w biegu zabiorą ze sobą figurkę 
papieża Jana Pawła II. Modlitwa i 
bieg odbędzie się także w intencji 
chorego Kubusia.

Pielgrzymkę Biegową Police- 
Kraków 2016, rozpocznie 23 lip-
ca 2016r Msza św. w intencji bie-
gaczy w Kościele pw. Św. Kazi-
mierza Królewicza w Policach, 
o godz. 18:00. Następnie uczest-
nicy spotkają się pod figurą Św. 

Jana Pawła II i o godz. 19:00, roz-
poczną bieg. Głównym inicjato-
rem i kierownikiem Pielgrzym-
ki Biegowej jest Wiesław Kotar-
ski. - Zapraszamy wszystkich bie-
gaczy do przyłączenia się do Nas 
w trasie i przebiegnięcia z nami 

kilku kilometrów. Pragniemy złą-
czyć naród w jedność i modlić się 
wspólnie o nasze intencje. Doda-
cie nam sił, odniesiecie niezapo-
mnianych chwil i emocji. Mapkę 
i harmonogram trasy znajdziecie 
w załączniku. Do zobaczenia na 
trasie – mówi Zbigniew Pokrzy-
wiński. 

 Dodajmy, że będzie to już 
czwarta Pielgrzymka Biegowa, 
podczas której biegacze pobiegną 
oddając cześć pamięci Św. Jana 
Pawła II. Pielgrzymka związana 
jest z obchodami Światowych Dni 
Młodzieży Karków 2016. Przypo-
mnijmy, że I Pielgrzymka Police-
-Watykan odbyła się w 2000 r., z 
okazji 80-tych urodzin Jana Paw-
ła II, gdzie policcy biegacze poko-
nali w 10 dni 2400km. Na mecie w 
Watykanie Ojciec Święty przyjął 

wszystkich na audiencję. II Piel-
grzymka Wadowice- Police zorga-
nizowana w 2000r, z okazji 90-tej 
rocznicy Jana Pawła II, 750 -lecie 
nadania praw miejskich Policom 
oraz 10-lecie pielgrzymki biego-
wej Police-Watykan. Podczas tra-
sy biegu Wadowice- Police bie-
gacze prosili o szybszą beatyfika-
cję Jana Pawła II. III Pielgrzym-
ka Police - Watykan odbyła się w 
2014r, z okazji Kanonizacji Jana 
Pawła II. Trasa liczyła 2500km. Po 
dobiegnięciu do Watykanu ocze-
kiwał na sportowców arcybiskup 
Edward Nowak, który oprowa-
dził policzan po Bazylice Św. Pio-
tra. Biegacze prosili o uzdrowienie 
Klementynki Kowalskiej - jak się 
okazało - prośba została wysłu-
chana. KR

Pielgrzymka Biegowa kierująca się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przez 
Nowogard i Błotno przebiegnie w nocy z soboty na niedzielę

Pamiątkowe zdjęcie z I Pielgrzymki Police - Watykan, która odbyła się w 2000 roku
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Nasze gorące gratulacje
z powodu osiągnięcia tak ważnego etapu.

Niech Wasze małżeństwo
będzie zawsze takie jak dotychczas.

Stanisławie i Konstantemu Łatka
z oKazJi 40 RoCzNiCy śluBu

moc najserdeczniejszych życzeń
składa

siostra Wiesia z całą rodzinką

z oKazJi 50 uRoDziN 

dla Pani 
Grażyny Rynkiewicz

wielu łask Bożych, 
nieustającej opieki Matki Bożej, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności

życzy 
zespół Caritas przy parafii WNMP oraz pielgrzymi

zapraszamy na mszę Św. 
o godz. 18.00 w sobotę 23.07.2016

ŻYCzeNIa

reklama

Pomorzanin remisuje w Stepnicy

Kolejny powrót do składu
We wtorek (19 lipca), o godzinie 18:45, na stadionie w Stepnicy, Pomorzanin nowogard 
rozgrywał mecz sparingowy z tamtejszym zalewem. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. 
W składzie nowogardzkiej drużyny pojawił się natan Wnuczyński, który nie grał w minio-
nym sezonie. 

zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 2:2 (0:1) 
Gole: Kamil Lewandowski, Damian Kosior
Skład: Adam Łuczak – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Paweł 

Królik, Adrian Wasyluk – Adam Mańka, Fernando Maia Batista, Kamil 
Lewandowski, Konrad Adamek, Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz; 
zmiany: Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Paweł 
Jeziorski, Michał Teodorczyk, Jakub Zdeb. 

W Stepnicy trener Zbigniew 
Gumienny mógł skorzystać z 
usług Gracjana i Natana Wnu-
czyńskich. Szczególnie jeśli cho-
dzi o młodszego z braci, jest to 
dobra wiadomość, gdyż w minio-
nym sezonie zabrakło go w ze-
spole Pomorzanina. Na ławce re-
zerwowych zasiadł również Jakub 
Zdeb. Utalentowany wychowanek 
Pomorzanina, który obecnie za-

kończył karierę juniorską w Salo-
sie Szczecin, raczej nie wzmocni 
Pomorzanina, ale obecnie będąc 
„wolnym agentem”, zagrał w bar-
wach macierzystego klubu. Mię-
dzy słupkami zabrakło Jacka Ma-
lanowskiego, który przenosi się 
do ligi... niemieckiej. Malanowski 
od przyszłego sezonu powalczy 
o miejsce w składzie drużyny FC 
Strausberg e.V. (więcej na ten te-

mat w odrębnym artykule). Bram-
ki Pomorzanina w sparingu z Za-
lewem strzegł Adam Łuczak, któ-
ry wraz z Michałem Piątkowskim 
i być może trzecim bramkarzem z 
drużyn młodzieżowych, powalczy 
o to kto będzie numerem jeden na 
ten sezon.  

Pierwsza połowa nie obfitowa-
ła w liczne sytuacje strzeleckie. 
Bramka padła dopiero pod ko-

niec tej odsłony, a zdobył ją po 
ładnej indywidualnej akcji Kamil 
Lewandowski, który minął kilku 
rywali i precyzyjnym strzałem w 
krótki róg pokonał golkipera go-
spodarzy. Po zmianie stron Za-
lew doprowadził do wyrównania, 
po tym, jak jeden z zawodników 
miejscowych przerzucił futbolów-
kę na drugą stronę boiska, a jego 
klubowy kolega uderzył po dłu-
gim rogu, nie dając szans bram-
karzowi Pomorzanina. Nowogar-
dzianie po raz drugi objęli pro-
wadzenie. Tym razem rzut wol-
ny z okolic pola karnego wyko-
nywał Adam Mańka, a jego pre-
cyzyjne dośrodkowanie wykorzy-
stał strzałem głową Damian Ko-
sior, który w drugiej części gry po-

jawił się na boisku. Na kilka mi-
nut przed końcem meczu Zalew 
ponownie wyrównał. Tym razem 
to gospodarze wykonywali rzut 
wolny, po którym piłkarz ze Step-
nicy posłał w pole karne głębokie 
dośrodkowanie, nikt nie przeciął 
lotu piłki, która wpadła po dłu-
gim rogu do bramki przyjezd-
nych. Spotkanie zakończyło się 
sprawiedliwym remisem, a trener 
Zbigniew Gumienny mógł przyj-
rzeć się kolejnym piłkarzom swo-
jego zespołu. 

Przypominamy, że w sobo-
tę, o godzinie 15:00, na stadionie 
w Nowogardzie zespół Pomorza-
nina rozegra mecz sparingowy z 
niemieckim Doberaner FC.  KR

Jakub Zdeb, który zagrał w sparingu z Zalewem Stepnica, wciąż poszukuje klubu i 
najprawdopodobniej nie będzie występował w Pomorzanine
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Nikola Wielowska srebrna w wielkim finale mini Tour de Pologne

5 medali Chrabąszczy
W poniedziałek (18 lipca), odbył się ostatni 6 etap nutella Mini tour de Pologne, który zarazem był wielkim finałem w walce o Puchar Młodzików. Po zwy-
cięstwach w Katowicach i nowym Sączu, nikola Wielowska wystąpiła w krakowskim finale, gdzie wywalczyła srebrny medal, tym samym zostając wicemi-
strzynią młodzieżowego tour de Pologne. 

Przypomnijmy, że Nikola Wie-
lowska z klubu LKK Chrabąszcze 
Nowogard wygrała drugi etap TdP 
rozgrywany w dniu 13 lipca w Ka-
towicach, następnie zwyciężyła 14 
lipca, w 3 etapie rozgrywanym w 
Nowym Sączu. Dzięki temu Lang 
Team opłacił Nikoli pobyt w Kra-
kowie, aby zawodniczka mogła 
wystartować w 6 etapie rozgry-
wanym w miniony poniedziałek, 
który był wielkim finałem mło-
dzieżowego Tour de Pologne.

W Krakowie wystartowało 25 
czołowych młodzików oraz 25 
czołowych młodziczek, którzy zo-
stali wyłonieni podczas poprzed-
nich pięciu etapów, zatem o koń-
cowe zwycięstwo walczyli najlepsi 
z najlepszych. Kolarze zebrali się 
na linii startu na Rynku Głównym 
w Krakowie. Młodziczki rywali-
zowały na dystansie 16 kilome-
trów. Zawodniczka z Nowogar-
du dystans ten pokonała z czasem 
0:29:54, który zapewnił jej srebr-
ny medal. Nikola Wielowska zło-
to przegrała zaledwie o 1 sekun-
dę z Zuzanną Olejniczak z Kolar-
skiego Klubu Sportowego Gostyń. 

Na 3. miejscu uplasowała się Olga 
Wankiewicz z Copernicus Aka-
demia M. Kwiatkowskiego. Śred-
nia prędkość tego wyścigu wynio-
sła 32,12 km/h. Był to zatem trzeci 
medal wywalczony przez Nikolę 
Wielowską podczas Nutella Mini 
Tour de Pologne. 

Przypomnijmy, że w tej edy-
cji młodzieżowych etapów TdP, 
trener Ryszard Posacki wystawił 
do walki czterech kolarzy, oprócz 
Nikoli Wielowskiej wystarto-
wali jeszcze: Jacek Fecak (mło-
dzik), Hubert Grygowski (Żak) i 
Norbert Strojny (Żak). W sumie 
Chrabąszcze przywieźli do No-
wogardu 5 medali, w tym trzy zło-
te i dwa brązowe: Nikola Wielow-
ska (Katowice – złoto, Nowy Sącz 
– złoto, Kraków - srebro), Hubert 
Grygowski (Katowice – srebro, 
Nowy Sącz – złoto). Gratuluje-
my naszym młodym reprezentan-
tom oraz dziękujemy im za świet-
ne wyniki, dzięki którym w Polsce 
znów było głośno o nowogardz-
kich kolarzach, jednocześnie ży-
cząc im dalszego rozwoju i jeszcze 
większych sukcesów. KR

Nikola Wielowska - na zdjęciu piąta z prawej, znalazła się w gronie najlepszych młodziczek z całej Polski i wywalczyła srebrny 
medal Nutella Mini Tour de Pologne

kNaGa zaprasza

na zakończenie kursu 
- regaty na jeziorze
Już w najbliższą niedzielę, tj. 24 lipca, na jeziorze nowogardzkim, odbędą się regaty kończą-
ce trwające od kilku dni zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży.

Jak już informowaliśmy, szko-
lenie w kategorii Junga&kadet, 
prowadzi Klub Żeglarski „KNA-
GA”. Bierze w niej udział 34 dzie-
ci, dziewczęta i chłopcy w wieku od 
7 do 12 lat. Kurs rozpoczął się w 15 
lipca. W jego trakcie dzieci poznają 
teoretyczne oraz praktyczne pod-

stawy żeglowania, pod czujnym 
okiem Wojciecha Paluszkiewicza, 
instruktora sekcji żeglarskiej z Pa-
łacu Młodzieży w Szczecinie.

Szkolenie zakończy się regata-
mi, podczas których kursanci wy-
każą się zdobytą wiedzą. Odbędą 
się one w najbliższą niedzielę, 24 

lipca, w godz. 12ºº - 16ºº (biegi eli-
minacyjne) i  16ºº - 17ºº (biegi fi-
nałowe).

W imieniu organizatorów za-
praszamy serdecznie mieszkań-
ców Nowogardu do przybycia na 
regaty i dopingowania młodych 
adeptów żeglarstwa. MS

Młodzi adeptci żeglarstwa podczas zajęć praktycznych na nowogardzkim jeziorze.

Odkręcamy, zbieramy, 
pomagamy!!!
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P10.2.ś-czb.d/o

usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

A11.4.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Hurtownia materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPrzeda 
OkazYJNIe I TaNIO 

II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 212 m2, 

indywidualne ogrzewanie 
i oświetlenie, idealne na 

działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204

Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928

reklama

kącik kolekcjonera

Polska reprezentacja Olimpijska
Klub kolekcjonera, Koło numizmatyczne nowogard, wzbogaciło swoje zbiory o monetę 
okolicznościową upamiętniającą „Polską reprezentację Olimpijską rio de Janeiro 2016”. 
Moneta ma nominał 10 zł, a jej nakład przewidziano do 30 000 sztuk.  

- Polska na letnich igrzyskach 
olimpijskich zadebiutowała w roku 
1924 w Paryżu. Debiut był udany, 
przyniósł biało-czerwonym dwa 
medale – srebrny drużyny kola-
rzy torowców i brązowy – jeźdźca 
Adama Królikiewicza w konkursie 
skoków. Odtąd reprezentanci Pol-
ski uczestniczyli już we wszystkich 
igrzyskach letnich (z wyjątkiem 
rozgrywanych w Los Angeles w 
roku 1984, gdy absencję spowodo-
wały względy polityczne). Pierwszy 
złoty medal dla naszych barw wy-
walczyła w Amsterdamie (1928 r.) 
dyskobolka – Halina Konopacka. 
Na igrzyskach letnich nasi spor-
towcy zdobyli łącznie 271 medali 
(w tym 64 złote, 82 srebrne i 125 
brązowych), a największy w tym 
udział mają lekkoatleci, pięściarze, 
zapaśnicy i szermierze. Najwięcej 
medali – 32, biało-czerwoni przy-
wieźli z Moskwy (1980), najwię-
cej złotych – bo 7,  z: Tokio (1964), 
Monachium (1972), Montrealu 
(1976) i Atlanty (1996). Począw-
szy od Aten (2004) kolejne igrzyska 
wzbogacały nasz dorobek tylko o 
10 olimpijskich krążków, a i pozy-
cja Polski w rankingu światowym 
słabła. Jedną z przyczyn jest zmia-
na „geografii” światowego sportu – 
powstało wiele nowych, samodziel-
nych państw. Silnie rozwinął się 
sport w Azji i Afryce, przez co trud-
niej o medalowe zdobycze. Dłuższa 

jest też – zwłaszcza dla zawodni-
ków z Europy – droga do udziału w 
igrzyskach. Wiedzie przez złożony 
system kwalifikacji. Liczymy jed-
nak na udane występy biało-czer-
wonych i złamanie bariery dziesię-
ciu medali. Igrzyska w Rio de Ja-
neiro (5-21 sierpnia 2016 r.) będą 
pierwszą taką imprezą w Ameryce 
Południowej i mimo 5-godzinnej 
różnicy czasu – na pewno wzbu-
dzą nad Wisłą wielkie zaintere-

sowanie. Nie tylko wśród kibiców 
sportu – tak o Polakach na igrzy-
skach pisze w broszurze informa-
cyjnej NBP Henryk Urbaś, z Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. 

Informacje te dotyczą wpro-
wadzonych do obiegu przez Na-
rodowy Bank Polski monet „Pol-
ska Reprezentacja Olimpijska Rio 
de Janeiro 2016”, złotą o nomina-
le 200 zł oraz srebrną o nominale 
10 zł, którą nabyło nowogardzkie 
Koło numizmatyczne. Na awer-
sie monety srebrnej przedstawio-
no stylizowany zarys toru, po któ-
rym obraca się zawodnik rzuca-
jący młotem, odwzorowanie jego 
postaci oraz układ gwiazd wid-
niejący na fladze Brazylii. Z kolei 
na rewersie ukazano Polski Sym-
bol Olimpijski, stylizowany wi-
zerunek zawodniczki rzucającej 
młotem oraz odwołanie do bra-
zylijskiej przyrody. Moneta zosta-
ła wykonana ze stopu metalu Ag 
925/1000, przy użyciu stempla lu-
strzanego. Wyprodukowana zo-
stała przez Mennicę Polską S.A., 
w nakładzie do 30 000 sztuk, na 
zlecenie Narodowego Banku Pol-
skiego. Projektantem monety jest 
Robert Kotowicz.  KR

Polska Reprezentacja Olimpijska, Rio 
de Janeiro 2016, 10zł - Awers

Polska Reprezentacja Olimpijska,  Rio 
de Janeiro 2016, 10 zł - Rewers

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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OGŁO Sze NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
OFERTY TYGODNIA:
NOWOGARD MIESZKANIA

bezczynszowe dwupokojowe, I piętro; CENA:  134 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, II piętro; CENA: 135 000 zł

nowoczesne dwupokojowe, parter; CENA:  142 000 zł

bezczynszowe dwupokojowe, parter; CENA:  125 000 zł
Tylko u Nas wyjątkowe oferty !

tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Wymagania: 
- mile widziane prawo jazdy kat. C+E 
- doświadczenie w rolnictwie
- mile widziana obsługa 
  ładowarki teleskopowej
Oferujemy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

zatrudni 
traktorzystę

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIeruCHOmOŚCI
•	 PIB “PrO-Bud” s.c. informuje, że 

sprzeda mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usługa-
mi w parterze przy ul. dąbrowszcza-
ków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w dobropolu (gmina 
dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 
881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z ga-
rażem w Nowogardzie. Tanio. 600 177 
163

•	 Sprzedam pilnie całe pietro kamieni-
cy z mieszkaniem i pomieszczeniem 
po byłej przychodni lekarsko-stoma-
tologicznej o pow. ok. 300m2 w do-
brej Nowogardzkiej. Idelana na ho-
tel, przedszkole, działalność gospo-
darczą. Cena do uzgodnienia. 511 
505 391 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, 
I piętro, parking. 501 549 818

•	 Sprzedam garaż Bema. 660 143 840

•	 Sprzedam kawalerkę do remontu 32 
m2 z piwnicą i szopką w Nowogardzie 
ul. Młynarska. Tel. 785 600 270 lub 601 
424 982

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta.  697 999 578

•	 Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położone. 91 
39 21 430, 696 404 840

•	 Sprzdam mieszkanie na Armii Krajowej. 
697 720 406 

•	 Sprzedam kawalerkę, 723 777 511

•	 Sprzedam mieszkanie 60 m, I piętro. 
782 180 185

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
53,61 m2, dwa pokoje, I piętro Grzę-
zno (nowe bloki) cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151 

•	 Sprzedam pół domu – tanio. 664 457 
879, 517 932 281 

•	 Sprzedam mieszkanie na wsi. 884 246 
079 

•	 Sprzedam garaż Bema. 697 612 802 

•	 Do wynajęcia garaż ul. Luboszan. 601 
587 438 

•	 Poszukuje pokoju do wynajęcia. 573 
232 077

•	 Szukam do wynajęcia mieszkania dwu-
pokojowego na dłuższy czasu w Nowo-
gardzie lub w Goleniowe. 721 130 890

•	 Sprzedam mieszkanie 150 tys. 517 503 
673 

•	 Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe mieszka-
nie. 695 264 677 

•	 lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 66 
25 68 916

mOTOrYzaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam Skodę Oktavię poj. 1.6, ben-
zyna, przebieg 184 000km, rok produk-
cji 1999, kombi, dodatkowo komplet 
opon zimowych na stalowych felgach. 
507 100 280 

•	 Kupię przyczepkę do samochodu jedno-
osiową. Tel. 91 38 325 25 

•	 Sprzedam Fiat Doblo 2003, pięciooso-
bowy, minibus, Cena 4000 zł. 667 17 12 
83 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 036 

086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

•	 Koszenie łąk, belowanie, zgrabianie, 
mulczowanie. 508 404 704 

•	 Precyzyjny siew kukurydzy, rzepaku, 
koszenie łąk i zbiór, orka, talerzowanie, 
FHUP MICHLAS. TEL.508 503 650

•	 Sprzedam owies, jęczmień cena 500 zł/
tonę. Tel. 660 332 798 

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metrową pod-
wieszaną, redełka trójki, pług trzyskibo-
wy OVERUM. 661 751 296

•	 Sprzedam gęsi żywe i skubane. Tel 781 
744 340

•	 Sprzedam prese belującą, pług trzyski-
bowy obracany i siewnik do zboża. 781 
744 340 

•	 Sprzedam jęczmień zeszłoroczny. 531 
741 232 

•	 kopaczkę dwurzędową, siewnik zbo-
żowy Poznaniak, sadzarka do ziemnia-
ków lewarotowa, sadzarka dwurzędo-
wa, pług trzyskibowy, redło trzyrzędo-
we. 603 363 207, 601 577 365 

•	 Sprzedam przyczepę do przewozu 
koni lub bydła zarejestrowaną. Tel. 
793 836 238

 uSŁuGI
•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma uSŁuGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe dYWaNÓW, 
WYkŁadzIN, TaPICerkI meBlOWeJ 
SamOCHOdOWeJ/ SkÓrzaNeJ ma-
TerIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ 
/ laNOlINĄ/SPrzĄTaNIe: CzYSzCze-
NIe FuG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia mieszkań. 601 
56 73 69 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070 

•	 Usługi koparko-ładowarką. Firma „Syn-
bud”. 669 123 127

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE DO ZALI-
CZEŃ I EGZAMINÓWPOPRAWKOWYCH 
DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW tel. 
600 924 128 mail: iwonand1@wp.pl

•	 Usługi ogrodnicze glebogryzarka, ko-
szenie trawy, żywopłoty i inne. 500 789 
687 

•	 korepetycje z matematyki, przygoto-
wanie do matury poprawkowej. 511 
875 301 

•	 Usługi ogólnobudowlane, remonty. 667 
17 12 83

•	 Profesjonalne usługi kosiarskie – kosze-
nie trawników działek i prywatnych po-
sesji. Dzwoń : 571 213 107

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 zatrudnię do sklepu spożywczo-mo-
nopolowego. 797 394 807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego, wy-
magana umiejętność obsługi kasy fi-
skalnej. 603 688 266

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobudow-
lanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. Kon-
takt: 603 948 214, 663 161 899

•	 Pracownik, mechanik samochodowy, 
na serwis ogumienia, Żabowo 9a. 91 39 
106 08

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej 
(pana) na weekendy. 724 348 596 

•	 Zatrudnię stolarza oraz osoby do pomo-
cy w zakładzie stolarskim. 503 064 687 

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. Tel.601 470 260

•	 Zatrudnię na czas wakacji mechanika 
samochodowego – ucznia. 509 528 688

•	 Praca od zaraz usługi remontowo-bu-
dowlane. 697 329 453 

•	 Zatrudnię kierowcę z prawo jazdy kat. 
D (może być rencista lub emeryt). 601 
893 514

•	 Zatrudnię pracownika do malowania 
mebli (lakiernik samochodowy lub me-
blowy) 601 587 438 

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika mura-
rza. 501 549 756

•	 Szukam opiekunki dla kobiety 80 lat od 
08.08 – 13.08. 2016r. Na Osiedlu Bema. 
665 541 960

•	 Szukam mężczyzny w wieku 25-55 lat 
do pracy, prawo jazdy kat. B. Tel. 91 39 
20 577, asfurmanczyk@poczta.onet.pl

•	 Poszukuje Pani do opieki nad 3letnim 
chłopcem. 667 480 721

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam dwa grzejniki CO 0,60/1,40 
m, meble dziecięce w dobrym stanie 
drewno naturalne, jasne w kolorze bia-
ło-szarym. 91 39 25 497

•	 Oddam w dobre ręce dwumiesięczne 
kotki. 607 545 533

•	 Owczarek niemiecki 10 miesięczny czuj-
ny, ładny. Tel. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, komo-
dę, fotel rozkładany jednoosobowy. Tel. 
607 994 804

•	 Sprzedam maszynę szafkową do szy-
cia Łucznik. Cena do uzgodnienia. 794 
588 435 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominko-
we. 667 788 820

•	 Znaleziono zegarek. 504 604 019
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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rOzkŁad JazdY PkP

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię osobę 
do biura w wydziale

Transport - Logistyka 
Wymagania:
- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres: kigar@kigar.com

ODDAM
pieski

506 396 494

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w lipcu 
i odbierz premię letnią!

PraCa dla OPIekuNek 
I OPIekuNÓW 

osób starszych w Niemczech.
aTerIma med.

 Tel. 91 506 55 55

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Spółdzielnia mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza 
przetarg nieograniczony 

na zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ukła-
du pieszojezdnego z miejscami postojowymi dla samo-
chodów osobowych oraz przebudową istniejących urzą-
dzeń budowlanych  przy ul. zielonej na terenie działek 
83/3, 83/4, 83/5, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/12, 83/15, 
84/34 oraz 84/51 w obrębie 3 miasta Nowogard.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłat-
nością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 
91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, 
tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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krzYŻÓWka DziennikakuPon  56
8. ... Wolności
9. żadna osoba, zaimek nieokreślony
10. okręg w starożytnym Egipcie
11. Albert, słynny fizyk
12. amortyzator
13. miasto w Holandii
14. nici używane do haftu
15. na nich pracują koła
16. okres dziejowy
17. norweski grosz
18. żargon
19. pod kątem
20. wielki czterdziestodniowy
21. rolniczy stan w USA
22. gazowany napój z kofeiną
23. budynek, mieszkanie

Poziomo:
24. odszedł w siną ...
25. New ...
26. pospolicie o narkomanie
27. odgałęzienie
28. imię Rusha - piłkarza
29. ruiny w Turcji
30. kanton w Szwajcarii
31. posiadacz etatu
32. odlewnik
33. prozaik, autor "Solaris"
34. wyspa w archipelagu Bahama
35. farba na samochodzie
36. zapowiedź, inserat
37. azyl na pustyni
38. jezioro na Mazurach
39. miasto w środkowej Holandii
40. Akademicki Związek Sportowy
41. piramidalna bryła
42. na półkach tekstylnego sklepu
43. żołnierz Armii Krajowej
44. znany środek owadobójczy
45. chrzanowy do mięs
46. tytuł władcy japońskiego
47. ciąg imprez artystycznych

PODPOWIEDŹ: GISER, NOM, OERE, TENNO. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. miasto w USA (Arizona): hutnictwo miedzi
2. brat Rembrandta z dramatu R. Brandsta-
ettera "Powrót syna marnotrawnego"
3. pole po lnie

4. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie 
Spokojnym, w archipelagu Kardiny
5. moneta w Arabii Saudyjskiej
6. heretyk
7. okrywa żółwiaDo wygrania bOn O WartOŚCi 20 zł do odebrania w Redakcji DN

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Pieniądz 

jest nurtem wojny
Sławomir Skowroński, Wiesław Borowik, Halina 

Szwal, Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska, Halina 
Stefańska, Danuta Kłosińska, Natalia Furmańczyk, Ro-
man Kaczmarek, Janina Grudzińska, Władysława Hu-
get, Alicja Wypych, Pelagia Feliksiak, Halina Galus, Zo-
fia Kowalska, Maria Sowińska, Marek Kozioł, Grażyna 
Siedlecka, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński

zwycięzcy: Zofia Kowalska, Halina Stefańska, Ma-
ria Sowińska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Małgosia Zbisiewska, Weronika Za-

remba, Basia Kloch, Zosia Karbowiak, Kacper Skwow-
rońska, Natalia Chruściel, Olaf Kluszczyński, Miłosz 
Wielgus, Mateusz Wiertalak, Wiktoria Matusiak, Kamil 
Feliksiak, Michał Feliksiak

zwycięzca:  
Olaf Kluszczyński
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularNa lINIa mI krO Bu SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO maN BIŃCzYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SzCzeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁad JazdY Bu SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, klaudia Stefańska

rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4

Regaty na zakończenie  
Junga & Kadet 2016

s. 12

s. 5

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Bodzęcin:

Wymusił 
pierwszeństwo

Poświęcenie 
pojazdów

ReKLAmA

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zAtruDnI 
zbIerACzY

515 144 186. Organizujemy dowóz

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Sport: 

Brąz mateusza 
mikołajczyka

ODZIEŻ DAMSKA
NOWOGARD, ul. 700-lecia 20D

obok Polo Marketu
ZAPRASZAMY   pn-pt 10-18,  sb 10-14

Serdeczne podziękowania 
dla wspaniałych 

Państwa Golińskich
 za odnalezienie kota.

 

Dziękujemy 
za Waszą dobroć i uczciwość 

s. 3

ruszyły 
Żniwa

s. 7

brudna 
niedziela

s. 5

Idzie „nowe” - Tandecki, Wiąz, Laskowski

Odwołali prezesa 
Fundacji „zdrowie”
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Pomóżmy sobie

Już dzisiaj (26.07.2015), rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży. Dlatego tym razem 
spytaliśmy czytelników, czy będą śledzić to wydarzenie w mass mediach, i czy może 
wybierają się do Krakowa? 

Michał i Ola – Jasne, że będziemy obserwować to 
bardzo ważne wydarzenie, bowiem Światowe Dni 
Młodzieży, to też międzynarodowe spotkania młodych 
z całego świata, którzy razem ze swoimi Katechetami, 
Duszpasterzami, Biskupami i Papieżem Franciszkiem 
zgromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w 
Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo się cieszmy, że tym 
razem organizatorem jest nasz kraj i miasto Kraków, 
które z pewnością zyskają na promocji na całym 
świecie. Co do naszej obecności tam, to cóż, nie uda 
nam się być w tych dniach w Krakowie, ale jesteśmy 
pewni, a wręcz przekonani, że cała impreza będzie 
jedną wielką radością dla przybyłej tam młodzieży z 
całego świata. Kończąc naszą wypowiedź, to życzmy 

wszystkim naszym rówieśnikom, tam w Krakowie, by swoją własną radość znaleźli w radości innych, i cieszyli 
się z obecności innych i tylu kultur w jednym miejscu, a także z faktu, że przybędzie do nich z wizytą sam Ojciec 
święty Franciszek. 

Pan zygmunt – Cieszę się z tego wydarzenia. To 
jest bardzo piękna inicjatywa, którą zapoczątkował 
nasz Papież św. Jan Paweł II, dlatego już nie mogę się 
doczekać. Z wielkim zainteresowaniem będę śledził te 
relacje i wizytę obecnego Ojca świętego Franciszka. Może 
zdziwi się pan, ale po głowie nawet chodził mi zamiar 
pojechania do Krakowa, ale ostatecznie zdecydowałem, 
że zostanę w domu i będę śledził relacje w telewizji. 
Kończąc życzę przybyłej do Krakowa młodzieży, by 
poprzez to spotkanie umocniła w sobie ducha wiary. 

Pan Ireneusz – Powiem panu, że gdybym był blisko lub 
mieszkał w Krakowie, to bym z pewnością tam pojechał, 
by samemu uczestniczyć w tych spotkaniach. Ale odległość 
mnie niestety powstrzymuje. Dlatego będę starał się śledzić 
każdą relację w telewizji i przyjazd Ojca świętego Franciszka 
do Krakowa. Wierzę też, że służby mundurowe staną 
na wysokości zadania i będą tak pilnować uczestników, 
by nikomu nic się nie stało. Oczywiście życzę wszystkim 
uczestnikom, by był to czas spokojny i radosny dla nich i ma 
się rozumieć, że bardzo bezpieczny. 

Aleksandra Jaśkiewicz - Bardzo się cieszę, że młodzież 
z całego świata spotka się w Krakowie na Światowych 
Dniach Młodzieży. Spodziewam się, że dzięki inicjatywie 
naszego świętego Jana Pawła II, będzie to spotkanie 
radości, pozytywnej energii i integracji wszystkich 
młodych ludzi niemal z całego świata. Jedyne co mi nie 
daje spokoju, to oczywiście bezpieczeństwo tych osób. 
Dlatego mam nadzieję, że służby nie dopuszczą do 
zamachów terrorystycznych podczas tych pięknych dni. 
Zachęcam wszystkich do oglądania relacji, bo to bardzo 
ważne wydarzenie dla naszego kraju. 

 

Pani Irena – Ogromnie się cieszę i z niecierpliwością 
oczekuję pierwszych relacji i przyjazdu do Krakowa Ojca 
św. Franciszka, który z pewnością doda swoim słowem wiele 
radości i siły tym jeszcze bardzo młodym osobom, które już 
są w Krakowie. Jest to czas dobrej energii. Dlatego życzę 
młodemu pokoleniu radości, i by ten czas spędzili bardzo 
miło i bezpiecznie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

18.07.2016 r. 
godz. 12:30
Na ul. Warszawskiej, Mariusz D. 

pomimo aktywnego zakazu kiero-
wania wszelkimi pojazdami me-
chanicznymi poruszał się rowerem 
znajdując się w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 1,96 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 15:30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu osobowego marki Opel 
Astra, poprzez zarysowanie powło-
ki lakierniczej na ul. Waryńskiego. 

godz. 16:30 
Na ul. Warszawskiej doszło do 

uszkodzenia witryny sklepowej. 
19.07.2016 r. 
godz. 14:10 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Bohaterów Warszawy pomiędzy 
pojazdami Iveco i VW. 

20.07.2016 r. 
godz. 07:40 
Na ul. Zielonej dokonano wła-

mania do samochodu marki Mer-
cedes Sprinter, skąd skradziono na-
wigację marki Becker, komplet klu-
czyków od pojazdu Opel Astra oraz 
urządzenie do poboru opłat Viatoll. 

godz. 16:40 
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interneto-
wego Allegro. 

22.07.2016 r. 
godz. 15:50 
Kradzież w sklepie Biedronka 

przy ul. Warszawskiej. 
23.07.2016 r. 
godz. 08:45
Na ul. Bankowej, Policjanci OPI 

dokonali kontroli drogowej samo-
chodu marki Chevrolet Aveo, ujaw-
niając, że kierujący Oskar S. nie po-
siada uprawnień do kierowania po-
jazdem. 

godz. 09:50 
Kolizja drogowa w miejscowości 

Żabowo, gdzie doszło do zderzenia 
trzech pojazdów: VW Golf, Ford, 
Renault. 

24.07.2016 r. 
godz. 18:00
Kradzież w sklepie Netto przy ul. 

700 Lecia. 
godz. 18:40 
Wypadek drogowy w pobliżu 

miejscowości Bodzęcin, gdzie kie-
rujący pojazdem VW Golf wyko-
nując manewr skrętu w lewo, wy-
musił pierwszeństwo przejazdu po-
jazdowi marki Toyota Avensis, w 
wyniku czego doszło do zderzenia 
czołowego. 

godz. 21:55
Policjanci OPI podczas kontro-

li drogowej, na drodze Miętno – 
Wierzchy, samochodu marki Opel 
Vectra ujawnili, że kierujący Kon-
rad M. nie posiada uprawnień do 
kierowani pojazdami mechanicz-
nymi. 
 st. insp. Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI
Danuta Wysokińska: lat 61, zmarła 23.07.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 26.07.2016r., o godz. 12:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami
 oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki 
 automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce 
 - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: 
 segment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła 
 do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny 
 tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia 
 i spania – 517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
-Oddam: narożnik – 514 322 170
-Oddam: meble kuchenne tel. 604 955 769
-Oddam: telewizor - 662577147
nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również prze-

syłać na adres mailowy: poligraf@post.pl 
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Ruszyły żniwa

W tym roku będą duże straty...
Mroźny początek wiosny, a następnie spora susza sprawiły, że tegoroczne żniwa mogą przynieść duże straty. najbardziej ucierpiały zbiory rzepaku oraz 
pszenżyta i pszenicy. być może niewielkie straty odnotują jedynie ci rolnicy, którzy właśnie rozpoczynają koszenie żyta.

Rolnicy rozpoczęli już koszenie kolejnych gatunków zbóż. Na zdjęciu plantacja 
pszenżyta pod Nowogardem

Ściernisko po plantacji rzepaku pod Wierzbięcinem
W minionych dniach pogoda pozwoliła rolnikom wyjechać na pola i rozpocząć żniwa.Rolnicy rozpoczęli od koszenia 

rzepaku, następnie pszenżyta zi-
mowego oraz pszenicy. Teraz na-
tomiast rozpoczyna się również 
koszenie żyta. Niestety okazuje 
się, że żniwa upraw, które krzewi-
ły się na wiosnę mogą przynieść 
spore straty... - Przyznam szcze-
rze, że w tym roku będą niestety 
słabe zbiory, jeśli chodzi o rzepak, 
to będą w niektórych przypad-
kach nawet 50 procentowe stra-
ty. Wszystko na skutek suszy oraz 
wcześniejszych przymrozków. Po-
dejrzewam, że ze zbożem zimo-
wym może być podobnie, wiosna 

była sucha i pszenżyta się nie roz-
krzewiły, wydaje mi się, że jedy-
nie żyto może ładnie sypać, sądzę, 
że się utrzyma. Pszenżyta i psze-
nice, które się krzewiły na wio-
snę, zostały „załatwione” przez 
suszę – informuje Andrzej Leja, 
Przewodniczący Rady Powiato-
wej Powiatu Goleniów Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej. 
Niedobre informacje potwierdza 
również rolnik z Wierzbięcina – 
Piotr Garguliński, który gospo-
darstwo prowadzi wraz z Mar-
kiem Gargulińskim. – Różnie 
to u nas wygląda, oczywiście na 

niektórych polach mamy większe 
straty. Liczyliśmy na większe plo-
ny. Głównie to jeszcze kosimy ten 
rzepak, ale wyjdzie nam jakieś po-
nad trzy tony średnio na dany sek-
tor. Zazwyczaj wychodziły nam 4 
tony, w dobrym roku nawet i 4,5 
tony średnio. Obecnie na niektó-
rych polach rzepak sypie po 3,7 
tony, na innych około 3 ton, dla-
tego ten średni wskaźnik osiągnie 
około 3,2 tony – opowiada Piotr 
Garguliński. 

Ze względu na niewielkie zbio-
ry, Rolnicy mogą liczyć na wyższą 
cenę za rzepak. Firma „Agro-Bu-
siness” Marcin Pietraszek, mająca 
magazyn w Maszewie, która zaj-
muje się skupem rzepaku i łubi-
nu, wypłaca za jedną tonę rze-
paku 1610 zł, dla porównania w 
2014 roku, gdy pogoda sprzyjała 
rolnikom, cena ta wynosiła 1240 
zł. - Rzepak słabiej sypie niż w ze-
szłym roku, tak mówią nam wszy-
scy rolnicy. Jest go mniej i pro-
gnozy są takie, że może być droż-
szy. Cenę na dzisiaj proponujemy 
1610 zł za tonę rzepaku. Są mniej-
sze zbiory ze względu na to, że były 
małe opady deszczu, do tego, na 
początku roku przymarzł rzepak, 
ale głównym powodem jest brak 
wody – mówi Wioleta Pietraszek 
z firmy Agro-Business. 

Wyższa cena niewiele jednak 
zrekompensuje rolnikom straty 
na danych polach. - Choć rynek 
dał nieco wyższą cenę niż przed 
rokiem, to przy tych plonach nie 
mogę być zadowolony. W zeszłym 
roku cena była podobna, chyba 
1500 zł za tonę, ale wówczas zbie-
raliśmy średnio 4 tony z pola, a nie 
3 tony tak jak teraz, czyli lekko li-
cząc to jest już 1500 zł straty z jed-
nego sektora - dodaje Piotr Gar-
guliński.

Jeśli chodzi o żyto, pszenżyto 
i pszenicę, to rolnicy dopiero te-
raz wyjechali na pola aby rozpo-
cząć koszenie. Wygląda na to, że 
tak jak wspomniał wcześniej An-

drzej Leja uprawy, które powin-
ny rozkrzewić się wczesną wio-
sną, mogą przynieść straty. Przed 
dwoma laty za tonę żyta rolnicy 
mogli otrzymać 480 zł, natomiast 
za tonę pszenżyta 540 zł. Choć 
obecna cena oferowana np. przez 
„Farmę-Redło” jest tylko mini-
malnie mniejsza, to jednak wobec 
suszy, i najprawdopodobniej po-
tencjalnych strat, cena jaką oferu-
ją skupy nie mogą zadowalać rol-
ników... - Tak naprawdę skup ru-
szył od dzisiaj, dopiero teraz rolni-
cy zaczęli kosić. Na dzień dzisiej-
szy kupujemy tylko żyto i pszenży-
to, ceny mamy po 475 zł netto za 
1 tonę żyta, i po 530 zł netto za 1 
tonę pszenżyta. Zaznaczam jed-
nak, że cena ulega zmianie prak-
tycznie codziennie, jeśli zmienia 
się kurs euro - mówi Artur Lem-
bas z „Farmy-Redło”. 

Przewodniczący Rady Powia-
towej Powiatu Goleniów Za-
chodniopomorskiej Izby Rolni-
czej poinformował nas również, 
że w związku z suszą, rolnicy już 
rozpoczęli składanie wniosków 
o odszkodowania. Kiedy jednak 
ewentualne wsparcie zostanie 
wypłacone oraz czy odpowied-
nie organy stwierdzą taką moż-
liwość, tego póki co nie wiado-
mo. - Rolnicy złożyli już wnioski o 
oszacowanie suszy, na terenie gmi-
ny Goleniów oraz Nowogard, te-
raz będzie to sprawdzane. Szaco-
wane były wymrożenia na wiosnę, 
a teraz susza, jeśli to przekroczy 
30 procent strat w danym gospo-
darstwie, to rolnicy w jakiś sposób 
mogą mieć te straty zrekompenso-
wane - mówi Andrzej Leja. 

KR

Pielgrzymi pobiegli 
przez naszą gminę
W nocy z soboty na niedzielę (23-24 lipca), od strony Star-
gardu, do nowogardu przybiegła grupa pielgrzymów, którzy 
następnie udali się w stronę błotna. Pielgrzymka biegowa w 
czwartek (28 lipca), dotrze na krakowskie błonia, aby uczest-
niczyć w Światowych Dniach Młodzieży.

Pielgrzymi w Nowogardzie pojawi-
li się w nocy z soboty na niedzielę (23-
24 lipca), około godziny 02:30. Dro-
gami naszej gminy przebiegli w sumie 
24 km. Trasa Nowogard liczyła 14km, 
po tym dystansie biegacze kierowa-
li się do Błotna, gdzie nastąpiła zmia-
na (grupa biegaczy udała się na odpo-
czynek, a na trasie zastąpili ich wypo-
częci pielgrzymi). Następnie o godzi-
nie 03:15 biegacze pojawili się w Błot-
nie, gdzie w sumie pokonali drogą nr 
106 - 10 kilometrów. - Zmiana busów 
nastąpiła o godz. 3:00 przy miejscowo-
ści Błotno. Bus nr 1 udał się na odpo-

czynek do hotelu (prysznic, 3 godziny 
snu). Bus nr 2 był w pełni wypoczęty i 
gotowy do dalszej trasy. Chłopaki tylko 
wstali i zajadają kanapeczki z papry-
karzem. Wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Oba busy spotykają się o 7:00 pod 
Krzyżem Nadziei w Pustkowie – poin-
formowali na oficjalnej stronie Piel-
grzymki Biegowej Organizatorzy. 

Przypomnijmy, że grupę biega-
czy tworzy 16 osobowa drużyna, w 
skład której wchodzą m.in. pracow-
nicy Grupy Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A. 

KR

Pielgrzymi na trasie Nowogard - Błotno, nad ranem z soboty na niedzielę 23-24 lipca

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Już dzisiaj (26.07.2015), rozpoczynają się Światowe Dni 
Młodzieży. Dlatego tym razem spytaliśmy czytelników z 
Osiny, czy będą śledzić to wydarzenie w mass mediach, i 
czy może wybierają się do Krakowa? 

bogumiła Kobus z córką Anią – 
Uważam, że to spotkanie dla młodzieży 
będzie bardzo dobrą sprawą, która po-
przez tę szczytną ideę wszystkich bar-
dziej zjednoczy. Niewątpliwie spotkanie 
w Krakowie uzmysłowi tym młodym 
ludziom, a może i oglądającym, że ist-
nieją jeszcze dobre więzi społeczne, choć 

można odnieść wrażenie, że w naszym kraju uległy one w dużym stopniu rozpado-
wi. Dlatego życzę młodzieży, by odnalazła w sobie ducha porozumienia i bawiła 
się przez te dni najradośniej jak tylko jest możliwe. Osobiście nie wiem czy znajdę 
czas na obejrzenie relacji? Niemniej życzę wszystkim uczestnikom, by obchody były 
przede wszystkim bezpieczne. 

Pan Andrzej - Uważam, że Świato-
we Dni Młodzieży są bardzo potrzebną 
imprezą, zwłaszcza dla młodzieży ca-
łego świata. Oczywiście jeżeli pozwoli 
mi czas, to postaram się obejrzeć którąś 
z relacji w TVP. Mam wielką nadzie-
ję, że w dobie, niestety, ataków terrory-
stycznych, na Błoniach w Krakowie nic 
się złego nie stanie i nie dojdzie do jakiegoś zamachu. Uważam, że oprócz bogatych 
doznań duchowych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, ważne jest też 
bezpieczeństwo a dla organizatorów, powinno być priorytetem.

Janina, Koziura - Panie redakto-
rze, bardzo się cieszę, że Światowe Dni 
Młodzieży już we wtorek ruszają. Na 
Mszy św. ksiądz prosił, by śledzić w mia-
rę możliwości relacje, bo to niewątpli-
wie przyczyni się do umocnienia wiary 
i spowoduje, że będziemy mogli obejrzeć 
wydarzenie, które będzie oglądał prze-
cież cały świat. Aby być na bieżąco, to 

kupiłam nawet gazetę z programem obchodów. Dlatego będzie mi łatwej śledzić te 
relacje. Ale też bardzo się cieszę, że przyjedzie do młodzieży Ojciec święty Franci-
szek, myślę, że on swoją postawą wpłynie na lepsze zachowanie młodzieży, która w 
dzisiejszym świecie niestety czasami nie postępuje zgodnie z przykazaniami. Oba-
wiam się też o bezpieczeństwo tych osób z racji fali terroryzmu, ale trzeba wierzyć, 
że służby zrobią wszystko, by nie doszło do zamachu w Krakowie. 

Pani Anna - Powiem panu, że Świa-
towe Dni Młodzieży z pewnością są 
ważne dla tych młodych osób, które 
przybędą do Krakowa. Niemniej nie 
podoba mi się, że budżet państwa mu-
siał wyłożyć jakąś część środków na 
przygotowanie tej bardzo dużej impre-
zy. Wydaje mi się, że niewłaściwą po-
stawą włodarzy Krakowa był fakt, że 
chcieli wykorzystać logo ŚDM do celów komercyjnych, m.in. na biletach komunika-
cji miejskiej za które organizator miał zapłacić. Dlatego tę sytuację określam, jako 
w pewnym sensie mały zgrzyt. Relacji raczej nie będę śledziła z bardzo banalnego 
powodu, to znaczy nie mam telewizora w domu od 10 lat i jest mi bez niego bardzo 
dobrze. Kończąc życzę wszystkim uczestnikom ŚDM, by bardzo dobrze i bezpiecz-
nie się bawili w Krakowie. 

Pani teresa – To bardzo dobrze, że 
młodzież spotka się w Krakowie. Oczy-
wiście, że będę śledzić relacje z Krako-
wa w telewizji. Ale też bardzo się mar-
twię o bezpieczeństwo tych osób. W do-
bie zamachów będzie to dla służb bar-
dzo ciężkie zadanie, by strzec tych mło-
dych ludzi, by im się nic złego nie stało. 
Bardzo czekam na przyjazd Ojca świę-

tego Franciszka, który z pewnością swoją postawą umocni serca tych młodych ludzi, 
którym życzę wszystkiego najlepszego. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Dwa pojazdy zderzyły się pod Bodzęcinem

Wymusił pierwszeństwo
Do groźnego wypadku doszło w niedzielę (24 lipca), około godziny 19:30 na drodze kra-
jowej S6, na wysokości bodzęcina. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, powodem ko-
lizji było wymuszenie pierwszeństwa. Pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala na ob-
serwację. 

 Na drodze krajowej S6, po go-
dzinie 19:00, doszło do groźnego 
wypadku. Zdarzenie miało miej-
sce na wysokości Bodzęcina. Jak 
informuje rzecznik policji, praw-
dopodobnym powodem wypad-
ku było wymuszenie. - Kierują-
cy pojazdem Volkswagen Golf, 
prawdopodobnie wymusił pierw-
szeństwo przy skręcie do Bodzęci-
na, na skutek czego zderzył się z 
nadjeżdżającym pojazdem mar-
ki Toyota – relacjonuje Julita Fi-
lipczuk. Obaj kierowcy byli trzeź-
wi. Karetki przewiozły dwie oso-
by z Golfa oraz dwie osoby z To-
yoty (rejestracja ZGL) na obser-
wacje do szpitala. Poza drobny-
mi urazami, nikt poważnie nie 
ucierpiał. Na skutek tego zdarze-
nia utrudnienia w ruchu trwa-
ły do godziny 21:30. Ruch odby-
wał się wahadłowo, a korek, który 
przez ten czas powstał, miał kilka 
kilometrów, ponieważ był to wła-
śnie czas powrotów z nad morza. 

KR

Jak informuje rzecznik Policji, prawdopodobnie do wypadku doszło na skutek wy-
muszenia pierwszeństwa przez kierowcę Volkwagena Golfa

W groźnej kolizji, do której doszło przy skręcie na Bodzęcin, na szczęście nikt po-
ważnie nie ucierpiał

Utrudnienia w ruchu trwały do godziny 
21:30, chwilami korek ciągnął się kilka 
kilometrów

nIe bĘDzIe WYJAzDÓW nA bADAnIA MAMMOGrAFICzne!!!

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” informuje, że nie będzie wyjazdów na ba-
dania mammograficzne. Dnia 21 lipca 2016r. Rada Fundacji (w osobach Anna Wiąz, Jan Tandec-
ki, Mieczysław Laskowski) podjęła decyzję o odwołaniu mnie Lidii Bogus z pełnienia funkcji Preze-
sa Zarządu Fundacji.

z poważaniem Lidia Bogus 

Ps. Mam ogromną nadzieję, że powołany w przyszłości nowy zarząd, będzie posiadał wiedzę i 
charyzmę do pełnienia roli społecznej. Będzie pracował bezinteresownie dla dobra społeczeństwa 
i stał na „straży” umacniania zdrowia naszej społeczności lokalnej. 

jeszcze raz z życzeniami ZDROWIA Lidia Bogus 

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania dla pani Lidii Bogus, za 
wieloletnią społeczną pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

Przewodniczący Rady Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej „Zdrowie” 

Mieczysław Cedro 
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Dajemy Ci dzisiaj nasze życzenia.
Niech się Twe życie, na lepsze zmienia,

Wielu przyjaciół, mnóstwo miłości,
ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Z okazji ukończenia 
18 roku życia

Naszej Ukochanej
córce, wnuczce i siostrze

Jessice Solarek
składa rodzina

Serdeczne podziękowania 
dla 

właściciela restauracji 
„W starym kinie” 
oraz całego zespołu 

za profesjonalną obsługę 
i przepyszne dania.

 Dziękujemy za zorganizo-
wanie niezapomnianej
 18-stki Jessiki Solarek.
 Polecamy Wasze usługi. 

Jesteście najlepsi 
w Nowogardzie.

Lidia Bogus - druga z prawej, wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami On-
kologicznymi Lila-Róż

Wczoraj było św. Krzysztofa

Kapłan poświęcił pojazdy dwuśladowe i… rower! 
W minioną niedzielę, 24 lipca, w parafii pw. Wniebowzięcia nMP w nowogardzie odbyło się święcenie wszelkich pojazdów kołowych, w ramach XVII 
Ogólnopolskiego tygodnia św. Krzysztofa, któremu przyświecało hasło: „niesiemy Miłosierdzie drogami świata”.

Tego słonecznego dnia, po każ-
dej odprawionej Mszy św. w pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, przy ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego i na placu przy ko-
ściele, ks. Proboszcz Grzegorz Le-
gutko święcił samochody i ro-
wer właścicieli, którzy o to pro-
sili. Podobne poświęcenia odby-

ły się także przed innymi nowo-
gardzkimi kościołami, tyle że nie 
w niedzielę ale w poniedziałek. W 
poniedziałek bowiem, kościół ka-
tolicki obchodził wspomnienie li-
turgiczne św. Krzysztofa, który 
jak wiadomo jest patronem kie-
rowców. Towarzyszyła temu wy-
darzeniu także akcja św. Krzysz-

tofa „1 grosz za 1 km”, organizo-
wana przez MIWA Polska (or-
ganizacja pomagająca w zakupie 
środków transportu dla misjona-
rzy dop. red.). Dochód z zebranej 
tego dnia tacy, zostanie przeka-
zany w części na zakup środków 
transportu dla misjonarzy na ca-
łym świecie. 

Jarek Bzowy 

Jeden z kilku samochodów poświęcony przez kapłana

Uroczystość odbywała się po każdej niedzielnej Mszy św.

Idzie „nowe” - Tandecki, Wiąz, Laskowski

Odwołali prezesa Fundacji „zdrowie”
21 lipca, głosami J. tandeckiego, A. Wiąz i M. Laskowskiego odwołano z funkcji prezesa nowogardzkiej Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 
„zdrowie", panią Lidię bogus pełniącą tę funkcję od 2008 roku.

Nowogardzka Samorządowa 
Fundacja Opieki Medycznej „Zdro-
wie" powołana została jeszcze za 
kadencji burmistrza Ziemby, celem 
prowadzenia działań prozdrowot-
nych głównie w obszarze profilak-
tyki oraz wspomagania gminnego 
szpitala. Fundacja kojarzyła się do-
tychczas personalnie z Lidią Bogus, 
sprawującą funkcję prezesa i znaną 
z osobistego zaangażowania w re-
alizacji szeregu inicjatyw. Okazało 
się jednak w tych dniach, że funda-
cja ma rozbudowane kierownictwo 
i w jej władzach zasiadają też inne 
osoby. Osoby bynajmniej w No-
wogardzie nie anonimowe, moż-
na stwierdzić nawet bardzo znane, 
niestety znane nie z efektów dzia-
łalności społecznej (tak jak p. L. 
Bogus- inicjatorka i wykonawczy-
ni szeregu pożytecznych działań), 
ale znane głównie z tego, że zasia-
dają w różnych gremiach ukształ-
towanych przez miejscową „klikę” 
post-komuszą jeszcze za dawnych 
pięknych czasów. W Radzie Fun-
dacji „Zdrowie”, ta „klika” dyspo-
nuje przynajmniej trzema głosami 
uosobionymi przez rozważną i ro-
mantyczną Annę Wiąz, niezłom-

nego niczym solidny żelbeton Jana 
Tandeckiego i giętkiego jak lasko-
wa witka M. Laskowskiego. W mi-
niony czwartek okazało się, że ta 
trójka stanowi w Radzie Fundacji 
większość i może odwołać Prezesa. 
Co uczyniono hucznie, oświadcza-
jąc w stanowisku przeznaczonym 
do publikacji, że powodem odwo-
łania był brak skuteczności Prezes 
Bogus w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych co należy rozumieć, 
w aktualnych realiach, jako środ-
ki unijne. No cóż trudno się dzi-
wić, że były policjant prezes LZS, 
Jan Tandecki z SLD (nawet my nie 
wiedzieliśmy, że to także specjali-
sta od zagadnień zdrowia, na co 
wskazuje zasiadanie w Radzie Fun-
dacji) zna się również na pozyski-
waniu środków zewnętrznych. Do-
piero przy tej okazji skojarzyliśmy, 
że osobiście pozyskuje ich niemałą 
ilość od dawna. Co prawda te środ-
ki to środki gminne, ale jaki pro-
blem zaklasyfikować je jako środki 
zewnętrzne? Znaną pozyskiwaczką 
środków zewnętrznych jest też pani 
radna SLD, A. Wiąz. Chyba w tym 
to właśnie celu - aby przywieźć ja-
kieś środki „z zewnątrz”- systema-

tycznie jeździ nasza radna do za-
przyjaźnionego niemieckiego mia-
sta Heide. Co prawda dotychczas 
nic nie przywiozła, ale za to dobrze 
wykorzystała każdy grosz przezna-
czonej na wyjazd diety. M. Laskow-
skiego pominiemy, chociaż musi 
budzić zastanowienie z jakiego to 
formalnie „ramienia”, Laskowski 
siedzi nadal w radzie Fundacji sko-
ro od kilku lat nie pełni żadnej spo-
łecznej funkcji i nikogo nie repre-
zentuje? Ale to pytanie należy jesz-
cze rozszerzyć – dlaczego w radzie 
fundacji nadal zasiadają wszystkie 
wymienione wyżej osoby? Jak wy-
nika ze Statutu Fundacji „Zdrowie”, 

to do Rady Fundacji, trzech (na 
pięciu ogółem) członków desygnu-
je Rada Miejska. Czy Rada Miej-
ska obecnej kadencji wie kto w jej 
imieniu zasiada w Radzie Samorzą-
dowej Fundacji „Zdrowie” i jakie 
podejmuje decyzje? Pytani przez 
nas radni nie przypominają sobie 
aby kiedykolwiek w obecnej kaden-
cji, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Radzie Fundacji „Zdrowie”, zda-
wali jakiekolwiek relacje ze swojej 
w niej pracy. Przewodniczący Rady 
St. Saniuk nie poddał też nigdy Ra-
dzie Miejskiej do rewizji składu de-
sygnowanego do Rady Fundacji. 
Jak wynika ze statutu, Radni miej-

scy zasiadający w Radzie Fundacji 
zobowiązani są złożyć rezygnacje w 
momencie gdy nie zostaną wybra-
ni na kolejną kadencję Rady Miej-
skiej. Tak było w 2014 r w przy-
padku M. Laskowskiego, J. Tandec-
kiego i R. Szpilkowskiego. Dlacze-
go burmistrz nie przyjął rezygna-
cji dwóch pierwszych, a za R. Szpil-
kowskiego nie powołano do dzisiaj 
piątego członka rady fundacji (bę-
dącego zarazem trzecim przedsta-
wicielem Rady Miejskiej)? Pozo-
staje mieć nadzieję, że Rada Miej-
ska z własnej inicjatywy zweryfi-
kuje reprezentujących ją przedsta-
wicieli. Dwóch pozostałych człon-
ków Rady Fundacji, w tym A. Wiąz 
desygnuje powołanie przez nowo-
gardzki szpital Stowarzyszenie na 
Rzecz Szpitala, a tam przewodni-
czącą jest… a jakże, Anna Wiąz 
radna z SLD.

Więcej szczegółów a także cieka-
wych kulis tego odwołania, w tym 
rozmowa z panią L. Bogus, o do-
tychczasowych działaniach Fun-
dacji Zdrowie, w kolejnych wyda-
niach DN.

sm

PODZIęKOWANIA
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@  Ludzie listy piszą @ 
nie wszystkim podoba się nowa elewacja...
Do redakcji Dn nadesłano list, którego autor krytykuje jakość wykonanego remontu elewacji budynków przy ul. bema nr 15,16,17,18, odnosząc się do 
naszej wcześniejszej publikacji. nasz Czytelnik zwraca uwagę na niepotrzebne wykończenia dachu, bruzdy przy łączeniach płyt, czy też różne odcienie 
farby. Publikujemy w całości nadesłany list, pozostawiając go do komentarza mieszkańcom opisywanych budynków.    Red. 

Do autora artykułu umieszczo-
nego w Dzienniku Nowogardz-
kim Nr 51 z dnia 05.07.2016r. Na 
Bema chcą mieszkać „jak ludzie” 
(dlaczego jak ludzie w cudzysło-
wie), autor chwali rezultat re-
montu przeprowadzonego przez 
wspólnotę mieszkaniową zarzą-
dzającą budynkami przy ul. Gen. 
J. Bema 15, 16, 17, 18 za gustow-
ną elewację i dodanie niewiel-
kich detali architektonicznych w 
postaci zwieńczenia dachu pła-
skiego fragmentem dachu skośne-
go. Otóż prawda jest taka, że za-

rząd bez stosownego zezwolenia 
zdemontował daszki będące czę-
ścią budynków, które spełniały 
rolę okapów czyli poziomej kra-
wędzi dachu. Okap jest zwykle 
wysunięty przed płaszczyznę ele-
wacji, której podstawową funkcją 
jest skierowanie wody opadowej 
poza ściany budynku. Ponadto 
jakość wykonanych prac jest wy-
konana niedbale, widoczne bruz-
dy przy łączeniu płyt styropia-
nowych nie ukryła ich położona 
struktura, różne odcienie farb na 
elewacji. Autorowi artykułu pro-

ponuję dokładniejsze spojrzenie 
na wykonywane prace i bardziej 
rzetelne umieszczanie informacji 
na łamach prasy. Ponadto zdję-
cia w odpowiednim ujęciu mogą 
pokazać wysypisko śmieci jako 
cud natury. Zapraszam do ro-
bienia obecnie zdjęć na naszym 
osiedlu. Ładnie wyglądają nieko-
szone trawniki oraz nieobcinane 
krzewy, sterta śmieci obok oraz 
za śmietnikami.

Dane do wiadomości redakcji

Jakość wykonanego remontu elewacji budynków przy ul. Bema nie wszystkim 
przypadła do gustu

Miasto zamienione 
w rynek
Do redakcji Dn wpłynął list, w którym autor opisuje no-
wogard, jako „Miasto zamienione w rynek”. Chodzi mia-
nowicie o punkty, w których dosłownie na chodnikach po-
wstały małe stragany. Pozostaje pytanie, dlaczego „ulicz-
ni” handlowcy wybierają chodniki niż targowisko miej-
skie? Wyjaśnia to sam autor, gmina pobiera za duże opła-
ty od osób handlujących na targowisku, natomiast Ci, któ-
rzy decydują się na „uliczny” handel mogą sporo na tym 
zaoszczędzić... red.

- Chciałbym się spytać władz miasta, dlaczego tolerują fakt robienia 
z ulic naszego miasta rynku. Przedtem przeszkadzały budki postawione 
na rynku, choć były schludne i było czysto. Obecnie na ulicach rozłożo-
ne są worki z ziemniakami i skrzynki z innymi warzywami. Nawet taki 
kram stawiany jest na przeciwko Ratusza, koło apteki i jest niezbyt ład-
nie wyglądający. Czy nasze władze tego nie widzą, nie chodzą po uli-
cach? Przecież mamy rynek, ale przecież tam trzeba zapłacić dużo wię-
cej, a na ulicy 1 m2 kosztuje 1 zł, więc można sobie przeliczyć. Pano-
wie nie stawiajcie głowy na nogi, w końcu weźcie się za ten mini handel. 
Ja nie mam nic przeciwko handlowaniu, ale w innych do tego przezna-
czonych miejscach. Obecnie handluje się wszystkim, bielizną, ubrania-
mi, warzywami, kosmetykami, słodyczami, rybami itd. Może wszystkie 
sklepy przejdą na ulice, na zewnątrz, władze mają myśleć, bo to wcale 
nie ozdabia miasta.

Jędruś

Chodnik przy jednym z dyskontów powoli zaczął przypominać targowisko miejskie
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Niewolnicza praca nie popłaca

brudna niedziela
nie mogę już na to patrzeć – mówi, dzwoniąc w niedzielny poranek na telefon redakcyjny, Czytelniczka mieszkająca w okolicy nowogardzkiego kościoła 
– niech ktoś przyjedzie i zrobi tu zdjęcia.

Oburzenie mieszkanki wywo-
ływał widok śmieci walających się 
wokół przepełnionych pojemni-
ków usytuowanych między blo-
kami a kościołem, na zapleczu 
Biedronki. - To tutaj częste zjawi-
sko- dodaje nasza rozmówczyni - 
śmieci są wywożone zbyt rzadko, a 
i kosze poustawiane byle jak. Poje-

chaliśmy we wskazane miejsce, a 
tam… Wokół zamykanego boksu 
z koszami ustawiono dodatkowe 
pojemniki i to od strony chodni-
ka z głównym ruchem pieszym w 
stronę kościoła. Dla udających się 
na niedzielną Mszę Świętą to nie-
zbyt miły widok, a tym bardziej 
dla tych co muszą na to prawie 

stale patrzeć z okolicznych okien. 
Ale to nie wszytko - pojemniki 
te przepełnione i różne elemen-
ty na które miejsca nie starczy-
ło leżą sobie gdzie popadnie (Ilu-
strujemy to zdjęciami). Tego dnia 
udaliśmy się również w inne miej-
sca w mieście, ponieważ niedziel-
ny telefon Czytelniczki nie był w 

ostatnim czasie jedynym sygna-
łem, że na mieście jest brudno. 
Nie trzeba było daleko jeździć aby 
się przekonać, że nie działa sys-
tem zapewniający czystość, czy-
stość ważną zwłaszcza w dni wol-
ne i świąteczne, gdy ludzie odpo-
czywają i spacerują po mieście. 
Obrazki ilustrujące brak dbałości 

zarządzających o porządek poka-
zują zdjęcia wykonane podczas 
naszego niedzielnego rekonesan-
su. Nowogardzka ostatnia nie-
dziela nie była więc bynajmniej 
pełna nostalgicznej tęsknoty, jak 
ta z tej piosenki („Ostatnia Nie-
dziela”), ale najzwyczajniej była to 
- brudna niedziela. 

Nasz komentarz:
Stan czystości miasta skłania nas do kilku refleksji. Po pierwsze - za sprzątanie miasta odpowiadają kon-

kretne służby zatrudnianie przez właścicieli, bądź zarządców poszczególnych terenów publicznie dostęp-
nych. Większość tych terenów należy do gminy, spora jednak także do funkcjonujących na terenie miasta 
spółdzielni mieszkaniowych. Miejsca składowania odpadów przed wywózką, za które odpowiadają spół-
dzielnie czy wspólnoty, są na ogół zadbane, czego nie da się niestety powiedzieć o miejscach zbiórki admini-
strowanych przez miasto. Po drugie - czystość w mieście to w odpowiedniej proporcji i zakresie, także obo-
wiązek każdego mieszkańca. Wychowanie do odpowiedzialności za ład wokół nas nie tylko na prywatnym 
poletku, to jeden z ważnych aspektów przygotowywania młodzieży do życia w społeczeństwie. Jednak tej 
osobistej odpowiedzialności chociażby za wyrzucanie odpadków do kosza, a nie obok, rzucanie niedopał-
ków i papierków gdzie popadnie, czy rozbijanie sobie butelek po piwie na chodniku się nie ukształtuje, gdy 
wiadomo, że do takiej podłej czynności jak sprzątanie, to są inni i to jeszcze nic nie kosztujący. A w Nowo-
gardzie poprzez propagowany przez władzę zachwyt dla tzw. darmochy w wykonaniu więźniów czy inter-
wentów, od lat pracuje się nad „zwolnieniem” obywateli choćby z imperatywu bezinteresownego podniesie-
nia papierka. To znany psychologiczny mechanizm - nikt nie chce robić tego co robi niewolnik, czyli w na-
szych warunkach skazany z ZK, nie tylko nie chce robić , ale nawet czuć za to odpowiedzialność - to jest bo-
wiem zajęcie dla niewolnika co musi po nas posprzątać. Jeśli ten niewolnik z jakiegoś powodu nie posprzą-
ta, to już nikt na pewno nie posprząta. Zapewne jest to trochę skomplikowane, ale prawdziwe i pełne życie 
dostępne jest dla mądrych, dla prostaków pozostają resztki i… śmieci. Po trzecie, warto o tym wszystkim co 
wyżej pamiętać, zwłaszcza w dniu, gdy wybiera się tego komu powierza się część spraw naszego życia, cho-
ciażby tylko w zakresie stanu czystości miejsc które musimy oglądać. 

 sm

Przystanek busów przy ulicy Rzeszowskiego

Bałagan przy przejeździe kolejowym, ulica 700-lecia

udający się do kościoła oglądali w niedzielę takie widoki

Zaśmiecone boisko przy Placu Szarych Szeregów 

Kosz przy Biedronce, Plac Wolności

Składowisko śmieci przy ulicy Leśnej

Skwer pod Ratuszem
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Reklama

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

najlepsi uczniowie 2015-2016-cd
Wzorem ubiegłych lat, kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednich wydaniach 
przedstawialiśmy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkół Podstawowych w nowogardzie oraz zespołu Szkół Publicznych w Osinie. Dziś prezentujemy 
uczniów z Gimnazjum nr 2 w nowogardzie. Red. 

Zuzanna Buriak

uczennica klasy IIIA
Osiągnęła w klasie III średnią 

5,06
Finalistka Konkursu Polo-

nistycznego dla Gimnazjali-

stów zorganizowanego przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty, Szczecin 2015/2016

Międzyszkolny konkurs wie-
dzy ogólnej z języka angielskie-
go o tematyce przyrodniczej IN-
TER-EKO organizowany przez 
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy w Nowo-
gardzie w ramach Festiwalu Eko-
film w roku szkolnym 2015/2016 

Międzyszkolny Konkurs Czy-
telniczy Stowarzyszenie umar-
łych poetów organizowany przez 
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy

w Nowogardzie - laureatka 
(III miejsce) w roku szkolnym 
2015/2016 

Międzyszkolny konkurs języ-
ka angielskiego English is Sim-
ple organizowany przez II Li-
ceum Ogólnokształcące w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 

w Nowogardzie w roku szkolnym 
2015/2016 

Aktywny udział w realiza-
cji społecznej kampanii Cała 
Polska czyta dzieciom, prowa-
dząc cykl spotkań z książką dla 
młodszych koleżanek i kolegów 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie w roku szkolnym 
2014/2015 

Aktywny udział w realiza-
cji społecznej kampanii Cała 
Polska czyta dzieciom, prowa-
dząc cykl spotkań z książką 
dla młodszych koleżanek i kole-
gów ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie w roku szkolnym 
2015/2016 

Aktywny udział w kwe-
ście ulicznej na rzecz Polskie-
go Czerwonego Krzyża, wyka-
zując się godną pochwały posta-
wą społeczną w roku szkolnym 
2015/2016

Jakub Kazuba

uczeń klasy IIIb
Laureat Małego Konkursu Recy-

tatorskiego, Szczecin 2015/2016
Finalista Małego Konkursu Recy-

tatorskiego, Szczecin 2014/2015 

ewa Dudzińska

uczennica klasy IIIe
Osiągnęła w klasie III 

średnią 5,28
Finalistka VI Metropolitalne-

go Konkursu Papieskiego, Szczecin 
2015/2016

Finalistka etapu wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Kulturze Świa-
ta Antycznego, Szczecin 2015/2016

Udział w półfinale Wojewódz-
kiego Konkursu Filozoficzne-
go dla Gimnazjalistów, Szczecin 
2014/2015, 2015/2016
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Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś 

w rodzinie. 
Grupa AA Mieszko 

zaprasza 
w każdy wtorek 
o godz. 16:00 
pod Ratuszem

Firma F.H. „radstal”
Ul. Ks.J. Poniatowskiego 42

Nowogard
Prowadzi 

wyprzedaż stali 
1,90 zł/kg netto.

Pręty, płaskowniki, 
kątowniki, ceowniki, 

rury, profile,
kolana hamburskie 

i kute elementy ozdobne. 
tel. 606 664 742

Zakończenie zajęć żeglarskich Junga & Kadet 2016

regaty podsumowały nabytą wiedzę
W niedzielę (24 lipca), zakończyły się zajęcia żeglarskie JunGA & KADet dla dzieci i młodzieży, prowadzone na terenie przystani Klubu Żeglarskiego 
„KnAGA” w nowogardzie. 

Zajęcia były finansowane przez 
KŻ „KNAGA” ze środków wła-
snych (składki członkowskie).

Przez kolejnych 10 dni (od 15 
lipca), 34 dziewcząt i chłopców 
w wieku od 7 do 12 lat pozna-
wało teoretyczne jak i praktycz-
ne podstawy żeglarstwa. Dzieci 
zapoznały się również z zasada-
mi bezpiecznego zachowania na 
wodzie, oraz podstawami udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Szkolenie prowadził 
Wojciech Paluszkiewicz, instruk-
tor sekcji żeglarskiej Pałacu Mło-
dzieży w Szczecinie, przy organi-
zacyjnej pomocy członków klubu 
„KNAGA” oraz rodziców.

Przez cały czas trwania zajęć 
(z wyjątkiem dwóch pierwszych 
dni), dzieciom towarzyszyła fan-
tastyczna pogoda oraz sprzyjające 
do nauki żeglowania wiatry. Dzie-
ci podzielono na dwie grupy szko-
leniowe: grupa „początkujących” 
miała zajęcia w godzinach przed-
południowych, a grupa „zaawan-
sowanych” w godzinach popołu-
dniowych. 

Dzieci z grupy „początkują-

cych” pływając „Optymistami” 
po jeziorze Nowogardzkim uczy-
ły się nie tyko sztuki żeglowania 
przy różnych kierunkach wiatru, 
ale także jak należy się zachować 
w wypadku „wywrotki”, jak pod-
nieść łódkę, jak do niej bezpiecz-
nie wejść oraz jak bezpiecznie do-
bić do pomostu nie robiąc sobie, 
ani łódce krzywdy. Grupa „za-
awansowanych” podnosiła swoje 
umiejętności żeglarskie nabyte na 
szkoleniach w latach ubiegłych.

Zwieńczeniem całego cy-
klu szkoleniowego były rozegra-
ne w niedzielę regaty, które mia-
ły pokazać w jakim stopniu dzie-
ci przyswoiły podstawy trud-
nej sztuki żeglowania. Mimo nie-
sprzyjających warunków (bardzo 
słaby wiatr) rozegrano w sumie 4 
biegi eliminacyjne i finał w gru-
pie „początkujących” oraz 2 biegi 
eliminacyjne i finał w grupie „za-
awansowanych”. Regaty wykaza-
ły, że dzieci dobrze wykorzysta-
ły czas szkolenia i jedne w więk-
szym stopniu, inne w troszecz-
kę mniejszym, przyswoiły so-
bie umiejętność żeglowania, ale 

wszystkie wykazały dużą ambicję 
i wolę walki. W regatach w gru-
pie „początkujących” zwyciężył 
Mikołaj Simiński, który na po-
dium wyprzedził Wiktora Pawel-
ca (2. miejsce) oraz Adama Soko-
łowskiego (3. miejsce). Na pozo-
stałych miejscach uplasowali się: 
4. Sara Ninard, 5. Zofia Naziębłło, 
6. Szymon Konopski. 

Z kolei w grupie „zaawanso-
wanych” najlepsza okazała się 
Ola Kostkowska, która wygrała z 
Pawłem Szpilkowskim (2. miej-
sce) oraz Stanisławem Ochockim 
(3. miejsce). Na pozostałych miej-
scach regaty ukończyli następują-
cy zawodnicy: 4. Szymon Jankow-
ski, 5. Ola Szpilkowska, 6. Maciej 
Miętki. 

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li dyplomy ukończenia szkolenia 
oraz pamiątkowe medale ufundo-
wane przez KŻ „KNAGA”. Dzieci 
które zajęły trzy pierwsze miejsca 
w regatach zostały uhonorowa-
ne pięknymi pucharami ufundo-
wanymi przez „Caritas” przy Pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Resztę sobotniego 
popołudnia dzieci spędziły przy 
wspólnym grillowaniu wraz z ro-
dzicami i opiekunami, którzy w 
tym roku bardzo licznie przyby-
li kibicować swoim pociechom. 
Zarząd Klubu „KNAGA” dzięku-
je producentowi odzieży „Mooa” 
Agnieszka i Michał Mostowscy 
oraz Agencji Reklamowej „Dora-
do” Grzegorz Kowalczyk, za rze-
czowe wsparcie organizacji regat 
podsumowujących Kurs Żeglar-
ski w kategorii Junga&Kadet.

Działaczom Knagi należą się 
wielkie gratulacje, za wytrwałość 
w propagowaniu żeglarstwa na te-
renie Nowogardu, pomimo licz-

nych problemów. Wystarczy przy-
pomnieć słynne odebranie przez 
gminę silnika, czy też próby „po-
zbycia” się Klubu Żeglarskiego, z 
terenu plaży miejskiej w Nowo-
gardzie. Społecznicy z „Knagi” 
nie ugięli się naciskom i wciąż or-
ganizują liczne obozy dla dzieci i 

młodzieży oraz szkolenia, dzięki 
którym najmłodsi mogą nauczyć 
się żeglowania oraz pierwszej po-
mocy. Wierzymy, że jeszcze nie-
raz napiszemy o kolejnych doko-
naniach Klubu Żeglarskiego. 

KR

Jeden z wyścigów eleminacji do finału

Zwycięzcy regat w grupie początkującej, od lewej - Wiktor Pawelec, Mikołaj Simiń-
ski, Adam Sokołowski

Zwycięzcy regat w grupie zaawansowanej, od lewej - Paweł Szpilkowski, Ola Kost-
kowska, Stanisław Ochocki

Uroczyste zakończenie kursu żeglarskiego oraz wręcznie medali i pucharów za udział w regatach kończących 10 dniowe zma-
gania na Optymistach

OGŁOSZeNIe
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niebezpieczne rojenia

Choć kryzys Unii Europej-
skiej pogłębia się już od kil-
ku lat, to jednak Brexit zasko-
czył zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników Unii Europej-
skiej. Ci ostatni wyobrażają so-
bie nasz kontynent po wyjściu z 
Unii, jako świat z przed jej po-
wstania. To dość naiwne rozu-
mowanie. Z pewnością, Euro-
pa nie będzie już taka jak była. 
Ale unijne elity, które nie były 
w stanie odpowiedzieć na naj-
ważniejsze wyzwania, przed 
którymi Europa stanęła w cią-
gu ostatniego dziesięciolecia, 
także teraz, po brytyjskim refe-
rendum nie mają sensownego 
programu, jak uratować Unię. 
Jedyny program, który jest for-
mułowany, to... więcej integra-
cji, więcej centralizacji bruksel-
skiej i mniej państwa narodo-
wego. Niemcy sformułowali ja-
sno swoje cele. Tym celem jest 
jedno superpaństwo, w którym 
suwerenność państwowa bę-
dzie sprowadzona do roli nie-
mieckich landów. Niemcy rzą-
dzą w Unii i poprzez budowę 
superpaństwa, chcą rządzić bez 
żadnych zbędnych problemów. 
To stary program niemieckie-
go imperializmu realizowany 
tym razem przy pomocy in-
stytucji unijnych. Ale niemiec-
ki program, praktycznej likwi-
dacji państw narodowych, to 
nie jest program dla Polski. To 
program praktycznej likwida-
cji państwa polskiego i innych 
państw narodowych. Dlatego 
jedyną reakcją naszego kraju 
na te niemieckie postulaty, po-
winno być zdecydowane od-
rzucenie tych postulatów.

Niestety ze strony państwa 
polskiego, te propozycje nie 
spotkały się ze zdecydowa-
nym odrzuceniem. Co praw-
da formułowane są postulaty 
dotyczące ustroju Unii zgod-
nie z postulatem "zasady po-
mocniczości”, w których od-
wołuje się do frazeologii "Euro-
py ojczyzn”, ale to tylko słowa. 
W 2005 roku PiS też w sposób 

zdecydowany w swoim progra-
mie wyborczym wystąpił prze-
ciwko konstytucji europejskiej, 
ale to „zdecydowane stanowi-
sko” nie przeszkodziło zgodzie 
na traktat lizboński, będący tyl-
ko kosmetyczną zmianą trak-
tatu konstytucyjnego. Trak-
tat lizboński zredukował w Ra-
dzie Europejskiej, siłę polskie-
go głosu, w porównaniu z siłą 
głosu niemieckiego o połowę i 
przyjął koncept „niedyskrymi-
nacji”, który dziś jest podsta-
wą prawną forsowania w kra-
jach unijnych przywilejów dla 
środowisk homoseksualnych i 
indoktrynacji homoseksualnej 
w szkolnictwie. Prezydent Ka-
czyński oświadczył, że ten trak-
tat to jego osobisty wielki suk-
ces, w którym osiągnął wszyst-
ko to, o co zabiegał.

Zasadniczą odpowiedzią 
strony polskiej na Brexit jest 
stanowisko Jarosława Kaczyń-
skiego. Kaczyński zapropo-
nował podjęcie prac nad no-
wym traktatem unijnym, a w 
nim przede wszystkim stwo-
rzenie armii europejskiej. Ka-
czyński uważa, że najważniej-
sze, to przekształcenie Unii w 
supermocarstwo. Zaś stworze-
nie wspólnej europejskiej ar-
mii ma zagwarantować właśnie 
„supermocarstwowy” status 
Unii. Otóż te propozycje Ka-
czyńskiego, to bardzo niebez-
pieczne rojenia, które wpisują 
się w niemiecki plan likwida-
cji państw narodowych i stwo-
rzenie zdominowanego przez 
Berlin, europejskiego super-
państwa. Bo co znaczą te pro-
pozycje? Po wyjściu Wlk. Bry-
tanii z Unii nastąpiło wyraź-
ne osłabienie Polski w struktu-
rach unijnych. Polska straciła 
sojusznika, który był przeciw-
nikiem likwidacji państw na-
rodowych. Uruchomienie prac 
nad nowym traktatem, ozna-
cza, że Polska znajdzie się w 
znacznie słabszej pozycji prze-
targowej, niż w sytuacji, gdy 
Londyn wpływał swoją pozy-
cją na kształt ustrojowy Unii. 
Oznacza to, że w trakcie ne-
gocjacji, podobnie, jak w trak-
cie negocjacji traktatu lizboń-
skiego, rola Polski będzie jesz-
cze bardziej sprowadzona do 
roli statysty bez prawa głosu. 
Kaczyńscy bowiem pokazali, w 
trakcie negocjacji nad trakta-
tem lizbońskim, że nie są psy-
chicznie i intelektualnie zdolni 
do zdecydowanego przeciwsta-
wienia się niemieckim postula-
tom. I tak będzie i tym razem, 

jeżeli dojdzie do negocjacji no-
wego traktatu. Dlatego Polska 
powinna w sposób zdecydowa-
ny przeciwstawić się koncep-
cji renegocjacji traktatów unij-
nych, a nie proponować uzgod-
nienie nowego traktatu, bo na 
negocjacjach nowego, traktat 
może tylko wyraźnie osłabić i 
tak słabą pozycję naszego pań-
stwa. Propozycje Kaczyńskie-
go, to droga do kolejnej klęski 
traktatowej.

Zasadniczym postulatem Ka-
czyńskiego jest stworzenie ar-
mii europejskiej. Powstanie ar-
mii europejskiej oznacza de-
gradację, a w dalszej perspek-
tywie praktyczną likwidację ar-
mii narodowych. Ten postulat, 
to zasadniczy fundament w bu-
dowaniu europejskiego super-
państwa i likwidacji państw na-
rodowych. Bez wspólnej armii, 
nawet ograniczona traktatami 
suwerenność państw narodo-
wych zachowuje swój podsta-
wowy instrument niezawisło-
ści, jakim są siły zbrojne. Bez 
armii, państwa unijne spad-
ną do statusu landów w Niem-
czech. To praktyczna likwida-
cja suwerenności. Istnienie ar-
mii europejskiej wymaga ist-
nienia także wspólnej polity-
ki zagranicznej, bo wojna, czy-
li działania armii, to tylko kon-
tynuacja polityki zagranicznej 
innymi środkami. A więc stwo-
rzenie armii europejskiej wy-
maga także rezygnacji państw 
narodowych z suwerenności w 
zakresie polityki zagranicznej. 
Kaczyński nie mówi nic o kwe-
stii "harmonizacji" podatkowej, 
która jest starym postulatem 
zarówno Niemiec, jak i Fran-
cji, harmonizacji, która będzie 
zasadniczą barierą w dogonie-
niu poziomu gospodarczego 
państw zachodnich. Jasne jest 
jednak, że gdy zostanie uru-
chomiony proces traktatowy, to 
likwidacja państw narodowych 
nie ograniczy się tylko do sfe-
ry obrony narodowej i polityki 
zagranicznej, ale także obejmie 
kwestie gospodarcze.

Propozycje Kaczyńskiego w 
praktyce sprowadzają się do 
akceptacji stopniowej likwida-
cji państwa narodowego, czy 
raczej pozostawienia formy 
państwa narodowego, jako pu-
stej, wypranej z wszelkiej tre-
ści, instytucji. Zaś deklaracje 
o "Europie ojczyzn", czy "za-
sadzie pomocniczości" mają 
spełnić role sławetnej Joaniny 
z czasu negocjacji traktatu li-
zbońskiego, czyli propagando-

wego znieczulacza w tej likwi-
dacyjnej działalności. Bowiem 
zarówno w okresie poprzed-
nich rządów PiS, jak i obecnie, 
Jarosław Kaczyński zabiega, 
aby jego propozycje miały cha-
rakter "patriotyczny". W cza-
sie poprzednich swoich rządów 
PiS wszedł w bardzo ostry poli-
tyczny spór odnoście kartofla-
nych karykatur prezydenta Ka-
czyńskiego. Ten spór ognisko-
wał zarówno polskie media jak 
i emocje. Dzięki temu sporo-
wi, prezydent Lech Kaczyński, 
i premier Jarosław Kaczyński 
stworzyli sobie wizerunek zde-
cydowanych przeciwników po-
lityki niemieckiej. Za tym pro-
pagandowym antyniemieckim 
parawanem, bracia Kaczyńscy 
zgodzili się na redukcje pol-
skiego głosu w porównaniu z 
siłą głosu niemieckiego o poło-
wę. A Polska została wykluczo-
na z kręgu państw decyzyjnych 
w Unii. Traktat lizboński był 
największą polską klęską dy-
plomatyczną po upadku komu-
nizmu, ale nikt, ze względu na 
antyniemiecki wizerunek braci 
Kaczyńskich nie rozliczał ich z 
tej politycznej katastrofy, która 
wyeliminowała Polskę z prak-
tycznego wpływu na politykę 
Unii Europejskiej. Za parawa-
nem propagandowej "antynie-
mieckości", bracia Kaczyńscy 
skapitulowali przed Niemcami, 
rezygnując z podmiotowej po-
zycji Polski w strukturach unij-
nych.

Dziś podobną propagando-
wą rolę odgrywa spór o Try-
bunał Konstytucyjny. Jest on 
sporem, który pozwolił na roz-
pętanie patriotycznych emo-
cji, ustanawiając Jarosława Ka-
czyńskiego i rząd w roli funda-
mentalnego obrońcy polskiego 
interesu narodowego i polskiej 
suwerenności. Wszelkie pi-
wowskie deklaracje, służą bu-
dowie patriotycznego wizeru-
nek lidera PiS, jako zasadnicze-
go obrońcy polskiego intere-
su narodowego i polskiej suwe-
renności. W przeciwieństwie 
do opozycji, która odwołuje się 
do ingerencji Komisji Europej-
skiej, Kaczyński buduje sobie 
wizerunek obrońcy polskiej su-
werenności, jako przeciwnika 
ingerencji zewnętrznych sił w 
wewnętrzne sprawy Polski. I za 
tym wizerunkowym parawa-
nem, Kaczyński składa propo-
zycje, które mają na celu prak-
tyczne pozbycie się przez pań-
stwo polskie najważniejszego 
atrybutu polskiej suwerenno-

ści - armii. To nie Polska będzie 
zarządzać armią europejską, 
polski głos będzie miał znacze-
nie mniejsze, niż przewidziano 
dla naszego kraju w traktacie li-
zbońskim dla decyzji politycz-
nych. Armia będzie zarządza-
na przez Niemcy i propozycja 
Kaczyńskiego, tylko wzmacnia 
pozycję Niemiec w Unii Eu-
ropejskiej. Konsekwencją po-
wstania armii europejskiej, bę-
dzie stopniowe ubezwłasno-
wolnienie armii narodowych, 
do praktycznej likwidacji ich 
samodzielności. To program 
rozbrojenia Polski. Te propo-
zycje, to fundamentalne zagro-
żenie naszego kraju. Tym bar-
dziej, że żyjemy w czasach za-
sadniczego przewartościowa-
nia istniejącego porządku mię-
dzynarodowego, dzięki które-
mu Polska w 1989 roku odzy-
skała suwerenność. Dziś toczy 
się gra, o nowy porządek świa-
towy, który na nowo zdefiniu-
je w nim miejsce poszczegól-
nych państw. W takiej sytuacji 
zawsze najważniejszym instru-
mentem jest własna armia, jako 
decydujący czynnik w walce o 
godne miejsce dla polskiego 
państwa. Polska musi budować 
przede wszystkim własną ar-
mię i wzmacniać jej samodziel-
ne możliwości obronne. Musi 
także prowadzić samodzielną 
politykę, tak, aby zadbać, aby w 
przyszłym systemie zagwaran-
tować naszemu państwu bez-
pieczne miejsce. Nikt za nas 
nie zadba o nasze interesy. A 
cedowanie naszej suwerenno-
ści na inne podmioty, to rezy-
gnacja z obrony polskiej su-
werenności i polskiego intere-
su narodowego. Natomiast bu-
dowa superpaństwa, czy jak to 
określa Kaczyński „supermo-
carstwa”, to rezygnacja z pod-
miotowej pozycji i oddawanie 
spraw polskich w obce ręce. 
To jest gwarancja, że nie pol-
skie interesy będą priorytetem 
we „wspólnej”, a w rzeczywisto-
ści niemieckiej polityce euro-
pejskiej. To polityka kapitula-
cji, polityka wpisywania się w 
niemiecki scenariusz, pomimo 
jej „antyniemieckiej” retoryki. 
Dzisiejsze propozycje Kaczyń-
skiego, to bardzo niebezpiecz-
ne rojenia, które mogą dopro-
wadzić do znacznie głębszej, 
niż to zrobił traktat lizboński, 
utraty suwerenności przez pań-
stwo polskie.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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Pomorzanin wygrywa z Doberaner FC

Coraz lepsza gra
W sobotę (23 lipca), o godzinie 15:00, na stadionie w nowogardzie piłkarze Pomorzanina rozgrywali sparing z niemieckimi piłkarzami z bad Doberan, 
odbywającymi w naszym mieście obóz treningowy. Mecz był bardzo wyrównany, a wynik 3:1 dla Pomorzanina, nie do końca odzwierciedla, kto tego dnia 
był lepszy. Cieszy jednak fakt, że to kolejny sparing, w którym Pomorzanin strzela bramki.

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 3:1 (2:0)
`28 min. Dominik Wawrzyniak,`31 min. Konrad Adamek,`65 min. Damian Kosior
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Maciej Dobrowolski - Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Gracjan Wnu-

czyński, Konrad Adamek, Kamil Lewandowski– Rafał Listkiewicz; zmiany: Adam Łuczak, Maciej Grzejszczak, Adrian Wasyluk, Patryk Marcinkowski, Michał 
Teodorczyk, Paweł Jeziorski, Grzegorz Skrzecz.

Piłkarze z Bad Doberan, jak co 
roku odbywali w Nowogardzie 
obóz przygotowawczy. Zwień-
czeniem zajęć był mecz sparin-
gowy. Przypomnijmy, że po raz 
pierwszy obydwa zespoły zagra-
ły w 2014 roku, wówczas Pomo-
rzanin wygrał 4:0. Przed rokiem 
padł remis 2:2, tym razem to po-
nownie nowogardzianie zakoń-
czyli mecz z Doberaner FC zwy-
cięsko. Zbigniew Gumienny mógł 
skorzystać z usług niemal wszyst-
kich swoich piłkarzy, w zasadzie 
zabrakło tylko wracającego do 
zdrowia Dawida Kurka oraz Fer-
nando. Po pierwszych 10 minu-
tach gry kibice nie oglądali stu-
procentowych sytuacji, gra to-
czyła się w środku pola. Pierwsi 
groźniej zaatakowali goście, w 12. 

minucie po składnej akcji Niem-
ców, napastnik tej drużyny otrzy-
mał piłkę na wprost bramkarza 
będąc na 14 metrze, jednak jego 
strzał z pierwszej piłki poszybo-
wał nad poprzeczką. W szeregach 
gości w ataku grał piłkarz, który 
był najwyższym zawodnikiem na 
boisku, a taktyką Niemców były 
ciągłe dośrodkowania do tego za-
wodnika, który zgarniał wszyst-
kie górne piłki. W 18. minucie po 
jednym z takich dośrodkowań ro-
sły napastnik przedłużył centrę na 
długi słupek, gdzie jego klubowy 
kolega zamykając akcję uderzył z 
najbliższej odległości nad bram-
ką Pomorzanina. W 24. minu-
cie, Dominik Wawrzyniak wyko-
nywał rzut rożny i sprytnie starał 
się bezpośrednio zaskoczyć gol-
kipera Doberaner FC, jednak ten 
czujnie przeniósł futbolówkę nad 
poprzeczką. W 27. minucie Rafał 
Listkiewicz bardo ładnie uderzył 
z rzutu wolnego z prawej stro-
ny pola karnego, ale ponownie 
bramkarz gości wypiąstkował pił-
kę na rzut rożny. Korner wykony-
wany z prawej strony boiska, go-
ście wybili poza końcową linię, i 
tym razem z lewej strony dośrod-
kowywał Dominik Wawrzyniak. 
Pomocnik Pomorzanina jesz-
cze raz spróbował „wkręcić” pił-
kę bezpośrednio z rzutu rożnego, 
tym razem posłał futbolówkę na 
pierwszy słupek, gdzie golkiper 
gości próbując wybijać piłkę na-
bił ją na słupek, a ta przekroczyła 
linię bramkową, tym samym no-
wogardzianie objęli prowadze-

nie. Niemcy nie zdążyli się otrzą-
snąć po stracie bramki, a już prze-
grywali 2:0, tym razem po swo-
im błędzie. W 31. minucie, Adam 
Mańka wykonał daleki przerzut z 
lewej na prawą stronę, długie po-
danie poszybowało pod pole kar-
ne gości, gdzie rozpędzony Kon-
rad Adamek starał się zaatakować 
futbolówkę. Piłkarza z Nowogar-
du uprzedził obrońca gości, któ-
ry jednak nie zauważył, że daleko 
z bramki wyszedł golkiper Dobe-
raner... Obrońca zagrał piłkę gło-
wą w kierunku swojej bramki, a 
bramkarz Niemców minął się z 
futbolówką, dzięki czemu Konrad 
Adamek miał ułatwione zadanie i 
strzelił drugiego gola kierując piłę 
z najbliższej odległości do pu-
stej bramki. W 42. minucie, Mi-
chał Piątkowski uratował nowo-
gardzian przed stratą gola. Goście 
rozegrali akcję na prawej stronie 
boiska, jeden z piłkarzy dośrod-
kował na 5 metr, gdzie napastnik 
Doberaner uderzył wślizgiem w 
krótki róg, jednak Piątkowski po-
pisał się świetną interwencją wy-
bijając futbolówkę na rzut rożny. 

Po zmianie stron nie działo się 
już tak dużo, być może spowodo-
wane to było licznymi roszadami 
w składach obydwu zespołów. Za-
raz po wznowieniu gry, potężnym 
strzałem z około 22 metrów, po-
pisał się Rafał Listkiewicz, jednak 
trafił wprost w bramkarza. W 49. 
minucie goście bardzo efektownie 
„rozklepali” defensywę Pomorza-
nina, jednak niepilnowany na-
pastnik Niemców uderzył głową 

nad poprzeczką bramki gospo-
darzy. W 65. minucie nowogar-
dzianie dośrodkowali w pole kar-
ne gości, tam po zamieszaniu fut-
bolówka trafiła pod nogi Damia-
na Kosiora, który mocnym strza-
łem z kilku metrów nie dał szans 

bramkarzowi gości. Niemcy gra-
li składnej, groźniej atakowali, ale 
to Pomorzanin prowadził już 3:0. 
Rywale ambitnie walczyli o odro-
bienie strat, jednak kolejne strza-
ły mijały bramkę Pomorzanina, w 
której po przerwie stanął Adam 
Łuczak. W 80. minucie goście do-
pięli swego. Kolejne dośrodkowa-
nie w pole karne, piłkarz Dobe-

raner uderzył z 5 metrów, jednak 
wprost w Adama Łuczaka, który 
wybił piłkę przed siebie i zawod-
nik gości dobił swój strzał do-
słownie z dwóch metrów i dał go-
ściom gola honorowego. To była 
ostatnia groźna akcja w tym me-

czu, nowogardzianie wygrali 3:1, 
po raz kolejny pokazując swoim 
kibicom, że ten zespół poważnie 
myśli o szybkim powrocie do wo-
jewódzkiej okręgówki. Do inau-
guracji rozgrywek jeszcze trochę, 
gdyż Pomorzanin pierwszy mecz 
rozegra 13 sierpnia.

KR

Pamiątkowe zdjęcie Doberaner FC oraz Pomorzanina po zakończonym meczu sparingowym

Damian Kosior wyrasta na lidera Po-
morzanina. Obrońca z Goleniowa 
dyryguje defensywą nowogardzkiej 
drużyny, nie popełnia błędów, a także 
strzela bramki

Młodzi piłkarze Pomorzanina - Adam Mańka - na pierwszym planie oraz Konrad 
Adamek mają spore szansę do tego, aby w nadchodzącym sezonie grać w wyjścio-
wym składzie
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Hurtownia materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPRZeDA 
OKAZYJNIe I TANIO 

II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 212 m2, 

indywidualne ogrzewanie 
i oświetlenie, idealne na 

działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204

OGŁOSZeNIe

Ogólnopolska Olimpiada młodzieży – strzelectwo sportowe

brąz Mateusza Mikołajczyka
W dniach 19-24 lipca 2016 roku, we Wrocławiu odbył się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w strze-
lectwie sportowym. W barwach województwa zachodniopomorskiego wystąpił zawodnik Sekcji Strzeleckiej z nowogardu, Mateusz Mikołajczyk.

Mateusz Mikołajczyk startował 
w dwóch konkurencjach. Pierw-
szą z nich był karabin sportowy 
60 strzałów leżąc (KS60L), tar-
cza w odległości 50 metrów. Za-
wodnik Sekcji Strzeleckiej z No-

wogardu uzyskał wynik 608,0 
punktów, który w tej konkuren-
cji jest jego rekordem życiowym. 
Wynik ten pozwolił mu zająć wy-
sokie 4. miejsce, na 28 zawodni-
ków ocenianych. Zwycięzca tej 
konkurencji uzyskał wynik 611,2 
punkty, drugi zawodnik uzyskał 
608,4 punkty, a trzeci strzelec 
608,4 punkty. Zabrakło niewie-
le dziesiętnych, aby stanąć na po-
dium Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych. Ta sztuka jednak Ma-
teuszowi udała się w drugiej kon-
kurencji, jaką był karabin sporto-
wy 3x20 strzałów (KS3x20), tar-
cza w odległości 50 metrów. Kon-
kurencja przeprowadzona zo-
stała w trzech postawach (klę-

cząca, leżąca i stojąca). Mate-
usz Mikołajczyk uzyskał wynik 
181+194+176=551 punktów, któ-
ry tak jak w pierwszym przypad-
ku jest jego nowym rekordem ży-
ciowym. Mateusz dzięki temu 
wywalczył 3. miejsce, i co za tym 
idzie upragniony brązowy medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W tej konkurencji wystar-
towało 22 zawodników ocenia-
nych. Zwycięzca uzyskał wynik 
572 punkty, a drugi strzelec 552 
punkty. Gratulujemy Mateuszowi 
świetnej postawy oraz życzymy 
kolejnych medalowych startów. 

Oprac: KR

Kolejne mecze sparingowe Pomorzanina

zagrają z juniorami
Dziś (tj. we wtorek 26 lipca), o godzinie 18:45, w Czarocinie, piłkarze Pomorzanina zagrają kolejny sparing. tym razem 
rywalami nowogardzian będą juniorzy starsi szczecińskiej Akademii Piłkarskiej. W kolejnym sparingu nowogardzianie 
zagrają z juniorami starszymi Chemika Police. 

To już ostatnie sparingi, ja-
kie Pomorzanin ma zaplano-
wane w tym okresie przygo-
towawczym. Choć rywala-
mi będą juniorzy ze Szczecina 
i Polic, to spotkania te mogą 
być bardzo pożyteczne dla tre-
nera Zbigniewa Gumiennego. 
Nowogardzianie wciąż mają 

kilka mankamentów w swo-
jej grze, których trzeba się po-
zbyć. Sparing z Doberaner po-
kazał, że Pomorzaninowi czę-
sto przytrafiają się głupie stra-
ty w środku pola, nie zawsze 
również zespół z Nowogar-
du dobrze rozbija ataki ry-
wali. Przede wszystkim bra-

kuje zgrania i właśnie w tym 
mają pomóc mecze sparingo-
we z juniorami. Pierwszy od-
będzie się dziś w Czarnocinie, 
gdzie piłkarze ze szczecińskiej 
Akademii Piłkarskiej przeby-
wają na swoim obozie trenin-
gowym. Następnie podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego za-

grają z juniorami Chemika Po-
lice i najprawdopodobniej bę-
dzie to już ostatni sparing w 
tym okresie przygotowaw-
czym. O wynikach piłkarzy z 
Nowogardu poinformujemy 
na bieżąco. 

KR

Zbigniew Gumienny nie ma już za dużo czasu, aby odpowiednio zgrać swój zespół przed pierwszym meczem ligowym
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w lipcu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

zatrudnię
 pracownika przy 
przeróbce drewna 

w Dobrej 
602 362 614

NIeRUCHOmOŚCI
•	PIB “PRO-BUD” s.c. in-

formuje, że sprze-
da mieszkania  w bu-
dynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	Sprzedam działkę bu-
dowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), 
zagosp odarowana, 
tel. 502 385 935

• Posiadłość położo-
na na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyj-
na cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 
00447503160755

•	Sprzedam tanio dział-
kę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi 
koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe z garażem 
w Nowogardzie. Tanio. 
600 177 163

•	Sprzedam pilnie całe 
pietro kamienicy z 
mieszkaniem i po-
mieszczeniem po by-
łej przychodni lekar-
sko-stomatologicz-
nej o pow. ok. 300m2 

w Dobrej Nowogardz-
kiej. Idelana na ho-
tel, przedszkole, dzia-
łalność gospodarczą. 
Cena do uzgodnienia. 
511 505 391 

•	Wynajmę biuro 28m2, 
ścisłe centrum, I pię-
tro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam garaż Bema. 
660 143 840

• Sprzedam kawalerkę do 
remontu 32 m2 z piwnicą 
i szopką w Nowogardzie 
ul. Młynarska. Tel. 785 
600 270 lub 601 424 982

•	Sprzedam 3 pokoje I 
piętro, ładne. Ciekawa 
oferta.  697 999 578

• Sprzedam pół domu 
Osowo, działka przy 
domu 28 arów, ładnie 
położone. 91 39 21 430, 
696 404 840

• Sprzdam mieszkanie na 
Armii Krajowej. 697 720 
406 

•	Sprzedam kawalerkę, 
723 777 511

• Sprzedam mieszka-
nie własnościowe 53,61 
m2, dwa pokoje, I pię-
tro Grzęzno (nowe blo-
ki) cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151 

• Sprzedam mieszkanie o 
pow. 141,29 m2 w budyn-
ku trzyrodzinnym w No-
wogardzie. Bez pośred-
ników. 664 457 879, 517 
932 281 

• Sprzedam mieszkanie na 
wsi. 884 246 079 

• Poszukuje pokoju do 
wynajęcia. 573 232 077

• Sprzedam mieszkanie 
150 tys. 517 503 673 

• Sprzedam lokal na dzia-
łalność handlową. 517 
357 653 

• Do wynajęcia dwupo-
kojowe mieszkanie. 695 
264 677 

• Lokal do wynajęcia w 
centrum. Tel. 66 25 68 
916

• Dom na wsi koło Nowo-
gardu zamienię na małą 
kawalerkę w bloku w 
Szczecinie lub podnajmę 
1/2 domu, osobne wej-
ście. 513 561 194 

• Kupię mieszkanie dwu-
pokojowe ok. 40 m2 za 
gotówkę. Tel. 531 844 
996 

• Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe czę-
ściowo wyposażone ul. 
Poniatowskiego ogrze-
wanie we własnym za-
kresie. Tel. 601 795 366

• Sprzedam lub wynajmę 
kawalerkę o pow. 29m2. 
Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 
690 004 368

mOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta 
i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do sil-
nika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok pro-
dukcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 
1200 pojemność. Cena 
24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Kupię przyczepkę do sa-
mochodu jednoosiową. 
Tel. 91 38 325 25 

• Sprzedam przyczepę 
do przewozu koni lub 
bydła zarejestrowaną. 
Tel. 793 836 238

ROLNICTWO
•	Sprzedam siano w ko-

stach . 782 036 086
•	Koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

• Koszenie łąk, belowa-
nie, zgrabianie, mulczo-
wanie. 508 404 704 

• Precyzyjny siew kukury-
dzy, rzepaku, koszenie 
łąk i zbiór, orka, talerzo-
wanie, FHUP MICHLAS. 
TEL.508 503 650

• Koszenie bizonem siecz-
karką. 781 932 918

• Sprzedam talerzówkę 3 
metrową podwieszaną, 
redełka trójki, pług trzy-
skibowy OVERUM. 661 
751 296

• Sprzedam gęsi żywe i 
skubane. Tel 781 744 
340

• Sprzedam prese belu-
jącą, pług trzyskibowy 
obracany i siewnik do 
zboża. 781 744 340 

• Sprzedam jęczmień ze-
szłoroczny. 531 741 232 

•	Kopaczkę dwurzędo-
wą, siewnik zbożowy 
Poznaniak, sadzarka 
do ziemniaków lewa-
rotowa, sadzarka dwu-
rzędowa, pług trzyski-
bowy, redło trzyrzędo-
we. 603 363 207, 601 
577 365 

 USŁUGI
•	mONTAŻ meBLI, facho-

wość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	malowanie, montaż 
paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	FIRmA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 
39 26 691

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

• Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od pod-
staw, przekładek da-
chów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	PRANIe-mAGIeL,PRA-
NIe DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICeR-
KI meBLOWeJ SAmO-
CHODOWeJ/ SKÓRZA-
NeJ mATeRIAŁOWeJ / 
POŚCIeLI WeŁNIANeJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.TeL.604 373 143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 
825

• Usługi hydrauliczne fa-
chowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 
ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

• Remonty, wykończenia 
mieszkań. 601 56 73 69 

• Transport, przepro-
wadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gra-
tów. Tel 668 343 638 

• Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070 

• Usługi koparko-łado-
warką. Firma „Synbud”. 
669 123 127

• Glazurnik – fachowo i 
solidnie. 721 988 735 

• Usługi ogrodnicze gle-
bogryzarka, koszenie 
trawy, żywopłoty i inne. 
500 789 687 

• Korepetycje z matema-
tyki, przygotowanie do 
matury poprawkowej. 
511 875 301 

• Profesjonalne usługi ko-
siarskie – koszenie traw-
ników działek i prywat-
nych posesji. Dzwoń : 
571 213 107

PRACA
• Zatrudnię elektryków 

– pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekun-
ki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

• A M B E R C A R E 2 4 
Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 
489 914

•	Zatrudnię do sklepu 
spożywczo-monopo-
lowego. 797 394 807

• Zatrudnię do sklepu 
spożywczego, wymaga-
na umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej. 603 688 
266

• Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do sklepu 
spożywczego. Kontakt: 

603 948 214, 663 161 
899

• Pracownik, mechanik 
samochodowy, na ser-
wis ogumienia, Żabowo 
9a. 91 39 106 08

• Zatrudnię stolarza oraz 
osoby do pomocy w za-
kładzie stolarskim. 503 
064 687 

• Zatrudnię mechanika 
samochodowego z do-
świadczeniem. Tel.601 
470 260

• Zatrudnię kierowcę 
z prawo jazdy kat. D 
(może być rencista lub 
emeryt). 601 893 514 

• Zatrudnię murarza i po-
mocnika murarza. 501 
549 756

• Szukam opiekunki dla 
kobiety 80 lat od 08.08 
– 13.08. 2016r. Na Osie-
dlu Bema. 665 541 960

• Szukam mężczyzny w 
wieku 25-55 lat do pra-
cy, prawo jazdy kat. B. 
Tel. 91 39 20 577, asfur-
manczyk@poczta.onet.
pl

• Poszukuje Pani do opie-
ki nad 3letnim chłop-
cem. 667 480 721

• Zlecę pracę nasadze-
niowe drzewek, osobie 
z sadzarką. 91 39 23 259

INNe
• Sprzedam drewno su-

che tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dę-

bowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	Oddam w dobre ręce 
dwumiesięczne kotki. 
607 545 533

• Sprzedam szafę narożną, 
regał, komodę, fotel roz-
kładany jednoosobowy. 
Tel. 607 994 804

• Sprzedam maszynę szaf-
kową do szycia Łucznik. 
Cena do uzgodnienia. 
794 588 435 

• Sprzedam drewno opa-
łowo-kominkowe. 667 
788 820

• Oddam już wykopane 
duże korzenie drzew. 
Tel. 91 39 23 259 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARNA LINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORmATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

ODDAM
pieski

506 396 494

masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.
pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65

R e K L A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

K S e R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AutO zAbezPIeCzenIA

Wydruki kolo-
roWe 

usługi graficz-

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Wynajmę mieszkanie 
(mile widziana firma, wy-
stawiamy fakturę VAT). 

Tel. 603 705 670,
 693 344 694

miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

„KOLOrOWe WAKACJe W bIbLIOteCe”

PrOGrAM zAJĘĆ

25 – 29 lipca
Tydzień EKO – z przyrodą za 

pan brat
EKO rady na odpady – zaję-

cia edukacyjne poprowadzo-
ne przez pracownice Celowego 

Związku Gmin R-XXI Panią 
Monikę Krakowską - Olechno-
wicz oraz Izabelą Ferensztejn

Przyroda wokół nas – spo-
tkanie z leśnikiem Panem 
Markiem Heiserem

Nowe życie odpadów – prace 
plastyczno-techniczne

EKO zabawy, EKO czytanie, 
EKO dźwięki, EKO zagadki

Sprzątnij po swoim psie
Kim jestem? - zabawa inte-

gracyjna
Sprężynek na tropie tajem-

nic. Ekologia - A. Frączek
Detektyw Łodyga na tropie 

zagadek przyrodniczych - B. 
Wicher

Bajki z zielonego lasu - P. Ru-
bik

Smok czy smog? - W. Sowa
Magda i Krzyś chcą mieć psa 

- K. Konarowska

1 – 5 sierpnia
Cyrk – akrobacje na arenie 

cyrkowej!
Projektowanie stroju klauna
Poznajemy cyrkowe akroba-

cje / żonglowanie, hula – hop/
Cyrkowy zawrót głowy – 

malowanie twarzy
„Idzie słoń” – zabawa rucho-

wa
Tajemnica cyrku - M. Wid-

mark
Cyrk przyjechał - B. Micha-

lec
Muminki w cyrku - S. Lang
Pan tygrys dziczeje - P. 

Brown

8 – 12 sierpnia
Wakacyjne podróże literac-

kie z serią ELMER
 – słoń w kratkę
Zabawa z Elmerem w kolory 

po angielsku
Kredką po papierze – zabawa 

rysunkowa
Tworzymy ELMERA – sło-

nia w kratkę oraz pozostałych 
bohaterów

Elmer i ciocia Zelda - 
D.McKee

Elmer i motylek
Elmer i wąż
Elmer i tęcza 

16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzy-

kiem japońskim KAMISHI-
BAI

Baśniowe zagadki,ukryte ob-
razki

Pakowanie walizki – zabawa 
ruchowa

Czary – mary, zamieniamy 
się w baśniowych bohaterów

Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. W 

Grimm
Przepraszam czy jesteś cza-

rownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. 

Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. 

Wolf

PROPONUJEMY: głośne 
czytanie, czwartkowe seanse 
filmowo – bajkowe, gry, zagad-
ki, rebusy, zajęcia plastyczne, 
muzyczno – ruchowe, zaba-
wy z chustą i tunelem anima-
cyjnym KLANZA , zabawy na 
świeżym powietrzu – w ogro-
dzie biblioteki. 

 Wnioski zgłoszeniowe 
dziecka na wakacyjne zajęcia 
w MBP dostępne są w Dzia-
le dla Dzieci i Młodzieży oraz 
na stronie internetowej biblio-
teka-nowogard.cba.pl 

 
Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 
 Danuta Matuszewska

Z A P R A S Z A M Y!
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

POLSKI WYDAWCA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• lekarz specjalista 
   ortopeda-traumatolog
• USG narządów ruchu
• rehabilitacja, masaże
• zabiegi fizykoterapeutyczne

• bezbolesne usuwanie
   zbędnego owłosienia
• leczenie trądziku 
   
          

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

od 10 zł
zniżki 
dla młodzieży50%50%

LASER IPL SHRLASER IPL SHR

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

ocynkowana • powlekana

Najniższe ceny w zachodniopomorskim
Transport gratis

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

KEWES FLORISTIK Sp. z o.o.
ul. Nadtorowa 14

zATRudNI 
Od zARAz 

do sortowania nasion.
91 39 26 011

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni 
zbieraCzy

515 144 186. Organizujemy dowóz

Strzeliła opona w Maździe  •  Osina w krajowej czołówce  •  Niedadzą spać po zmroku

ODZIEŻ DAMSKA
NOWOGARD, ul. 700-lecia 20D

obok Polo Marketu
ZAPRASZAMY   pn-pt 10-18,  sb 10-14

zostali „Liderem Profilaktyki”

Cenne wyróżnienie dla zespołu Interdyscyplinarnego 
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W skrócie

Godzina  „W” 
- pamiętać trzeba te znaczenia

Obchodzimy w tych dniach 
72 rocznicę Powstania Warszaw-
skiego. Urodzeni wówczas, w tym 
tragicznym czasie, to dzisiaj oso-
by w podeszłym wieku, zaś wielu 
z tych, o których mówi powstań-
cza piosenka „Warszawskie dzie-
ci” odeszło już na zawsze w ten 
lepszy świat, w  którym wszyst-
ko jest wiadome i zbędna już jest 
nawet wiara. Ale ile i jakiej wia-
ry trzeba było  jeszcze wtedy 1 
sierpnia 1944 roku, aby stanąć w 
szeregu tych co powstali w zapa-
le, by gonić okupanta z kraju cie-
miężonego tyle lat. Aby jednego 
okupanta gonić, a drugiego kry-
jącego się jeszcze za maską wy-
zwoliciela, uprzedzić. Ile wiary 
wymagała i decyzja o podjęciu 
tego zbrojnego czynu i indywi-
dualna decyzja każdego o „pój-
ściu do powstania”.

Takiej wiary co „góry przeno-
si” trzeba było wówczas warsza-
wiakom wobec potęgi zbrojnej 
wroga. Trzeba było też tej  na-
dziei co jest żywa „wbrew wszel-
kiej nadziei”. Trzeba było takiej 
nadziei choćby wobec świado-
mości losów akcji Burza w Wil-
nie i Lwowie. I już także pew-
nej  ilości informacji dotyczą-
cych represji wobec żołnierzy 
AK (włącznie z rozstrzeliwa-
niem) przeprowadzanych przez 
NKWD na terenach polskich, 
na które wkraczała poruszająca 
się na  zachód Armia Radziecka. 
Trzeba było ponad wszystko jed-
nak tej miłości największej, tej co 
życie gotowa oddać za przyjaciół 
swoich, tej miłości, o której mó-
wił Chrystus, a słowa Jego  prze-
kazuje nam od wieków ewange-
lia św. Jana - „nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J. 15,13)? 

Czy może być zatem jakakol-
wiek wątpliwość za kogo oddali 
swoje na ogół młode życie war-
szawscy powstańcy? Czyż bo-
wiem zaciągnęli się do walki za 
pieniądze, czy ktoś ich siłą zmu-
sił do narażania życia? Czy zrobi-
li to (po latach wojny i okupacji) 

z niewiedzy o stopniu zagroże-
nia? Jest oczywiste, że to nie były 
motywy dla tych tysięcy, setek 
tysięcy zaangażowanych w różny 
sposób w walce i w tym powstań-
czym zrywie. Tylko wiara, tylko 
nadzieja i tylko miłość co gotowa 
oddać życie za przyjaciół swo-
ich, tłumaczy to co się wydarzyło 
w tych letnich i jesiennych mie-
siącach 1944 roku w Warszawie 
- stolicy dumnej Polski. Miłość 
tak pięknie tłumaczy -  śpiewa-
ła   Hanka Ordonówna. Tak tłu-
maczy i nie tylko zdradę i kłam-
stwo i grzech, jak brzmią dalsze 
słowa tej przedwojennej piosen-
ki, ale przede wszystkim tłuma-
czy poświęcenie, oddanie i ofiar-
ność aż do końca. 

Jakże więc trzeba być pozba-
wionym podstawowej etycznej 

wrażliwości i pozbawionym tak-
że  historycznych kompetencji, 
aby warszawskich powstańców 
klasyfikować jako szaleńców, a 
wartość samego powstania dys-
kredytować? A taki wątek towa-
rzyszy od lat kolejnym obcho-
dom rocznicy Powstania War-
szawskiego. Za komuny to ska-
zywanie na zapomnienie, fałszo-
wanie wiedzy o powstaniu i pod-
ważanie i wypaczanie sensu ak-
cji miało motywacje polityczne 
– chodziło m. in. o dyskredyto-
wanie wartości czynu zbrojne-
go AK, czy ukrywanie prawdy 
o świadomym skazaniu powsta-
nia na wykrwawienie się poprzez 
nieudzielenie pomocy przez rze-
komo wyzwoleńcze Wojska Ra-
dzieckie (a także podporządko-
wane dowództwu frontu odzia-
ły I Armii WP), które w sierp-
niu dotarły już na prawobrzeżne 
dzielnice Warszawy i nie „ruszy-
ły palcem” w kolejnych miesią-
cach, aż do stycznia 1945. 

Stalin realizując swoje impe-
rialne zamysły nie zgodził się na-
wet na używanie kontrolowa-
nych już przez sowietów lotnisk 
na Wschód od Wisły celem lą-

dowania tam samolotów z po-
mocą, jaką alianci zamierza-
li dostarczać powstańcom dro-
gą zrzutów. Ze względu na za-
sięg ówczesnych samolotów bo-
jowych ta decyzja znacznie ogra-
niczyła, a w praktyce nawet spa-
raliżowała taką pomoc. Powstań-
cy zostali więc sami z niewielką 
ilością broni i amunicji, a Niem-
cy, którym Stalin „dał wolne" na 
walkę z Polakami nie nękając 
ich na froncie aż do upadku po-
wstania, mogli spokojnie skiero-
wać cały swój  potencjał wojsko-
wy z tego rejonu na mordowanie 
powstańców i totalne niszcze-
nie miasta. Tym, którzy nawet 
dzisiaj, gdy wiemy już tak wiele 
o skali czynu i bohaterstwa  po-
wstańców, nadal mają jakieś po-
krętne przeciw, dedykować nale-
ży chyba tylko te słowa – daj spo-
kój Waść, wstydu sobie oszczędź. 
Powstanie Warszawskie i czyn 
zbrojny AK i mieszkańców sto-
licy rozpoczęty 1 sierpnia 1944 
roku, to nie tylko  piękna i ważna 
karta w historii tego narodu, to 
także, a może przede wszystkim, 
świadectwo naszego ukształto-
wanego w chrześcijańskiej kultu-
rze, poziomu godności narodo-
wej i ludzkiej. Ale o tym to naj-
lepiej poeci, także Ci co w posta-
niu oddali życie – fragment wier-
sza  „Do potomnego”:  

I znowu noc i ziemia jedna 
powiąże nas. Na stole moim 
warkoczem jasnym cichnie świeca 
i dom nade mną cicho stoi, 
a z głębi czarnej, jakby z mieszka 
wychodzą światy. Starczy oczom 
powieki małej, aby tło 
powstało jasne, gwiazdy szpon 
i nierozumny krzyk stworzenia. 

Niewiele wiem jak ty zapewne: 
idziemy razem patrząc czujnie: 
ty - na gwiaździstym, prostym niebie 
szukasz płomienia i mnie w łunie, 
ja - odwrócony - serce pełne 
miłości smutnej niosę jak 
żołnierz mogiłę pod swym heł-
mem 
niesie przez czas.

Tadeusz Stefan Gajcy –  po-
eta, żołnierz AK, urodzony 8 lu-
tego 1922 w Warszawie, zginął 16 
sierpnia 1944 Warszawa. 

Marek Słomski

Nasz felieton

Na ulicy Cmentarnej z wysłu-
żonych płyt „Jumbo” zaczęły już 
wystawać pręty. O sytuacji poin-
formował nas jeden z mieszkań-
ców. - Może najwyższy czas, żeby 
DN opublikował zdjęcia zniszczo-
nej drogi. Może wtedy UM w Nowo-
gardzie zrobi z tym w końcu porzą-
dek – mówi pan Jarek. Zapomnia-
na przez miejskich urzędników 
droga przy ul. Cmentarnej, jak wi-
dać na załączonym zdjęciu, zaczy-
na się sypać. Ciekawe jak długo 
mieszkańcy będą musieli jeszcze 
czekać, aby nawierzchnia została 
wreszcie wymieniona? KR

Wraz z upałami odżyło nowogardzkie jezioro. Teraz krajobraz jeziora 
to już nie tylko pływające po nim „straszydło”, a również skutery wodne, 
motorówki, żaglówki, kajaki oraz łodzie. Wierzymy, że jeszcze długo je-
zioro w Nowogardzie będzie tętniło życiem. KR

Smród, czarne worki ze śmieciami i wyrzucone jabłka tak wygląda ob-
raz II wejścia na działki przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie. To napraw-
dę skandal, że ktoś tu podrzuca śmieci i te właśnie jabłka, które leżą w tych 
wiaderkach. Dodatkowo, najprawdopodobniej pod osłoną nocy, ktoś rów-
nież przywozi tu worki ze śmieciami. Dlatego uważam, że jest to niedopusz-
czalne zachowanie, które powinno być nagłośnione przez gazetę Dziennik 
Nowogardzki - mówi anonimowo czytelnik w rozmowie telefonicznej na 
interwencyjny numer. Rzeczywiście śmieci są i także jabłka, które nieste-
ty gniją powodując smród i przyciągają insekty. Dlatego tutaj potrzeb-
na jest interwencja, by ktoś ten bałagan jak najprędzej posprzątał. JB
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Cenne wyróżnienie dla zespołu Interdyscyplinarnego 

zostali „Liderem Profilaktyki”
W piątek (22 lipca), w Gryfinie odbyły się zachodniopomorskie Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości nie zabrakło nowogardzkiego akcentu. ze-
spół interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w nowogardzie, został nagrodzony tytułem „Lidera Profilaktyki” w województwie zachodnio-
pomorskim. Korzystając z tej okazji, postanowiliśmy porozmawiać z Przewodniczącą zespołu - panią dorotą Maślaną, o tym, czym tak naprawdę jest ten 
zespół oraz w jaki sposób działa?

Zespół Interdyscyplinarny w 
Nowogardzie powstał w 2007 
roku, gdy powołany został przez 
burmistrza. Zespół specjalizuje 
się w przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie, a jego działania po-
dyktowane są  ustawą o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie 
oraz rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów w sprawie procedury nie-
bieskiej karty. Procedurę niebie-
skiej karty może prowadzić Ośro-
dek Pomocy Społecznej, służ-
ba zdrowia, placówki oświato-
we, policja i gminna Komisja roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych. Niebieska karta to doku-
ment, który sporządza się na pod-
stawie np. interwencji i podej-
rzenia, że istnieje przemoc w ro-
dzinie. Wszczynają ją najczęściej 
policjanci, bo właściwie policja i 
OPS to są dwie instytucje, które 
dokonują interwencji w mieszka-
niu, w rodzinie. Zatem niebieska 
karta stanowi dokument na to, że 
coś niepokojącego w  danej rodzi-
nie się stało. - Działaniem zespo-
łu Interdyscyplinarnego jest przede 
wszystkim pomoc osobom, któ-
re doznają przemocy w rodzinie. 
Oprócz działalności niebieskich 
kart, prowadzimy jeszcze działa-
nia profilaktyczne, za które właśnie 
zostaliśmy nagrodzeni jako „Lide-
rzy Profilaktyki” w województwie 
zachodniopomorskim. Całość ob-
ligatoryjną i merytoryczną obsłu-
guje Ośrodek Pomocy Społecznej, 
czyli wszelkie działania prowadzi 
nasz Ośrodek. W skład zespołu In-
terdyscyplinarnego wchodzi oko-
ło 14 osób. Należy rozróżnić Ze-
spół Interdyscyplinarny, który jest 
jak gdyby takim „mózgiem” dzia-
łającym w przeciwdziałaniu prze-
mocy, a grupą roboczą.  To są dwie 
różne rzeczy, bo Zespół Interdyscy-
plinarny gromadzi ludzi decyden-
tów, czyli np. kierowników, komen-
dantów - zatem osoby, które decy-

dują w danych sprawach, w danych 
instytucjach. Ci ludzie decydują o 
pewnych działaniach, takich jak: 
kampanie, całość profilaktyki, na 
jakie programy profilaktyczne będą 
wydawane pieniądze, to są głów-
ne zadania Zespołu Interdyscypli-
narnego. Natomiast grupy robo-
cze to jest zbiór osób, które pracu-
ją bezpośrednio z rodziną, np. pra-
cownicy socjalni, dzielnicowi, ktoś 
z gminnej Komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, ktoś ze 
służby zdrowia – wyjaśnia Doro-
ta Maślana. 

Przewodnicząca Zespołu, pani 
Dorota Maślana podlega burmi-
strzowi Nowogardu. Od począt-
ków działalności, czyli od 2007 
roku Zespół Interdyscyplinarny 
był już nagradzany, ale zazwyczaj 
za sprawą pozyskiwanych środ-
ków. Tytuł „Lidera Profilakty-
ki” w naszym województwie był 
przyznawany po raz drugi, jed-
nak podczas pierwszej edycji  tej 
nagrody, OPS w Nowogardzie nie 
przystąpił do konkursu. Tym ra-
zem było jednak inaczej, dzięki 
czemu opisywany przez nas Ze-
spół został nagrodzony za swoje 
działania. - Konkurs został ogło-
szony przez Komendę Wojewódz-

ką Policji oraz Urząd Marszałkow-
ski. Zespół z Nowogardu zgłosił 
dziewięć swoich projektów za 2015 
rok, które zostały wykonane. Były 
nimi np. „Nowogardzki Dzień Bez 
Przemocy”, „Niebieskie Warszta-
ty”, „Niebieska Godzina”, kampa-
nia „3 x Nie” (Nie piję, Nie biorę, 
Nie biję), kampania „Stop Dopa-
laczom”, a także działania w kla-
sach policyjnych. Te wszystkie ta-
kie profilaktyczne działania zosta-
ły zgłoszone do konkursu. Dodam, 
że w takich naszych akcjach bar-
dzo wielką rolę odgrywają szkoły, 
bo my głównie wchodzimy do mło-
dzieży, szczególnie do klas gimna-
zjalnych i licealnych, wielką rolę 
odgrywa też komisariat policji w 
Nowogardzie, jego pracownicy, np. 
pani Klaudia Gieryń, która ze mną 
współpracuje bezpośrednio i two-
rzymy wspólnie projekty pomocy, 
wspieramy się nawzajem finanso-
wo i merytorycznie. Nasza współ-
praca ze wszystkimi instytucjami 
jest akurat bardzo dobra na terenie 
Nowogardu – mówi Dorota Ma-
ślana. 

Należy pamiętać, że działa-
nia Zespołu Interdyscyplinarne-
go mają na celu pomagać rodzi-
nom dotkniętym przemocą, a nie 

im szkodzić. Dokładną liczbę in-
terwencji zna policja, Przewod-
nicząca zespołu otrzymuje jedy-
nie te sprawy, przy których zosta-
ła wszczęta procedura niebieskich 
kart. Od 1 stycznia do dziś, nowo-
gardzki zespół obsługuje 29 nie-
bieskich kart. - Sygnały dotyczące 
przemocy w rodzinie, można zgła-
szać do nas bezpośrednio. Na na-
szej stronie internetowej jest nu-
mer telefonu kontaktowego, więc 
ludzie dzwonią z takimi proble-
mami, można dzwonić jako osoba 
anonimowa. Rozumiemy, że wiele 
osób nie chce ujawniać swoich da-
nych. My na każdy sygnał, nawet 
ten anonimowy – reagujemy. Czy 
to będzie zgłoszenie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej, czy też na Po-
licję, czy np. do szkół. Często jest 
tak, że jest zgłoszona interwencja, 
przez członka rodziny lub przez są-
siadów. Policja jedzie na miejsce, 
skoro policjanci mają podejrzenie, 
że tam występuje przemoc w ro-
dzinie, wówczas wszczynają pro-
cedurę. Oczywiście policja ma swo-
je algorytmy co do działania nie-
bieskiej karty, więc na tych podsta-
wach robi tę niebieską kartę, która 
jest dokumentem składającym się 
z kilkunastu stron i opisującym co 
w tej rodzinie na dany moment się 
wydarzyło. Ta niebieska karta tra-
fia do mnie na biurko, ja mam trzy 
dni na poinformowanie wszyst-
kich instytucji uprawnionych do 
działań w ramach niebieskiej kar-
ty. Powołuję wówczas grupę robo-
czą, która zbiera się na posiedze-
nie i dokonujemy planu pomocy - 
oczywiście z osobami, które dozna-
ją przemocy, jak i z osobami sto-
sującymi przemoc. Wykonujemy 
plan działań w tej rodzinie. Waż-
ne jest dla nas, aby z osobami zain-
teresowanymi uzgodnić czego one 
tak naprawdę oczekują, w jaki spo-
sób my, jako te instytucje, możemy 
tym rodzinom pomóc. My możemy 

tylko ukierunkować, wspomóc psy-
chologiem, prawnikiem, na pewno 
nie rozwiążemy wszystkich proble-
mów, jeśli rodzina nie będzie tego 
chciała... Na pewno nie jesteśmy po 
to, żeby zaszkodzić tej rodzinie, tyl-
ko żeby jej pomóc. Rodzina może 
z nami nie współpracować, ale nie-
bieska karta jest dokumentem, któ-
ry wszczyna się bez wyrażania ich 
zgody, to jest działanie prowadzo-
ne z urzędu – wyjaśnia Dorota 
Maślana.  

Wierzymy, że nowogardzki Ze-
spół Interdyscyplinarny wciąż bę-
dzie szerzył swoje działania za-
równo w profilaktyce jak i pomo-
cy osobom dotkniętym przemocą. 
Gratulujemy pracownikom OPS 
w Nowogardzie dużego wyróż-
nienia oraz życzymy im kolejnych 
sukcesów. 

KR 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego urzęduje w pokoju nr 6, w 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie

Dorota Maślana podczas Zachodniopomorskich Obchodów Święta Policji w dniu 
22 lipca, przyjmująca tytuł Lidera Profilaktyki dla nowogardzkiego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego
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Kolejna poważna awaria sieci wodociągowej

tym razem padło na ul. Pocztową
We wtorek (26 lipca), w godzinach porannych, przy ul. Pocztowej w nowogardzie, doszło 
do poważnej awarii rury wodociągowej. na skutek tego przez większość dnia mieszkańcy 
ul. Pocztowej, a także okolicznych ulic, pozostawali bez wody. Jedno pytanie, jakie nasuwa 
się na usta jest takie, gdzie teraz nie wytrzyma wysłużona sieć? 

 We wtorek po godzinie 7:00, 
mieszkańcy Nowogardu przejeż-
dżający obok ul. Pocztowej, po-
mimo upału mogli zaważyć za-
laną jezdnię. Jak się okazało, po-
wodem takiego stanu była znisz-
czona rura. - Przyczyną awarii 
była korozja rury wodociągowej 
o średnicy fi 65 w ulicy Pocztowej. 
Do jej usuwania przystąpiliśmy 
około godz.7:30, a prace trwa-
ły do godz. 20:00.  Jednocześnie, 
aby istniała możliwość zamknię-
cia wody wyłącznie na ul. Poczto-
wej, bez konieczności wyłączania 
dostawy wody na większym ob-
szarze miasta, wbudowana zosta-
ła nowa zasuwa odcinająca ulicę 

Pocztową. Jej wbudowanie umoż-
liwiło wznowienie dostaw wody 
na pozostałych ulicach w odstę-
pach czasowych – poinformował 
nas Wiceprezes Zarządu PUWiS 
– Damian Simiński. 

Na skutek awarii z dostaw 
wody czasowo wyłączone były 
tego dnia ulice 700 lecia, Dą-
browszczaków, Górna, Bankowa, 
3 Maja, Pocztowa i Fabryczna. 
Siłą rzeczy skutki awarii odczu-
li najbardziej mieszkańcy ulicy 
Pocztowej, gdzie dostawy wody 
wstrzymane były do godz. 17:20. 
Jak można się domyślać, w przy-
szłości możemy spodziewać się 
kolejnych awarii, wszystko to jest 

pokłosiem polityki UM, który za-
miast w sieć wodnokanalizacyj-
ną, woli inwestować w estetykę 
miasta, choć paradoksalnie, czę-
sto wylewające studzienki tę całą 
estetykę zalewają … fekaliami. 
- Oczywiście podobne awarie nie 
tylko mogą, ale będą występowa-
ły w przyszłości. Jest to nieunik-
nione. Nie jest to oczywiście za-
leżne od operatora. Spowodowane 
jest to przede wszystkim wiekiem i 
postępującą korozją nie tylko sys-
temów wodociągowych, ale tak-
że kanalizacyjnych – dodaje Da-
mian Simiński. 

KR
Przyczyną awarii była korozja rury wodociągowej

Wracamy do tematu wykaszania na cmentarzach

Gmina odpowiada
na początku lipca w stałej rubryce „W skrócie...”, opublikowaliśmy zdjęcie zarośniętego 
cmentarza w trzechlu oraz sygnał mieszkańców tej wsi, dotyczący wykaszania traw w miej-
scu pochówku. niedawno otrzymaliśmy odpowiedź urzędu Miejskiego w nowogardzie na 
nasze pytania, skierowane w tej sprawie.

 Przypomnijmy, że mieszkań-
cy alarmowali redakcję, gdyż fir-
ma zajmująca się zachowaniem po-
rządku na cmentarzu, wykasza tra-
wy traktorem, przez co osoby zain-
teresowane boją się, że ciężki sprzęt 
naruszy nagrobki. Ponadto na 
cmentarzu znajdują się opuszczone 
groby, które są w opłakanym stanie, 
a wokół których zarośla nie są usu-
wane. Zadaliśmy pytania miejskim 
urzędnikom, dotyczące m.in. tego, 
dlaczego przejścia pomiędzy mogi-
łami nie są wykaszane, kto zajmu-
je się porządkiem na cmentarzu w 
Trzechlu oraz poprosiliśmy o ko-
mentarz do zdjęcia przedstawiają-
cego zarośnięte opuszczone gro-
by. - W ramach umowy prowadzo-
ne są prace pielęgnacyjno-porządko-
we w postaci m.in. wykaszania tra-
wy i chwastów na terenie cmenta-
rzy wiejskich oraz przy jego ogro-
dzeniu. Przejścia pomiędzy mogiła-
mi oraz mogiły nie są wykaszane w 
ramach tej umowy, z uwagi na duże 
ryzyko uszkodzenia pomników oraz 
ich zabrudzenia. W bieżącym roku 
odpowiedzialnym za wykonanie po-
wyższych prac jest Zakład Usługowy 
„DOMEL” Władysław Błażewicz. 
Wykonawca wyłaniany jest corocz-
nie poprzez zaproszenie do składa-
nia oferty cenowej. Aktualna umo-
wa opiewa na kwotę 15.000 zł za 
cały rok. Na cmentarzu w Trzechlu 
znajduje się jedynie główna aleja, a 
załączone zdjęcie przedstawia przej-

ście pomiędzy mogiłami. Za porzą-
dek na mogile oraz w jej sąsiedz-
twie odpowiada rodzina zmarłego 
– informuje Kierownik Wydziału 
GKMiOŚ. 

 Mieszkańcy Trzechla zwraca-
ją uwagę na to, że traktor wjeżdża-
jąc na cmentarz, w bliskiej odle-
głości mija nagrobki pomimo tego, 
że na cmentarzu jest jeszcze jedna 
brama wjazdowa, dzięki której po-
jazd omijałby groby. - Niech drodzy 
urzędnicy wytłumaczą mi, do kogo 
mam się zgłosić, jeśli nagrobek na-
ruszy firma, która obecnie jest wyko-
nawcą prac porządkowych, a trwa-
łemu zniszczeniu ulegnie on póź-
niej, gdy to zlecenie będzie wyko-
nywał już inny zakład wyłoniony 
w przetargu? – zauważa nasza Czy-
telniczka. Jak informuje Urząd, nie 
ma wymogów, które nakazywały-
by używanie konkretnego sprzętu. 
- Chcąc odnieść się do kwestii okre-
ślenia wymogów sprzętowych w sto-
sunku do podmiotów wykonujących 

usługi wyjaśniam, że takie wymogi 
nie są określane w ramach umowy. 
Wykonawca sam określa możliwo-
ści zastosowania odpowiednich ma-
szyn i urządzeń na danym cmenta-
rzu i ponosi za to odpowiedzialność. 
Wjazd na teren cmentarza ciągnika 
rolniczego z kosiarką ciągnikową jest 
normalnym zjawiskiem. Do dnia 
dzisiejszego nie otrzymałem infor-
macji, żeby zostały zniszczone mo-
giły lub pomniki nagrobne. W przy-
padku zniszczenia przez wykonawcę 
mogił lub pomników ponosi on od-
powiedzialność cywilną – odpowia-
da Kierownik z Urzędu Miejskiego. 

 W naszych pytaniach zwró-
ciliśmy się jeszcze o wyjaśnie-
nia dotyczące porządkowania 
nowogardzkiego cmentarza. - Od-
nosząc się do utrzymania zieleni na 
cmentarzu komunalnym w Nowo-
gardzie informuję, że zajmuje się 
tym wyłoniona w przetargu nieogra-
niczonym firma ZUK Sp.z o.o. z No-
wogardu. Do jej obowiązków w tym 
zakresie należy koszenie trawników 
z częstotliwością nie mniejszą niż 
raz na dwa tygodnie w okresie od 20 
kwietnia do 15 października oraz 
utrzymanie grobów z pochówkami 
dokonywanymi przez OPS. Usuwa-
nie zachwaszczenia ze ścieżek mię-
dzy grobami, jak również dbałość 
o stan grobów leży po stronie osób 
opiekujących się grobami – kończy 
Kierownik Wydziału GKMiOŚ.
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Jak informuje Urząd Miejski w Nowogar-
dzie, właściciele danych grobów powin-
ni sami je porządkować. Tak, tylko co z 
grobami, które pozostały już bez opieki?

Wypadek na moście w Wierzbięcinie 

Strzeliła opona  
w Mazdzie 

W pojeździe rozbity reflektor, lusterko boczne, odrapany la-
kier na karoserii, a na moście w Wierzbięcinie zniszczona ba-
lustrada ochronna. to efekt zdarzenia drogowego, którego 
przyczyną było pęknięcie opony w samochodzie marki Mazda. 

Do wypadku doszło oko-
ło godz.15:45, w miejscowości 
Wierzbięcin, na moście. O tym, 
co się tam wydarzyło spytaliśmy 
rzecznik policji Julitę Filipczuk – 
Potwierdzam, że zdarzenie miało 
miejsce w dniu 28.07.2016, około 
15:45. Trzech młodych mężczyzn 
jechało pojazdem marki Mazda. 
W wyniku pękniętej opony pojazd 
wjechał w barierę ochronną. W 
wyniku tego zdarzenia drogowego 
na szczęście nikt nie odniósł obra-
żeń – referuje rzecznik Policji.  

Jak na razie o zdarzeniu niewie-
le jest wiadomo. Wszelkie ustale-
nia dotyczące wypadku będą wyja-
śniane przez nowogardzką policję.

Jarek Bzowy 

Zdarzenie to miało miejsce na moście w Wierzbięcinie

Uszkodzona bariera ochronna na mo-
ście
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Kultura też potrzebuje pieniędzy

Osina w krajowej czołówce!
tegoroczne jubileuszowe 20-ste „Lato z Muzami“ na nami. to nowogardzka najważniejsza 
impreza kulturalna roku, na którą przeznacza się bardzo poważne środki publiczne sklasy-
fikowane w kategorii wydatków na kulturę. dzisiaj przedstawiamy wyniki rankingu, w któ-
rym porównano właśnie wydatki na kulturę poszczególnych gmin w kraju. Jak w tym zesta-
wieniu, na tle innych gmin w kraju, wypadły gminy powiatu goleniowskiego i co jest wielką 
niespodzianką? O tym w tekście.

Ranking wydatków na kultu-
rę obejmuje 5 lat – od 2010 do 
2014 roku.- Chcieliśmy, aby wyni-
ki były jak najbardziej obiektyw-
ne i uwzględniały także większe 
inwestycje zrealizowane przez JST 
(Jednostki Samorządu Terytorial-
nego). Informują autorzy opraco-
wania. Dane finansowe zebrane i 
opracowane zostały dla „Wspól-
noty” przez Zespół ds. Statysty-
ki Kultury Narodowego Centrum 
Kultury na podstawie sprawozdań 
budżetowych przekazywanych 
przez JST do Ministerstwa Finan-
sów. Pod uwagę wzięte są wydat-
ki bieżące i majątkowe – uwzględ-
niono łączną kwotę z lat 2010–
2014. Wydatki zostały przeliczo-
ne na osobę (liczba mieszkańców 
poszczególnych regionów pocho-
dzi z danych GUS na koniec 2014 
roku), zawarte w dziale 921 Kul-
tura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego, z podziałem na pięć ka-
tegorii: miasta wojewódzkie, mia-
sta na prawach powiatu, gminy 
miejskie, miejskowiejskie i wiej-
skie. Należy też pamiętać, że nie-
które miasta realizują inwestycje 
kulturalne przez spółki komunal-
ne – tych wydatków ranking nie 
uwzględnia.

Eksperci z Narodowego Cen-
trum Kultury zauważają, że mimo 
pozytywnych zmian wydatki na 
kulturę zajmują ciągle jedno z 
ostatnich miejsc wśród samorzą-
dowych wydatków budżetowych. 
Kolejnym problemem jest to, jak 
w praktyce te pieniądze są wyda-
wane. Z zebranych danych wyni-
ka, że najwięcej, bo ponad 10 mld 
zł (sumarycznie w okresie 2010–

2014) kosztowało utrzymanie do-
mów i ośrodków kultury, klubów 
i świetlic. Stanowiło to ponad 35 
proc. wydatków na kulturę. Nato-
miast na działalność bibliotek JST 
wydały 18 proc. budżetów na kul-
turę, czyli ponad 5 mld zł. Skąd ta-
kie proporcje? W małych miej-
scowościach domy kultury odgry-
wają bardzo dużą rolę. To w nich, 
zwłaszcza w gminach wiejskich 
i miejskowiejskich, toczy się ży-
cie kulturalne. Dlatego szczególnie 
ważne jest postrzeganie takiej pla-
cówki jako miejsca nowoczesnego, 
ciekawego. Jak zauważa Jan Herbst, 
dyrektor ds. badań Fundacji Pra-
cownia Badań innowacji Społecz-
nych „Stocznia”, wiele samorzą-
dów angażuje do pracy ludzi z wi-
zją i pomysłami na to, czym ta kul-
tura powinna być. – Jest również 
jednak wiele takich, które nie pod-

chodzą do tego zagadnienia reflek-
syjnie i długofalowo, raczej rytual-
nie, sprowadzając swoje zaangażo-
wanie do przysłowiowego święta 
ziemniaka – tłumaczy dyrektor

Nowa świetlica w Redostowie, która została wybudowana za prawie 400 tys. zł, z 
czego 220 tys. zł było z dofinansowania PROW

Świetlicę wiejską w Krzywicach otwarto w czerwcu 2013 roku, wartość inwestycji 
wyniosła 811 450,00 zł, a dofinansowanie z PROW wynosiło 450 tys. zł

Nie dadzą spać po zmroku!
W środę (27 lipca), na telefon 

alarmowy dn, zadzwonił miesz-
kaniec ul. Żeromskiego w no-
wogardzie. Mężczyzna jest obu-
rzony faktem, że przy całodobo-
wym sklepie spożywczym, mło-
dzież spożywa alkohol oraz ha-
łasuje. taki sam proceder ma 
miejsce na boisku szkolnym przy 
SP nr 2. Ponadto nasz Czytelnik 
zwrócił uwagę na jeszcze jedną 
sprawę związaną z parkowaniem 
przy ul. Żeromskiego. 

Jak wspomniał nasz rozmówca, 
dzwoni do DN prosząc o publika-
cję sygnału, gdyż sam już nie wie 
co ma zrobić z problemem nad-
miernego hałasu po godzinie 22. - 
Zapraszam państwa na ul. Żerom-
skiego po zmroku. Proszę zobaczyć 
co się dzieje na boisku szkolnym 
przy SP nr 2 oraz pod sklepem spo-
żywczym. Pomimo tego, że sklep 
ma specjalny „ogródek”, w którym 
można spożywać alkohol, to i tak 
miłośnicy napojów wyskokowych 

piją pod sklepem, a co za tym idzie 
pod oknami mieszkańców. Teraz 
gdy są upały, nie da się spać przy 
zamkniętym oknie, jednak gdy mi-
nionego weekendu otworzyłem w 
nocy okno, to słyszałem takie wul-
garyzmy, że musiałem je od razu 
zamknąć... Zdarza się, że przyjeż-
dża policja żeby uspokoić towarzy-
stwo, jednak to w niczym nie po-
maga, bo wciąż jest to samo – opo-
wiada Mężczyzna, chcący zacho-
wać anonimowość. 

 Osina najlepsza w całym wo-
jewództwie!

Krajowi zwycięscy w poszcze-
gólnych kategoriach gmin wyda-
ją na kulturę nawet około 15 % 
budżetu, co daje kwoty w prze-
liczeniu na osobę od 3000  do 
8000 złotych. Nasze gminy wyda-
ją  znacznie mniej aniżeli najhoj-
niejsi w tej dziedzinie w kraju i na 
ogół klasyfikują się w środku lub 
pod koniec tabeli w swoich kate-
goriach wielkościowych. Jest jed-
nak jeden wyjątek, a jest nim Osi-
na, która w kategorii gmin wiej-
skich, a takich w kraju jest ponad 
1500, zajęła doskonałe 33 miej-
sce. Jest to zarazem w tej katego-
rii najlepszy wynik w wojewódz-
twie zachodniopomorskim i naj-
lepszy wynika w naszym powie-
cie wśród wszystkich gmin, rów-
nież miejskich. Osina w pięciole-
ciu 2010-2014 wydała na kulturę 
ponad 8% budżetu, co daje kwo-
tę per capita 1520 zł. To o poło-
wę więcej aniżeli następna w tym 
zestawieniu gmina z naszego po-
wiatu, czyli Przybiernów – 308 w 
kraju i 764 zł oraz 5,2 % budże-
tu. Kolejna gmina to Maszewo. Ta 
pierwsza w tym rankingu  z na-
szych gmin miejsko-wiejskich zaj-

muje w tej kategorii 180 miejsce 
(na 608 gmin) z wynikiem per ca-
pita 724 zł i 4,8 % budżetu. Kolej-
ne gminy to Nowogard 318 w kra-
ju z wynikiem 572 zł per capita i 

4,2% budżetu, dalej 423 miejsce 
Goleniów z wynikiem 478 zł i tyl-
ko 3% budżetem na kulturę 3,8 % 
wydatków ogółem. Żenująco ni-
ski poziom wydatków na kultu-
rę odnotowuje ostatnie w powie-
cie i jedna z ostatnich w kraju czyli 
gmina Stepnica. Zajęła ona w ran-
kingu 601 miejsce (przypomnijmy 
na 608 klasyfikowanych) z wyni-
kiem zalewdwie 183 zł per capita, 
co daje jednak około 4% budżetu 
gminy.

Podsumowanie
Miejsce gminy Osina, a 

zwłaszcza poziom wydatkowa-
nych na kulturę środków (wy-
rażony zarówno per capita jak 
i procentem budżetu) może za-
skakiwać, tym bardziej że w 
Osinie nie organizuje się tak 
spektakularnych wydarzeń kul-
turalnych jak np. w Nowogar-
dzie („Lato z Muzami“ czy Eko-
film). Jednak to w gminie Osi-
na modelowo rozwija się infra-
strukturę na którą wydatki kla-
syfikowane są w dziale wydat-
ki na kulturę. Chodzi o świetli-
ce wiejskie. Dlatego gratuluje-
my Osinie, jej władzom i miesz-
kańcom, że dbają zwłaszcza o to, 
aby kultura trafiła „pod strze-
chy“. Wynik Goleniowa wyda-
je się niedoszacowany w stosun-
ku do realnej intensywności re-
alizowanych tam działań  kul-
turalnych a to dlatego, że istot-
na część tych projektów prze-
prowadzana jest przez instytu-
cje nie rozliczane w ramach bu-
dżetu gminy, a tych wydatków, 
jak podano w wyjaśnieniu na 
początku, ranking nie uwzględ-
nia. Poziom wydatków na kul-
turę w gminie Nowogard, wska-
zuje na to co wiemy i o czym pi-
szemy w DN od lat- kulturę u 
nas się traktuje niestety po ma-
coszemu, czyli  niezbyt kultural-
nie, gorzej jest już (uwzględnia-
jąc opisaną wyżej specyfikę wy-
datków w Goleniowie) tylko w 
Stepnicy, gdzie również od lat 
rządzi komuch.      

oprac. ms

 Halo redakcja 
 Słowa naszego Czytelnika po-

twierdziła rzecznik policji mó-
wiąc, że od początku wakacji od-
notowano już interwencje przy 
sklepie spożywczym przy ul. Że-
romskiego. -  Od początku waka-
cji, tj. od 24.06.2016 r., policjan-
ci 5 razy wyjeżdżali do interwencji 
dotyczących zakłócania spoczynku 
nocnego lub spożywania alkoholu 
przy ul. Żeromskiego – informuje 
Julita Filipczuk. W tym przypad-
ku mówimy jedynie o interwen-
cjach, o które telefonicznie prosi-
li sami mieszkańcy. 

Nasz czytelnik zwrócił uwa-
gę na jeszcze jedną kwestię, któ-
rą zauważył na ul. Żeromskiego. 
Chodzi o parkujące na jezdni sa-
mochody. - Wieczorem gdy wszy-

scy wrócą z pracy, a parkingi są już 
pozajmowane, zdarza się, że kie-
rowcy aut parkują na jezdni. To 
stwarza duże zagrożenie, proszę 
sobie wyobrazić sytuację jak wy-
gląda ten ruch, gdy auta stoją na 
jezdni, pomimo znaków zakazują-
cych, a na dwóch pasach spotyka-
ją się samochody ciężarowe, któ-
re teraz ze względu na objazd mu-
szą uczęszczać tą drogą – zauważa 
mężczyzna. Wierzymy, że ludzie 
pójdą po rozum do głowy i prze-
staną parkować na jezdni. Dzięku-
jemy Czytelnikowi za swój sygnał 
i mamy nadzieję, że mieszkańcy 
ulicy Żeromskiego wkrótce znów 
będą mogli spać spokojnie. 

KR
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Janusz bańkowski: lat 64, zmarł 25.07.2016r., pogrzeb odbył się 

28.07.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Stefania nowak: lat 63, zmarła 27.07.2016r., pogrzeb odbędzie się 

29.07.2016r., o godz. 13:00, na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Ktoś z tłumu rzekł do Jezu-
sa: Nauczycielu, powiedz mo-
jemu bratu, żeby się podzie-
lił ze mną spadkiem. Lecz On 
mu odpowiedział: Człowie-
ku, któż Mię ustanowił sędzią 
albo rozjemcą nad wami? Po-
wiedział też do nich: Uważaj-
cie i strzeżcie się wszelkiej chci-
wości, bo nawet gdy ktoś opły-
wa [we wszystko], życie jego 
nie jest zależne od jego mienia. 
I opowiedział im przypowieść: 
Pewnemu zamożnemu czło-
wiekowi dobrze obrodziło pole. 
I rozważał sam w sobie: Co tu 
począć? Nie mam gdzie pomie-
ścić moich zbiorów. I rzekł: Tak 
zrobię: zburzę moje spichle-
rze, a pobuduję większe i tam 

zgromadzę całe zboże i moje 
dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na długie 
lata złożone; odpoczywaj, jedz, 
pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do 
niego: Głupcze, jeszcze tej nocy 
zażądają twojej duszy od cie-
bie; komu więc przypadnie to, 
coś przygotował? Tak dzieje się 
z każdym, kto skarby groma-
dzi dla siebie, a nie jest boga-
ty przed Bogiem. (Łk 12,13-21)

W dzisiejszym Słowie Jezus 
chce nam uzmysłowić czym 
jest prawdziwe bogactwo. To 
znaczy, że jest coś co może-
my nazwać bogactwem fałszy-
wym. Ewangelia wskazuje na 
punkt sporny jakim jest spa-
dek. Ten człowiek jak i każdy 
z nas w obliczu pewnego bo-
gactwa powinien pytać siebie: 
czy rzeczywiście będę szczęśli-
wy gdy będę to miał? Fałszy-
we bogactwo doprowadziło 
zamożnego człowieka z przy-
powieści do prowadzenia nie-
odpowiedzialnego życia. Sam 
do siebie powiedział co bę-
dzie robił: odpoczywaj, jedz, 

pij i używaj! To są jego słowa. 
Taki bogacz w oczach Boga 
jest głupcem. Bóg nie chce 
abyśmy prowadzili życie nie-
odpowiedzialne, a niestety co-
raz częściej współczesny czło-
wiek tak żyje. Życie nie pole-
ga na gromadzeniu bogactwa. 
Wielu jednak żyje w przeko-
naniu, że najważniejsze to by 
mieć, mieć i jeszcze raz mieć. 
Nikogo nie potępiam! Bóg nie 
broni byśmy byli zamożni, ale 
ilu koncentrując się na tym 
by mieć odeszło od prakty-
kowania niedzielnej euchary-
stii? Dla ilu niedziela zamiast 
być Dniem Pańskim stała się 
niedzielą handlową- najlep-
szym dniem na robienie za-
kupów? Każde dobro, które 
mamy jest darem Boga. Czy 
nie wypadałoby jeden dzień w 
tygodniu przeżywać z sercem 
przepełnionym wdzięcznością 
w stosunku do Boga? Kohe-
let nam powie: marność nad 
marnościami, wszystko mar-
ność. Bogacz z przypowieści 
był człowiekiem dialogują-
cym, ale dialog przeprowadzał 
sam ze sobą. Nie był człowie-
kiem dialogującym z Bogiem. 
Co powinien zrobić uczeń 
Chrystusa stając przed życio-
wym dylematem związanym 
z bogactwem? Jak rozwiązałby 
sprawę nadmiaru? Moje bo-
gactwo ma służyć temu bym 
stawał się bogatym przed Bo-
giem. Prawdziwym bogac-
twem dla wierzącego musi sta-
wać się Bóg! Co zrobię by zdo-
bywać Te bogactwo? Jak mogę 
zdobyć Boga? MIŁOSIER-
DZIEM! On, który okazuje 
każdemu z nas swoje miłosier-
dzie pragnie byśmy i my miło-
sierni byli! Dobrze rozporzą-
dzając bogactwem material-
nym będziemy stawać się bo-
gatymi duchowo co jest miłe 
w oczach Boga! Bądź bogaty! 
Bogaty w miłosierdzie! 

ks. Krystian Dylewski

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz 

pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki au-

tomatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
- Oddam: telewizor – 662 577 147
- Potrzebne są nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej 

dla chorego  Miłosza, który potrzebuje bardzo potrzebuje nowy wózek i or-
tezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

- Oddam: wózek spacerowy dziecięcy, huśtawkę stojącą dla małego dziec-
ka, szklany stolik pod telewizor,ławę, klatkę dla myszki,klatkę dla chomika i 
klatkę dla papugi. Tel: 606 992 419

Pomóżmy sobie

u świętej Anny w długołęce

Odpust  
i bierzmowanie

W ubiegły wtorek, w Kościele 
pw. św. Anny w Długołęce odby-
ła się uroczystość  odpustowa po-
łączona  z bierzmowaniem gru-
py miejscowej młodzieży. Od-
pust parafialny w dniu patronal-
nym świętej Anny  gromadzi co-
rocznie wiernych z całej para-
fii, ale na uroczystość przybywa-
ją także goście m.in. z Nowogar-
du. Święta Anna to bowiem mat-
ka Bożej Rodzicielki i babcia Pana 
Jezusa. W tym roku to parafialne 
święto nabrało jeszcze dodatko-
wego wymiaru duchowego, z po-

wodu udzielenia w trakcie Mszy 
Świętej odpustowej sakramentu 
bierzmowania grupie 20 chłopców 
i dziewcząt  należących do  parafii. 
Tego sakramentu, zwanego sakra-
mentem chrześcijańskiej dojrzało-
ści, udzielił ks. biskup Błażej Kru-
szyłowicz. Na zakończenie uro-
czystości wszystkich przybyłych 
zaproszono na poczęstunek. Na 
placu, naprzeciw kościoła, rozsta-
wiono stoły zastawione smacznym 
ciastem, owocami i tortem upie-
czonym przez... księdza probosz-
cza Krzysztofa Bartoszewskiego.

Młodzież  przystępująca do sakramentu bierzmowania zajęła we wtorek pierwsze 
ławki w kościele.

Ksiądz biskup Błażej Kruszyłowicz z Najświętszym Sakramentem w procesji wokół 
kościoła
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 Kino na weekend

BARdzO FAJNY GIGANT
29.07.2016, godz. 17.00
30.07.2016, godz. 17.00
31.07.2016, godz. 17.00
przygodowy, fantasy, familijny
USA / 2015 /137 min.
Od lat: 7
POLSKI duBBING

W samym środku czarnej nocy, gdy 
wszystkie dzieci i dorośli śpią w najlepsze, 
mroczne istoty wychodzą z ukrycia i przej-
mują na kilka chwil cały świat. Właśnie ta-
kie historie od dziecka słyszała 10-letnia, 
acz nad wyraz rozwinięta intelektualnie 
Sophie. Nic więc dziwnego, że dziewczyn-
ka tej konkretnej nocy nie mogła zasnąć 
i wygramoliła się z łóżka, założyła na nos 
okulary i wychyliła się przez okno, by uj-
rzeć świat w odbiciach księżycowego bla-
sku. W tej niepokojącej, srebrzystej po-
świacie znana jej dobrze ulica wyglądała 
raczej jak jakaś baśniowa wioska. Aż tu na-
gle, z cienia w jej kierunku poczęło zmie-
rzać coś wręcz ogromnego. Był to BFG: 
Bardzo Fajny Gigant, który wykradł Sophie 
z sierocińca i porwał ją do odległej Krainy 
Olbrzymów.

dzIEŃ NIEPOdLEGŁOŚCI: Od-
ROdzENIE

29.07.2016, godz. 19.30
30.07.2016, godz. 19.30
31.07.2016, godz. 19.30
akcja, sci-fi
USA / 2015 /120 min.
Od lat: 12
POLSKI duBBING

Młode małżeństwo, po tragicznej 
stracie ukochanego syna, adoptuje 
ośmioletniego chłopca. Jessie i Mark 
robią wszystko, by stworzyć dziec-
ku kochającą się i szczęśliwą rodzinę. 
Szybko okazuje się jednak, że Cody, 
który jest uroczym i grzecznym chłop-
cem, skrywa mroczny sekret. Kiedy 
Cody zasypia, jego sny stają się rze-
czywistością. Koszmary również… Ro-
dzinę zaczynają nawiedzać wyśnione 
przez chłopca demony. Jessie i Mark 
zrobią wszystko, by dotrzeć do źródła 
lęków syna, zanim ich życie zmieni się 
nie do poznania.

1 sierpnia godzina 17

zapraszamy na wspólne 
śpiewanie  pieśni powstańczych

1 sierpnia o godzinie 17 (godz. W), spotykamy 
się na placu kościelnym w parafii WNMP  w Nowo-
gardzie, przy głazach pamięci, aby wspólnym śpie-
wem uczcić 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. 
Przy akompaniamencie akordeonu będziemy śpie-

wać pieśni powstańcze w tym  takie jak: „Warszaw-
skie Dzieci” „Dziś  idę walczyć –Mamo” czy „Pałacyk 
Michla”  (Czuwaj wiaro i wytężaj słuch). Słowa pie-
śni każdy uczestnik otrzyma na miejscu. Zapraszamy

Organizatorzy

Ekstra sonda o wizycie Ojca św. 
w Krakowie  na ŚDM
Papież Franciszek przyjechał do Polski z okazji Światowych dni Młodzieży. Spytaliśmy 
więc młodych ludzi w nowogardzie, jakie odnoszą wrażenia z tej wizyty oraz czy śledzą 
transmisje z obchodów i pobytu Ojca św. Franciszka w Polsce. 

anita nowacka – Nie mam zbyt wiele czasu, bo zwyczajnie dość 
dużo pracuję, ale jak najbardziej wizytę Ojca św. w telewizji wraz z 
moim synkiem widziałam może nie w całości, ale to co najistotniej-
sze i najważniejsze udało mi się dostrzec. Cieszy fakt, że w tym waż-
nym wydarzeniu, oprócz oglądania w telewizji, jest też grupa osób z 
Nowogardu, która wiem, że wyruszyła do Krakowa, by między in-
nymi zobaczyć Ojca św. i posłuchać tego co ma do przekazania, a ul. 
Franciszkańska 3 ponownie ożyła w środę wieczorem. 

Marcin Katanowski z córeczką niną i synkiem Julianem 
– Powiem panu, że tego czasu jest bardzo niewiele, ale rzeczy-
wiście relacje są w telewizji niemal na każdym kanale infor-
macyjnym, toteż nie sposób nie śledzić informacji na pasku czy 
obrazie. Można było zobaczyć, że Ojciec św. Franciszek robi 
wrażenie na tych młodych osobach, które tam są w Krakowie. 
Przyjemnie jest widzieć  ich uśmiechniętych i mających w so-
bie pokłady dobrej wiary i energii. Moje dzieci są jeszcze małe, 
ale synek, co jakiś czas dopytuje mnie np., kto to jest Papież i 
dlaczego chodzi ubrany na biało? Dlatego zainteresowanie jest 
i wydaje mi się, że to bardzo dobrze. 

Cezary Cieślak - Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa dla nas 
młodych. Transmisję już co nie co widziałem a  w szczególności z po-
witania Ojca św., na lotnisku i na ulicach Krakowa. Mimo, że sam 
nie uczestniczę w obchodach to reprezentuje mnie mój kuzyn, któ-
ry jest w Krakowie. Obiecał, że niebawem zadzwoni i zda mi rela-
cję, jak jest w tym Krakowie? Życzę wszystkim moim rówieśnikom, 
by świetnie się bawili w Krakowie. 

Konrad Koliński - Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze, że 
młodzi ludzie się spotkali w Krakowie, wyznają wiarę i rozważa-
ją nauki o Panu Bogu. To też okazja aby  wymienili się swoimi po-
glądami w międzynarodowym towarzystwie. Relacja przeszła naj-
śmielsze moje oczekiwania, bo nie wierzyłem, że ta wizyta w jed-
nym mieście zgromadzi aż tyle młodych ludzi. Wierzę, że słowa 
Ojca św. będą drogowskazem i otworzą niektórym młodym oso-
bom oczy na świat. Życzę wszystkim uczestnikom, by byli szczęśli-
wi i uśmiechnięci nie tylko tam w Krakowie, ale przez dalsze swo-
je życie. 

Pan Patryk  – Mało oglądam relacje, bo pracuję i nie mam zbyt 
wiele czasu. Ale jak najbardziej uważam, że spotkanie młodzieży w 
Krakowie z Ojcem św. da im więcej siły i będzie wsparciem na dal-
szą drogę życia. Słowo jakie wypowiedział Papież do zgromadzo-
nej młodzieży, z pewnością da im wiele do myślenia i do rozważa-
nia. Jak powiedziałem z braku czasu trochę mam braki w oglądaniu, 
ale cieszę się, że do naszego kraju przyjechał Ojciec św. Franciszek. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Wspólnota odpowiada na anonimowe zarzuty

Mieszkańcy bronią zarząd!
Po naszych dwóch publikacjach dotyczących remontu elewacji przy ul. bema nr 15, 16, 17, 
18, powstała spora burza. Mieszkańcy wymienionych bloków bronią zarząd Wspólnoty 
przed atakami Czytelnika, którego list opublikowaliśmy w minionym wydaniu dn. 

Przypomnijmy, że przed listem 
naszego Czytelnika, opublikowa-
liśmy dwa teksty, w których opi-
sywaliśmy pozytywne zmiany na 
opisywanym osiedlu. Bloki, które 
zostały wyremontowane, wznie-
siono jako typowe osiedle pra-
cownicze dla zatrudnionych w 
pobliskim Kombinacie  Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych w 
Miętnie i Nadleśnictwie Nowo-
gard. Było to na przełomie lat 60-
tych i 70-tych. Osiedle powsta-
ło przy zachowaniu standardowe-
go dla tego okresu stylu architek-
tonicznego. Od tamtych lat nikt 
nie zadbał o remont niszczejące-
go blokowiska. Aż w końcu około 
półtora roku temu, gdy zmienił się 
Zarząd Wspólnoty przy ul. Bema 
15, 16, 17 i 18 (bloki niegdyś Nad-
leśnictwa Nowogard dop. red.), 
zaciągnięto kredyt w wysokości 
ponad 500 tys. zł, na remont ele-
wacji. Najpierw opisaliśmy dobu-
dowane drewniane balkony, na-
stępnie odświeżoną elewację. Jed-
nak znaleźli się tacy, którzy do-
szukali się „fuszerki” wykonaw-

cy robót, spostrzeżenia mieszkań-
ca osiedla opublikowaliśmy w mi-
nionym wydaniu. Nasz Czytelnik 
poruszał tam następujące kwestie: 
- Zarząd bez stosownego zezwo-
lenia zdemontował daszki będą-
ce częścią budynków, które speł-
niały rolę okapów czyli poziomej 
krawędzi dachu.  Ponadto jakość 
wykonanych prac jest wykonana 
niedbale, widoczne bruzdy przy 
łączeniu płyt styropianowych 

nie ukryła ich położona struktu-
ra, różne odcienie farb na elewa-
cji  pisał w swoim liście mieszka-
niec osiedla. Wobec tego ataku 
spotkaliśmy się z innymi lokato-
rami opisywanych bloków, którzy 
kompletnie nie zgadzają się z tymi 
zarzutami broniąc swój Zarząd 
Wspólnoty. Nasi rozmówcy za-
znaczyli, że wobec anonimowego 
listu, również chcą pozostać ano-
nimowi, skoro osoba, która kry-

Tak natomiast wyglądają po zakończeniu prac

Tak wyglądały opisywane bloki przed remontem elewacji

tycznie wypowiadała się o inwe-
stycji, nie miała odwagi się pod-
pisać. - Zastanawiam się, dlaczego 
ta osoba postanowiła wysłać list do 
redakcji, a nie spotkać się z nami 
np. na zebraniu Wspólnoty? Od 
kilkudziesięciu lat nikt nic nie robił 
z tymi blokami, dopiero gdy zmie-
nił się Zarząd Wspólnoty, doczeka-
liśmy się remontu, dzięki któremu 
przyjemniej się nam mieszka  opo-
wiada mieszkanka ul. Bema. - Pra-
ce zostały odebrane przez inspekto-
ra, zatem skoro upoważniona oso-
ba stwierdza, że wszystko zosta-
ło dobrze wykonane, to jak mamy 
się odnieść do zarzutów anonimo-
wego człowieka, który skupił się na 
tym, żeby tylko postawi Wspólnot 
w złym świetle? - dodaje kolejny z 
naszych rozmówców. 

Mieszkańcy osiedla biorą w obro-
nę swój obecny Zarząd, mówiąc, 
że pracuje bez zarzutów, zwraca-
jąc uwagę, że ta praca jest całkowi-
cie społeczna. Choć mogą być wi-
doczne małe mankamenty, to nale-
ży pamiętać o tym, że remont zo-
stał wykonany z określonych środ-
ków, przyznanych poprzez kre-
dyt i z niewielkiego wkładu środ-
ków własnych. Wobec takich fun-
duszy, wykonany remont można 
zatem uznać za udany. Wierzymy, 
że mieszkańcy osiedla Bema, ww 
bloków, wyjaśnią sobie wszystkie 
sprawy z osobami, którym remont 
może się nie podobać. My aby zo-
brazować obecny stan, publiku-
jemy zdjęcia wykonane przed re-
montem oraz po jego zakończeniu. 

KR
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 Nasi przedsiębiorcy: Oddział Media Expert Nowogard

Chcemy być dla mieszkańców nowogardu… 
Media expert to polska sieć elektromarketów oferujących sprzęt rtV i aGd, rowery, skutery, komputery, oprogramowanie oraz multimedia pochodzące 
od znanych producentów. dlatego tym razem postanowiliśmy zajrzeć do salonu firmy, która działa na nowogardzkim rynku od 2005 roku, a jego kierow-
nikiem jest pan bogusław Malarczyk.

dziennik nowogardzki: Panie 
kierowniku, jest pan nową osobą 
w zespole nowogardzkiego elek-
tromarketu Media expert. Jak 
dotychczasowe wrażenia? 

Bogusław Malarczyk Kierow-
nik oddziału w Nowogardzie Me-
dia Expert.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mo-
głem dołączyć do tak zgranego ze-
społu. Codziennie widzę w nim 
potencjał, kreatywność i świado-
mość wspólnego celu. Chcemy być 
dla mieszkańców Nowogardu miej-
scem, w którym otrzymają nie tyl-
ko najlepsze produkty w doskona-
łych cenach, ale przede wszystkim 

kompleksowe wsparcie w wyborze 
sprzętu. Udany zakup to nie tyl-
ko kwestia ceny - również tego, czy 
produkt jest idealnie dopasowa-
ny do naszych potrzeb. W tym na-
sza rola, wszystkich pracowników 
Media Expert – zrozumieć oczeki-
wania Klientów i dobrać do nich 
optymalne rozwiązania. To misja, 
którą wspólnie z sześcioma mo-
imi współpracownikami codzien-
nie wypełniamy z pełnym zaanga-
żowaniem.

Media expert jest jedną z naj-
większych sieci rtV/aGd w 
Polsce. Jakie produkty można 
znaleźć w pana elektromarkecie?

Rzeczywiście, należymy do czo-
łówki – w skład sieci wchodzi dziś 
ponad 400 elektromarketów w ca-
łej Polsce, jesteśmy obecni w po-
nad 300 miastach. Jesteśmy polską 
firmą i stanowi to dla nas źródło 
prawdziwej dumy. Wszyscy stara-
my się tworzyć markę, która jest i 
będzie dowodem, że polska przed-
siębiorczość w połączeniu z deter-
minacją i ciężką pracą, 6 tys. za-
trudnionych osób, może z powo-
dzeniem rywalizować z najwięk-
szymi - także sieciami zagranicz-
nymi. Staramy się również budo-
wać katalog produktów, które opty-
malnie odpowiadają na popyt oraz 
aktualnie panujące trendy. Nowo-
czesny sprzęt RTV i AGD, laptopy, 
tablety, smartfony i sprzęt fotogra-
ficzny to część naszej oferty. W wy-
branych elektromarketach dostęp-
ne są również rowery, skutery, qu-
ady, elektronarzędzia, sprzęt relak-

sacyjny i sprzęt do pielęgnacji ogro-
dów. 

Wspomniał pan o tysiącach 
zatrudnionych pracowników i 
szerokiej ofercie produktów. Czy 
stabilne warunki pracy i różno-
rodność towarów, które pan wy-
mienił, umożliwiają tym naj-
bardziej ambitnym i zaangażo-
wanym pracownikom realizację 
swoich ambicji zawodowych?

Zdecydowanie tak, i jestem jed-
nym z licznych tego przykładów. 
Ktoś, kto jest otwarty na wyzwa-
nia, chce się rozwijać i ma ener-
gię do pracy, znajdzie w sieci Me-
dia Expert przestrzeń do realiza-
cji swoich ambicji zawodowych. 
Po latach pracy w elektromarkecie 
w Gryficach, dostałem propozycję 
objęcia stanowiska kierowniczego 
w Nowogardzie i chętnie z niej sko-
rzystałem. 

Oferta sprzedaży salonu jest 

bardzo mocno zróżnicowana, 
czego dowodem jest zgromadzo-
ny asortyment w salonie.

Jak wspomniałem, mocną stro-
ną Media Expert jest komplekso-
wa oferta, obejmująca elektroni-
kę użytkową oraz sprzęt kompu-
terowy, tablety, smartfony, konso-
le, czy bardzo popularne ostatnio 
smartwatche. Wybór jest napraw-
dę duży.

W dobrych cenach?
W niskich cenach! Dodatko-

wo, staramy się wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom klientów, or-
ganizując częste akcje promocyj-
ne, podczas których można „upo-
lować” naprawdę duże zniżki i ra-
baty. Ponadto, gwarantujemy pro-
ste i przejrzyste warunki systemów 
sprzedaży ratalnej, obsługiwanej 

przez sprawdzone i bezpieczne in-
stytucje finansowe.

rozmawiając z panem spo-
strzegam jeszcze inne towary w 
salonie.

Prezentacja  produktów powin-
na być przemyślana i intuicyjna 
- dla klienta. Rozmawiamy o ce-
nach i systemach ratalnych, a pan 
dostrzegł interesującą ekspozy-
cję aparatów fotograficznych. Po-
lacy pokochali fotografię! Zarów-
no dla amatorów, jak i profesjona-
listów mamy pełną gamę sprzętu - 
od kompaktów, po zaawansowane 
technologicznie lustrzanki. Widzi-
my również sprzęt AGD, zarówno 
ten duży, jak lodówki i zmywarki, 
jak i mniejszy. Jestem przekonany, 
że każdy kto szuka wyżej wymie-
nionych sprzętów, w naszym elek-
tromarkecie znajdzie optymalne 
produkty. Doradzimy w wyborze, 
w razie potrzeby pomożemy w for-

malnościach kredytowych, a na ko-
niec dostarczymy zakupy do domu. 

Pozycją, która zwróciła moją 
uwagę są na zewnątrz wyekspo-
nowane  rowery, skutery i nie tyl-
ko...

W oddziale nowogardzkim sa-
lonu Media Expert rzeczywiście 
można nabyć skutery oraz rowery, 
w tym znanej i cenionej marki IN-
DIANA. W okresie letnim zapra-
szamy klientów do naszej ekspozy-
cji ogrodowej. Ogrodnicy i dział-
kowcy znajdą w niej sprzęt do pie-
lęgnacji ogrodów w postaci kosia-
rek elektrycznych, spalinowych, 
czy też kos, jak również akcesoria 
ogrodnicze.  

 rozmawiał: Jarek bzowy

W salonie jest bardzo duży wybór telewizorów

Salon Media Expert mieści się w Nowogardzie przy Placu Wolności

Salon w sezonie  letnim proponuje sprzedaż skuterów
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Lato z Muzami 2016. Rozmowa z Cezarym Pazurą

Znam Nowogard jeszcze z czasów liceum
Jedną z gwiazd tegorocznego Lata z Muzami był Cezary Pazura. artysta przebywał u nas w niedzielę ostatniego dnia festiwalu. najpierw miał powitalne 
spotkanie z publicznością a następnie wieczorny występ kabaretowy. dla redakcji dn była to też okazja do przeprowadzenia wywiadu. 

Czy przybywa pan do nasze-
go miasta po raz pierwszy?

Ależ, nie. Znam Nowogard 
jeszcze z czasów kiedy nie było 
pana na świecie. Pierwszy raz 
byłem tutaj jeszcze jako uczeń 
liceum, czyli pod koniec lat 70-
tych. Przyjeżdżałem tutaj bar-
dzo często ponieważ miałem tu 
dużo rodziny w Kamieniu Po-
morskim, w Pobierowie. Spę-
dzałem więc na Pomorzu za-
chodnim wakacje. Natomiast w 
latach 80-tych mój tata, który z 
zawodu jest nauczycielem pro-
wadził właśnie tu na wybrzeżu 
sezonowe kioski ruchu. Dzieli-
liśmy się pracą w ten sposób, że 
ja siedziałem w kiosku i handlo-
wałem a tata załatwiał towar. Bo 
też takie to były czasy, w których 
trzeba było wszystko załatwiać, 
zresztą w różnych hurtowniach, 
m.in. w Nowogardzie, Gryfi-
cach, Trzebiatowie.

do miast naszego regionu, z 
którymi miał pan kontakt za-
równo w życiu jak i w pracy za-
wodowej należy też Stargard. 
Kilka lat temu kręcił pan tutaj 
film belcanto. 

Tak. Akcja filmu dzieje się w 
Stargardzie w latach 60-tych XX. 
Film był nakręcany w Warsza-
wie, Łodzi i Stargardzie, na lot-
nisku w Kluczewie. Ten film ma 
bardzo ciekawy scenariusz. I był 
on dla mnie prawdziwym wy-
zwaniem, szkoda, że okazał się 
raczej niszowy. A przecież za-
grała w nim plejada wspania-
łych aktorów. 

zwłaszcza młodsza część pu-
bliczności zna pański głos z 
udziału w dubbingach. Gdy się 
prześledzi pańską drogę twór-
czą, to widać, że i tutaj ma pan 
całkiem pokaźny dorobek. 

Wcześniej robiłem dubbing 
bardzo anonimowo, byłem jesz-
cze nieznanym aktorem. Pamię-
tam, że gdy zacząłem podkładać 
głos w kreskówkach to był to np. 
gadający kosz na śmieci, lam-
pa. Natomiast jeżeli chodzi o ja-
kieś większe role dubbingowe to 
przyszły one dużo później.

niemniej nawiązuje pan 
wciąż kontakt z publicznością, 
wywołując ważną w odniesie-
niu do twórczości artysty emo-
cję. 

Staram się. Taki żywy kontakt 
daje przede wszystkim kabaret. 

Co ważne odbiera pana pu-
bliczność nie tylko polska ale 
i polonijna. Kiedyś w uSa 
pewna pani stwierdziła, że jej 
dziecko woli oglądać „epokę 

lodowcową” z polskim dubbin-
giem ucząc się w ten sposób oj-
czystego języka. 

Tak, rzeczywiście miałem taką 
przygodę w Stanach. Ale i w Au-
stralii pewien chłopiec obej-
rzawszy mnie w niektórych fil-
mach powiedział „Ty to jesteś 
taki polski Mr. Bean” „Jaś Fa-
sola”. Pomyślałem sobie, że fak-
tycznie udało mi się stworzyć 
postać, która gdzieś tam zapadła 
w pamięć. 

Kiedyś podzielił się pan waż-
nym spostrzeżeniem odno-
śnie tego, że jak w kalejdosko-
pie zmieniają się priorytety na 
rynku medialnym. Miał pan 
otrzymać angaż w reklamie 
banku, ale uznano, że aktor ko-
mediowy nie może reklamo-
wać tak poważnej instytucji. 
dzisiaj udział aktorów w ta-
kich reklamach to już norma.

Dokładnie. Teraz już tak jest. 
Dzisiaj śmiejemy się z kolegą, że 
ludzie biegają po mieście w po-
szukiwaniu pokemona na apli-
kacji i nawet wpadają przez to 
pod auta. To jest doprawdy oso-
bliwe. Wszystko się zmienia. Na 
szczęście Pan Bóg wymyślił coś 
takiego jak starość i śmierć, więc 
można sobie spokojnie odejść 
kiedy człowiek już za pewnymi 
sprawami nie nadąża. Bo odpor-
ność na to, co dzieje się dookoła 
też się kiedyś kończy. Człowiek 
nie chce godzić się z pewnymi 
rzeczami w określonym wieku. 
Zmysł ewolucji gdzieś gaśnie. 
I człowiek nie chce już ewolu-
ować dalej. Chce spokojnie ro-
bić swoje i żyć. 

Czasami słyszy się opinię, że 
w polskim kinie nie ma za wie-

le dobrych scenariuszy. 
Scenariusz jest podstawą, na 

której buduje się prawdę dane-
go wydarzenia, filmu czy sztu-
ki teatralnej. Tak więc musi być 
dobry tekst. U nas wielu wyda-
je się, że mają już dobry scena-
riusz bo wymyślili trzy gagi i 
jedną scenę. A ja sam wiem, że 
scenariusz, według którego ro-
biłem swój debiut reżyserski 
„Weekend” nie był do końca do-
pracowany. Ale to był dowód na 
to, że nie odróżniam do końca 
elementów scenariusza. Sam nie 
piszę scenariuszy, więc nie wiem 
jak się je konstruuje. W każdym 
razie właśnie przed tym moim 
debiutem próbowałem przeczy-
tać jakiś dobry scenariusz. Mia-
łem zresztą stos scenariuszy, 
które przesyłali mi młodzi lu-
dzi, którym pomagałem w pro-
dukcji filmów. Postawiłem so-
bie takie zadanie, że przed snem 
czytałem jeden scenariusz. Jeże-
li przy nim zasypiałem to już do 
niego nie wracałem. Ale jeden z 
nich, który nie pozwolił mi za-
snąć i przeczytałem go od deski 
do deski, to właśnie scenariusz 
filmu „Weekend”. Bardzo mi się 
spodobał i wziąłem go „na tape-
tę”, czując, że wiedziałbym jak to 
nakręcić. W tym scenariuszu nie 
było żadnego samolubstwa, ja-
kiegoś wywyższania się. To była 
po prostu kolejna przygoda w 
życiu związana z filmem. 

a propos filmowych przy-
gód, to niewątpliwie w pań-
skiej karierze była nią współ-
praca z Krzysztofem Kieślow-
skim, którego dwudziesta 
rocznica śmierci minęła w tym 
roku.

W mojej książce, która te-
raz powstaje, piszę cały roz-
dział o Krzysztofie Kieślowskim. 
Ze współpracą z nim wiązałem 
ogromne nadzieje, bo przypa-
dliśmy sobie artystyczne do gu-
stu. Kieślowski bardzo mnie po-
lubił. W „Białym” jest taka sce-
na, w której bohater, którego 
gram, pracuje w kantorze, liczy 
pieniądze. Do kantoru wchodzi 
Zbigniew Zamachowski, głów-
ny bohater, na rozmowę o pracę. 
Niby normalna scena. No i ma 
być akcja a moja propozycja do 
tej sceny była wtedy taka, żeby w 
kantorze powstał przeciąg, aby 
nagle w tej biedzie, w tej komu-
nie zaczęły fruwać dolary, wtedy 
zrobi się ciekawiej, bo główny 
bohater będzie je łapał, wejdzie-
my w ten sposób w klimat. I w 
tym momencie Kieślowskiemu 
otworzyły się oczy, spostrzegł, że 
pracuje z kimś, kto tworzy i zła-
pał do mnie tzw. szacunek. Po-
wiedział, że to jest dobre, filmo-
we, plastyczne. W ogóle przeży-
łem podczas pracy z nim piękne 
chwile, kiedy np. robiliśmy zdję-
cia w Paryżu do „Białego”. Wte-
dy właśnie pierwszy raz poje-
chałem do stolicy Francji. I przy 
jednym stoliku jedliśmy kola-
cję w takiej czwórce – Kieślow-
ski, Gajos, Zamachowski i ja. 
Byłem wtedy wniebowzięty. Po 
raz pierwszy piłem w tamtym 
czasie białe wino. Krzysztof Kie-
ślowski opowiadał różne histo-
rie. To była prawdziwa kompa-
nia różnych ludzi z różnym wi-
dzeniem świata. To były fanta-
styczne dyskusje o życiu, o kon-
dycji człowieka. Kieślowski był 
bardzo przenikliwym obser-

watorem. Kiedy patrzył na ko-
goś to odnosiło się wrażenie, że 
przenika daną osobę na wylot. 
A do tego był bardzo dowcipny. 
Gdy kiedyś wiózł Jerzego Stuh-
ra to zatrzymując się na każ-
dych światłach, otwierał szybę 
i krzyczał „Ludzie, Stuhra wio-
zę. Tego śmiesznego z Seksmi-
sji”. Był człowiekiem o niesamo-
witej osobowości. Miał też taką 
charakterystyczną urodę, bo był 
inny w środku niż jak wskazy-
wałby na to jego wyglądał; miał 
takie surowe spojrzenie i krza-
czaste brwi, w palcach ciągle 
papierosa i silny głos. Już sa-
mym wyglądem budził po pro-
stu respekt. Ale jak mówi przy-
słowie „Nie sądź nikogo po mi-
nie po się w sądzeniu poszka-
pisz”. Tak więc już po pierwszym 
dniu wiedziałem, że Kieślowski 
to ktoś taki, z kim można „konie 
kraść”. To był naprawdę świetny 
facet i pewnie inaczej moja ka-
riera by się potoczyła gdyby Kie-
ślowski żył. 

ale mimo wszystko pań-
ska kariera nabrała w tamtym 
czasie zawrotnego wręcz tem-
pa. Kieślowski zmarł w 96, ale 
w następnych latach - 97, 98 i 
kolejnych był czas kiedy brał 
pan udział w ogromnej ilości 
produkcji, do których zalicza-
ją się już tak kultowe filmy jak 
„Killer”, „Sztos”, „Chłopaki nie 
płaczą”, „e = Mc 2”, itd. a wcze-
śniej przecież były „Psy” Pasi-
kowskiego czy „nic śmieszne-
go Koterskiego”

Tak. Ale od tamtego czasu 
mija już prawie 20 lat i nie za-
grałem praktycznie w żadnym 
wiodącym filmie. Tak więc nie 
wiadomo kiedy kończy się taka 
passa. 

Jeszcze na koniec taka cie-
kawostka, że kiedyś został pan 
myśliwym

Kiedy zamieszkałem na wsi, 
gdzie kupiłem działkę, koledzy 
zaczęli mnie namawiać do my-
ślistwa, bo skoro mieszkam już 
w pełnej dziczy to powinienem 
właśnie zostać myśliwym. Ale 
ja jestem takim myśliwym, któ-
ry nigdy nie był na polowaniu. 
Skończyłem oczywiście kurs, 
posiadam legitymację. To jest 
o tyle ciekawe, że dzięki temu 
mniej więcej rozróżniam zwie-
rzęta (uśmiech). 

bardzo dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i gorąco po-

zdrawiam czytelników Dzienni-
ka Nowogardzkiego

Piotr Słomski

Piotr Słomski tuż po rozmowie z Cezarym Pazurą w trakcie Lata z Muzami 2016
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Marian Piłka:  
Mauzoleum Wołyńskie

73 rocznica rzezi wołyńskiej 
przebiegała pod znakiem spo-
rów pomiędzy potrzebą upamięt-
nienia tego ludobójstwa a relaty-
wizmem historycznym rządzące-
go PiS-u. Ostatecznie zwyciężył 
zdrowy rozsądek, i choć po rocz-
nicy „krwawej niedzieli’, PiS zde-
cydował się na ustanowienie w 
dniu 11 lipca, dniem pamięci po-
mordowanych Polaków na Kre-
sach. Ale nawet przyjęcie uchwa-
ły ustanawiającej dzień pamięci, 
nie rozwiązuje kwestii narodowej 
pamięci o tym ludobójstwie. W 

Warszawie mamy tylko skromny 
pomniczek upamiętniający po-
mordowanych na tzw. Skwerze 
Wołyńskim upamiętniającym 27 
Wołyńską Dywizję Armii Krajo-
wej. I to na obrzeżach stołeczne-
go miasta. To jest zdecydowanie 
niewystarczającą forma narodo-
wej pamięci o tym straszliwym 
doświadczeniu.

Uchwalenie Dnia Pamięci, 
choć bardzo potrzebne i właści-
wie nie wystarcza do właściwego 
upamiętnienia tego ludobójstwa. 
Dlatego w stolicy powinno zostać 
zbudowane specjalne, zgodnie z 
propozycją Marka Jurka, Mau-
zoleum Wołyńskie w centralnej 
części Warszawy. Mauzoleum 
powinno być godną formą upa-
miętnienia tych wszystkich, któ-
rzy zostali w tak okrutny sposób 
zamordowani przez OUN-UPA. 

Mauzoleum powinno mieć cha-
rakter monumentu cmentarza. 
Na jego terenie powinni zostać 
pochowani ci, których szczątki 
zostaną odnalezione. Jednocze-
śnie memoriał powinien zawie-
rać nazwiska wszystkich zidenty-
fikowanych ofiar i miejsc, w któ-
rych dokonano morderstw. Tak-
że na terenie tego monumentu 
powinni być uczczeni ci Ukraiń-
cy, którzy pomagali przetrwać za-
grożonym Polakom. Taki monu-
ment w centrum Warszawy przy-

pominałby o polskim męczeń-
stwie na Kresach i przypominał-
by, że warunkiem pojednania 
narodów może być tylko praw-
da oraz potępienie zbrodni i jej 
sprawców. Takie Mauzoleum, to 
nie tylko znak naszej pamięci o 
ofierze tych, o których tak długo 
nie chciano pamiętać, ale także 
widoczny znak, że żadne zbrod-
nie nie zostaną przemilczane i za-
pomniane.

Przyszłość, bowiem nasze-
go narodu trzeba budować na 

pamięci i na uznaniu, że tylko 
prawda może być fundamentem 
narodowego pojednania. Me-
moriał przypominałby także na-
szym ukraińskim sąsiadom, że 
nie mogą także budować swojej 
tożsamości narodowej na apote-
ozie zbrodni, ale na wartościach, 
które przyświecały tym Ukraiń-
com, którzy często za cenę swo-
jego życia ratowali zagrożonych 
Polaków.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Kontynuujemy naszą prezentację 

najlepsi uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednich wydaniach 
przedstawialiśmy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkół Podstawowych w nowogardzie oraz zespołu Szkół Publicznych w Osinie, a także gimnazjalistów. 
na koniec została nam prezentacja licealistów z LO nr 1 w nowogardzie.  Red. 

natalia nejman 
kl. III A 
wychowawca Dorota Borzesz-

kowska-Buriak  
średnia ocen: 4,94

 
2015/2016

Laureatka wojewódzkiego etapu 
Olimpiady Wiedzy o Mediach – re-
prezentantka regionu na etapie cen-
tralnym w Warszawie.

I miejsce - Tytuł Mistrza Woje-
wództwa w koszykówce dziewcząt.

III miejsce na Mistrzostwach Wo-
jewództwa w piłce ręcznej dziew-
cząt.

2014/2015
Laureatka etapu wojewódzkie-

go Konkursu Wiedzy o Mediach, 
udział w finale ogólnopolskim

Wicemistrzostwo ( II m.) Woje-
wództwa w koszykówce dziewcząt.

III miejsce na Mistrzostwach 
Województwa w Piłce Ręcznej.

2013/2014
Wicemistrzostwo ( II m.) Woje-

wództwa w koszykówce dziewcząt
Natalia była kapitanem drużyny 

piłki ręcznej dziewcząt.

dominika Kaczmarek 
kl. III B
wychowawca Monika Werner-

-Tomasikiewicz
średnia ocen: 5,27 

 
2015/2016

Laureatka wojewódzkiego etapu 
Olimpiady Wiedzy o Mediach – re-
prezentantka regionu na etapie cen-
tralnym w Warszawie.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Geograficznym – „Geo-
-Planeta” Plus

2014/2015
Finalistka Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego na szczeblu okrę-
gowym. 

I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie dziennikarskim pt.  „Dzien-
nikarz XXI w.” 

Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie literackim „Mój przyja-
ciel na plus”. 

Finalistka VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Nautologiczno-Geogra-
ficznego

2013/2014 
Finalistka Ogólnopolskiego Kon-

kursu Norwidowskiego, 
Wyróżnienie za pracę „Licealna 

młodzież - aktywna?” w konkursie 
dziennikarskim „Dziennikarz XXI 
wieku” 

anita Łuczkowiak 
kl. I B
wychowawca Robert Sadkowski 
średnia ocen: 5,31 

 
2015/2016

Złoty Dyplom - za Wyróżnienie 
w  Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym ALCHEMIK

Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
konkursie – „Eko-Planeta” – praca 
indywidualna – album „Drzewa na-
szych lasów”.

VI miejsce w XX edycji Okręgo-
wego Konkursu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża z  Upowszechniania 
Wiedzy o Międzynarodowym Pra-
wie Humanitarnym.

Sylwia Langner 
kl. III A 
wychowawca mDorota Borzesz-

kowska-Buriak  
średnia ocen: 4,66

 
2015/2016

I miejsce - Tytuł Mistrza Woje-
wództwa w koszykówce dziewcząt.

III miejsce na Mistrzostwach Wo-
jewództwa w piłce ręcznej dziew-
cząt.

2014/2015
Wicemistrzostwo ( II m.) Woje-

wództwa w koszykówce dziewcząt.
III miejsce na Mistrzostwach 

Województwa w Piłce Ręcznej.

2013/2014
Wicemistrzostwo ( II m.) Woje-

wództwa w koszykówce dziewcząt

Sylwia przez trzy lata była kapi-
tanem drużyny piłki koszykowej 
dziewcząt.

Należy podkreślić również ak-
tywną działalność społeczną uczen-

nicy. Sylwia jest instruktorką Zum-
ba Fitness, zachęca uczniów do 
podjęcia aktywności fizycznej, pro-
muje zdrowy styl życia wśród dzie-
ci i młodzieży w szkołach na tere-
nie całego powiatu goleniowskiego. 
Społecznie występuje na pokazach 
podczas akcji charytatywnych orga-
znizowanych przez różnego rodza-
ju stowarzyszenia lub na rzecz osób 
potrzebujących.  

Marcin Ogiewa
kl. I A 
wychowawca Małgorzata Juszkie-

wicz 
średnia ocen: 4,93 

 
2015/2016

II miejsce w XX edycji Okręgo-
wego Konkursu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża z  Upowszechniania 
Wiedzy o Międzynarodowym Pra-
wie Humanitarnym.

Bardzo dobry wynik w Ogólno-
polskim Konkursie „Geo-Planeta”.

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Pola córka Karoliny Sta-
chowiak ur. 20-07-2016 z 
Łobza

Marcel syn Jowity Gra-
barek ur. 24-07-2016 z 
Czermnicy

Klara córka Reginy Kadz-
ban ur. 23-07-2016 z 
Ostrzycy

Kinga córka Katarzyny 
Góreckiej ur. 22-07-2016 
z Łobza

Jaś syn Anny i Mateusza 
ur. 25-07-2016 z Karska

Julia córka Katarzyny 
Krzączkowskiej ur. 21-07-
2016 z Runowa

Kto pamięta o nigeryjskim piłkarzu Pomorzanina?

Problemy z postawieniem pomnika
Jeden z mieszkańców nowogardu, poruszył temat grobu Joshua Pepple, piłkarza Pomorzanina, który w dramatycznych okolicznościach zmarł podczas 
meczu rozgrywanego 6 października 2012 roku. Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że grób zawodnika niszczeje i nikt się nim nie zajmuje. O komentarz w 
tej sprawie poprosiliśmy prezesa Pomorzanina. 

Przypomnijmy, że Joshua Pep-
ple znany w Nowogardzie jako 
„Pepe”, urodził się 7 czerwca 
1988 roku. Zanim trafił do Po-
morzanina Nowogard repre-
zentował barwy klubowe: Sta-
li Głowno, Mazowsza Grójec, 
Odry Górzyce, Piasta Choszcz-
no, Wybrzeża Rewalskiego Re-
wal, Sparty Gryfice, Drawy 

Drawsko Pomorskie. Do Polski 
trafił w 2007 roku, języka i na-
szej kultury uczył się w Warsza-
wie, następnie mieszkał w Ło-
dzi, z której przeprowadził się do 
Szczecina. „Pepe” poza dziew-
czyną i przyjaciółmi nie miał 
w naszym kraju żadnych krew-
nych. Cała jego rodzina przeby-
wa w Nigerii. Po raz pierwszy 

na treningu Pomorzanina poja-
wił się we wtorek 31 lipca 2012 
roku, natomiast 8 sierpnia, pod-
pisał kontrakt z nowogardzkim 
klubem. Dzięki tej umowie prze-
dłużono mu o rok pobyt w Pol-
sce. Dziewiąta kolejka w woje-
wódzkiej okręgówce w dniu 6 
października 2012 roku, okaza-
ła się jego ostatnią... Piłkarz po 
20 minutach gry osunął się na 
murawę i pomimo kilku dziesię-
ciominutowej walki o jego życie, 
zmarł w nowogardzkim szpita-
lu. Zagrał we wszystkich 9. kolej-
kach tamtego sezonu, zdobywa-
jąc w nich 4 gole. O swojej pa-
sji do piłki nożnej miał sam opo-
wiadać na zaplanowanych zimo-
wych spotkaniach z uczniami 
nowogardzkich szkół. Tego też 
nie zdążył zrobić, ale kibicom i 
miłośnikom tego sportu dał się 
poznać jako dobry piłkarz...

Minęły niespełna 4 lata od tej 
tragicznej śmierci, a grób piłka-
rza obecnie znajduje się w opła-
kanym stanie. O takiej sytu-
acji poinformował nas mieszka-
niec Nowogardu, który co praw-
da nie jest kibicem Pomorzani-
na, ale pamięta o tym jak na no-
wogardzkim stadionie zmarł ni-
geryjski piłkarz. Zapytaliśmy 
prezesa Pomorzanina Marcina 
Skórniewskiego, dlaczego klub 
nie dba regularnie o grób swo-
jego zawodnika, tym bardziej, 
że jego rodzina postanowiła po-
chować go w Polsce, gdzie poza 
kolegami z drużyny oraz kibica-

mi, nie ma nikogo? - Przyznam 
szczerze, że ostatni raz ten grób 
był porządkowany przez moją 
mamę przed dniem Wszystkich 
Świętych. Jestem poruszony tą in-
formacją, bo pamiętam, że wcze-
śniej również i nasi sympaty-
cy odwiedzali grób „Pepe” i dba-
li o porządek. My od bardzo daw-
na chcemy postawić tam pomnik, 
nagrobek, tak aby to miejsce było 
bardziej uporządkowane. Mamy 
na to fundusze, jednak jedynym 
problemem jest brak kontaktu z 
rodziną naszego piłkarza, która 
już podczas pochówku zastrze-
gła sobie, że chce mieć decydujące 
zdanie co do wyglądu tego pomni-
ka. Jednak wobec informacji, któ-
rą redakcja mi przekazała, pod-
czas zebrania Zarządu, podej-
miemy decyzję o tym aby ten po-
mnik postawić, będą na nim wy-
ryte jedynie daty urodzin i śmier-
ci oraz imię i nazwisko „Pepe”, 
tak aby rodzina naszego piłka-
rza mogła wykorzystać pozostałą 
powierzchnię według swojego ży-
czenia – komentuje całą sprawę 
Marcin Skórniewski. 

Wierzymy, że popularny 
„Pepe” doczeka się w końcu za-
służonego nagrobku, a nowo-
gardzcy kibice przypomną so-
bie o jego dokonaniach dla no-
wogardzkiej drużyny i nieco czę-
ściej wspólnie z klubem zadbają 
o porządek przy grobie. Przecież 
poza nimi „Pepe” w Nowogar-
dzie nie ma już nikogo...

KR

Joshua Pepple grał w ataku, w swojej krótkiej przygodzie z Pomorzaninem uraczył kibiców pięknymi golami

Grób nigeryjskiego piłkarza obecnie znajduje się w opłakanym stanie
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JuŻ 30.07.2016r. (SOBOTA)
OTWARCIE NOWO POWSTAŁEGO 
PaSaŻu HandLOWeGO

uL. rzeSzOWSKieGO 1 a, 
Nowogard

(przy postoju taksówek, PKS)
Na pierwszych pięciu klientów 

czekają niespodzianki!
    ZAPRASZAMY

PaSaŻu HandLOWeGO
uL. rzeSzOWSKieGO 1 a 

Z okazji  
40 urodzin
Kochanej 

Żonie i Mamie
Anecie Górskiej
spełnienia wszystkich 
marzeń,dużo radości  
i powodzenia w życiu

zawodowym 
życzy mąż Grzegorz  

z dziećmi

Z okazji 10 rocznicy ślubu 
dla agaty i bohdana niemira

oraz z okazji 
10 urodzin dla ich synka bohdana 

moc najserdeczniejszych życzeń, 
dużo miłości, zdrowia i wszystkiego 

co najlepsze 
życzą Rodzice – Dziadkowie oraz 

Krzysiek, Magda, Olek i Filip Piaseccy

Osuszanie ścian i fundamentów
(metodą iniekcji krystalicznej)

Badanie wilgotności murów
Montaż nawiewników okiennych

tel. 791 196 570 Firma Remontowo-Usługowa 
 J.Szczygieł - F.R.U. „GNIAZDO”w

w
w.

i-k
.p

l

 
Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie  

poszukuje pracowników na stanowisko: 

PRACOWNIK MAGAZYNOWY 
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
- załadunek/rozładunek towarów 
- obsługa skanera, komputera 
- wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa 

Od kandydatów oczekujemy:                                            

- umiejętności pracy w zespole                  
- zaangażowania i motywacji do pracy        
Oferujemy:   
- umowę o pracę 
- pracę w systemie II zmianowym 
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy 
- możliwość rozwoju zawodowego 
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard 

Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy na Giełdę Pracy: 
- 5.08.2016 PUP NOWOGARD godz. 11.00 
- 8.08.2016 PUP GOLENIÓW godz. 13.00 

lub prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com 

PIASEK, PIASEK PRzESIEWANY, ŻWIR, 
CzARNOzIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA dŁuGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z dOWOzEM dO KLIENTA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 20.30

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 506 638 789

OddaM
pieski

506 396 494

Hurtownia Materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPRzEdA 
OKAzYJNIE I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2,  

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160
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Adoptuj, nie kupuj 
tym razem w cyklu „adoptu, nie kupu", dziennik nowo-
gardzki, przy udziale Komunalnego Schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Sosnowicach, prezentuje zeusa.

Zeus jest mieszańcem amstafa , 
maści biało-szarej, liczy sobie ok 
6-7 lat. Mimo rasy jakiej przed-
stawia nie jest groźny, lubi ludzi. 
Na spacerach jest grzeczny, pięk-
nie chodzi na smyczy, kocha za-
bawy we wodzie i na lądzie, a naj-
lepsze te z kijem, piłką czy szar-
pakiem. Jak każdy pies ze schro-

niska, lubi głaskanie i przytulanie, 
kocha przebywać z ludźmi, nieko-
niecznie z innymi czworonoga-
mi. Dobrze by było, żeby był jedy-
nym psem w domu. Mimo swo-
jego wieku Zeus szybko się uczy, 
zna podstawowe komendy. Kon-
takt: p. Marta 793 844 842.

red.

Nie zagrali z juniorami, a z seniorami z Wielkopolski

Przegrana we wtorkowym sparingu
We wtorek (26 lipca), o godzinie 18:45, Pomorzanin nowogard rozgrywał kolejny mecz sparingowy. W spotkaniu, które rozegrane zostało w Czarnocinie, 
rywalami Pomorzanina mieli być juniorzy starsi akademii Piłkarskiej ze Szczecinka. Mecz z juniorami został przełożony na sobotę, a nowogardzianie za-
grali z dębem Kębłowo, który na co dzień występuje w a-Klasie z Leszna. 

Dąb Kębłowo – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:1)
Gol: Konrad Adamek
Skład: Jakub Zdeb - Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski, Paweł Królik – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Gracjan Wnu-

czyński, Fernando Maia Batista, Konrad Adamek – Rafał Listkiewicz; zmiany: Adam Łuczak, Patryk Marcinkowski, Kamil Lewandowski, Adrian Wasy-
luk, Grzegorz Skrzecz, Michał Teodorczyk, Mateusz Toruński. 

Choć sparing z juniorami star-
szymi Akademii Piłkarskiej ze 
Szczecinka nie doszedł do skut-
ku, to zespół Pomorzanina mógł 
liczyć na innych sparingpart-
nerów. Zostali nimi zawodni-
cy z wielkopolski, występują-
cy w tamtejszej A-Klasie grupy 
Leszno, piłkarze Dębu Kębłowo. 
Trener Zbigniew Gumienny w 
Czarnocinie nie mógł skorzystać 
z usług Damian Kosiora, który 
się rozchorował. Stopera nowo-
gardzkiej drużyny zastąpił Ma-
ciej Grzejszczak. Ponownie mię-

dzy słupkami stanął utalentowa-
ny były junior Salosu Szczecin 
– Jakub Zdeb, który po zakoń-
czeniu kariery juniorskiej po-
szukuje klubu. W pierwszej czę-
ści gry Pomorzanin prezentował 
się nieco lepiej, czego efektem 
było objęcie prowadzenia. Kon-
rad Adamek ostro zacentrował 
w pole karne, nikt nie przeciął 
lotu piłki, która zaskoczyła gol-
kipera rywali i wpadła do bram-
ki. Kilka minut przed przerwą 
Dąb skonstruował groźną ak-
cję, po której piłkarz tej druży-

ny w sytuacji sam na sam przelo-
bował Jakuba Zdeba. Po zmianie 
stron Pomorzanin opadł nieco z 
sił i to rywale byli już groźniejsi. 
Zwycięska bramka dla Dębu pa-
dła po rzucie rożnym i zamiesza-
niu w polu karnym, gdzie jeden 
z piłkarzy z wielkopolski okazał 
się najsprytniejszy i strzałem z 
około 7 metrów pokonał Adama 
Łuczaka. W sobotę również na 
obiekcie w Czarnocinie Pomo-
rzanin zagra z Akademią Piłkar-
ską Szczecinek. 

KR

Konrad Adamek w tym okresie przygotowawczym strzelił kolejną swoją bramkę
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usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Szosowy Maraton Rowerowy Wolsztyn

zwycięstwa nowogardzian
W sobotę (9 lipca), w Wolsztynie, odbył się Szosowy Maraton rowerowy, w którym wystartowało dwóch reprezentantów nowogardu. zarówno Janusz jak 
i iwona Pietruszewscy, w swoich kategoriach wywalczyli złote medale. 

Janusz i Iwona Pietruszew-
scy reprezentujący LKK Nowo-
gard, w Wolsztynie wystartowa-
li na dystansie Mini w katego-
rii rower inny. Janusz Pietruszew-

ski rywalizował w przedziale wie-
kowym M6-1. Kolarz z Nowogar-
du dystans Mini pokonał z cza-
sem 02:32:52,024 osiągając średnią 
prędkość wyścigu 34,5 km/h. Wy-

nik ten uplasował go na 1. miejscu 
w swojej kategorii, a także na 2. po-
zycji w Open. Równie dobrze spi-
sała się Iwona Pietruszewska, któ-
ra wystartowała w przedziale wie-

kowym K6-1. Nowogardzianka 
pokonała dystans Mini z czasem 
03:41:40,200 osiągając przy tym 
średnią prędkość 23,8 km/h. Iwo-
na Pietruszewska wywalczyła tym 

samym 1. miejsce w swojej katego-
rii oraz 6. pozycję w Open Kobiet. 
Gratulujemy zawodnikom LKK 
Nowogard udanych startów oraz 
życzymy kolejnych sukcesów.  KR

Na zdjęciu z prawej strony Janusz Pietruszewski, na trasie wolsztyńskiego wyścigu

Pierwsza z lewej- Iwona Pietruszewska, tuż przed swoim startem
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OGŁO SzE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

OKAZJA!
Dwa domy w cenie jednego !

CENA: 150 000 zł

NIERuCHOMOŚCI

• PIB “PRO-Bud” s.c. informu-
je, że sprzeda mieszkania  w 
budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w dobro-
polu (gmina dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

• Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we z garażem w Nowogardzie. 
Tanio. 600 177 163

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818

•	 Sprzedam garaż Bema. 660 143 
840

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta.  697 999 
578

•	 Sprzedam pół domu Osowo, 
działka przy domu 28 arów, ład-
nie położone. 91 39 21 430, 696 
404 840

•	 Sprzdam mieszkanie na Armii 
Krajowej. 697 720 406 

• Sprzedam kawalerkę, 723 777 
511

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53,61 m2, dwa pokoje, 
I piętro Grzęzno (nowe bloki) 
cena do uzgodnienia. 600 695 
151 

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29 m2 w budynku trzyrodzin-
nym w Nowogardzie. Bez pośred-
ników. 664 457 879, 517 932 281 

•	 Sprzedam mieszkanie na wsi. 884 
246 079 

•	 Sprzedam mieszkanie 150 tys. 
517 503 673 

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. 695 264 677 

• Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 66 25 68 916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę o pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 55 
88 39, 690 004 368

•	 Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 
trzy pokoje częściowo umeblo-
wane w centrum Nowogardu. Tel. 
508 75 72 71 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
lub zamienie na trzy. 691 206 454

• Sprzedam działkę budowla-
ną w atrakcyjnym miejscu. Tel.. 
695 400 600

MOTORYzACJA

•	 Sprzedam przyczepę do przewo-
zu koni lub bydła zarejestrowaną. 
Tel. 793 836 238

•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

•	 Sprzedam Audi A4 poj. 1.6, prze-
bieg 140 tys, ocynk, cena 6000 zł. 
Tel. 603 541 341, 91 39 103 02

•	 Kupię Mercedesa do 2002 r oraz 
Toyotę z lat 90. Tel. 579 052 471

•	 ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach . 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Koszenie łąk, belowanie, zgrabia-
nie, mulczowanie. 508 404 704 

•	 Koszenie bizonem sieczkarką. 
781 932 918

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metro-
wą podwieszaną, redełka trójki, 
pług trzyskibowy OVERUM. 661 
751 296

•	 Sprzedam jęczmień zeszłoroczny. 
531 741 232 

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Sprzedam dmuchawę do zboża. 
Tel. 603 347 195 

 uSŁuGI

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA uSŁuGOWA „zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE dY-
WANÓW, WYKŁAdzIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
dOWEJ/ SKÓRzANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRzĄTANIE: 
CzYSzCzENIE FuG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Remonty, wykończenia miesz-
kań. 601 56 73 69 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Usługi koparko-ładowarką. Firma 
„Synbud”. 669 123 127

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Profesjonalne usługi kosiarskie – 
koszenie trawników działek i pry-
watnych posesji. Dzwoń : 571 213 
107

PRACA

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• zatrudnię do sklepu spożyw-
czo-monopolowego. 797 394 
807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej. 603 688 266

•	 Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Kontakt: 603 948 214, 663 161 
899

•	 Pracownik, mechanik samocho-
dowy, na serwis ogumienia, Ża-
bowo 9a. 91 39 106 08

•	 Zatrudnię kierowcę z prawo jaz-
dy kat. D (może być rencista lub 
emeryt). 601 893 514 

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika 
murarza. 501 549 756

•	 Szukam mężczyzny w wieku 25-
55 lat do pracy, prawo jazdy kat. 
B. Tel. 91 39 20 577, asfurman-
czyk@poczta.onet.pl

•	 Poszukuje Pani do opieki nad 
3letnim chłopcem. 667 480 721

•	 Zlecę pracę nasadzeniowe drze-
wek, osobie z sadzarką. 91 39 23 
259

INNE

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Oddam już wykopane duże ko-
rzenie drzew. Tel. 91 39 23 259 

•	 Sprzedam meble dziecięcie. Tel. 
691 344 786 

•	 Sprzedam dwie sofy do spania 
pojedyncze i jedną podwójną 
oraz dwie pufy, cena 100 zł. Tel. 
696 138 406

•	  Sprzedam pszczoły, leżak wiel-
kopolski. Tel. 783 279 187

•	 Owczarek niemiecki, długowło-
sy,czarnopodpalany,czujny, ład-
ny. 91 39 21 828

SPRzEdAM  
dzIAŁKĘ  

BudOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROzKŁAd JAzdY PKP

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod Ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w lipcu 
i odbierz premię letnią!

PRACA dLA OPIEKuNEK 
I OPIEKuNÓW 

osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MEd.

 Tel. 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928

P10.2.ś-czb.d/o
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14. półbut regionalnie
15. żołnierz sułtana Maroka
16. slęp
17. godność, funkcja biskupa
18. wapienny szkielet mięczaków
19. kolega igreka
20. pomogła Orestesowi zgładzić matkę i Egista
21. puszysta Danuta
22. ... węgla to czad
23. ujma
24. Miguel Silva ... -  pisarz wenezuelski
25. tajemnicza istota z Himalajów
26. gwóźdź programu
27. ulubienica Nerona
28. brat Anat
29. artystyczny portret nagiej kobiety

Poziomo:
30. drzewo o wysokości do 40 m
31. żółta folia aluminiowa
32. skok, szybki ruch
33. ocenia dzieło literackie
34. słynny niemiecki fizyk
35. Karol, architekt barokowy
36. gaz bojowy użyty przez Niemców
37. wysokie na morzu
38. ... stanu
39. duży samolot pasażerski
40. konstruktor pierwszego globusa Ziemi
41. bagienny las nad Amazonką
42. brytyjskie wojska lotnicze
43. żartobliwie o lekarzu
44. angielska jednostka masy
45. miasto w Toskanii
46. podnośnik z czerpakami
47. związek inkluzyjny
48. odplamiacz z reklamy
49. miasto w Japonii (Honsiu), ośrodek kultu reli-
gijnego z kompleksem świątyń shintoistycznych
50. film Andrzeja Wajdy
51. zw. cieślą, chrząszcz drewno jad
52. noc kabaretowa w Opolu
53. uzupełnienie moreli
54. sklep z tanim mięsem
55. Rawlison z powieści
56. Mururoa lub Nui
57. narząd głosotwórczy człowieka
58. okres czasu
59. imitacja marmuru
60. chińska jednostka wagi srebra
61. strefa przejściowa między dwoma środowiskami
PODPOWIEDŹ: BAAL, IGAPO, PIENZA, YAP.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. wolne miejsce, wyrwa
2. przebój
3. zarys, kontur przedmiotu
4. czarne na szachownicy
5. miasto w Anglii, przemysł taboru kolejowego
6. miasto, gdzie pierwszy raz użyto gazy bojowe
7. marszczony kołnierz

8. miasto w Japonii (Sikoku), port nad Wewnętrz-
nym M. Japońskim
9. ... Colins, piosenkarz
10. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spo-
kojnym, w archipelagu Kardiny
11. rzadkie imię żeńskie
12. rura strzelby
13. Córka Zeusa

Do wygrania bOn O WartOŚCi 20 zŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Wino roz-
pala gniew

Andrzej Leszczyński, Danuta Wdowińska, Marek 
Kozioł, Grażyna Siedlecka, Stanisława Pokorska, Pela-
gia Feliksiak, Teresa Jasińska, Władysława Huget, Bo-
gusław Strzelczyk, Renata Wiertalak, Roman Kaczma-
rek, Cecylia Furmańczyk, Genowefa Maćkowska, Sła-
womir Skowroński, Urszula Elżbieta Skowron, Danuta 
Skowron, Christiana Syfert, Wiesław Borowik, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Alicja Wypych

zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Marek Kozioł, Te-
resa Jasińska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Olimpia Bała. Kaja Kustusz, Madzia Kasprzak, Wik-

toria Matusiak, Miłosz Wielgus, Tomek Gostyński, Ma-
teusz Wiertalak, Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, 
Basia Kloch, Julia Furmńczyk

zwycięzca:  Kaja Kustusz
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGuLARNA LINIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SzCzECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOLCzEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAd JAzdY Bu SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Maszewo, tel. 501 318 555  •  785 900 901

Oferujemy również niemieckie wapno nawozowe 
węglanowe i magnezowe

• atrakcyjne ceny • krótki termin płatności • posiadamy własny transport

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Wynajmę mieszkanie 
(mile widziana firma, 

wystawiamy fakturę VAT). 
Tel. 603 705 670,

 693 344 694

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4
Nasi na ŚDM

s. 11

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Zalało piwnicę

reklAMA

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

ODZIEŻ DAMSKA
NOWOGARD, ul. 700-lecia 20D

obok Polo Marketu
ZAPRASZAMY   pn-pt 10-18,  sb 10-14

Novodomo Sp. z o.o.
ul. Maszewska 3
72-100 Goleniów

tel. +48 91 88 65 472

poszukuje
pracowników

na stanowisko:

MAGAZYNIER
biuro@novodomo.pl

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 

pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

s. 3

Zalewają nas fekalia…

Czy Gmina posiada 
koncepcje jak to 
rozwiązać? 

Maraton Wokół Jeziora 

r e k l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Pomóżmy sobie

25.07.2016 r. 
Godz. 14.10 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

lusterka zewnętrznego samocho-
du marki VW Caddy na ul. War-
szawskiej. 

Godz. 21.30 
W miejscowości Osina doko-

nano kradzieży karty bankoma-
towej.

Godz. 21.00
Kradzież wkrętarki marki 

Black and Decker na ul. Zamko-
wej. 

27.07.2016 r. 
Godz. 15.40 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Redło, pomiędzy pojazdami 
Opel Zafira a motocyklem. 

Godz. 14.00
Wyłudzenie znacznej sumy 

pieniędzy od mieszkańca No-
wogardu metodą działania „na 
wnuczka”. 

28.07.2016 r. 
Godz. 11.40 
Kradzież paliwa na stacji HL w 

Nowogardzie, przez kierującego 
samochodem marki Seat Ibiza.

Godz. 15.45
W miejscowości Wierzbięcin 

Tomasz Ś. Kierował pojazdem 
marki Mazda znajdując się w sta-
nie po użyciu alkoholu z wyni-
kiem 0,28 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

29.07.2016 r. 
Godz. 13.10
Kradzież spawarki z terenu po-

sesji przy ul. Kilińskiego.
30.07.2016 r. 
Godz. 23.00
Uszkodzenie lusterka ze-

wnętrznego w samochodzie mar-
ki KIA na ul. Żeromskiego. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

Planowe wyłączenia wody
Przedsiębiorstwo Usług Wod-

nych i Sanitarnych Sp. z o.o. W No-
wogardzie uprzejmie informuje, iż 
w nocy z 3-4 sierpnia 2016 roku na-
stąpi planowe wyłączenie wody w 
godzinach 21:00 do 5:00.

Planowe włączenie wody obej-
mować będzie następujące ulice: 
Bohaterów Warszawy od torów w 
kierunku skrzyżowania z ul. Ks. Ra-
cibora I, Żeromskiego jednokierun-
kowa, 15 lutego (częściowo przy Li-

dlu), Łąkowa, Krótka, Poniatow-
skiego skrzyżowanie z Żeromskie-
go. 

Powyższe podyktowane jest po-
trzebą wymiany przewodu wodo-
ciągowego Ø 250, który będzie wy-
mieniany pod budowanym rondem 
(skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 
Poniatowskiego). 

Za powstałe niedogodności prze-
praszamy. 

PUWiS Nowogard 

Wczoraj minęła 72. rocznica Powstania Warszawskiego. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie 
spytaliśmy naszych respondentów o to ważne wydarzenie w historii współczesnej Polski.  

Pan Tadeusz  - Zważywszy  na obecną sytuację, w 
tej kwestii to nie jest dobrze ze strony rządu, który tą 
sytuację kombatantów wykorzystuje do celów partyj-
nych i  to nie jest dobrze dla ogółu. Ale, pyta pan o Po-
wstanie? Więc tutaj mogę powiedzieć, że było ono po-
trzebne, gdyż był to jawny przejaw buntu i oporu wo-
bec wroga. Dlatego uważam, że Powstanie Warszaw-
skie miało sens, ale niestety  jak wiemy upadło. 

Zdzisław Bajerski  -   Powstanie Warszawskie było 
bardzo potrzebne i co do tego wydarzenia tutaj nie mam 
żadnych wątpliwości. W Powstaniu Warszawskim liczy-
ła się walka, która zamiast paru dni trwała bodaj oko-
ło dwa miesiące. Wytrwałość, bohaterstwo tych osób było 
bezsprzeczne. Dlatego chylę czoło dla powstańców i pro-
szę, by nie wykorzystywano  tego ważnego wydarzenia do 
celów politycznych. 

 

Pani Anna – Panie redaktorze ja współczuję  razem z bli-
skimi tych poległych tam osób. Uważam, że  Powstanie War-
szawskie było bardzo potrzebne, bo dało to czynny opór hitle-
rowcom, którzy Warszawę chcieli zrównać  oczywiście z zie-
mią, niszcząc ją i paląc. Wiem to wszystko od swojego męża, 
który z pochodzenia jest warszawiakiem, dlatego ta ofiara 
powstańcza  jest mi tak bliska. 

Pani Regina– Powstanie Warszawskie? Z mojego punk-
tu widzenia na pewno było potrzebne, bo to dowodziło, 
że w narodzie była chęć walki  z okupantem i pokazania 
światu, że Warszawa i Polska będą  niepodległymi. To wy-
darzenie powinno być ważne dla każdego Polaka, także 
dla  młodzieży i dzieci. Obchodzimy już 72. rocznicę, któ-
ra przypomina to wydarzenie. Wszyscy  o 17 uslyszeli wy-
cie syren i dźwięk dzwonów. Niektórzy się na chwile za-
trzymali ale szkoda, że w tym czasie niestety nie  dostrze-
głam, by przejeżdżające samochody się zatrzymały tak jak 
ma to miejsce w Warszawie. 

 Halina Radzicka – To jest bardzo ważne wydarzenie i kolejna 
rocznica, którą  my Polacy powinniśmy  szczególnie pamiętać i ją 
czcić. Pochodzę  z Radomia. Dlatego do Warszawy miałam bar-
dzo blisko. Tak się składa, że byłam świadkiem tych tragicznych 
wydarzeń. Dzień ten pamiętam dość dobrze, bo byłam w tym cza-
sie ze swoim ojcem w Warszawie u cioci. Toteż pamiętam dość 
wiele z tamtych  dni. Powstanie, dla mnie było bez wątpienia bar-
dzo potrzebne, bo dawało  nadzieję na wolną Polskę i Warsza-
wę. Niestety ta walka nie skończyła się dobrze, bo przyniosła wie-
le ofiar ale ostatecznie po latach i Polska, i Warszawa są wolne. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

-Potrzebuję kuchnię gazową tel - 723970460
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami 

oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pral-

ki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia 
i spania – 517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
- Oddam: telewizor – 662 577 147
- Potrzebne są nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii go-

spodarczej dla chorego Miłosza, który potrzebuje bardzo potrzebu-
je nowy wózek i ortezy. Nakrętki można przynosić do redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego. 

- Oddam: wózek spacerowy dziecięcy, huśtawkę stojącą dla małego 
dziecka, szklany stolik pod telewizor,ławę, klatkę dla myszki,klatkę dla 
chomika i klatkę dla papugi. Tel: 606 992 419
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: poligraf@post.pl 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Oddam 
kotka w dobre 

ręce 
tel 506-638-789

Zalewają nas fekalia…

Czy Gmina posiada koncepcje jak to rozwiązać? 
Występujące głównie nad jeziorem w okolicach fontanny zjawisko wylewania fekaliów ze studzienek podczas większych opadów deszczu, doskwiera 
mieszkańcom od lat. Czy i jakie gmina podejmuje działania zaradcze oraz czy działania te stanowią element kompleksowej koncepcji mające zlikwido-
wać ten śmierdzący problem? To pytanie, na które postanowiliśmy znaleźć odpowiedź. 

Tak się składa, że jak sam pro-
blem jest dobrze znany (wyczuwa-
ny) dla większości mieszkańców, 
tak już o działaniach mających go 
zlikwidować prawie nic nie wiado-
mo, bądź wiadomo bardzo niepre-
cyzyjnie. Dlatego kilka dni temu za-
daliśmy odpowiedzialnemu za stan 
rzeczy w tym zakresie czyli UM No-
wogard pytania sformułowane w 
oficjalnym piśmie. Oto treść pisma: 
- trakcie nieco bardziej obfitych 
opadów niezmiennie od lat wystę-
puje zjawisko przelewania się stu-
dzienek kanalizacyjnych. Na ogół 
do jeziora w okolicy fontanny spły-
wają wtedy wydobywające się ze 
studzienek ścieki komunalne. Jed-
nocześnie od kilku lat Urząd syste-
matycznie informuje o wydatkowa-
niu kolejnych kwot na tzw. rozdzie-
lenie instalacji kanalizacyjnych sa-
nitarnych od deszczowych. Z powo-
du braku widocznych efektów tych 
inwestycji prosimy w ramach dostę-
pu do informacji publicznej o po-
danie: 1. Jakie konkretnie (od 2012 
r włącznie) prace w rozbiciu na lata 
i poszczególne etapy zostały prze-
prowadzone dotychczas w ramach 
wspomnianych działań rozdzielają-
cych kanalizację, co w ramach tych 
prac szczegółowo wykonano, na 
czym polegać miał praktyczny sku-
tek poszczególnych prac i ile one 
kosztowały? 2. W związku z corocz-
nym w ostatnich latach wnosze-
niem przez burmistrza do budżetu 
pozycji związanych w wydatkowa-
niem kolejnych środków na prace 
rozdzielania instalacji pytamy: czy 
gmina opracowała kompleksową, 
całościową koncepcje rozdziela-
nia wspomnianych instalacji, skut-
kującą finalnie, po przeprowadze-
niu poszczególnych etapów realiza-
cyjnych, całkowitym rozwiązaniem 
problemu przelewania się instalacji 
kanalizacyjnych w centrum miasta? 
Jeśli tak to prosimy o udostępnienie 
tej koncepcji.

Odpowiedź z Urzędu otrzymali-
śmy w piątek. Do odpowiedzi załą-
czono grafikę czyli plany techniczne 
koncepcji rozdzielenia instalacji sa-
nitarnej od deszczowej. Koncepcja 
ta wraz z dokumentacją techniczną 
została opracowana w 2009 roku, 
czyli jeszcze za burmistrza K. Ziem-
by. Oto pełna treść odpowiedzi UM:   

Odpowiadając na zapytanie prze-
słane do Urzędu Miejskiego pocztą 
elektroniczną w sprawie zalewania 
ściekami terenów nad jeziorem w 
ul. Zielonej, informuję: 1. W latach 
2011 – 2015 Gmina zrealizowała 5 
etapów inwestycji pn. Przebudowa 
kanalizacji deszczowej umożliwia-

jąca rozdział sieci ogólnospławnej 
na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć 
kanalizacji deszczowej. W ramach 
przeprowadzonych robót wykona-
no nowe odcinki kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej z włączeniem do ist-
niejących kolektorów tj. ścieki do ko-
lektora sanitarnego a wody opadowe 
do rurociągów kanalizacji deszczo-
wej. Wody opadowe za pośrednic-
twem 10 separatorów po ich oczysz-
czeniu są odprowadzone do jeziora. 
Ze względu na wysokie koszty pra-
ce są wykonywane etapami. I tak w 
roku: - 2011 – wykonano kanał sa-
nitarny w ul. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego, kanał deszczowy na placu 
Szarych Szeregów oraz zamontowa-
no separator przy restauracji Neptun 
za kwotę 436.650,00 zł. - 2012 – wy-
konano odcinek kanalizacji deszczo-
wej wzdłuż murów obronnych, prze-
budowano istniejący kanał deszczo-
wy zamieniając go na kanał o więk-
szej średnicy z ø 200 na ø 400, wyko-
nano nowy kanał deszczowy na pla-
cu Szarych Szeregów oraz zamonto-
wano 5 separatorów na terenach zie-
lonych nad jeziorem za łączną kwo-
tę 480.000,00 zł. - 2013 – wybudo-
wano odcinek kanału deszczowe-
go w ul. Zielonej przy restauracji 
Przystań oraz separator na zieleń-
cu przy jeziorze za kwotę 119.407,00 

zł - 2014 – wykonano odcinek ka-
nalizacji deszczowej wraz z separa-
torem w ul. Zielonej (dojazd do po-
sesji 6-6b) oraz w parkingu tej ulicy 
za kwotę 210.330,00 zł. - 2015 – wy-
budowano kanalizację deszczową w 
ul. Kazimierza Wielkiego wraz z se-
paratorem zlokalizowanym przy li-
nii brzegowej jeziora za łączną kwo-
tę 239.333,00 zł. Tak więc do koń-
ca 2015 roku zrealizowano prace na 
obszarze od kąpieliska miejskiego do 
parkingu przy restauracji Przystań i 
w ul. Kazimierza Wielkiego. Pozo-
stał do zrealizowania teren pomię-
dzy tym parkingiem a ul. Kazimie-
rza Wielkiego i dalej do końca ulicy 
Jana Kilińskiego. Efektem zakończe-

nia robót będzie całkowity rozdział 
sieci co spowoduje, że wody opado-
we będą odprowadzane kanaliza-
cją deszczową a tym samym znacz-
nie zmniejszy się ilość ścieków desz-
czowych wpływających do kanaliza-
cji sanitarnej. 2. W załączeniu wer-
sja elektroniczna koncepcji rozdzia-
łu sieci ogólnospławnej na sieć ka-
nalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji 
deszczowej.

Z poważaniem,
Kierownik Wydziału GKMiOŚ

Podsumowanie
Z treści pisma UM wynika, że 

od kilku lat realizowana jest syste-
matycznie koncepcja opracowana 
w 2009 roku, czyli jeszcze za bur-
mistrza K. Ziemby, zatytułowana: 
„Koncepcja przebudowy kanaliza-
cji deszczowej umożliwiającej roz-
dział sieci ogólnospławnej na sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć kana-
lizacji deszczowej”. Więcej z treści 
odpowiedzi wynika, że zdecydowa-
na ilość przewidzianych w koncep-
cji prac została już zrealizowana- 
pozostały jeszcze tylko dwa frag-
menty czyli jak pisze p. Kierow-
nik: pozostał do zrealizowania te-
ren pomiędzy parkingiem, a ul. Ka-
zimierza Wielkiego i dalej do koń-
ca ulicy Jana Kilińskiego. Można 
zatem stwierdzić, że zaawansowa-
nie realizacji koncepcji jest na po-
ziomie około 80 procent. Dlacze-
go więc mimo tak dużego zaawan-
sowania i braku zależności efektów 
pozostałych do wykonania prac od 
już wykonanych, brak wyraźnej po-
prawy sytuacji? Jakim cudem wy-
konania pozostałych prac zlikwi-
duje jak twierdzi urząd ostatecznie 
problem? Naszym zdaniem nie zli-
kwiduje, a to z następujących po-
wodów:

1. Szczegółowa analiza koncep-
cji wskazuje wyraźnie, że mamy tu-
taj do czynienie nie z sygnowanym 
w tytule koncepcji rzekomym: roz-
działem kanalizacji ogólnospław-
nej na sanitarną i deszczową, ale w 

istocie z wykonaniem spływu desz-
czówki do jeziora (poprzez odstoj-
niki szumnie zwane separatora-
mi) z niewielkiego co do szeroko-
ści terenu wokół brzegów jeziora o 
długości, od plaży miejskiej do uli-
cy Kilińskiego. W związku z tym 
większość strumienia deszczów-
ki ze względu na pochylenie tere-
nu i przebieg działu wodnego (np. z 
ulicy 3 Maja) i tak „zasili” istniejącą 
kanalizacje sanitarną. To nie tylko 
będzie się działo, ale to się już dzieje 
dlatego fekalia wylewają nadal tak 
samo, mimo wykonania chociaż-
by tzw. odwodnienia ul. Kazimierza 
Wielkiego i Zielonej.

2. Koncepcja nie zakłada roz-
wiązania podstawowej przyczyny 
problemu, czyli zbyt małej średni-
cy głównego kolektora sanitarnego 
biegnącego od strony ulicy 3 Maja 
i dalej nad jeziorem. Zamiast więc 
tworzyć wrażenie, że wydanie ko-
lejnych pieniędzy na „rowki zlewo-
we” do jeziora rozwiąże problem, 
trzeba przystąpić jak najszybciej do 
systematycznej wymiany kolekto-
ra, którego średnica nie odpowia-
da nie tylko ilości wody opadowej, 
ale także zwiększonej kilkukrot-
nie w ostatnich dziesięcioleciach 
ilości ścieków sanitarnych spływa-
jących z tamtej części miasta. Czy 
przed budową osiedla vis a vis by-
łej krochmalni wylewały fekalia nad 
jeziorem? A przecież ulewy bywały 
wówczas nie mniejsze. 

Dlatego konieczne jest aby rad-
ni zażądali od organu wykonaw-
czego sporządzenia w trybie pilnym 
fachowej diagnozy przyczyn wy-
lewów fekalii nad jeziorem, a bur-
mistrz zamiast żądać od Rady ko-
lejnych funduszy na realizację fik-
cyjnych co do skutków „rozdzia-
łów”, wydał środki na rzetelną ana-
lizę sytuacji i w konsekwencji przy-
gotował projekt realnego rozwiąza-
nia tego śmierdzącego problemu.   

sm      

fRAGMENT MAPY Z KONCEPCJI Z 2009

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny
Wczoraj minęła 72. rocznica Powstania Warszawskiego. 
Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy 
naszych respondentów o to ważne wydarzenie w historii 
współczesnej Polski. 

Paweł Ciesielski – Mało mogę 
powiedzieć na ten temat, ale to 
wydarzenie zapisało się na sta-
łe w historii Polski. Uważam, że 
ten zryw w walce z okupantem 
był bardzo potrzebny, a wręcz 
konieczny. Ale naprawdę tu nie 
chciałabym już zbyt wiele się roz-
gadywać, bo niewiele wiem. 

Pani Monika z dzieć-
mi – Niewiele mogę dziś 
panu powiedzieć w tym 
temacie. Niemniej uwa-
żam, że to powstanie 
udowodniło, że w tych 
młodych osobach była 
chęć woli walki z oku-
pantem. Ale tutaj trud-
no jest mi się wypowie-
dzieć na ten temat, bo po 
prostu nie jestem history-
kiem.

Pan Józef – To wydarzenie w 
historii Polski było bardzo istotne 
i ważne, bowiem głównym celem 
powstania warszawskiego było 
wyzwolenie stolicy spod okupacji. 
Ci ludzie poświęcili bardzo wiele, 
by postawić bohaterski opór Niem-
com. Nie potrafię przytoczyć licz-
by, ale wiem, że zginęło tam bar-

dzo wiele ludzi. 01.08 - to data szczególna dla Polaka. Dlatego uważam, 
że powinna być przypominana. Dlatego nie rozumiem tego zamiesza-
nia i wtrącania się niektórych osób z rządu PIS w tą sprawę, która po-
winna być wolna od wszelkich politycznych rozgrywek skutkujących nie-
potrzebnymi zgrzytami w sytuacji gdy należy zachować godny szacu-
nek dla tego wydarzenia, jakim był Wybuch Powstania Warszawskiego. 

Pan Dawid – Mimo, że jestem 
jeszcze bardzo młodym człowiek to 
uważam, że Powstanie Warszawskie 
był bardzo ważnym wydarzeniem. 
Wiem z lekcji historii, że zginęło tam 
bardzo wielu Polaków, którzy posta-
wili się okupantowi i za wszelką cenę 
chcieli ich usunąć z Warszawy. Dla-
tego podjęli walkę ponieważ chcieli 
mieć wolną stolicę i chcieli odzyskać 
godność wolnych ludzi. Ale mimo he-
roicznej walki, niestety nie udało się i ostatecznie Powstanie Warszawskie upa-
dło. 

Pan Mirosław – Powstanie War-
szawskie czy było potrzebne czy nie 
było? Moje zdanie jest takie, że nie 
było potrzebne, bo bezsensownie zgi-
nęło w nim bardzo wiele osób. Dla-
tego ponad wszelką wątpliwość uwa-
żam, że Powstanie Warszawskie było 
niepotrzebne, bo w tym czasie prze-
cież były prowadzone działania wo-

jenne na froncie i w ten sposób lepiej było poradzić sobie. Dlatego śmierć po-
wstańców mimo, że była bohaterska, to w moim odczuciu zupełnie nadarem-
na. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Zalało piwnice pomieszczeń na ul. Boh. Warszawy 

Powodzie w Nowogardzie 
Zalane pomieszczenia piwniczne, smród z kanalizacji i szybka interwencja straży po-
żarnej. To obraz z piątku, który mogliśmy zobaczyć w jednym z domów na ulicy Boh. 
Warszawy w Nowogardzie, gdzie wystąpiło zalanie wodą. 

W piątek (29 lipca) w jednym 
z domów przy ulicy Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie, woda 
dostała się do piwnicy – poinfor-
mowała nas o tym fakcie czytel-
niczka, która zamieszkuje pose-
sje. Cała historia zalania zaczę-
ła się już w czwartek. - Niewiel-
ka kałuża zbierała się w garażu. 
Jak pan widzi woda zbiera się już 
bardzo widocznie, dlatego posta-
nowiłam, że muszę szybko zawia-
domić straż pożarną, by ta pomo-
gła mi wypompować wodę. Co do 
przyczyn to tutaj chyba „nawali-
ła” rura z wodociągów, która mam 
wrażenie, że nie była od dawien 
dawna czyszczona – opowiada 

kobieta. Strażacy musieli wypom-
pować wodę specjalnie ściągnię-
tą pompą. O tym, co było przy-
czyną zalania spytaliśmy rzecz-
nika Straży Pożarnej, Arkadiusza 
Skrzypczaka. - Potwierdzam, że 
29.07.2016 roku w Nowogardzie 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 
101, miało miejsce miejscowe za-
grożenie w postaci zalanej piwni-
cy w budynku mieszkalnym. Przy-
puszczalną przyczyną zdarze-
nia były opady deszczu. Zdarze-
nie zgłoszono do straży pożarnej o 
godz. 11:36. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i wypompowaniu wody przy uży-
ciu pompy pływającej. W działa-

niach ratowniczych udział brał 1 
zastęp GCBA 5/24 (4 strażaków) 
z JRG Goleniów Posterunek w No-
wogardzie: Działania zakończono 
o godzinie 11:59. Wielkość zdarze-
nia około 20 m2 – relacjonuje Ar-
kadiusz Skrzypczak. 

 Jak się okazuję, kobieta której 
pomagali strażacy nie była jedy-
ną „ofiarą” obfitych opadów desz-
czu. Jakub Sobieralski z PUWiS, 
poinformował nas, że pracowni-
cy Przedsiębiorstwa zostali we-
zwani również do innego budyn-
ku znajdującego się przy ul. Boh. 
Warszawy, już w godzinach po-
rannych. - Zgłoszenie było chwilę 
przed 6 rano na wodociągi, że za-
lewa piwnicę na ul. Boh. Warsza-
wy 7 (Lewiatan). Chwilę po zda-
rzeniu o godz. 7:00 na miejsce zo-
stało wysłane WUKO, gdyż był nie 
drożny kanał kanalizacyjny w celu 
jego udrożnienia – wyjaśnia Jakub 
Sobieralski. 

Poszkodowanym pozostaje 
nam życzyć aby podobne sytuację 
już się nie powtarzały, jednak bio-
rąc pod uwagę fatalny stan w ja-
kim znajduje się miejska kanali-
zacja, wydaje się to mało prawdo-
podobne... 

Jarek Bzowy 

W pomieszczeniach zalanych wodą unosił się potworny odur 

W programie śmieci i ..program sesji poprzedniej 

W środę radni obradują 
Na środę (3 sierpnia), o godzinie 9.00 zwołano kolejną sesje Rady Miejskiej. W programie przyję-
cie regulaminu utrzymania czystości oraz … powtórka z rozrywki, czyli program poprzedniej sesji. 

W najbliższą środę, radni pochy-
lą się nad programem poprzedniej se-
sji. Tak w wielkim skrócie można opi-
sać zaplanowane na godzinę 9:00 obra-
dy. Ponownie podejmowane będą decy-
zję dotyczące zmian i zabezpieczenia w 
budżecie środków finansowych, które w 
ostatniej przedwakacyjnej sesji nie zo-
stały przyjęte. Tak więc radni głosować 
będą nad następującymi uchwałami: 
przyjęcie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy No-
wogard, Konserwacja oraz nowe oświe-
tlenie uliczne, dofinansowanie remontu 
ul. Piłsudskiego, budowa drogi łączącej 
ul. Kowalską z ul. Zamkową, plan rewi-
talizacji miasta na lata 2016-2022, wy-
płata odszkodowań dla mieszkańców 
za przejęcie ich gruntów przez gminę, 
oczyszczalnia ścieków w Konarzewie i 
Osowie, rozdzielenie sieci kanalizacyj-
nej na sieć sanitarną i deszczową w ulicy 
Waryńskiego, oświetlenie solarne w so-
łectwach gminy Nowogard m.in. w Są-
polnicy, Wołowcu, Świerczewie i Wierz-

bięcinie, remont kładki nad jeziorem, 
budowa sali lekcyjnej w Długołęce, III 
Nowogardzki Bieg Uliczny, 70. lecie ist-
nienia Publicznej Biblioteki Miejskiej 
w Nowogardzie, rozbiórka zbiornika z 

masą bitumiczną. Przy artykule publi-
kujemy porządek obrad, w którym co 
ciekawe znajduje się tylko jeden punkt 
z tych, które wymieniliśmy powyżej...

KR

Porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 czerwca 2016 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.   
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016,
b) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016,
c) ęciaściądku,
d) szczegółowego świadczeniaługów
   komunalnych łaścicieliściów,
   za ą łaściciela ści łatę 
   komunalnymi,
e) terminu,ęstotliwościłat
  komunalnymi,
f) łaty,
g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi
   składanej przez właściciela nieruchomości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty.
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Bronią lidii Bogus

Stanowcze „nie” !
W piątek (30 lipca) redakcję odwiedziła kobieta, która przybyła do nas w reakcji na wiadomość o odwołaniu dotychczasowej prezes fundacji Zdrowie p. 
Lidii Bogus. Kobieta dostarczyła nam pismo sporządzone wspólnie z innymi paniami, którym m.in. systematyczne badania mammograficzne organizo-
wane od lat przez p. Bogus pomogły w szybkim odkryciu choroby. 

Przypomnijmy, że decyzją 
trzech na czterech (piaty vakat) 
członków Rady Fundacji czy-
li Jana Tandeckiego, Anny Wiąz 
i Mieczysława Laskowskiego, Li-
dia Bogus została odwołana, kilka 
dni temu z funkcji prezesa nowo-
gardzkiej Samorządowej Funda-
cji Opieki Medycznej „Zdrowie”. 
Decyzja, jaką podjęli J. Tandec-
ki,(SLD) A. Wiąz (SLD) oraz M. 
Laskowski, oburzyła środowisko 
osób dotkniętych problemami 
onkologicznymi, o czym można 
przeczytać w piśmie dostarczo-
nym do redakcji. Oto jego treść:

My, mieszkańcy gminy Nowo-
gard stanowczo nie zgadzamy się 
z decyzją członków Zarządu Sa-
morządowej Fundacji Opieki Me-
dycznej „Zdrowie”, w sprawie od-
wołania pani Lidii Bogus z funkcji 
prezesa. Pragniemy podkreślić, że 
celem fundacji jest ochrona i pro-
mocja zdrowia na terenie gminy 

Nowogard oraz kształtowanie w 
społeczeństwie aktywnych postaw 
prozdrowotnych poprzez wspiera-
nie rozwoju profilaktyki i promo-
cji zdrowia. 

Stwierdzamy, iż pani prezes Li-
dia Bogus wzorowo wywiązywa-
ła się z realizacji wyżej wymienio-
nych celów. Świadczy o tym licz-
ba zorganizowanych i przeprowa-
dzonych akcji na rzecz wszystkich 
mieszkańców gminy. Dla pani Li-
dii Bogus, przez osiem lat działal-
ności, nadrzędnym celem była tro-
ska o zdrowie mieszkańców Nowo-
gardu. Świadczą o tym podejmo-
wane przez nią liczne akcje: Zdro-
wie Kobiet w Dzień Kobiet, Ty-
dzień urologii – wykonanie badań 
profilaktycznych gruczołu kroko-
wego, liczne wyjazdy na badania 
mammograficzne dla pań z terenu 
Nowogardu i okolic, Dzień Daw-
cy Szpiku, Gminne obchody Świa-
towego Dnia Walki z Cukrzycą, 
szkolenie dla pielęgniarek z zakre-

su wiedzy o cukrzycy, Bal Chary-
tatywny z okazji zakończenia mo-
dernizacji szpitala.

Dzięki pani prezes Bogus zosta-
ło utworzone Stowarzyszenie Ko-
biet z problemami Onkologiczny-
mi „Lila-Róż” oraz Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Koła No-
wogard. Aktywnie wspierała no-
wogardzką młodzież ponadgim-
nazjalną, organizując tematyczne 
konferencje. 

Ponadto, pani prezes Lidia Bo-
gus czynnie i owocnie współpraco-
wała z włodarzami naszego woje-
wództwa: Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie, Urząd marszałkowski 
w Szczecinie. 

Ogromna ilość działań podję-
tych i przeprowadzonych przez pa-
nią prezes, świadczy o jej wielkim 
zaangażowaniu i oddaniu nowo-
gardzkiej społeczności. 

Odwołaniu pani Lidii Bogus 
z funkcji prezesa Samorządowej 

Fundacji Opieki medycznej „Zdro-
wie”, mówimy stanowcze „nie”!

Nazwiska do wiadomości redakcji

Od redakcji
Odwołanie Lidii Bogus ma 

oczywiście tzw. drugie dno. Pu-
blikując informację o kulisach 
odwołania stawialiśmy m.in. py-
tanie: dlaczego nadal w Radzie 
Fundacji zasiadają Jan Tandecki 
i Mieczysław Laskowski? Nawet 
pomijając już zupełny brak kom-
petencji wymienionych w obsza-
rze ochrony zdrowia (w komu-
szym Nowogardzie bowiem mało 
kto ma kompetencje racjonalnie 
niezbędne w miejscach, które lo-
kalne towarzystwo okupuje) po-
zostaje także kwestia mandatu 
formalnego. Zarówno J. Tandec-
ki jak i M. Laskowski zostali do 
Rady Fundacji desygnowani jako 
przedstawiciel jednego z Funda-
torów, czyli gminy Nowogard, w 
momencie gdy byli radnymi miej-

skimi. Jednak w wyborach samo-
rządowych 2014 obaj panowie 
przepadli (jeden nie startował). 
Dlaczego więc burmistrz R. Cza-
pla nie powołał po uzgodnieniu z 
Radą Miejską nowych członków 
Rady Fundacji reprezentujących 
Fundatora czyli Gminę Nowo-
gard? Odwołanie L. Bogus, doko-
nane rękoma osób wymienionych 
w tekście, z których przynajmniej 
dwoje nie powinno w radzie fun-
dacji już od dawna zasiadać, za-
pewne daje odpowiedź na to py-
tanie- musieli wykonać jeszcze to 
zadanie. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że na sytuację zareaguje jed-
nak Rada Miejska, która po upu-
blicznieniu się przy okazji odwo-
łania L. Bogus składu Rady Fun-
dacji jest już teraz w posiadaniu 
informacji kto to nadal reprezen-
tuje gminę w Samorządowej Fun-
dacji Opieki Medycznej Zdrowie. 

KR   

Zarośnięty teren wokół Kościoła
W miniony piątek, nasz Czytelnik dzwoniąc pod alarmowy nr tel. DN, zwrócił uwagę na zarośnięty teren wokół Kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie. Jak mówi nasz Czytelnik, taki stan jest tam już od dłuższego czasu, a gmina najwyraźniej zapomniała o tej okolicy. 

Mieszkaniec Nowogar-
du dzwoniąc pod alarmowy 
tel. DN, poprosił o publika-
cję zdjęć, na których widać 
jak teren wokół Kościoła pw. 
św. Rafała Kalinowskiego 
jest zarośnięty. - Dzwonie do 
państwa, ponieważ od dłuż-
szego czasu nikt nie dba o po-
rządek wokół Kościoła przy 
ul. Jan Pawła II. Z każdej 
strony można dostrzec chasz-
cze, które z pewnością nie są 

atutem estetyki tego terenu. 
Proszę o wykonanie zdjęć i 
pokazanie mieszkańcom, jak 
wygląda ten teren – mówi 
mężczyzna. 

Po udaniu się na miejsce, 
można zauważyć, że to nie 
tylko teren przy Kościele 
jest strasznie zarośnięty, ale i 
całe osiedle, w którego skład 
wchodzą ul. Jana Pawła II, 
Gryfitów oraz Ks. Racibora 
I. Wymienione ulice podle-

gają gminie Nowogard, za-
tem to gmina powinna za-
dbać o to, żeby opisywane 
tereny nie były tak porośnię-
te, tym bardziej, że są w bli-
skim sąsiedztwie z Kościo-
łem, do którego uczęszczają 
wierni. 

Dodajmy, że gmina najwy-
raźniej ma problem z utrzy-
maniem porządku w tej czę-
ści miasta, a dokładniej mó-
wiąc z wykaszaniem traw i 
zarośli. Jakiś czas temu pu-
blikowaliśmy zdjęcie wyko-
nane przy parkingu, pod SP 
nr 2, na którym widać było 
wysokie zarośla. W takim 
stanie znajdowały się jeszcze 
inne punkty na tej ulicy, a 
także przy ul. Poniatowskie-
go. Z porządkowania tych 
ulic nie może tak łatwo wy-
kpić się gmina, twierdząc, że 
są to drogi powiatowe, gdyż 
choć należą one do powia-
tu, to jednak są pod zarzą-
dzaniem gminy Nowogard...
Wierzymy, że po naszej pu-
blikacji odpowiednie służby 
zajmą się tym problemem. 

KR\Foto J.B

 Halo redakcja 

Zarośla przy blokach na ul. Ks. Racibora 

Zarośnięte tereny w okolicy Kościoła

Plac zabaw przy ul. Gryfitów



Nr 59 (2489)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Nasz felieton

POMYŚL O INDYWIDU-
ALNYM UBEZPIECZENIU 
DZIECKA. Rodzice decydu-
ją. Zapewnij sobie spotkanie 
z konsultantem. 601 493 880 

Lepiej zadbaj teraz!

Skończyło się łamanie palców, 
ale szczuć nadal się da

Tak się porobiło, że nowo-
gardzcy wybitni demokraci, 
będący jednocześnie piewca-
mi wybitnych wzorów samo-
rządności jakie zawarte są w 
całej bogatej schedzie intelek-
tualnej, a zwłaszcza w naukach 
praktycznych, odziedziczo-
nych po latach dyktatury pro-
letariatu czy też rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistyczne-
go- mają owi lokalni dziedzice 
tego nieocenionego dobra, u 
nas wielkiego zgryza. Zgryzem 
tem jest Rada Miejska, która to 
w aktualnie trwającej kadencji 
zupełnie nie rozumie swojego 
miejsca i roli dziejowej. Prze-
cież niezależnie od przemian 
jakie zaistniały po roku 89 i 
tylko krótkiego w czasie, nie-
porozumienia jakim była ka-
dencja pierwszej Rady Miej-
skiej, to w Nowogardzie przez 
lata było wszystko tak jak się 
należy w porządnym pegeerze- 
był kierownik tzw. samodzier-
żawca i były przedstawiciel-
stwa ludu pracującego miasta 
i wsi okolicznych, które służyć 
miały temu aby to co kierow-
nik rzekł to zostało niechyb-
nie wdrożone najlepiej z nad-
wykonaniem. Przedstawiciel-
stwa te czyli Rady kolejnych 
kadencji stukały więc obcasa-
mi przed kierownikiem aż od 
tego stuku ogłuchły i podgłu-
piały zupełnie wznosząc dło-
nie „za“ nim jeszcze przewod-
niczący gremium uchwałę ja-
kąś kolejną, przez kierowni-
ka wyskrobaną, czytać skoń-
czył. Wszytko szło więc jak po 
maśle, a lud też za bardzo nie 
podskakiwał. Nawet jak mu 
stary samodzierżawca się znu-
dził, to tylko powołał młodsze-
go ale z tego samego pnia ide-
owego. Bynajmniej nie cho-
dziło przy tem o to czy powo-

łał lepszego ważne, że innego 
i słusznie- lud nie jest od my-
ślenia. Tenże nowopowołany 
z energią pucybuta po dobrze 
przespanej notce, przystąpił 
do glancowania wszystkiego 
co popadnie. Od tego glancu 
zrobiło się wkoło jednakowo 
i pod sznureczek i ponuro jak 
w umiłowanej Korei. I było by 
tak dalej i rósł by w siłę beto-
nowy pomysł, a ludziom by się 
zdawało że żyją dostatniej gdy-
by jesienią 2014 roku lud się 
nie pomylił i zamiast koleżce 
kierownikowi pegeeru zafun-
dować kolejnych posłusznych 
szybkoleworękich, powołał ja-
kiś ludzi nie z tej komuszej zie-
mi. Na tych kolega kierownik 
już wrażenia nie robił i zaczę-
li zgodnie z ustawową kompe-
tencją Rady...o zgrozo decydo-
wać i niejako tym samem rzą-
dzić. Komuszy skowyt rozlega 
się od tego czasu prawie każde-
go ranka, a najbardziej gdy na-
rada zwołana przez kierownika 
w trybie egzekutywy (co praw-
da ta egzekutywa równać się 
nie może poziomem tej zbiera-
nej ongiś w trybie natychmia-
stowym w związku z brakiem 
sznurka na żniwa) gdy taż na-
rada rezultatu założonego nie 
przynosi i kierownika pomy-
sły w koszu lądują. Co oczywi-
ście jest ssstrasznie niesprawie-
dliwe i szkodliwe oczywiście 
dla miasta tego i społeczeń-
stwa także. Co więc robić gdy 
ręce kierownika gotowe zawsze 
wskazać cel do zdobycia zosta-
ły tak brutalnie sparaliżowane 
gdy za wzrokiem kierownika 
proroczo utkwionym w przy-
szłości świetlanej radni nie na-
dążają, a samotne oczy wizjo-
nera zaczynają z tego wszyst-
kiego ronić łzy żalu i rozpa-
czy z niemocy. Co robić. Ano 
sięgnąć do arsenału wyprakty-
kowanego przez towarzyszy w 
ciągu diesiątek lat ubiegłych – 
starzy i zasłużeni znawcy tego 
rzemiosła wszak są obok, mogą 
służyć więc radą. Tym bardziej, 
że czasu wiele mają bo, na ogół 
na niezłych emeryturkach, leżą 
se dzisiaj na działce (zawsze 
dbaliśmy o aktyw). A znają oni 
sposoby oj znają. I nie chodzi 
tutaj o posłużenie się pałka-
mi milicyjnymi ani tem bar-
dziej o aresztowanie czy in-

ternowanie, o połamanie w 
drzwiach palców opornych - 
tego wszystkiego dzisiaj zasto-
sować się technicznie nie da. 
(ale jakież to było swego cza-
su skuteczne!- aż łza się w oku 
kręci). Teraz chodzi o poszczu-
cie! Szczuć, szczuć więc towa-
rzysze na tę Radę ile wlezie na 
tę Radę i na każdego radnego 
większościowego. Od każde-
go z Was wymagamy szczucia 
według jego możliwości, a każ-
demu wynagrodzimy za szczu-
cie wedle jego potrzeb. Nie tyl-
ko wyjcie więc z bólu towarzy-
sze ale do działania i szczuć! I 
tak to dzieje się - jedni szczu-
ją, a inni szczekają bo się za 
psy najęli dlatego nawet w cza-
sie wakacji zamiast spokoju 
letniska mamy tutaj harmider 
psiego schroniska. A jest prze-
cież co bronić wściekle – eta-
ciki opłacane nieźle z publicz-
nego grosza od szpitala, przez 
urzędy i instytucje po wysypi-
sko śmieci- to wszystko od lat 
w jednej kaście partyjno-towa-
rzysko-rodzinnej- czyż mam 
tu wymieniać nazwiska? Dlate-
go ujadają ile wlezie aby w tym 
zgiełku i w tym szczuciu praw-
dziwy lokalny złodziej stał się 
upracowanym społecznikiem, 
prawie bohaterem co haruje 
za darmo dla dobra społecz-
nego. Ujadają aby wyszło w za-
mian tak, że przyzwoity co ni-
gdy z publicznego grosza nie 
żył, (niewiele miał a to niewie-
le też było z ciężko wypraco-
wanego) został nie tylko fraje-
rem ale na dodatek by okrzyk-
nięto go przestępcą. Ujadają 
aby w miarę normalna obecna 
Rada Miejska najlepiej to po-
dała się dymisji, a poszczegól-
ni radni większościowi zniknę-
li albo zostali zamknięci gdzieś 
... gdziekolwiek. Wszystko po 
to by władza pełna na wiek 
wieku spoczęła w zasłużonych 
dłoniach lokalnych towarzyszy 
i ich niedouczonych (to i tak 
delikatne określenie) potom-
ków. Potomków oficjalnych ale 
także tych licznych z łoża le-
wego (czyli nie prawego). Ale 
koniecznie do tego jest szczu-
cie… wicie rozumicie to jest te-
raz nasze nowe życie.       

 Marek Słomski

1 sierpnia godzina „W”

 Śpiewali pieśni 
patriotyczne 

„Czcimy wszystkich bohater-
skich warszawskich powstań-
ców, tych, którzy pomimo prze-
ważających sił wroga chwyci-
li za broń...”.  Takimi słowami 
rozpoczął  ks. Proboszcz para-
fii  WNMP Grzegorz Legutko 
skromną uroczystość 72 roczni-
cy Powstania Warszawskiego.. 

1 Sierpnia o godz. 17:00 uczest-
nicy obchodów spotkali się naj-
pierw na placu kościelnym w pa-
rafii WNMP W Nowogardzie 
przy głazach pamięci, aby wspól-
nym śpiewaniem uczcić 72. rocz-
nicę Powstania Warszawskiego. 
Ks. Proboszcz Grzegorz Legut-

ko rozpoczął uroczystość z chwi-
lą gdy o godz. „W” zawyły syreny 
i zadzwoniły dzwony  Kościelne. 
Następnie złożono kwiaty pod 
głazami pamięci, a już wewnątrz 
kościoła pan Mirosław Berezow-
ski odczytał okolicznościowy re-
ferat z  informacją, czym było 
Powstanie Warszawskie i jaki był 
jego główny cel. Następnie roz-
poczęło się wspólne śpiewanie 
pieśni powstańczych i patriotycz-
nych.  Przy akompaniamencie  
akordeonu uczestnicy wyśpiewa-
li m.in. „Pałacyk Michla (Czuwaj 
wiaro i wytężaj słuch) czy Marsz 
Mokotowa.   

Jarosław Bzowy 

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą za poległych w Powstaniu Warszawskim

Na wspólne śpiewanie przyszło około 30 osób

Znaleziono 
okulary

W dniu 1 sierpnia na ul. S. 
Żeromskiego w Nowogardzie, 
w okolicach SP nr 2 znaleziono 
okulary lecznicze w oprawach 
czarno-niebieskiego. Okulary są 
do odbioru w redakcji DN.

red.
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NATO i armia europejska
W artykule „Niebezpieczne rojenia” pisałem o koncepcji stworzenia armii europejskiej, ostatnio podnoszonej przez Jarosława Kaczyńskiego i konse-
kwencjach jej stworzenia w budowie europejskiego superpaństwa. Kaczyński nie używa terminu superpaństwo, mające zdecydowanie negatywne kono-
tacje w polskim społeczeństwie, używa natomiast sformułowania „europejskie supermocarstwo”, co dokładnie znaczy to samo. Nie ulega wątpliwości, 
że stworzenie armii europejskiej to zasadniczy krok w procesie likwidacji państw narodowych.  Bowiem oznaczałoby to degradacje armii narodowych i 
sprowadzenie ich, w najlepszym razie,  do roli  formacji pomocniczych, bez możliwości samodzielnego działania. Posiadanie własnej armii to podstawo-
wy i konieczny warunek własnej suwerenności. Bez niej państwo narodowe zostanie sprowadzone do pustej formy.

Formuła „supermocarstwa eu-
ropejskiego” posiadającego własną 
armię ma na celu przekonanie opi-
nii publicznej o dążeniu do zagwa-
rantowania bezpieczeństwa naro-
dowego, w nadchodzących cza-
sach politycznego chaosu i kryzy-
su systemu międzynarodowego, 
naznaczonego piętnem rywaliza-
cji wielkich mocarstw. Otóż to my-
ślenie, że stworzenie „supermocar-
stwa”, czyli praktycznej likwidacji 
państw narodowych, w tym pań-
stwa polskiego, poprzez min. stwo-
rzenie armii europejskiej, przynie-
sie nam gwarancję bezpieczeństwa 
narodowego, jest wielkim złudze-
niem. Otóż jest prawdą, że NATO 
znajduje się w fazie kryzysu. Ostat-
ni szczyt tej organizacji w Warsza-
wie, który przyniósł decyzję o roz-
mieszczeniu wojsk NATO w Pol-
sce i państwach bałtyckich, to w 
znacznej mierze gra pozorów. Gra 
pozorów, która jednak ma pewne 
psychologiczne znaczenie ale tyl-
ko psychologiczne. Wymienionym 
państwom daje bowiem poczucie, 
że nie jesteśmy sami w wypadku 
rosyjskiego ataku. A Rosji niepew-
ność, czy atak na któreś z państw, 
jednak nie obudzi sojuszu i nie 
spowoduje realnej militarnej od-
powiedzi. Ale jako   wzmocnienie 
militarne, decyzja ta ma charakter 
raczej symboliczny, niż realny.

Otóż NATO po upadku komuni-
zmu raczej przestało pełnić funk-
cje sojuszu obronnego. Raczej 
przekształciło się w formę układu o 
bezpieczeństwie zbiorowym. Przy-
czyną jego kryzysu, jest po pro-
stu zanik poczucia zagrożenia. Dla 
USA czy państw Europy  Zachod-
niej, Rosja przestała być realnym 
zagrożeniem. NATO stało się zoną 
pokoju i jego rozszerzanie miało 
raczej wpływ na rozszerzanie się 
tej strefy nie tylko pokoju, ale też 
integracji i współpracy. Gwaran-
tem tego układu nie był  w istocie 
sam sojusz a amerykańska hege-
monia. Takie układy, jak wiadomo 

z historii, są znacznie słabszą for-
mą zabezpieczenia bezpieczeństwa 
narodowego. Układ obronny musi 
posiadać jasno zdefiniowanego 
przeciwnika. Po upadku komuni-
zmu, sojusz nie ma jasno zdefinio-
wanego przeciwnika. Stany Zjed-
noczone nie traktują Rosji jako za-
grożenia. Ich polityka zmierza do 
przekształcenia Rosji, jak dotąd 
bez rezultatu, w junior partnera a 
nie współpartnera i dlatego  Ame-
rykanie dążą do utrzymania wpły-
wów Rosji w jej dotychczasowych 
granicach, bez perspektywy wyj-
ścia z formuły mocarstwa regional-
nego. Dla Francji i Niemiec Rosja 
nie tylko nie jest zagrożeniem ale 
w obu państwach występuje silna 
tendencja do współpracy z Rosja, 
a nawet przeformułowania amery-
kańskiej hegemoni w system wie-
lobiegunowy, w którym wsparcie 
dla aspiracji Rosji oznacza osłabie-
nie pozycji międzynarodowej Wa-
shingtonu. W Niemczech , które 
za kanclerstwa Angeli Merkel pro-
wadzą politykę współpracy z USA, 
jest silna tendencja do współpra-
cy z Rosją i nie można wykluczyć, 
że po Brexicie ta tendencja nie zo-
stanie jeszcze bardziej wzmocnio-
na. Dla państw Europy środkowej 
na południe od Karpat, z wyjąt-
kiem Rumuni, która jest zaintere-
sowana wchłonięciem geopolitycz-
nie ważnej Mołdowy, Rosja nie jest 
zagrożeniem. Leżą one po prostu 
w geopolitycznej sferze nie będą-
cej przedmiotem rosyjskich aspi-
racji. Jedynie Polska, państwa bał-
tyckie i oczywiście Ukraina [tak-
że Białoruś ale jest ona  w bardziej 
skomplikowanej  sytuacji] żyją w 
poczuciu geopolitycznego zagro-
żenia ze strony Rosji. W tej sytu-
acji jedynie współpraca wojskowa 
ze Stanami Zjednoczonymi i Wlk. 
Brytanią, która w Europie jest eks-
pozyturą amerykańskich intere-
sów, jest jedyną jeszcze realną gwa-
rancją powtrzymania możliwej ro-
syjskiej ekspansji. Dla Ameryka-
nów jest ważne, żeby Rosja nie sta-
ła się mocarstwem globalnym, dla-
tego chcą utrzymania jej statusu na 
poziomie mocarstwa regionalnego. 
Dlatego wszelkie działania rewi-
zjonistyczne Rosji spotykają się ze 
zdecydowanym  sprzeciwem USA. 
Stąd wniosek, że racją polskiej sta-
nu jest utrzymanie amerykańskiej 
obecności w naszej części Europy.

Jaki zatem wpływ miałoby stwo-
rzenie europejskiej armii na na-
sze bezpieczeństwo narodowe? 
Przede wszystkim Unia Europej-

ska nie jest członkiem NATO. A 
koncepcje budowane, zwłaszcza w 
pierwszej dekadzie naszego wie-
ku, rozbudowy europejskiej tożsa-
mości obronnej, były wyraźnie wy-
mierzone w amerykańską obec-
ność na naszym kontynencie i były 
uzasadnieniem koncepcji budowy 
wielobiegunowego świata, w któ-
rym Unia Europejska będzie nie-
zależnym od Washingtonu   bie-
gunem międzynarodowego syste-
mu. Te koncepcje po porażce par-
tii lewicowych we Francji i Niem-
czech zostały odłożone ad acta, ale 
bez żadnej pewności, że się do nich 
nie wróci. Dziś po Brexit, gdy Lon-
dyn się praktycznie wyelimino-
wał z wpływu na politykę UE, ten-
dencje do współpracy Unii z Ro-
sją nie maja naturalnego przeciw-
nika  .  Tym bardziej, że niemiec-
kie kręgi gospodarcze a także par-
tia socjaldemokratyczna jest bar-
dzo zainteresowana w porozumie-
niu z Rosją. I dziś koncepcje stwo-
rzenia armii europejskiej zgłasza 
zarówno Junckier, jako przewod-
niczący Komisji Europejskiej, jak i 
Jarosław Kaczyński lider rządzącej 
partii, traktowanej w Unii jako jed-
na z najbardziej eurosceptycznych. 
Poparcie dla tej idei przez Orba-
na ma charakter raczej taktycz-
ny i wynika z chęci uzyskania po-
mocy Unii w obronie węgierskich 
granic szturmowanych przez imi-
grantów. Jak pisałem o tym obszer-
niej we wzmiankowanym artykule, 
stworzenie takiej armii doprowa-
dziłoby do praktycznej likwidacji 
państw narodowych, formalnych 
członków NATO, ale czy poprawi-
łoby bezpieczeństwo naszej części 
naszego kontynentu?

Jestem przekonany, że stworze-
nie armii europejskiej zagroziłoby 
naszemu bezpieczeństwu i to z kil-
ku powodów. Najważniejszy z nich 
to praktyczne wypchnięcie USA 
z Europy a zatem jedynego pań-
stwa, które pomimo narastające-
go zaangażowania w strefie Pacyfi-
ku, ma potencjalne możliwości mi-
litarnego zaangażowania się w na-
szej części kontynentu. Amerykań-
ska obecność w Europie ma swo-
ja podstawę w NATO. Praktyczna 
likwidacja   tego sojuszu, poprzez 
marginalizację znaczenia armii na-
rodowych i faktyczne zastąpienie 
NATO przez struktury militarne 
UE, nie będące  członkiem sojuszu, 
oznacza wypchnięcie USA z Euro-
py. USA w takiej sytuacji praktycz-
nie zrezygnowałoby z   zaangażo-
wania się w obronę starego konty-

nentu. Obecnie europejscy człon-
kowie NATO w swej większości   
nie wypełniają zobowiązania prze-
znaczenia 2% PKB na obronę naro-
dową. A po stworzeniu armii euro-
pejskiej, na armie narodowe, które 
teoretycznie pozostały w systemie 
natowskim przeznaczano by sumy 
jeszcze mniejsze, czyniąc je mili-
tarnie zupełnie bezwartościowymi. 
Armia europejska natomiast była-
by poza systemem natowskim. Tak 
więc stworzenie armii europejskiej 
to elegancka forma samolikwidacji 
NATO. Jej stworzenie byłoby re-
alizacją podstawowego celu strate-
gicznego Rosji, jakim jest destruk-
cja więzi transatlantyckich. To z 
punktu widzenia naszego bezpie-
czeństwa samobójcza polityka.

Drugi czynnik, który powodu-
je, ze powierzenie armii europej-
skiej naszego bezpieczeństwa jest 
działaniem nieodpowiedzialnym, 
to kwestia celów politycznych Nie-
miec. Budowa superpaństwa euro-
pejskiego, nazywanego przez Ka-
czyńskiego „supermocarstwem”, 
to budowa niemieckiej hegemo-
nii. Stworzenie armii europejskiej 
umocniłoby bowiem niemiecką 
hegemonie na naszym kontynen-
cie, a tym samym umocniłoby nie-
zależność Niemiec od USA.  Jest 
bardzo prawdopodobne, że po wy-
pchnięciu Stanów Zjednoczonych 
z Europy, Niemcy i cała Unia Eu-
ropejska dokonałaby geopolitycz-
nego zwrotu wchodząc w porozu-
mienie z Rosją jako zasadniczym 
mocarstwem kontynentalnym, a 
to oznaczałoby, konieczność kon-
cesji dla Rosji  w granicach nasze-
go bezpieczeństwa narodowego. W 
takim układzie rola Polski spadła-
by do roli Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego. To zupełna degrada-
cja naszego kraju. I wreszcie ostat-
ni czynnik: to głęboka demoraliza-
cja i dekadencja Zachodniej Euro-
py, która nie ma zdolności, ani siły 
moralnej by bronić się przed is-
lamskim zagrożeniem, a co dopie-
ro mówić przed kolejnym, tym ra-
zem rosyjskim zagrożeniem unij-
nych peryferii. Ułatwiłoby to Mo-
skwie rozszerzenie jej strefy wpły-
wów w naszym obszarze bezpie-
czeństwa. Zarażenie zaś Polski tą 
dekadencją, oznaczałoby samo 
rozbrojenie moralne i kapitulację 
przed jakimikolwiek zagrożeniami 
naszego kontynentu.

Polska powinna współpracować 
ze Stanami Zjednoczonymi, aby 
jak najdłużej utrzymać amerykań-
ską obecność w Europie i w tym sa-

mym czasie budować własne zdol-
ności obronne. Oznacza to głęboką 
reorientację dotychczasowej naszej 
pozycji w NATO. Powinniśmy od-
rzucić realizowaną w ostatnich la-
tach koncepcję armii jako korpu-
su ekspedycyjnego wykonywują-
cego zlecenia na potrzeby innych 
mocarstw, na rzecz budowy armii 
narodowej zdolnej, przede wszyst-
kim,   do obrony własnego teryto-
rium. To znaczy samodzielnej ar-
mii , z własnym dowództwem, roz-
poznaniem i możliwościami samo-
dzielnego działania. Musimy stwo-
rzyć armię liczącą co najmniej 150 
tyś.  żołnierzy liniowych, dobrze 
wyposażonej i zdolnej do samo-
dzielnego działania. Dopiero po-
siadając taką armię, możemy my-
śleć o skutecznym powtrzyma-
niu zagrożeń w naszej części kon-
tynentu. Wzmacniając własny po-
tencjał, możemy bardziej liczyć 
także na wsparcie sojusznicze. Dziś 
stworzenie takiej armii, po polityce 
wzrostu demograficznego, jest naj-
ważniejszym polskim wyzwaniem.

W tej koncepcji dążenie do stwo-
rzenia armii europejskiej, to poli-
tyka rozbrojenia i zdania naszego 
bezpieczeństwa na łaskę innych. 
Doświadczenia historyczne wska-
zują, że zawsze taka polityka, koń-
czy się tragicznie. Dlatego dziś za-
miast postulować i budować euro-
pejską armię, trzeba budować pol-
ską armię, bo tylko Polakom tak na 
prawdę zależy i na naszej wolności 
i na naszym rozwoju. W czasach 
narastającego chaosu międzyna-
rodowego i rywalizacji mocarstw 
jedynym skutecznym instrumen-
tem gwarantującym nam nie tyl-
ko bezpieczeństwo ale i podmioto-
wość jest samodzielność w kształ-
towaniu polityki własnego bezpie-
czeństwa narodowego. Dlatego też 
należy przede wszystkim skoncen-
trować się na zbudowaniu takiej 
armii, której sam potencjał będzie 
dostatecznym czynnikiem odstr-
szającym możliwe zagrożenia.

Koncepcja budowy armii eu-
ropejskiej to zagrożenie, nie tyl-
ko istniejących międzynarodo-
wych instrumentów naszego bez-
pieczeństwa, ale wprost to zagro-
żenie naszego bezpieczeństwa na-
rodowego. I taki jest sens propo-
zycji Junckera- Kaczyńskiego.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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Do kogo należą pomosty wędkarskie?
Na adres mailowy redakcji DN, jeden z Czytelników nadesłał list, w którym porusza kwestię pomostów wędkarskich, a w zasadzie tego kto jest ich pełno-
prawnym właścicielem i jakie są zasady korzystania z tych prywatnie wybudowanych . List w całości publikujemy nizej 

Okres letni - wakacje, urlopy 
- odpoczynek, relaks taki wła-
śnie winien przyświecać cel w 
tym czasie. Jedni fascynują się 
wypadem w góry inni zaś szu-
kają spokoju nad wodą w ża-
glówce czy też na kładce z „ki-
jem” w ręku. Sprawa dotyczy 
kładek (pomostów wędkarskich). 
Otóż - kładka, pomost są urzą-

dzeniami wodnymi tylko i wy-
łącznie wtedy, gdy są zbudowa-
ne na stałe - trwale czyli zabe-
tonowane w dnie lub zapalowa-
ne w dnie (art. 9 ust. 19g Prawo 
wodne). Teraz kwestia korzysta-
nia własności. Pomost, kładka 
zarówno ta będąca urządzeniem 
wodnym, jak i ta tzw. ruchoma, 
jest własnością prywatną tylko i 

wyłącznie wtedy, gdy jest obiek-
tem postawionym w ramach pro-
wadzonej działalności gospodar-
czej tj. ośrodek wczasowy, mari-
na, gospodarstwo agroturystycz-
ne itp. Jeśli chcemy korzystać z 
takich kładek, pomostów musi-
my dostosować się do wymogów 
stawianych przez prowadzącego 
działalność gospodarczą. Może 
się zdarzyć, że dla celów wędkar-
skich w ogóle nie będzie udostęp-
niony. Jeśli chcemy postawić po-
most, kładkę na rzece czy jezio-
rze możemy to zrobić bez zezwo-
lenia wodno prawnego (art. 124 
pkt 7 Prawo wodne), ale musi 
to być urządzenie wodne z prze-
znaczeniem tylko do wędkowa-
nia. Taki pomost lub kładka ni-
gdy nie będzie własnością osoby 
prywatnej, tylko zawsze skarbu 
państwa i musi być udostępnio-
na wszystkim chcącym z niej ko-
rzystać na zasadzie pierwszeń-
stwa i nie może być zamknięty 
do niej dostęp, gdyż tym samym 
zamykamy dostęp do wody w da-
nym miejscu (art. 123 pkt 2 , art. 

193 pkt 2 , art. 194 pkt 2 Prawo 
wodne). Powyższe dotyczy rów-
nież zamykania kładek na kłód-
kę , uniemożliwiając wejście na 
nie, jak też budowa w takiej od-
ległości od linii brzegowej, która 
uniemożliwi wejście na nią. Pra-
wo korzystania z kładek i pomo-
stów reguluje również Regula-
min Amatorskiego Połowu Ryb 
(PZW). Analizując powyższe nie 
ma prywaty i skupmy się na re-
laksie i przyjemnym odpoczynku 
nad wodą !

Z wędkarskim pozdrowieniem
Dane do wiadomości Redakcji

Od redakcji: Odnosząc się do 
powyższego listu, zapytaliśmy 
prezesa Koła Miejsko – Gmin-
nego PZW w Nowogardzie o to, 

jak to jest z tymi „prywatnymi” 
kładkami. Prezes poinformował 
redakcję, że owszem osoby pry-
watne mogą być pełnoprawnym 
posiadaczem kładki. Występują 
o zezwolenie na budowę kład-
ki, a następnie otrzymują od-
powiednie zaświadczenie i zaj-
mują się zachowaniem porząd-
ku w jej obrębie. W sytuacjach, 
w których ktoś łowi na takiej 
kładce, wędkarz korzystający z 
pomostu, w momencie pojawie-
nia się właściciela powinien po-
prosić o możliwość wspólnego 
wędkowania, lub opuścić kład-
kę jeśli zażyczy sobie tego jej 
pełnoprawny właściciel.

KR 
W Nowogardzie znajduje się mnóstwo kładek, dzięki którym wędkarze mogą się 
zrelaksować

@   Ludzie listy piszą @ 
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Papież Franciszek poświęcił kamień węgielny i tablicę pod budowę kościoła w Wojcieszynie 

Nowogardzianie na Światowych Dniach Młodzieży
W dniach 26-31 lipca w Krakowie, miliony wiernych brali udział w Światowych Dniach Młodzieży. W tym wydarzeniu uczestniczyli również pielgrzymi 
z Nowogardu, pośród których znajdowała się trzyosobowa delegacja z Wojcieszyna. Mieszkańcy wsi przywieźli ze sobą kamień węgielny oraz tablicę, któ-
re zostały poświęcone przez Ojca Świętego, a w przyszłości będą wyeksponowane w nowo powstałym Kościele w Wojcieszynie. 

W środę (27 lipca) z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP o go-
dzinie 16:00 wyruszyła delega-
cja do Częstochowy, na spotka-
nie z Ojcem Świętym. Głównym 
jej celem było poświęcenie ka-

mienia węgielnego pod budowę 
Kościoła w Wojcieszynie. Oko-
liczność zbiegła się z wieloma 
zdarzeniami. U wrót Pani jasno-
górskiej pielgrzymi obchodzili 
rocznicę Chrztu Polski, spotka-
li się z Ojcem Świętym Francisz-
kiem, włączając się w Świato-
we Dni Młodzieży, poprzez bra-
nie udziału w liturgii i uzyska-
nie błogosławieństwa łącznie na 
budowę Kościoła od Ojca Świę-
tego. Było to wymowne wyróż-
nienie dla całej wspólnoty para-
fialnej. Mieszkańcy Wojcieszy-
na pragną podziękować ks. Pro-
boszczowi Grzegorzowi Legut-
ko za zorganizowanie tej piel-
grzymki. To pogłębienie wia-
ry i zbliżenia do Jezusa poprzez 
Maryję, która jak mówił Ojciec 
Święty: pomaga tkać prostą drogę 
do Niego. Zapewne to całe spo-
tkanie odbije się dobrym echem 
na dalszym działaniu. Świad-
kiem całego zdarzenia była 
13-letnia Małgosia Zając, miesz-
kanka Wojcieszyna. - Jestem 
pod wrażeniem Światowych Dni 
Młodzieży, w mej pamięci pozo-
stanie na pewno bardzo dużo mi-
łych wspomnień. Te trzy dni były 
dla mnie bardzo miłe i przyjem-
ne, dla mnie najważniejsze jest 
to, że mogłam spotkać Ojca Świę-
tego – Franciszka. Siedziałam 
bardzo blisko Papieża, w porów-
naniu do innych osób, my mieli-
śmy świetne miejsca, z tego rów-
nież bardzo się cieszę bo Ojciec 
Święty był dla mnie na wycią-
gnięcie ręki, stał zaledwie 5 me-

trów ode mnie kiedy przechodził, 
natomiast podczas Mszy św. rów-
nież znajdował się niedaleko. Kli-
mat Światowych Dni Młodzie-
ży był bardzo piękny, wszyscy się 
o mnie troszczyli, atmosfera była 
przyjemna, nie było żadnych wa-
śni i to mnie bardzo cieszyło – 
opowiada Małgosia Zając. 

Pielgrzymka z Nowogardu li-
czyła w sumie 8 osób, na Świa-
towe Dni Młodzieży wraz z ks. 
Proboszczem Grzegorzem Le-
gutko, udali się: Grażyna Ryn-
kiewicz, Małgosia Zając, Han-
na Zając, Tadeusz Banachom-
ski, Danuta Łyjak, Krystyna Be-
rezowska i Jacek Zięciak. Dele-
gacja z gminy Nowogard zabra-
ła ze sobą kamień węgielny oraz 
tablicę, które zostały poświęco-
ne przez Ojca Świętego. Dodaj-
my, że jedna z tablic pozosta-
nie w Kościele w Wojcieszynie, 
natomiast druga trafi do Ku-
rii Biskupiej w Szczecinie. Pod-
czas święcenia, które odbyło się 
na Jasnej Górze, relikwie, który-
mi były m.in. dzwony, kamienie, 
tablice, zostały wystawione na 
specjalnie ulokowanych stołach 
pod ołtarzem. Papież Franciszek 
poświęcił je z ołtarz, który znaj-
dował się powyżej. Warto zazna-
czyć, że nie były to tylko i wy-
łącznie przedmioty wystawio-
ne przez Polaków, ale również 
przez wiernych z całego świata. - 
Według mnie to jest przeogromne 
szczęście święcić kamień węgiel-
ny pod budowę naszego Kościoła, 
w takich właśnie okolicznościach. 

Nawet bym się nie spodziewała, 
że doczekamy takiego wyróżnie-
nia i takiego zbiegu okoliczności, 
także wróciliśmy bardzo szczęśli-
wi – mówi Hanna Zając. 

Jak zaznacza delegacja z Woj-
cieszyna, jeszcze kilka lat temu 
trudno było komukolwiek wy-
obrazić sobie, że sam Ojciec 
Święty poświęci elementy, któ-
re spoczną w odpowiednio wy-
eksponowanym miejscu w nowo 
powstałym Kościele. - Naszym 
głównym zamiarem wyjazdu tej 
pielgrzymki było spotkanie z Oj-
cem Świętym i poświęcenie ka-
mienia węgielnego oraz tablic pod 
budowę Kościoła w Wojcieszynie. 
Byliśmy wyróżnieni, gdyż cała 
wieś wysłała właśnie nas. Zada-
nie wykonaliśmy, bo kamień zo-
stał poświęcony, tablice również i 
teraz możemy powiedzieć, że już 
rozpoczynamy budowę Kościoła. 
Jest już projekt, teraz gdy mamy 
kamień poświęcony to wszystko 
nam się bardzo ładnie zgrywa, 
gdyż 16 sierpnia przyjedzie Bi-
skup, będziemy wówczas stawia-
li Krzyż, plac zostanie poświę-
cony i wtedy na dobre rozpocz-

nie się budowa. Nam się to bar-
dzo pięknie zbiegło, z Rokiem Mi-
łosierdzia, ze Światowymi Dnia-
mi Młodzieży, gdzie mógł Ojciec 
Święty Franciszek pobłogosławić 
nasz kamień węgielny oraz tabli-
ce. Może do Rzymu byśmy nigdy 
nie pojechali, a tutaj Papież przy-
jechał do nas – mówi Tadeusz 
Banachomski. 

Pielgrzymi są pod wrażeniem 
wspaniałej atmosfery jaka to-
warzyszyła Światowym Dniom 
młodzieży, jak relacjonują, pięk-
nym akcentem tych dni był fakt, 
że nikt nie łączył usilnie się w 
grupy- czyli że Polacy siadali z 
innymi Polakami, tylko wierni z 
całego świata „wymieszali” się ze 
sobą. Pielgrzymi otrzymali rów-
nież sporo pamiątek, jak choć-
by chusty upamiętniające ŚDM. 
Na jednej z takich chust w kapli-
cy wiejskiej w Wojcieszynie, są 
obecnie wystawione poświęco-
ne przedmioty, czyli kamień wę-
gielny oraz tablica, a obok nich 
znajduje się makieta Kościoła, 
jaki już niebawem powstanie we 
wsi. 

KR

Delegacja parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, podczas Światowych Dni Młodzieży

Delegacja z gminy Nowogard podczas nocnego czuwania.

Tablice oraz kamień węgielny, które zostały poświęcone przez Ojca Świętego

ks. proboszcz Grzegorz Legutko pod-
czas wizyty Papieża w Częstochowie 
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kontynuujemy naszą prezentację 

Najlepsi Uczniowie 2015-2016
Wzorem ubiegłych lat, kontynuujemy prezentację sylwetek najlepszych uczniów nowogardzkich szkół w roku 2015-2016. W poprzednich wydaniach 
przedstawialiśmy sylwetki najlepszych uczniów ze Szkół Podstawowych w Nowogardzie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, a także gimnazjalistów 
i uczniów nowogardzkiego I LO. Na koniec została nam prezentacja licealistów z LO nr 2 w Nowogardzie. Red. 

Michał Andrysiak 
– uczeń kl. IIIa

GRAND PRIX MINISTRA 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO w Konkur-
sie Recytatorskim XVI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Zbi-
gniewa Herberta Herbertiada, 
Kołobrzeg 2015.

II miejsce w X Zachodnio-
pomorskim Konkursie Re-
cytatorskim O ZŁOTĄ LIRĘ 
KORNELA UJEJSKIEGO, 
Szczecin 2016.

Laureat etapu wojewódz-
kiego 61. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, 
(Szczecin 2016) i zakwalifiko-
wanie do etapu centralnego w 
Ostrołęce – konkurs odbędzie 
się w dniach: 23 – 25 czerwca 
2016.

Opiekun: mgr Izabela Kola-
dyńska

Lucyna Kaczmarek 
– uczennica kl. IIIa

Finalistka XXV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Teologii Katolickiej, 
Łomża 2015,

I miejsce w powiatowym kon-
kursie „W drodze na Światowe 
Dni Młodzieży” 2016,

I miejsce w powiatowym kon-
kursie „Pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski”

Opiekun: ksiądz M. Gudełajski

Julia Drobińska
 – uczennica kl. Ib:

XX Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biblijnej: 

I miejsce w etapie wojewódz-
kim, Szczecin 2016,

Finalistka etapu centralnego, 
Niepokalanów 2016,

Opiekun ksiądz Krystian Dy-
lewski

Wyróżnienie w wojewódz-
kim konkursie MÓJ JĘZYK OJ-
CZYSTY, CZYLI NAJWAŻ-
NIEJSZE JEST SŁOWO org. 
przez Uniwersytet Szczeciński 
w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Języka Oj-
czystego, Szczecin 2016,

II miejsce w XVI OGÓLNO-
POLSKIM KONKURSIE NA 
PRACĘ Z LITERATURY DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PONAD-
GIMNAZJALNYCH org. przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach, 
Katowice 2016.

Opiekun: mgr Izabela Kola-
dyńska

Marcel Marchewka 
– uczeń kl. IIIa

Osiągnięcie Najwyższej Kra-
jowej Klasy Tanecznej A w tańcach 
standardowych i latynoamerykań-
skich,

Wicemistrzostwo Okręgu Zachod-
niopomorskiego w tańcach latyno-
amerykańskich,

II Wicemistrzostwo Okręgu Za-
chodniopomorskiego w tańcach 
standardowych,

XIX Miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju Copenhagen Open w 
10 tańcach,

II Miejsce na Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego Open 
Bydgoszcz Dance Cup w tańcach 
standardowych,

I Miejsce na Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Wójta Gminy Deszczno w stylu laty-
noamerykańskim i II miejsce w stylu 
standardowym,

II miejsce na Grand Prix Pol-
ski Młodzieży w Dziwnowie w stylu 
standardowym,

XI miejsce w Wojewódzkim Fina-
le w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Szkól Ponadgimnazjalnych.

Adrian Machocki – uczeń kl. IIIc
Finalista etapu okręgowego Ogól-

nopolskiej Olimpiady Losy Żołnierza i 
Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531-
1683 od Obertyna do Wiednia 

Finalista etapu okręgowego Ogól-
nopolskiej Olimpiady Losy Żołnierza i 
Dzieje Oręża Polskiego w latach 972-
1514 od Cedyni do Orszy.

Opiekun: mgr Aldona Kopycińska

Dominika Rasińska
 – uczennica kl. IIb:

Wyróżnienie w XVI OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE NA PRACĘ Z LITERATURY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNA-
ZJALNYCH, org. przez Pałac Młodzieży w Ka-
towicach, 

 III miejsce w wojewódzkim konkursie MÓJ 
JĘZYK OJCZYSTY, CZYLI NAJWAŻNIEJSZE 
JEST SŁOWO org. przez Uniwersytet Szczeciń-
ski w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, Szczecin 2016,

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na 
Najlepszą Recenzję Książki i Artystyczne Czy-
tanie Prozy CZYTANIE – MOJA PASJA, Nowo-
gard 2016,

II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Jed-
nego Wiersza o Złotą Strunę z Harfy Homera, 
Stargard 2016,

Nagroda specjalna w Wojewódzkim Turnie-
ju Jednego Wiersza o Złota Strunę z Harfy Ho-
mera, Stargard 2016,

II miejsce w XI Regionalnym Konkursie Re-
cytatorskim Poświęconym Twórczości pisarzy 
Ziemi Szczecińskiej Szczeciński Parnas, Szcze-
cin 2015,

Wyróżnienie w IX Wojewódzkim Konkur-
sie Dziennikarskim Bliżej niż myślisz, Szcze-
cin 2016,

Wyróżnienie w etapie rejonowym 61. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Nowo-
gard 2016. 

Juniorzy ze Szczecinka za mocni dla Pomorzanina

Piękny gol Adama Mańki
W sobotę (30 lipca) o godzinie 17:00, Pomorzanin Nowogard w Czarocinie podejmował juniorów starszych Akademii Piłkarskiej ze Szczecinka. Młodzi 
adepci piłkarscy wysoko postawili poprzeczkę i po dwóch golach z pierwszej połowy meczu, ostatecznie wygrali 2:1. Na uwagę zasługuję występ między 
słupkami juniora Kornela Pękali, a także piękny gola strzelony przez Adama Mańkę. 

Akademia Piłkarska Szczecinek – Pomorzanin Nowogard  2:1 (2:0)
` 90 min. Adam Mańka
Skład: Kornel Pękala – Dawid Kosior, Maciej Grzejszczak, Maciej Dobrowolski, Fernando Maia Batista – Adam Mańka, Gracjan Wnuczyński, Dominik Waw-

rzyniak, Konrad Adamek, Kamil Lewandowski – Rafał Listkiewicz; zmiany: Adrian Wasyluk, Grzegorz Skrzecz, Patryk Marcinkowski, Paweł Królik, Dawid Ku-
rek, Michał Teodorczyk. 

Juniorzy starsi z Akademii Piłkar-
skiej ze Szczecinka to zespół, który 
w minionym sezonie gorszy był w 
swojej lidze tylko od zawodników 
Salosu Szczecin. To dobrze poukła-
dana i wybiegana drużyna, co było 
widać podczas sparingu z Pomorza-
ninem. Trener Zbigniew Gumienny 
tym razem do dyspozycji miał tylko 
jednego golkipera, a był nim pod-
opieczny Dawida Kurka z juniorów 
– Kornel Pękala, który będzie trze-
cim bramkarzem seniorskiej druży-

ny Pomorzanina i o „jedynkę” w naj-
bliższym sezonie powalczy z Micha-
łem Piątkowskim oraz Adamem Łu-
czakiem. Po urazie do gry powrócił 
już Dawid Kurek, który w tym spa-
ringu zaczął z ławki. Trenerzy prze-
prowadzali zmiany „lotne”, testując 
przy tym przeróżne warianty gry. 
Młodzi piłkarze ze Szczecinka pre-
zentowali się solidnie, wobec czego 
trudno nowogardzianom było stwa-
rzać zagrożenie pod bramkom ju-
niorów. Rywale bardzo szybko objęli 

prowadzenie. W 5. minucie po ład-
nym podaniu pomiędzy obrońców 
w sytuacji sam na sam znalazł się 
napastnik rywali, który ze stoickim 
spokojem przelobował młodziut-
kiego Kornela Pękalę. W 30. minu-
cie Szczecinek prowadził już 2:0. Ak-
cja bramkowa był kopią pierwszego 
gola, zawodnik rywali znalazł się w 
sytuacji sam na sam i bez trudu po-
konał nowogardzkiego bramkarza. 
Po zmianie stron Pomorzanin pre-
zentował się już nieco lepiej, co naj-

ważniejsze nie dał sobie strzelić gola. 
Nowogardzianom czasu wystarczyło 
tylko na bramkę kontaktową. W 90. 
minucie na strzał z około 25 metrów 
zdecydował się Adam Mańka. Ude-
rzenie pod poprzeczkę było na tyle 
celne, że golkiper Akademii Piłkar-
skiej nie miał szans na skuteczną in-
terwencję. Ostatecznie Pomorzanin 
przegrywa 2:1, jednak jeśli mamy 
doszukać się pozytywów, to na pew-
no są nimi strzelane bramki. Nowo-
gardzianie w każdym sparingu po-

trafili pokonać bramkarzy rywali, 
z czym w minionym sezonie mie-
li spory problem. Przed startem ligi 
nowogardzianie na pewno rozegra-
ją jeszcze jeden sparing. Pierwotnie 
miał on się odbyć również w Czar-
nocinie, z juniorami starszymi Che-
mika Police, jednak możliwe, że pił-
karze z Nowogardu zagrają na wła-
snym boisku z innym zespołem. O 
tym poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. 

KR
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III Maraton rowerowy MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego

Trwają zapisy!
Wielkimi krokami zbliża się III Maraton Rowerowy MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego, który jest Memoriałem im. Artura Komisarka i Pawła Zugaja. 
Trwają zapisy dla wszystkich osób, które chcą wystartować w wyścigu. Poniżej opisujemy podstawowe informacje dotyczące tej edycji Maratonu. 

III Maraton Rowerowy MTB 
Wokół Jeziora Nowogardzkiego 
odbędzie się w sobotę (20 sierp-
nia). Głównym celem Maratonu 
jak co roku jest uczczenie pamięci 
kolarzy Artura Komisarka i Pawła 
Zugaja. Ponadto promocja miasta 
i gminy Nowogard oraz populary-
zacja Maratonów MTB i turysty-
ki rowerowej. Podstawowymi wa-
runkami uczestnictwa jest doko-
nanie zapisu na maraton poprzez 
stronę www.elektronicznezapisy.
pl. Zgłoszenie elektroniczne moż-

liwe będzie do dnia 15 sierpnia, 
można również dokonać osobiste-
go zgłoszenia w Biurze Zawodów 
w miejscu rozgrywania marato-
nu w godzinach od 7:30 do 10:00, 
w dniu wyścigu. Oryginał dowo-
du opłaty startowej należy zacho-
wać do wglądu w Biurze Zawo-
dów, co potwierdzi udział w ma-
ratonie. Kolarze otrzymają od or-
ganizatora przed startem bezpłat-
ny numer, zwrotny chip i pakiet 
startowy. Zabrania się jakichkol-
wiek modyfikacji. Brak numeru 
startowego i chipu podczas zawo-
dów będzie skutkował dyskwalifi-
kacją. Dopuszcza się start dzieci w 
wieku 10-16 lat w wyścigu Junior 
na jedno okrążenie 10 km, za pi-

semną zgodą rodzica oraz spełnie-
niem warunków regulaminu. Wa-
runkiem dopuszczenia do startu 
w wyścigu głównym na 4 okrąże-
nia jest ukończone 16 lat oraz zło-
żenie organizatorom pisemnego 
oświadczenia o starcie w marato-
nie na własną odpowiedzialność, 
zapoznanie się z regulaminem 
oraz brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do udziału w tego typu 
zawodach sportowych. Każdy ma 
obowiązek startu w zawodach w 
kasku sztywnym. Organizator do-

puszcza start na sprawnych rowe-
rach MTB oraz rowerach trekkin-
gowych przerobionych z rowerów 
wyścigowych; szerokość opony 35 
mm i szersze, kierownica prosta 
(nie wyścigowa szosowa typu ba-
ranek). 

W roku 2016 ustala się opła-
tę startową w wysokości 50 zł za 
każdego zawodnika lub rodzinę 
do dnia 15 sierpnia przy zapisach 
elektronicznych. Po tym terminie 
opłata i zapis jest możliwy, ale wy-
nosi 80 zł, można dokonać reje-
stracji i wpłaty w biurze maratonu. 
Kategoria Junior 10-16 lat i wyści-
gi dla dzieci są zwolnione z opłaty 
startowej, ale nie biorą udziału w 
konkursie z nagrodami (w loterii). 

Podział wiekowy prezentuje się 
następująco: M2 i K2 – od 16 do 
30 lat, M3 i K3 – od 31 do 40 lat, 
M4 i K4 – od 41 do 50 lat, M5 i 
K5 – od 51 do 60 lat, M6 – od 61 
do 70 lat, K6 – od 61 lat, M7 – od 
71 lat. Przewidziano również ka-
tegorię specjalne takie jak: Służby 
Mundurowe (Straż Pożarna, Po-
licja, Służba Więzienna, Wojsko, 
Służba Celna, Straż Graniczna, 
Służba Leśna). Uczestnicy Służb 
Mundurowych muszą dostarczyć 
zaświadczenie o pracy (legityma-
cja) i zaznaczyć wymagane pole 
podczas zapisów elektronicznych; 
Najlepszy Zawodnik z Nowogar-
du (kategorie Kobiet i Mężczyzn). 
Na zmienionej trasie, która będzie 
wynosiła jedno okrążenie dooko-
ła jeziora ustalono następujące ka-
tegorie specjalne: Turysta (każdy, 
kto ma rower i ma ochotę przeje-
chać dystans jednego okrążenia), 
Wyścig Junior (od 10 do 16 lat, 
Szkółki Kolarskie, reprezentacje 
szkół, osiedli lub indywidualne), 
Rodzina (minimum 3 osoby spo-
krewnione, w tym jedno dziecko 
na zmienionej trasie około 7 km), 
Cech Nowogard (wyścig rzemieśl-
ników zrzeszonych w Cechu Rze-
miosła w Nowogardzie).

Do klasyfikacji końcowej w ka-
tegorii wiekowej oraz Open, brany 
będzie pod uwagę czas brutto osią-
gnięty przez zawodnika w swo-
jej kategorii wiekowej. Odpowie-
dzialnymi za wyniki zawodników 
będzie komisja sędziowska oraz 
firma GoodTime zajmująca się ob-
sługą chipów i pomiarem czasu na 
mecie oraz międzyczasów.

Biuro Zawodów zostanie otwar-
te w dniu wyścigu od godziny 7:30 
do godziny 10:30 dla kategorii Ko-
biet oraz do godziny 11:00 dla ka-
tegorii Mężczyzn. Pozostałe kate-

gorię takie jak: Cech, Turysta, Ju-
nior, mogą zgłaszać się do godzi-
ny 13:00. O godzinie 11:00 wy-
startują wszystkie kategorie kobie-
ce, natomiast o godzinie 13:00 lub 
nie wcześniej niż po przejechaniu 
przez ostatniej zawodniczki linię 
mety, wystartują kategorie męskie. 
O godzinie 15:00 wystartują po-
zostałe kategorie, rywalizujące na 
dystansie 1 okrążenia. 

Podczas trwania maratonu za-
wodnicy poruszać się będą po 
ścieżkach rowerowych i alejkach 
leśnych, na trasie maratonu wy-
stępować będą różne nawierzch-
nie (żużlowa, brukowa, piasek, 
płyty Yumbo, gruntowe drogi le-
śne oraz tzw. zdarty asfalt). Ma-
raton w najniebezpieczniejszych 
miejscach będzie zabezpieczony 
przez uczniów klasy policyjnej i 
medycznej nowogardzkiego LO, 
wolontariuszy, Straż Pożarną oraz 
służby medyczne. Uczestnicy ma-
ratonu, którzy z jakichkolwiek po-
wodów będą zmuszeni przerwać 
jazdę, wracają samodzielnie do 

bazy maratonu. Trasa oznaczona 
będzie według standardów przy-
jętych na Maratonach szosowych i 
MTB (strzałki malowane na jezd-
ni w kolorze żółtym oraz kieru-
nek jazdy na tabliczkach kierun-
kowych wykonanych specjalnie na 
maraton). Na linii startu/mety zlo-
kalizowany będzie punkt pierw-
szej pomocy, a cała trasa będzie 
zabezpieczona pod względem me-
dycznym. 

Organizatorzy zapewniają na-
poje i żywność na punktach ży-
wieniowych, gorący obiad po za-
kończeniu maratonu, medal pa-
miątkowy, puchary dla pierwszych 
trzech osób w każdej kategorii, 
konkurs z nagrodami, profesjonal-
ną oprawę i zabezpieczenie impre-
zy, prysznic po zakończeniu zawo-
dów. 

Wręczenie nagród oraz konkurs 
z nagrodami odbędzie się po za-
kończeniu wyścigu wszystkich 
kategorii, na scenie przy linii star-
tu/mety. 

KR

Na linii startu w 2015 roku stanęło ponad 400 kolarzy, wierzymy, że w III edycji Ma-
ratonu ten wynik zostanie pobity Jedną z nowości w Maratonie będzie wyścig Junior dla dzieci i młodzieży w wieku 

10-16 lat

Rower Górski Karbonowy Carbon XC Romet VIP 2016 będzie nagrodą główną w 
kategorii Open Mężczyzn

Trasa III Maratonu Rowerowego MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego
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OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

XIII klasyk kłodzki 2016

Starty kolarzy LKK Nowogard
W sobotę (23 lipca), w Zieleńcu odbył się XIII Klasyk Kłodzki, wchodzący w skład Pucharu Polski Supermaratonów kolarskich. Wystartowało w nim 4 
kolarzy LKK Nowogard, którzy ponownie nie zawiedli, plasując się na wysokich miejscach. 

W Zieleńcu podczas Klasy-
ka Kłodzkiego wystartowali: 
Marek Szymański, Janusz Pie-
truszewski, Małgorzata Ku-
bicka oraz Iwona Pietruszew-
ska. Bardzo ładnie spisały się 
w szczególności panie. Startu-
jąca w kategorii K6i na dystan-
sie Mini- Iwona Pietruszew-
ska, pokonała trasę z czasem 
03:49:30.946, osiągając śred-
nią prędkość 17.52 km/h. Wy-
nik ten uplasował reprezen-
tantkę Nowogardu na 1. miej-
scu w swoim przedziale wie-

kowym oraz na 22. miejscu w 
klasyfikacji Open Kobiet. Na 
tym samym dystansie rywali-
zowała w kategorii K4s – Mał-
gorzata Kubicka. Nasza repre-
zentantka przejechała trasę z 
czasem 03:06:39.896, uzysku-
jąc średnia prędkość wyścigu 
21.54 km/h. Dzięki temu Mał-
gorzata Kubicka zajęła 4. miej-
sce w swojej kategorii oraz 16. 
pozycję w Open Kobiet. 

Na podium stanął również 
Janusz Pietruszewski, który na 
dystansie Mini rywalizował w 

kategorii M6i. Kolarz LKK No-
wogard ukończył wyścig z wy-
nikiem 02:36:50.917, osiąga-
jąc przy tym średnią prędkość 
25.63 km/h. Nowogardzianin 
zwyciężył w swoim przedzia-
le wiekowym, natomiast w 
Open Mężczyzn został skla-
syfikowany na 119. miejscu. 
Marek Szymański rywalizo-
wał w kategorii M6s. Dystans 
Mini pokonał uzyskując wy-
nik 02:36:36:682, a jego śred-
nia prędkość osiągnięta na 
trasie wyniosła 25.67 km/h. 
Kolarz z Nowogardu w swojej 
kategorii wiekowej uplasował 
się na 8. miejscu, natomiast w 

klasyfikacji Open Mężczyzn 
na 117. pozycji. 

D zakończenia Pucharu 
Polski w Supermaratonach 
pozostały jeszcze wyścigi w 
Nietążkowie (27 sierpnia), 
Karpaczu (3 września), Gryfi-
cach (10 września) oraz finał 
w Świnoujściu (17 września). 
Za nami już 10 supermarato-
nów i na tą chwilę, najwięk-
sze szansę na zwycięstwo w 
klasyfikacji PP ma Małgorza-
ta Kubicka. Pośród kobiet na 
dystansie Ultra, Małgorza-
ta Kubicka jest obecnie lider-
ką klasyfikacji. Kolarka z No-
wogardu znajduje się wyso-

ko również na innych dystan-
sach, w Giga Małgorzata Ku-
bicka zajmuje 5. miejsce, po-
dobnie w Mega. Na dystansie 
Mini Iwona Pietruszewska po 
10 wyścigach sklasyfikowana 
jest na 9. miejscu, natomiast 
Janusz Pietruszewski na tym 
samym dystansie pośród pa-
nów, plasuje się na 8. pozycji. 
Na zakończenie cyklu w Świ-
noujściu udekorowani zo-
staną kolarze z pierwszych 
trzech miejsc na każdym z 
dystansów kobiet i mężczyzn 
bez podziału na rowery. 

KR

Na zdjęciu Małgorzata Kubicka oraz Janusz Pietruszewski po swoich startach pod-
czas Klasyka Kłodzkiego
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w lipcu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

Tel. 91 506 55 55
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Praca na produkcji
 – Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informacje pod 

tel: 512-264-545

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

NIerUCHOMOŚCI
•	 PIB “PrO-BUD” s.c. in-

formuje, że sprzeda 
mieszkania  w budynku 
mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę bu-
dowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zago-
spodarowana, tel. 502 
385 935

• Posiadłość położona na 
0,5 ha działce (dom, hala 
produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrak-
cyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail .com , 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe z garażem w 
Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

•	 Wynajmę biuro 28m2, 
ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578

• Sprzedam pół domu Oso-
wo, działka przy domu 28 
arów, ładnie położone. 91 
39 21 430, 696 404 840

•	 Sprzedam kawalerkę, 
723 777 511

• Sprzedam mieszka-
nie własnościowe 53,61 
m2, dwa pokoje, I pię-
tro Grzęzno (nowe bloki) 
cena do uzgodnienia. 600 
695 151 

• Sprzedam mieszkanie o 
pow. 141,29 m2 w budynku 
trzyrodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 
664 457 879, 517 932 281 

• Sprzedam mieszkanie na 
wsi. 884 246 079 

• Sprzedam mieszkanie 150 
tys. 517 503 673 

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 517 357 
653 

• Do wynajęcia dwupoko-
jowe mieszkanie. 695 264 
677 

• Lokal do wynajęcia w 
centrum. Tel. 66 25 68 916

• Sprzedam lub wynajmę ka-
walerkę o pow. 29m2. Pil-
nie. Tel. 791 55 88 39, 690 
004 368

• Do wynajęcia mieszkanie 
46 m2 trzy pokoje częścio-
wo umeblowane w cen-
trum Nowogardu. Tel. 508 
75 72 71 

• Sprzedam mieszkanie 2 
pokoje lub zamienie na 
trzy. 691 206 454

• Sprzedam działkę bu-
dowlaną w atrakcyjnym 
miejscu. Tel.. 695 400 600

• Sprzedam ogródek dział-
kowy na Osiedlu Bema. 
Tel. 513 236 499

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe do 42m2, do II pię-
tra. Tel. 663 695 260, 91 
3922 289 

• Sprzedam biuro 44 m kw. 
(dwa pomieszczenia, ko-
rytarz) plus toaleta w bu-
dynku ul. Boh. Warszawy 
34 II piętro (dawny G.S.) 
cena za m kw. 2200 zł tel. 
604183160

• Sprzedam lub wynajmę 
dom jednorodzinny blisko 
centrum 150m2.Atrakcyjna 
cena. Tel. 601 587 438 

MOTOrYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC 
i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

• Sprzedam Audi A4 poj. 
1.6, przebieg 140 tys, 
ocynk, cena 6000 zł. Tel. 
603 541 341, 91 39 103 02

• Kupię Mercedesa do 2002 
r oraz Toyotę z lat 90. Tel. 
579 052 471

• Sprzedam autko bez prawa 
jazdy AIXMAN – 1999r., 
4 kw. Cena do uzgodnie-
nia. 693 985 698

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w ko-

stach . 782 036 086
•	 koszenie łąk, mulczo-

wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

• Sprzedam talerzówkę 3 
metrową podwieszaną, 
redełka trójki, pług trzy-
skibowy OVERUM. 661 
751 296

• Sprzedam jęczmień ze-
szłoroczny. 531 741 232 

• Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
730 632 835 

• Usługi koszenia BIZONEM 
+ sieczkarnia. Tel. 782 490 
930

• Sprzedam pług obracany 
trzyskibowy do C-360. Tel. 
607 580 172 

• Sprzedam kaczki białe i 
gęsi, możliwość dowozu. 
Tel. 726 977 283 

 USŁUGI
•	 MONTAŻ MeBlI, facho-

wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PrANIe-MAGIel,PrA-
NIe DYWANÓW, WYkŁA-
DZIN, TAPICerkI Me-
BlOWeJ SAMOCHODO-
WeJ/ SkÓrZANeJ MA-
TerIAŁOWeJ / POŚCIe-
lI WeŁNIANeJ / lANOlI-
NĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825
• Usługi hydrauliczne fa-

chowo. 600 653 124
• Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
• MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niem-
cy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 

piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

• Glazurnik – fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

• Profesjonalne usługi ko-
siarskie – koszenie trawni-
ków działek i prywatnych 
posesji. Dzwoń : 571 213 
107

• Remonty mieszkań. Tel. 
607 729 933 

PrACA
• Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię do sklepu 
spożywczo-monopolo-
wego. 797 394 807

• Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego, wymagana 
umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej. 603 688 266

• Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego. Kontakt: 603 
948 214, 663 161 899

• Pracownik, mechanik sa-
mochodowy, na serwis 
ogumienia, Żabowo 9a. 
91 39 106 08

• Zatrudnię kierowcę z pra-
wo jazdy kat. D (może być 
rencista lub emeryt). 601 
893 514 

• Zatrudnię murarza i po-
mocnika murarza. 501 549 
756

• Szukam mężczyzny w 
wieku 25-55 lat do pracy, 
prawo jazdy kat. B. Tel. 91 
39 20 577, asfurmanczyk@
poczta.onet.pl

• Poszukuje Pani do opie-
ki nad 3letnim chłopcem. 
667 480 721

• Poszukuje opiekunki do 
osoby starszej, wymagana 
dyspozycyjność. Tel. 724 
348 596 

• Zatrudnię pracownika na 
fermę dobre warunki pła-
cowe i mieszkaniowe. 511 
731 352

INNe

• Sprzedam drewno suche 
tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębo-
we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Oddam w dobre ręce 
dwumiesięczne kotki. 
607 545 533

• Sprzedam drewno opało-
wo-kominkowe. 667 788 
820

• Sprzedam meble dziecię-
cie. Tel. 691 344 786 

• Sprzedam dwie sofy do 
spania pojedyncze i jed-
ną podwójną oraz dwie 
pufy, cena 100 zł. Tel. 696 
138 406

• Owczarek niemiecki, dłu-
gowłosy,czarnopodpala-
ny,czujny, ładny. 91 39 21 
828

• Sprzedam drzewo opało-
we olchę grubą. 607 580 
172 

• Sprzedam pszczoły, leżak 
wielkopolski. Tel. 783 279 
187

Oddam 
kanapę i łóżko w dobrym stanie 

 tel 695-144-374

Hurtownia Materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPrZeDA 
OkAZYJNIe I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2, 

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA MI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFOrMATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

klaudia Stefańska, rafał kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

k S e r O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

„KOLOROWE WAKACJE W BIBLIOTECE”

PROGRAM ZAJĘĆ

1 – 5 sierpnia
Cyrk – akrobacje na arenie 

cyrkowej!
Projektowanie stroju klauna
Poznajemy cyrkowe akroba-

cje / żonglowanie, hula – hop/
Cyrkowy zawrót głowy – 

malowanie twarzy
„Idzie słoń” – zabawa rucho-

wa
Tajemnica cyrku - M. Wid-

mark
Cyrk przyjechał - B. Micha-

lec
Muminki w cyrku - S. Lang
Pan tygrys dziczeje - P. 

Brown

8 – 12 sierpnia
Wakacyjne podróże literac-

kie z serią ELMER
 – słoń w kratkę

Zabawa z Elmerem w kolory 
po angielsku

Kredką po papierze – zabawa 
rysunkowa

Tworzymy ELMERA – sło-
nia w kratkę oraz pozostałych 
bohaterów

Elmer i ciocia Zelda - 
D.McKee

Elmer i motylek
Elmer i wąż
Elmer i tęcza 

16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzy-

kiem japońskim KAMISHI-
BAI

Baśniowe zagadki,ukryte ob-
razki

Pakowanie walizki – zabawa 
ruchowa

Czary – mary, zamieniamy 
się w baśniowych bohaterów

Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. W 

Grimm
Przepraszam czy jesteś cza-

rownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. 

Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. 

Wolf

PROPONUJEMY: głośne 
czytanie, czwartkowe seanse 
filmowo – bajkowe, gry, zagad-
ki, rebusy, zajęcia plastyczne, 
muzyczno – ruchowe, zaba-

wy z chustą i tunelem anima-
cyjnym KLANZA , zabawy na 
świeżym powietrzu – w ogro-
dzie biblioteki. 

 Wnioski zgłoszeniowe 
dziecka na wakacyjne zajęcia 
w MBP dostępne są w Dzia-
le dla Dzieci i Młodzieży oraz 

na stronie internetowej biblio-
teka-nowogard.cba.pl 

 
Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 
 Danuta Matuszewska

Z A P R A S Z A M Y!
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel.  506 638 789

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMA REKLAMAREKLAMA

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Plantacja borówki w Siwkowicach 
koło Łosośnicy gmina Resko 

zatrudni 
zbieraCzy

515 144 186. Organizujemy dowóz

Opłaty za śmieci  •  Radni uratowali szkołę  •  Kupili gadżety za 30 tys. zł

Novodomo Sp. z o.o.
ul. Maszewska 3
72-100 Goleniów

tel. +48 91 88 65 472

poszukuje
pracowników

na stanowisko:

MaGazynier
biuro@novodomo.pl

elewator 
zbożowy

 w nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 3

To były puste słowa i puste gesty   

na os. bema będzie 
jednak market!
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W skrócie

Wzdłuż chodnika, w miejscowości Długołęka, biegnącego w głąb wsi, 
od strony Nowogardu chodnik jest już mocno zarośnięty. - Panie redak-
torze jest bardzo zarośnięty od wielu tygodni chodnik i nikt się nim zupeł-
nie nie przejmuje - informuje nas czytelnik. Wierzymy, że w najbliższym 
czasie odpowiednie służby zajmą się uporządkowaniem tego terenu. JB 

„Dziura na dziurze” na drodze oraz menażeria budek z kotami, ogólny 
nieład i bałagan – to bolączki mieszkańców osiedla przy ul. Zamkowej. 
Dlatego tu oprócz załatania dziur w jezdni, przydałoby się zaprowadzić 
ogólny porządek. JB 

Osiedle przy ul. St. Żeromskiego przeszło wyraźną metamorfozę, cho-
dzi tu o estetykę bloków mieszkalnych. Jednak w tej ładnej panoramie 
zapomniano o małym szczególe, a mianowicie o uskoku na drodze na 
który skarżą się kierowcy. Wielu kierowców jadąc drogą osiedlową w kie-
runku drogi głównej, musi bardzo ostrożnie pokonać ten uskok, który 
był już przez nas opisywany niespełna 1,5 roku temu. Pomimo zapew-
nień prezesa Spółdzielni „Gardno”, niestety uskok nie został nadal napra-
wiony. Co jest tego przyczyną, czy o nim zapomniano? Czy jest szansa, 
że ostatecznie zostanie zlikwidowany? Tego spróbujemy się dowiedzieć, 
gdy uda nam się skontaktować z Prezesem, który jak na razie doraźnie 
tylko zlecił, by uskok „podsypać” żwirem. JB

Rada Miejska przyjęła stawki opłat 

za śmieci zapłacimy tak samo...
W środę (3 sierpnia), podczas XXX sesji rady Miejskiej, radni przyjęli uchwały dotyczące utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy nowogard. najważniejszym punktem, jak co roku, były 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Choć radni przez kilkadziesiąt minut 
starali się przekonać burmistrza o tym, że warto obniżyć stawki dla tych którzy segregują śmieci, 
gmina została nieugięta i za odpady wciąż zapłacimy, tyle samo...

Na sali obecna była p.o. Kie-
rownika ZBK- Grażyna Grosic-
ka, która odpowiadała radnym na 
pytania dotyczące nowej uchwa-
ły w sprawie utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gmi-
ny Nowogard. Na początku ob-
rady w niczym nie przypominały 
tych burzliwych z 2013 roku, i w 
ekspresowym tempie radni uno-
sili ręce za przyjęciem następu-
jących uchwał: w sprawie przyję-
cia regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gmi-
ny Nowogard, w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w sprawie terminu 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Tak było, aż do  
momentu, w którym w głosowa-
niu poddany miał zostać projekt 
uchwały w sprawie ustalenia sta-
wek opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Wówczas 
jako pierwszy głos zabrał radny 
Michał Wiatr, który zwrócił uwa-
gę na to, że w 2013 roku temat ten 
wywołał nie jedną burzę, zarówno 
na sali obrad, jak i pośród miesz-
kańców gminy. Pomysłem radne-
go była symboliczna 3% obniżka 
cen za zbieranie odpadów w spo-
sób selektywny. Według  radne-
go, tego oczekuje społeczeństwo 
, Radny nie zauważył jednak ,że 
już dzisiaj w systemie segregują-
cy śmieci są nagrodzeni płacą bo-
wiem mnie. Warto też zauważyć, 
że za odpady zbierane i odbierane 
w sposób selektywny gmina pła-
ci mniej w R-XXI, dlatego powin-
na dążyć do tego aby cena za od-
pady selektywne była niższa, tak 
aby zachęcić społeczeństwo do 
segregowania śmieci. Radny Mi-
chał Krata poszedł jeszcze dalej i 
zaproponował aby te stawki obni-
żyć nie o 3, a o 10%. Z kolei radny 
Dawid Jurczyk, zwrócił uwagę na 
to, że mieszkańców do segregowa-
nia śmieci może zachęcić większa 
„przepaść” jak obecnie  pomiędzy 
stawkami za selektywne i niese-
lektywne odpady, po czym zapro-
ponował aby Ci, którzy segregują 
śmieci płacili 3% mniej, natomiast 
osoby, które nie segregują, płaci-
ły 3% więcej.  Z zaniepokojeniem 

tym propozycjom przysłuchiwała 
się Grażyna Grosicka z ZBK oraz 
Krzysztof Kolibski, który chwilo-
wo zastępował nieobecnego bur-
mistrza. Kierownik ZBK, jak i za-
stępca burmistrza, stwierdzili, że 
nawet 3% obniżka cen może moc-
no nadwyrężyć budżet ZBK, któ-
ry planuje w przyszłości budowę 
PSZOKA, a także chce zwiększyć 
liczbę koszy, na terenie gminy, 
służących do segregowania odpa-
dów. Andrzej Kania słusznie jed-
nak zauważył że pomimo obiet-
nic, od 2013 roku zarówno gmi-
na jak i ZBK, nie przedstawili rad-
nym żadnych analiz, na podstawie 
których można by było stwierdzić 
czy gmina na odpadach zarabia 
czy też nie. Dzięki takiej analizie 
możliwa by była również rozmo-
wa na temat ewentualnej obniżki 
cen. Robert Czapla po powrocie 
na salę obrad, również ze wszyst-
kich sił starał się przekonać Radę, 
że obniżka cen to nie jest dobry 
pomysł. Przedstawiciele magi-
stratu użyli nawet słów, że : ...ła-
twiej jest ludziom obniżyć cenę, niż 
później ją podnieść... Pytanie tyl-
ko, dlaczego Urząd z góry zakła-

da, że będzie trzeba tę cenę po-
nownie podnieść, skoro „słynnej” 
analizy ani widu, ani słychu? Gdy 
Przewodniczący chciał już roz-
począć głosowanie nad pomysła-
mi radnych, ci ostatecznie zaczę-
li wątpić w swoje plany, po prze-
konującym wystąpieniu Roberta 
Czapli, który zarzekał się, że naj-
pierw dostarczy im sprawozdanie 
analizujące gospodarkę odpadami 
w roku 2016 i zapowiedział, że do 
rozmów o podwyżce Rada będzie 
mogła wrócić na początku 2017 
roku. Po kilkuminutowej prze-
rwie i naradzie w poszczególnych 
klubach, radni ostatecznie przy-
stali na propozycję burmistrza i 
zgodzili się na przedstawione, w 
materiale na sesję, stawki opłat, 
zaznaczając jednak, że pamiętają 
o obietnicy burmistrza i będą cze-
kać na analizę oraz rozmowy do-
tyczące obniżek na początku 2017 
roku. Zatem pomimo tym razem 
„maleńkiej” burzy, pozostało bez 
zmian. Stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
prezentujemy przy artykule. 

KR

STaWkI OPłaT Za GOSPODaROWaNIe ODPaDamI kOmuNalNymI

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od jednoosobowych gospodarstw domowych – 17 zł
- od małych gospodarstw domowych – 25,65 zł
- od średnich gospodarstw domowych – 38,95 zł
- od dużych gospodarstw domowych – 47,50 zł
Odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
- od jednoosobowych gospodarstw domowych – 24 zł
- od małych gospodarstw domowych – 35 zł
- od średnich gospodarstw domowych – 53 zł
- od dużych gospodarstw domowych – 65 zł
Jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności 

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne – sposób selektywny:

- z 110 l i 120 l – 14 zł
- z 240 l – 28 zł
- z 1100 l – 140 zł
- z 7 m3 – 700 zł
- z 8 m3 – 800 zł
Jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności 

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstające odpady są gromadzone w sposób nieselektywny:

- z 110 l i 120 l – 16 zł
- z 240 l – 32 zł
- z 1100 l – 160 zł
- z 7 m3 – 800 zł
- z 8 m3 – 900 zł
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzysty-

wane jedynie przez część roku, a odpady gromadzone są w sposób selek-
tywny (ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego):   

- 84 zł
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzysty-

wane jedynie przez część roku, a odpady gromadzone są w sposób niese-
lektywny (ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego):    

- 96 zł
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

To były puste słowa i puste gesty   

na osiedlu bema będzie jednak market!
Za mojej kadencji nie będzie w Nowogardzie więcej marketów – mniej więcej w ten sposób obiecał mieszkańcom naszej gminy przed wyborami burmistrz r. 
Czapla. Obietnice te okazały się jednak  bez pokrycia. Wczoraj, zastępca burmistrza na specjalnym zebraniu w tym temacie z mieszkańcami osiedla bema 
oświadczył, że market  powstanie wkrótce i będzie zlokalizowany na działce po byłej gorzelni.

Działka ta jest własnością  spad-
kobierców po byłym wieloletnim 
dyrektorze KPGR Miętno, zresz-
tą pomysłodawcą i budowniczym 
osiedla w latach 70- tych ubiegłe-
go wieku. Od wielu lat nic się tutaj 
nie działo choć chodziły słuchy, 
że na tym atrakcyjnym handlowo  
terenie  prędzej czy później  wy-
kwitnie jakiś marketowy obiekcik. 
Okoliczni handlowcy jednak byli 
spokojni o przyszłość  swoich in-
teresów tym bardziej, że burmistrz 
R. Czapla zapewniał publicznie, że 
nie dopuści do powstania kolej-
nych sklepów wielkopowierzch-
niowych w  Nowogardzie. Dlatego 
na osiedlu Bema rozwijały się spo-
kojnie małe sklepiki i mieliśmy tu-
taj miły klimat towarzyszący zwy-
kle takiej strukturze rozproszonej 
i urozmaiconej strukturze handlo-
wej.  Ale od wczoraj zaczął się ko-
niec sielanki. Na specjalnie zwo-
łanym zebraniu wiceburmistrz K. 
Kolibski zakomunikował przyby-
łym, że market  wkrótce powsta-
nie i zostanie zlokalizowany na 
terenie po byłej gorzelni, tłuma-
cząc jednocześnie, że miasto nie 
ma na to żadnego wpływu, że in-
westycja będzie realizowana. Dla-
czego więc Czapla  zapewniał, że 
marketów nie będzie skoro mia-
sto, jak twierdzi Kolibski, nie ma 
wpływu na zablokowanie takich 
inwestycji?  Czy mija się z prawdą 
Czapla czy Kolibski?  Czy mowa 
Czapli o bohaterskim blokowa-
niu rozwoju niszczących mały lo-
kalny handel dużych sieciówek od 
początku to były tylko puste sło-
wa obliczone na naiwnych? Na te 
pytanie niech sobie odpowiedzą 
zwłaszcza Ci, co na niego głoso-
wali  „za” (jak wiadomo  było ich 
niemało),  a dzisiaj zwijać przyj-
dzie im interesy. I muszą sobie od-
powiedzieć sami, bo Czapla to na 
trudne problemy nie odpowiada, 
zwłaszcza, jak za ich rozwiązanie 
ponosi urzędową i osobistą odpo-
wiedzialność wysługuje się wtedy 
Kolibskim, Marchewką, Sawicką - 
Biegańską bądź kimś podobnym.  

Co na to mieszkańcy
Byliśmy na osiedlu kilka godzin 

po zebraniu. O samym zebraniu 
nas oczywiście nie poinformowa-
no. Jak twierdził wiceburmistrz, 
zależy im aby temat „nie był na-
głaśniany”.  Co to za zwyczaje aby 
decydować o ludziach po cichu, 
tego już Kolibski nie powiedział. 
Natomiast uczestniczący w spo-
tkaniu właściciele lokalnych skle-
pów mają w sprawie dość jedno-
znaczną opinię. Oto ich wypowie-
dzi.

 Właścicielka sklepu z ko-
smetykami i chemią gospodar-
czą – Jestem bardzo rozczarowa-
na decyzją pana Burmistrza Cza-
pli w sprawie budowy tego marke-
tu. Proszę sobie wyobrazić, że pro-
wadzę ten sklepik od prawie 20 lat. 
Mam już 61 lat, dlatego cieszę się, 
że odchodzę na emeryturę w mar-
cu. Bardzo źle odebrałam tę wia-
domość, którą przekazał nam nie 
burmistrz, lecz jego zastępca. Bar-
dzo to smutna informacja, bo ja 
mam tylko tu chemię i jakoś prze-
trwam, ale co mają powiedzieć 
handlowcy, którzy prowadzą arty-
kuły spożywcze i jeszcze zapewne 
mają kredyty do spłacenia?

Pani Kamila - Panie redakto-
rze to dla nas bardzo smutna in-
formacja, bo tak się nie robi. Bur-
mistrz nam obiecał, że w tej części 
miasta żadnego marketu już nie 
będzie. I co zrobił? Dla mnie zwy-
czajnie nie dotrzymał obiecanego 
słowa. Teraz będzie tak, że wiele tu 
pracujących osób straci pracę. Py-
tam, czym pan burmistrz się kie-
rował wydając taką decyzję?Dla-
tego jestem bardzo wzburzona, bo 
przyznam się panu, że głosowałam 
na niego i liczyłam, że zachowa się 
wobec naszej tu społeczności bar-
dzo poważnie. Kończąc czujemy 
się oszukani i wychodzi na to, że 
nie możemy na pana burmistrza 
już liczyć.

Właścicielka sklepu spożyw-
czego – Panie redaktorze najpierw 
w tej sprawie zrobiłabym referen-
dum i sprawdziła czy ten market 
jest w ogóle potrzebny? Co teraz 
będzie z naszymi miejscami pracy, 
i pytam pana burmistrza, ile tych 
molochów jeszcze w Nowogar-
dzie powstanie? Pytam się ile jesz-
cze? Gdzie są jakieś zakłady pra-
cy, w których godziwie by się za-
rabiało choćby po to, by kupować 
w tych molochach. Lokalni przed-

siębiorcy dają pracę, płacą podatki 
do gminy. A te molochy nie płacą 
za nic. Dlatego jestem oczywiście 
za stanowczym nie dla kolejnego 
w Nowogardzie marketu. Dziś po 
tej informacji zwyczajnie opadły 
mi ręce i całe szczęście, że chociaż 
udało mi się spłacić kredyt. Ale, 
czy po tej decyzji burmistrza teraz 
nie pójdę z torbami?

Co dalej
Czy mieszkańcy mają jednak 

jeszcze jakąkolwiek możliwość  
aby w prowadzonej  aktualnie for-
malnej procedurze inwestycyjnej 
budowy marketu na Bema sku-
tecznie protestować?  Jak spraw-
dziliśmy ta formalna procedura 
jest aktualnie na etapie rozpatry-
wania złożonego w gminie wnio-
sku o wydanie warunków zabu-
dowy. Stronami takiego postępo-
wania są też właściciele działek 
sąsiadujących. Na załączonej ma-
pie pokazujemy i działkę której 
właściciel wnioskuje i działki są-
siadujące. Ponadto za strony po-
stępowania mogą być uznane róż-
ne organizacje, które złożą odpo-
wiedni wniosek i wykażą, że po-
siadają w sprawie interes praw-
ny i faktyczny. Takimi organiza-

cjami w omawianym przypad-
ku mogłyby być organizacje zrze-
szające lokalnych kupców. Stro-
ny postępowania są uprawnione 
do zgłaszania w jego trakcie róż-
nych wniosków, ale nie ma żad-
nych gwarancji, że wnioski te zo-
staną uwzględnione w ostatecz-
nej decyzji. Zawsze uprawnienia 
konsultacyjne posiadają też radni, 
którzy mogą występować w każ-
dej sprawie w imieniu społeczno-
ści lokalnej. Radnymi z tego tere-
nu są radni SLD Wolny i Piwo-
warczyk. Oboje uzyskali zdecydo-
wane wsparcie lokalnej społecz-
ności, teraz mają okazję wykazać 
się skutecznością. Ale w sprawie 
zastanawia jeszcze co innego. W 
jakim trybie zwołano czwartko-
we zebranie i czemu miałoby ono 
służyć. Jeśli trwa jeszcze procedu-
ra, a tak wynika z informacji zdo-
bytych przez DN, to dlaczego do 
tej pory nie zawiadomiono stron 
postępowania. Czyżby zastosowa-
no wykręt, stosowany często w ta-
kich sytuacjach przez nierzetel-
nych urzędników, aby wyelimino-
wać ewentualne strony postępo-
wania formalnego? Wykręt pole-
ga na tym, że za sąsiada nie uważa 
się tego właściciela, którego dział-
ka oddzielona jest drogą. Jaki sta-
tus będzie miało to  czwartkowe 
zebranie? Czy nie zostanie ono 
zinterpretowane jako tzw. konsul-
tacje społeczne? I wreszcie o jaką 
zabudowę marketu wystąpiono 
czy o pow. do 2000 m czy powy-
żej (różne procedury). Te wszyst-
kie pytania stawiamy publicznie, 
ale przesyłamy je jednocześnie 
do Gminy. O treści odpowiedzi 
oczywiście poinformujemy.   

sm

Na zaznaczonej działce stanie market
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Sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie

radni uratowali kolejną szkołę wiejską
W środę, odbyła się już 30-ta w tej kadencji (od grudnia 2014) sesja rady Miejskiej. radni zdecydowali m.in. o przyznaniu środków na budowę salki w SP 
długołęka.

Rada obecnej kadencji konse-
kwentnie broni istnienia pozosta-
łych jeszcze w naszej gminie szkół 
wiejskich. Po odrzuceniu przez 
Radę Miejską, na początku tego 
roku, projektu złożonego przez 
burmistrza o stopniowym wy-
gaszaniu SP w Żabowie (na sesję 
przybyli wówczas zbulwersowani 
tym pomysłem mieszkańcy Żabo-
wa), tym razem radni postanowi-
li przeznaczyć 136 tys. złotych na 
dobudowanie salki do ćwiczeń w 
SP w Długołęce. Wygospodaro-
wanie środków na ten cel w środ-
ku roku budżetowego, było moż-
liwe tylko dzięki konsekwentnej 
postawie Rady. Na poprzedniej 
sesji Rady Miejskiej, 22 czerwca, 
burmistrz przedstawił bowiem 
projekt zmiany w budżecie po-
przez zmniejszenie wydatków na 
oświatę o kwotę 374 tys. Kwota ta 
zapisana była w budżecie w pozy-
cji: - szkoły podstawowe, wynagro-
dzenia pracowników. Proponował 
też przeznaczenie uwolnionych w 
ten sposób środków na różne cele, 
m.in. remont kładki nad jeziorem 
czy aż 100 tys. złotych na wykup 
przez gminę pewnych bliżej nie-

określonych nieruchomości. W 
propozycjach burmistrza rozdy-
sponowania środków zdjętych z 
oświaty nie było wówczas budowy 
salki w Długołęce. Radni odrzuci-
li więc wtedy, w czerwcu, ten pro-
jekt argumentując to między in-
nymi tym, że jeśli środki zabiera 
się z oświaty to powinny one tra-
fić na cele również z oświatą zwią-
zane. Tym razem więc burmistrz 
proponując ponownie zabranie 
374 tys. złotych z pozycji, - szko-
ły podstawowe, wynagrodzenia 

pracowników, jednocześnie złożył 
projekt przeznaczenia z tego 136 
tys. na budowę salki w Długołę-
ce. Radni taki projekt zaakcepto-
wali. W ten sposób jedna z naj-
mniejszych szkół wiejskich w na-
szej gminie (np. w 2015 roku do 
sprawdzianu przystępowało tutaj 
8-miu szóstoklasistów) może na 
razie być spokojna o swoją przy-
szłość, bowiem poprzez poprawę 
warunków w jakich uczą się i tu-
taj dzieci poprawią się być może 
rezultaty nauczania. Jak wiadomo 
bowiem zarówno argumentami 
ekonomicznymi, jak i trudnościa-

mi osiągania w warunkach wiej-
skich odpowiedniego poziomu 
nauczania - tłumaczono w UM 
np. plany wygaszania i likwidacji 
SP w Żabowie. W zakresie pozio-
mu nauczania sytuacja szkoły w 
Długołęce jest jeszcze trudniejsza 
aniżeli szkoły w Żabowie. Ostatni 
dostępny wynik za rok 2015 egza-
minu końcowego szóstoklasistów 
wyniósł w Długołęce zaledwie 
47,25 pkt i był najgorszy w gmi-
nie. Istotnie odbiegał on od śred-
niej gminnej 59,17, nie mówiąc 
o różnicy do średniej w powiecie 
(62,27) czy kraju (67). Taka sytu-
acja to więc wielkie wyzwanie dla 
miejscowej społeczności włącznie 
z dyrekcją szkoły, sołtysem i pro-
boszczem. Wszyscy oni przyby-
li w środę na sesję, aby pilnować 
spraw swojej szkoły. Radni zro-
bili swoje, teraz czas na działanie 
na miejscu w Długołęce aby odbić 
się od przysłowiowego dna i sko-
czyć z wynikami przynajmniej na 
poziom średniej gminnej. Powo-
dzenia.

sm

Dyrektor SP w Długołęce - Danuta Ziółkowska wskazuje plac, na którym powstać 
ma sala gimnastyczna

Na tym wąskim korytarzu prowadzone były niektóre z zajęć w ramach wychowania 
fizycznego

Kasa jest

Kupili gadżety za 30 tys.
Gmina rozstrzygnęła ogłoszony kilkanaście dni temu przetarg na tzw. gadżety reklamowe, jak napisano w ogłoszeniu o przetargu. Sprawdziliśmy więc co 
za gadżety, a  zwłaszcza ile przyjdzie zapłacić z forsy podatnika za te cacka – podane kwoty wynikają z wybranych w przetargu ofert.  zamówienie podzie-
lono na pakiety według rodzajów  gadżetu.

najpierw  bielizna  
Koszulki  tshirt  z nadrukiem 

szt. 60
Koszulki bawełniane  z nadru-

kiem szt. 300 (150 czerwonych i 
150 niebieskich)

Czapka – szt. 75
Za ten pakiet zapłacimy  8325 zł
teraz „skóry”
Portfel męski grawerowany la-

serowo- szt. 20
Takiż sam czyli portfel grawero-

wany, ale  damski- szt. 20
Tutaj koszt to 2607 zł

W kategorii - naczynia i inne
Kubki  porcelanowe  o poj.  250 

ml z wizerunkiem- 216 szt.
Zestaw - długopis metalowy 

+ wizytownik metalowy z brelo-
kiem- szt. 30

Długopis metalowy z grawe-
rem- szt. 300

Opaski odblaskowe - szt.  100
Zestaw ołówek+ linijka+ gum-

ka- szt.  150
Torby papierowe z nadrukiem, 

format A-4  -szt. 300

To wszystko w tym pakiecie za 
jedyne- 5770 zł

elektronika
Pendreive z nadrukiem- szt. 100
Czytnik kart pamięci z nadru-

kiem- szt. 20
Tutaj wydane 3360 zł

i kalendarze
Kalendarz podkład na biurko – 

szt. 50
Kalendarz trójdzielny – szt.  750
Kalendarz książkowy obj.  360 

str. oprawa skórzana z grawerem i 
tłoczeniem– szt.  220

Naklejki 3D- szt. 100

Koszt ostatniego pakietu to  
10709 zł.

Razem więc za wszystkie gadżety 
do rozdawania, w ramach promo-
wania się p. burmistrza, wybulimy 
w tym nabyciu 30771 zł (słownie 
trzydzieści tysięcy siedemset sie-
demdziesiąt jeden złotych).

Dla porównania celem 
zrozumienia priorytetów 
nowogardzkiego magistratu i zro-
zumienia tak w ogóle.

- na całoroczne szkolenie mło-
dzieży w klubie „Knaga” przezna-
czono aż 1000 zł (słownie: jeden 
tysiąc!). Działacze „Knagi” ostat-
nie szkolenie młodzieży  w lipcu 
przeprowadzili z własnych pry-
watnych środków wydając na to 
prawie 10 tys. złotych.

- na profilaktykę zdrowotną, w 
tym badania mammograficzne 
prowadzone od lat przez Fundację 
„Zdrowie” - 22000 zł!

- na wakacyjne półkolonie w 
szkołach dla dzieci i młodzie-
ży wydano teraz kwotę 0 złotych, 
ponieważ po raz pierwszy od lat 
gmina nie zorganizowała półko-
lonii

Czyli w sumie 23000, a więc 7 
tys. mniej jak na metalowe długo-
pisy, portfele, koszulki bawełniane 
z nadrukiem  itp. bzdety. Oby tak 
dalej ku świetlanej przyszłości.

Red.Klub Żeglarski KNAGA na szkolenie młodzieży otrzymał z gminy jedynie 1000 zł
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Konflikt na linii mieszkaniec - przedsiębiorstwo

Zagłuszają ciszę nocną
do redakcji dn o pomoc zwrócił się mieszkaniec redła, pan Mariusz Kunicki, który opowiedział nam o problemach z jakimi musi się borykać po godzi-
nie 22:00, w związku z mieszkaniem w sąsiedztwie skupu zbóż. Mieszkaniec redła opowiedział nam o tym, że od dawna dotyka go uciążliwy hałas zwią-
zany z działalnością firmy. W tej sprawie zwrócił się o pomoc także do Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska, gminy Osina oraz do Policji. 

Posesja Mariusza Kunickiego 
znajduje się kilkanaście metrów 
od firmy „Farma Redło”, która 
po rozpoczęciu żniw, intensyw-
nie pracuje zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Nasz Czytelnik zwra-
ca uwagę na to, że nie ma nic do 
działalności firmy oraz do są-
siedztwa z nią, nie podoba mu 
się tylko to, że w nocy w firmie 
panuje duży hałas związany z 
załadunkiem. - Mieszkam bar-
dzo blisko tej firmy, teraz gdy jest 
lato i trudno wysiedzieć przy za-
mkniętym oknie, w nocy nie mogę 
spać, gdyż sprzęt, na którym pra-
cują w Farmie Redło jest zbyt gło-
śny. W związku z tym zwracałem 
się bezpośrednio do firmy, a tak-
że do gminy Osina, aby coś zrobi-
li z tym uciążliwym hałasem. Po 
tym jak nikt mi nie pomógł, in-
terweniowałem na Policji, a tak-
że w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Szczecinie 
– opowiada Mariusz Kunicki. 
W związku z pismem wysłanym 
do WIOŚ w dniu 7 marca 2016 
roku, w którym nasz rozmów-
ca opisał uciążliwości związane 
z działalnością gospodarczą pro-
wadzoną po sąsiedzku, Inspek-
torat w dniach od 28 kwietnia 
do 24 maja, prowadził kontrolę 
działalności prowadzonej przez 
firmę „Farma Redło”. W piśmie 

jakie pan Mariusz otrzymał od 
WIOŚ możemy przeczytać, że 
kontrole związane z emisją py-
łów do powietrza nie stwierdziły 
nieprawidłowości. Inaczej było 
jeśli chodzi o hałas. Oto frag-
ment pisma: W ramach kontro-
li, podczas normalnej działalno-
ści przedsiębiorstwa w terminie 
12 maja 2016 r. w porze nocnej, 
upoważnieni pracownicy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie prze-
prowadzili zgodnie z obowiązu-
jącą metodyką referencyjną, po-
miar poziomu hałasu emitowa-

nego do środowiska z terenu za-
kładu w dwóch punktach pomia-
rowych. Oba punkty pomiarowe 
zlokalizowano zgodnie z obowią-
zującymi przepisami na grani-
cy zabudowy chronionej, w tym 
przypadku przy posesji Redło 12a 
(należącej do Mariusza Kunickie-
go, przyp. red.). Podczas przepro-
wadzania pomiaru prowadzony 
był załadunek zboża, załadunek 
chemikaliów do opryskiwacza, 
tankowanie paliwa do samocho-
du i manewry na placu. W wy-
niku kontroli stwierdzono nastę-
pujące naruszenia przestrzega-

nia przepisów ochrony środowi-
ska przez kontrolowany podmiot: 
- przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w porze nocnej 
dla terenów zabudowy chronio-
nej – zagrodowej (wynoszącego 
45 dB) o 6,6 dB w punkcie pomia-
rowym P1 i 5,9 dB w punkcie po-
miarowym P2.  

WIOŚ w związku ze stwier-
dzonymi podczas kontroli na-
ruszeniami udzielił poucze-
nia, a także skierował zarządze-
nie pokontrolne przypominające 
o obowiązkach wynikających z 
obowiązujących przepisów pra-
wa. Na naszą prośbę do sprawy 
odniosła się Farma Redło. - Za 
sprawą tego pisma z WIOŚ odbyło 
się spotkanie z wójtem w Osinie, 
na którym ustalono, że w wyniku 
hałaśliwej pracy Farma Redło w 
marcu zobowiązała się oddalić - 
przenieść cały skup z Redła. Jeste-
śmy w trakcie budowania nowej 
bazy, wszystko to na prośbę pana 
Kunickiego. My na dzień dzisiej-
szy formalnie załatwiamy wszyst-
kie dokumenty związane z po-
stawieniem nowych silosów, biu-
ra oraz całej siedziby w nowym 
miejscu za Redłem. Wiadomo, że 
nie jesteśmy w stanie wybudować 
tego wszystkiego w ciągu 4 mie-
sięcy... Pan Kunicki o tym dosko-
nale wie, ale na tę chwilę trwa-

ją żniwa, prowadzimy skup zbo-
ża i niestety występuje uciążliwy 
hałas. Ja tylko zauważę, że już od 
lat 50-tych zawsze w Redle istnia-
ło gospodarstwo rolne, wcześniej 
była spółdzielnia itd., pan Kunic-
ki kupił budynek, gdzie wybudo-
wał sobie dom i to on się wybu-
dował na terenie blisko położo-
nego gospodarstwa i mimo tego, 
to my przystajemy na jego proś-
bę i zmieniamy swoją lokalizację 
– tłumaczy kierownik gospodar-
stwa, Artur Lembas. Farma Re-
dło aby wykonać polecenia In-
spektoratu nabyła inną, cichszą 
ładowarkę, którą używa podczas 
nocnego załadunku. - Otrzyma-
liśmy z WIOŚ wytyczne, na pod-
stawie których wymieniliśmy ła-
dowarkę używaną do nocnego 
załadunku. Zmieniliśmy łado-
warkę po to, żeby podczas nocne-
go załadunku nie było hałasu, za-
pewniam, że nocne załadunki ti-
rów są ładowane tą specjalną ły-
chą, która ciszej pracuje – mówi 
Artur Lembas. 

Innego zdania jest jednak nasz 
rozmówca, która twierdzi, że fir-
ma nie korzysta z tej nowej ła-
dowarki, gdyż jest ona mniejsza 
i zarówno w dzień, jak i w nocy, 
używa starej- większej łychy... 

KR

Posesję Mariusza Kunickiego oraz firmę Farma Redło, oddziela tylko wąska uliczka

Gdyby nie cykliści i dziennikarze to by…

znaleźli sobie winnego
W trakcie środowej sesji rady Miejskiej, wiceprzewodniczący rady Piotr Słomski, z Partnerstwa i rozwoju, w ramach punktu interpelacje i zapytania, 
zwrócił uwagę na zaniedbany od dawna teren na osiedlu Gryfitów przed Kościołem od strony bloków. 

Tekst w tej sprawie ukazał się już 
wcześniej w DN, ponieważ to wła-
śnie mieszkańcy okolicznych blo-
ków zasygnalizowali, że właściciel 
tego wystawionego na widok pu-

bliczny terenu od dawna o niego 
nie dba, nawet nie kosi rozrosłych 
swobodnie traw i zielsk. W ramach 
odpowiedzi na interpelację radne-
go jedna z urzędniczek miejskich 

stwierdziła, że Gmina nic nie ma 
do tego terenu, ponieważ należy on 
do osoby prywatnej tj. pana K. Ko-
sińskiego, który był już przez gmi-
nę wzywany do zaprowadzenia po-
rządku, ale ponieważ się ponoć ob-
raził to nic tutaj nie robi. Spytaliśmy 
więc  pana Kosińskiego, dlaczego 
się obraził i funduje sąsiadom nie-
zbyt budujące obrazki mało este-
tycznych efektów, braku dbałości o 
porządek. Pan K. Kosiński wyraził 
duże zdziwienie naszymi pytaniami 
– rzeczywiście w pobliżu przy uli-
cy Racibora znajduje się moja nie-
wielka działka (700m kw.), ale jest 
ona położona dalej, obok garaży. 
Żadnych zarośli na niej nie ma cho-
ciażby z tego powodu, że kierowcy 
mają  przez nią dogodny skrót i jeż-
dżą tam samochodami.

Ktoś tu więc nie wie o co chodzi, 
albo udaje że nie wie. DN się oczy-

wiście wkrótce dowie, kto jest rze-
czywiście właścicielem zarośnię-
tej i zaniedbanej działki(działek) na 
Gryfitów,  chociaż to nie DN, a UM 
odpowiada prawnie za porządek w 
mieście i to nie DN, a Urząd Miej-
ski ma narzędzia do egzekwowa-

nia tego porządku, nawet od pry-
watnych właścicieli terenów, już nie 
wspominając o tym, że za wypeł-
nienie rzetelnie obowiązków urzęd-
nicy i burmistrz są sowicie opłaca-
ni z pieniędzy podatników.         Red.    

 

Zarośnięte tereny w okolicy Kościoła

Podczas XXX sesji Rady MIejskiej Piotr Słomski złożył zapytanie w związku z zaro-
śniętymi terenami przy Kościele



Nr 60 (2490)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
tadeusz rudawski: lat 90, zmarł 28.07.2016r., pogrzeb odbył się 

01.08.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
zenon Sroka: lat 68, zmarł 31.07.2016r., pogrzeb odbył się 

02.08.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
zofia dobruchowska: lat 90, zmarła 01.08.2016r., pogrzeb odbył się 

03.08.2016r., na cmentarzu w Nowogardzie.
ryszard długosz: lat 64, zmarł 02.08.2016r., pogrzeb odbędzie się 

05.08.2016r., o godz. 12:00 Msza św. w kościele w Żabowie, pochówek 
na cmentarzu w Żabowie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Dzieci mają swoje skarby, któ-
re gromadzą: kamyczki, figurki, 
muszelki znad morza… Choć nie 
przedstawiają one dużej wartości, 
są jednak dla ich posiadaczy bar-
dzo cenne... Dorośli też posiadają 
swoje skarby: kochająca rodzina, 
dobrze płatna praca,  zgromadzo-
ne oszczędności... Żaden skarb 
nie jest obojętny dla jego posiada-
cza. Inaczej nie byłby skarbem. W 
miejscu, gdzie znajduje się skarb – 
tam też jest twoje serce …

W Piśmie św. serce ludzkie nie 
jest tylko ośrodkiem uczuć, ale i 
myśli, podejmowanych decyzji, 
pragnień.  I oto dzisiaj Pan nasz Je-
zus Chrystus mówi nam: „Spraw-
cie sobie skarb niewyczerpany w 
niebie”. Jeżeli podejmujemy decy-
zję pójścia  za Nim, to zachowu-
jemy jego przykazania. Również 
przykazanie dotyczące skarbu i 
serca. To jest przykazanie, któ-
re On dziś nam daje: Niech twój 
skarb będzie w niebie, bo wówczas 
i serce twoje będzie w niebie.

Jak Bóg i Jego słowa mogą 
wzbudzić zainteresowanie czło-
wieka współczesnego? Dlacze-
go warto otworzyć swoje oczy na 
prawdziwe skarby?

Stary Testament przedstawia 
nam liczne historie ludzi, któ-
rzy  potrafili stanąć z podniesio-
nym czołem wobec różnorakich 
problemów. Do takich postaci od-
wołuje się List do Hebrajczyków, 
wspominając tych, których można 
nazwać bohaterami wiary. Opusz-
czali oni rodzinne ziemie i zmie-
niali miejsce zamieszkania rusza-
jąc w nieznane, aby znaleźć lepsze 
warunki dla życia, tak samo jak to 
czyni wielu dzisiaj.

O takiej wędrówce słyszy-
my w drugim czytaniu. Poszuki-
wanie lepszych warunków życia 
było wyznaczane rytmem zmian 
w przyrodzie, kiedy w związku z 
następstwami pór roku wędrowa-
no w poszukiwaniu pastwisk. Mi-

gracje były też wywoływane przez 
niespodziewane wydarzenia, takie 
jak: głód, susza i wojny. 

Trzy słowa wskazują głów-
ne czynności patriarchy Abraha-
ma: usłuchał, wyszedł i nie wie-
dział. Samo wyjście i nieznajo-
mość celu drogi jeszcze nie wyróż-
niają go wśród innych wędrują-
cych. Niezwykły jest pierwsza de-
cyzja: Abraham posłuchał Boga. 
Owocem takiego słuchania jest 
przyjęcie wielkiego daru, o któ-
rym pisze św. Paweł w Liście do 
Rzymian: „Wiara rodzi się z tego, 
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, 
jest słowo Chrystusa”.

Łatwo zagłuszyć w sobie ten 
głos mówiącego do nas Boga w 
Jego Synu, Jezusie Chrystusie, jeśli 
wymagania wydają się być trudne. 
Może wielu zdecydowałoby się na 
radykalną odpowiedź, gdyby wie-
działo, że bliski jest koniec świata i 
– tak czy inaczej – trzeba wszystko 
pozostawić. Dzisiejsza Ewangelia 
mówi nam o bliskości tego końca 
i konieczności kształtowania ży-
cia w oczekiwaniu na ten koniec. 
Chociaż w żadnym miejscu Ewan-
gelii Jezus nie objawia czasu swo-
jego powtórnego nadejścia, to jed-
nak swoim uczniom głosi pew-
ność tego przyjścia.

Trzeba nam otworzyć oczy i 
uszy i zwrócić je do tego, który jest 
prawdziwym i niewyczerpanym 
źródłem szczęścia. Chrześcijanie 
czasów apostolskich potrzebowa-
li takiego wezwania do czuwania, 
bo również im groziły: zniechę-
cenie w oczekiwaniu na przyjście 
Pana, rezygnacja z wysiłku, du-
chowa ospałość.

Przypowieść o panu powierzają-
cym słudze zadania do wykonania 
ma na celu wezwanie uczniów do 
ciągłej i aktywnej czujności, która 
polega na wierności w czasie nie-
obecności Jezusa. Podobnie przy-
powieści w innych Ewangeliach, 
które wygłosił On jako odpowiedź 
na ich pytania o czasy ostateczne. 

Wszyscy słuchacze powinni je ro-
zumieć i nie być ziemią, na której 
łatwo i bujnie wszystko porasta, a 
która nie wydaje ziarna. Powinni 
unikać ospałości sług, przeciętno-
ści jednego talentu, lekkomyślno-
ści pięciu panien i pustych obiet-
nic drugiego syna. W naszych śro-
dowiskach jest tylu, którzy mar-
nują swoje zdolności, którzy dają 
tak mało, niesłychanie mało w sto-
sunku do tego, co otrzymali jako 
zadanie do spełniania w każdym 
czasie, jako talenty do pomnaża-
nia bez powoływania się na bez-
użyteczne tłumaczenie, usprawie-
dliwianie własnej bezczynności.

Na czym wierność Bogu kon-
kretnie ma polegać? Tam wszę-
dzie, gdzie są powierzone zada-
nia, talenty i lampy oliwne, oso-
by obdarzone nimi wezwane są 
do przewidywania, dobrego zarzą-
du, właściwego obchodzenia się z 
nimi. Na wierność wskazują oso-
biste powołanie, obowiązki ro-
dzinne, powinności społeczne. Na 
pewno nie zawsze i nie zaraz taka 
wierność przynosi wymierne ko-
rzyści. Pan sługi wrócił dopiero po 
dłuższym czasie. W krótkiej per-
spektywie bardziej opłaca się pój-
ście na łatwiznę, często zły przy-
kład otoczenia może kusić i pocią-
gać w dół.

Panie, obdarzający niezliczo-
nymi darami, naucz nie marno-
wać tak świetnych zdolności, któ-
rymi obdarzasz tak wielu. Naucz 
dostrzegać tych, którzy otrzymali 
wiele, nie zazdrościć im, nie prze-
szkadzać w pomnażaniu dóbr, ale 
pomagać i popierać ze wszystkich 
sił, bo słusznie mówi nam apo-
stoł Paweł: ,,Wiara jest poręką 
tych dóbr, których się spodziewa-
my, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy». Panie, pro-
simy, umocnij w sercach naszych 
ducha przybranych dzieci, aby-
śmy mogli osiągnąć obiecane nam 
dziedzictwo...

x. Bartosz Wach

Nowogardzianie na 
Światowych Dniach Młodzieży

9-osobowa grupa  
z parafii św.  
r. Kalinowskiego
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu dn, na Świato-
we dni Młodzieży udała się delegacja z parafii pw. Wnie-
bowzięcia nMP w nowogardzie. W Krakowie nie zabrakło 
również przedstawicieli z parafii św. rafała Kalinowskiego, 
którzy w 9 osobowej grupie udali się na spotkanie z Ojcem 
Świętym. 

W dniach 29-31 lipca, 9-osobo-
wa grupa pod przewodnictwem 
ks. Krystiana Dylewskiego z para-
fii św. Rafała Kalinowskiego, bra-
ła udział w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie. Miesz-
kańcy Nowogardu uczestniczyli 
w spotkaniach z Papieżem Fran-
ciszkiem, integrowali się z piel-
grzymami z innych krajów m.in. z 
Hiszpanii, Francji czy Włoch, po-

znawali ich język, kulturę i trady-
cję. Zmęczeni lecz szczęśliwi wę-
drowali między Krakowem a pod-
miejskimi wsiami, by dotrzeć na 
czuwanie w Brzegach na Cam-
pusie Misericordiale i na własne 
oczy zobaczyć Papieża Francisz-
ka. Przeżyli tam wspaniałe chwi-
le, a teraz szykują się na wyjazd do 
Panamy w 2019 roku.

Oprac: KR

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz 
pralkę automatyczną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opału, pralki automatycznej, segment kuchenny, po-

kojowy, dywan pokojowy -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 

011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
- Oddam: telewizor – 662 577 147
- Potrzebne są nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodar-

czej dla chorego  miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i orte-
zy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

- Oddam: wózek spacerowy dziecięcy, huśtawkę stojącą dla małego 
dziecka, szklany stolik pod telewizor, ławę, klatkę dla myszki, klatkę 
dla chomika i klatkę dla papugi. Tel: 606 992 419

Pomóżmy sobie
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Miejska biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiegov w nowogardzie
z a p r a s z a

na „Czwartkowe spotkania brydżowe” 
w Bibliotece od 6 października 2016 r.

w godz. 17.00 – 19.00
Zajęcia będą prowadzone przez instruktora.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Zmarł kardynał Franciszek Macharski

26 lat temu odwiedził nowogard
zmarł ks. kardynał Franciszek Macharski. Świetlana postać polskiego Kościoła. Ksiądz kardynał odwiedził też kiedyś nowogard. dzisiaj przypominamy 
to wielkie wydarzenie z jakim wiązała się wizyta u nas tego dostojnika kościoła.

1 październik 1990 roku. Jest kil-
ka miesięcy po pierwszych wybo-
rach samorządowych w wolnej Pol-
sce. Wybrane przez społeczeństwo 
nowe władze z burmistrzem mia-
sta T. Kubicą organizują wielką  uro-
czystość religijną w przestrzeni pu-
blicznej. To za komuny było nie do 
pomyślenia. Gdy Nowogard nawie-
dza obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej, zostaje on umieszczony na oł-
tarzu postawionym na  Placu Wol-
ności. Ołtarz wybudowany przez 
miejscowych przedsiębiorców z po-
destem z desek jest tak wielki, że za-
słania „chochoła” czyli pomnik  z 
sowietem. A głównym celebransem 
uroczystej Mszy Świętej odprawio-
nej w związku z nawiedzeniem jest 
nie kto inny, jak sam kardynał Fran-
ciszek Macharski biskup królewskie-
go Krakowa. W koncelebrze wziął 
udział także ówczesny ordynariusz  
naszej diecezji ks. biskup Kazimierz 
Majdański. Uroczystość  ściągnęła  
w Nowogardzie tłumy jakich jesz-
cze Plac Wolności nie widział. We 
Mszy Świętej wzięło udział około 5 
tys. osób. Tłumy te widoczne są na 
załączonych zdjęciach znajdujących 
się obecnie w zbiorach nowogardz-
kiej biblioteki. Wspominając tamten 
czas modlimy się w tych dniach za 
duszę śp. kardynała Franciszka po-
lecając Bogu Najwyższemu jego bło-
gosławiony żywot.

sm

Zestaw fotografii z uroczystości nawiedzenia Nowogardu przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Od lewej: ks. bp. Kazimierz Majdański, ks. Kazimierz Łukjaniuk, k. kard. Franciszek Macharski, ks. Grajkowski (z tyłu) i ks. bp. 
Jan Gałecki. Na Placu Wolności w Nowogardzie po powitaniu 

Powitanie wygłoszone przez burmistrza na placu Wolności
Bogurodzico, Dziewico,

Bogiem sławiena Maryjo,
witaj na ziemi nowogardzkiej,

gdzie nasi praojce tymi samymi słowami
i wielbili Cię i wychwalali przed wiekami,

także i tu, nieopodal
na zamkowym wzgórzu i pobliskim grodzie

Witaj Maryjo z Jasnej Góry,
z pradawnej ziemi krakowskiej, z serca Polski,

tu na zachodnich kresach Najjaśniejszy Rzeczypospolitej.
Witamy Cię wolni i solidarni,u stóp Ratusza
i oddajemy domy,i serca nasze we władanie.

Przez swą obecność tu,
daj nam siłę i wiarę,

by czas przetrwać trudny czas przemian
i zrozumieć wyzwanie jutra.

Witamy serdecznie też naszych czcigodnych gości,
którzy przybyli dzielić z nami radość tych dni

arcybiskupa metropolitę krakowskiego
księdza kardynała Franciszka Macharskiego,

naszego arcypasterza księdza biskupa Kazimierza Majdańskiegeo
raz księdza biskupa Jana Gałeckiego.
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REKLAMA

rehabilitacja z przeszkodami!
Ile można czekać na rehabili-

tację? – pyta czytelniczka w roz-
mowie telefonicznej z dn dzwo-
niąc do redakcji. 

Czytelniczka DN jest w wieku 
emerytalnym i potrzebuje pilnie 
być rehabilitowana z dolegliwości, 
którą zdiagnozował lekarz jako 
pilną  - Bolą mnie nogi i kręgosłup 
szyjny. Z dnia na dzień coraz go-
rzej się czuję. Nawet czasami ból 
mam tak duży, że nie mogę wstać 
z krzesła - mówi pragnąca zacho-
wać anonimowość czytelniczka 
DN. Po leczeniu szpitalnym uda-
łam się do Gabinetu Rehabilitacji 
Szpitalnego Centrum Medyczne-
go w Goleniowie Sp. z o.o. w No-
wogardzie, przy ul. 15 Lutego 9C.  
– informuje  dość zdenerwowa-
nym głosem. Dostała skierowanie 
na rehabilitację dwa razy. Obydwa 
z adnotacją „pilne”, ale tu nieste-
ty natrafiła na przeszkodę w po-
staci braku terminu i niezbyt miłą 
obsługę personelu – Niestety bę-
dzie musiała pani poczekać oko-
ło dwóch miesięcy. Nie ma termi-
nu i nie możemy pani na razie nic 
tu przyspieszyć – informuje nas 
czytelniczka, która była zdziwio-

na tą informacją, ale i tym, że sala 
w tym czasie była zupełnie pusta i 
nikogo w niej nie było kto by tam 
ćwiczył lub miał specjalistycz-
ne zabiegi – Nie rozumiem, na co 
te osoby tam siedzą skoro nikt nie 
przebywa na sali rehabilitacyjnej? 
Przecież to są „puste” godziny. Ja 
rozumiem, że może być kolejka, ale 
skoro jej nie ma, to, o co tu chodzi? 
– Mówi zdenerwowana czytel-
niczka. - Poprzedni gabinet, który 

mieścił się w szpitalu przy ul. Woj. 
Polskiego był rzeczywiście obłożo-
ny pacjentami, ale pracownie pra-
cowały wytrwale na pełnych obro-
tach przez całe 8 godzin i mimo, że 
pacjenci byli czasami zniecierpli-
wieni to wiedzieli, że zostaną przy-
jęci i bardzo fachowo obsłużeni. A 
teraz... Czy to musi tak być?- do-
daje oburzona pacjentka.

Jarek Bzowy 

 Halo redakcja 

Wejście do Gabinetu Rehabilitacji Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie 
Sp. z o.o. w Nowogardzie, przy ul. 15 Lutego 9C

Jeszcze o znaku zasłoniętym 
przez drzewo

Przekazali sprawę 
zarządcy

Publikujemy odpowiedź Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie, do-
tyczącą sygnału Czytelnika, któ-
ry ukazał się w DN, we wtorek (19 
lipca), pt. „Drzewo zasłania tabli-
cę”. Chodzi o tablicę informują-
cą, która znajduje się przy skrzy-
żowaniu nieopodal ul. Zamkowej. 
Jak zauważył mieszkaniec Nowo-
gardu, tablica jest zasłonięta przez 
drzewo, które rośnie przed nią, 
przez co kierowcy spoza nasze-
go miasta, którzy nie wiedzą gdzie 
powinni skręcić, nie widzą kierun-
ku jazdy wskazanego na tablicy i w 
ostatniej chwili zmieniają pas ru-
chu stwarzając zagrożenie. Jak in-
formują urzędnicy znaki należą do 
Zarządu Dróg, zatem UM przeka-
zał tę sprawę zarządcy.   KR

Odpowiadając na Pana pyta-
nia zawarte w piśmie przesłanym 
nam pocztą elektroniczną w dniu 
11.07.2016 r. w sprawie widoczno-
ści oznakowania pionowego – dro-
gowskazu E-2a na skrzyżowaniu 

ulic: Warszawskiej i Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowogardzie uprzejmie 
informuję, że zarówno ulicy War-
szawskiej jak i wyżej wspomnia-
nego skrzyżowania, zarządcą jest 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie Re-
jon Dróg Wojewódzkich w Stargar-
dzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 
Stargard. Do obowiązków zarząd-
cy drogi między innymi należy wła-
ściwe oznakowanie zarządzanych 
dróg w tym dbałość o właściwy stan 
techniczny i widoczność znaków 
drogowych. W związku z tym spra-
wę poprawy widoczności przedmio-
towego drogowskazu przekazano 
zarządcy drogi. Jednocześnie nad-
mieniam, iż wcześniej nie odnoto-
waliśmy sygnałów od mieszkańców 
odnośnie braku widoczności wspo-
mnianego wcześniej drogowskazu.

 Z poważaniem, 
Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, 
Mieszkaniowej  i Ochrony 

Środowiska 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – PRD S.A. NOWOGARD

Krystyna Łazarz- prezes z powołaniem 
nie ma chyba w nowogardzie osoby, która nie słyszała o firmie Przedsiębiorstwo robót drogowych S.a. Jeden z największych pracodawców w gminie, za-
trudniający dziś ok. 130 osób, od lat jest wizytówką naszego miasta, nie tylko w regionie. Prd to także kawał historii drogownictwa, a także osoba, bez 
której dzisiaj spółki, by nie było. Mowa oczywiście o Prezesie Spółki Krystynie Łazarz - kobiecie, która z powodzeniem radzi sobie w trudnej branży jaką 
jest drogownictwo. to właśnie Krystyna Łazarz,  jest bohaterem kolejnej odsłony naszego stałego cyklu: „nasi przedsiębiorcy”. 

Marcin Simiński: Wiem, że nie 
pochodzi pani z nowogardu? 

Krystyna Łazarz: Tak, to praw-
da. Pochodzę z Podlasia. Ostatnio 
nawet spędziłam w tych stronach 
dwa tygodnie. To była taka senty-
mentalna podróż. Kocham Podla-
sie, tam mieszkają bardzo auten-
tyczni  i przyjaźni ludzie. 

Jak w takim razie trafiła Pani 
do nas?

Jako młoda studentka Politech-
niki Opolskiej Wydziału Budow-
nictwa, bardzo się rozchorowa-
łam. Było to po tragicznej śmierci 
mojej mamy. Musiałam odbyć ku-
rację w sanatorium. Trafiłam do 
Kamienia Pomorskiego. Na jed-
nej z zabaw, które odbywały się 
w uzdrowisku, poznałam moje-
go przyszłego męża, również ab-
solwenta budownictwa. Niedłu-
go potem wzięliśmy ślub, urodzi-
łam dwie córki. Jesteśmy razem 
od 40 lat. 

a kiedy zaczęła się Pani reali-
zować zawodowo?

Karierę zawodową rozpoczę-
łam w 1976 roku, jako mistrz ds. 
drogowych w Rejonowym Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Kamie-
niu Pomorskim. Mój mąż praco-
wał natomiast w PBO w Nowo-
gardzie. Na dłuższą metę to było 
męczące. Postanowiliśmy więc, 
że ja również muszę znaleźć pra-
cę w Nowogardzie. W 1980 roku 
podjęłam pracę w Dziale Przygo-
towania Produkcji Przedsiębior-
stwa Budownictwa Rolniczego w 
Nowogardzie. Przeniosłam się na-

stępnie do Rejonu Dróg Publicz-
nych, obejmując początkowo sta-
nowisko specjalisty BHP, bo tyl-
ko taka posada była wolna. Tak 
zaczęła się moja kariera w dro-
gownictwie, która trwa do dziś. 
Mimo, że jestem już na emerytu-
rze nie wyobrażam sobie, abym 
mogła przestać pracować. 

Jest Pani pracoholikiem? 
W pewnym sensie tak. Kocham 

tę firmę i to, że wciąż mogę nią za-
rządzać. Chociaż ostatnio doce-
niam też bardziej rodzinne życie. 
Jestem szczęśliwą babcią, coraz 
częściej jestem w domu, uwielbiam 
gotować. Lubię też podróżować. 

dziś w Pani głosie jest spokój, 
opanowanie, jest Pani pewna 
siebie, ale przecież musiała Pani 
przeprowadzić przedsiębiorstwo 
najpierw przez poważną reorga-
nizację a w konsekwencji prywa-
tyzację. to z pewnością nie było 
łatwe?

W 1984 roku objęłam funkcję 
kierownika laboratorium w Rejo-
nie Dróg Publicznych. Na przeło-
mie lat 1991/1992 nastąpił podział 
największego wówczas w naszym 
regionie rejonu dróg na zarządza-
nia i wykonawstwo. Mi przypadło 
kierowanie tym drugim. Pamię-
tam, że w Ministerstwie Trans-
portu powiedziano nam wtedy, że 
pozostanie nas połowa. To mnie 
bardzo przybiło i początkowo się 
poddałam. Przy podziale kadry 
najlepsi ludzie przypisani zostali 
do zarządzania. Bardzo pomogły 
mi wówczas rozmowy z pracow-
nikami, którzy zapewnili mnie, że 
nie jestem z tym sama, że mi po-
mogą, jeśli podejmę się zbudowa-
nia silnego przedsiębiorstwa wy-
konawczego. Zażądałam więc na 
nowo podziału kadry i przywró-
ciłam połowę ludzi do nas. Wtedy 
stanęłam też przed najgorszą de-
cyzją w swoim życiu zawodowym. 
Z czterystu osobowej załogi, mo-
głam zostawić połowę. Do dziś 
trzymam anonimy z pogróżkami, 
które wówczas otrzymywałam. 

Co było dalej? 
Miałam załogę zdeterminowa-

ną do pracy, ale nienauczoną pra-
cy w nowej rzeczywistości. Oka-

zało się też, że nie zostaliśmy 
uwłaszczeni, a majątek, którym 
dysponowaliśmy był imponują-
cy, ale produkcyjnie nic nie war-
ty. W tamtym okresie wszystkie 
przedsiębiorstwa drogowe w na-
szym województwie albo zostały 
sprywatyzowane, albo sprzeda-
ne zachodnim inwestorom. W tej 
atmosferze i my zaczęliśmy szu-
kać inwestora strategicznego. W 
1999 roku dojrzeliśmy do pry-
watyzacji. Bardzo szybko zainte-
resował się nami austriacki ka-
pitał. Stałam pod ścianą. Wszy-
scy mnie namawiali, że powin-
nam sprzedać firmę. Na spotka-
niu zarządu opowiedziało się za 
tym 80% pracowników. Mogli-
śmy co prawda zdobyć pieniądze 
na prywatyzację pracowniczą, to 
jednak nie rozwiązywało proble-
mu skąd wziąć środki na inwe-
stycje? Sprzęt był stary, firma po-
trzebowało kapitału, żeby dosto-
sować park maszynowy do no-
wych technologii. Było mi jednak 
żal zmarnować tego, co już uda-
ło nam się zrobić. Przecież wciąż 
na świeżo miałam w pamięci 
zwolnienie połowy kadry i trudy 
przekształcenia przedsiębiorstwa 
w spółkę. Postanowiłam, że nie 
mogę tego zmarnować. Zmieni-
łam decyzję i przekonałam udzia-
łowców, że musimy jednak doko-
nać prywatyzacji pracowniczej i 
dalej razem pracować. Moją pro-
pozycję poparło 52% załogi. To 
był rok 2000. Tak powstała Spół-
ka Akcyjna PRD.  

dziś tego Pani nie żałuje? 
Może z zagranicznym kapitałem 
Prd byłoby  firmą mającą taką 
pozycję na rynku jak Strabag czy 
budimex?

Nie żałuję, przede wszystkim 
dlatego, że zostało to naszych rę-
kach. W tym samym roku, w któ-
rym nastąpiła prywatyzacja,  uru-
chomiliśmy wytwórnię mas bitu-
micznych, zakupując włoską li-
nię Mariniego. Nikt nie miał no-
wocześniejszej wytwórni. To był 
udany zakup. Później przyszły 
inne możliwości finansowania in-
westycji i zaczęliśmy sukcesywnie 
kupować niezbędny sprzęt i ma-
szyny. Dzisiaj mamy w pełni wy-
posażony park maszynowy, dzię-
ki któremu jesteśmy zdolni wyko-
nać najtrudniejsze zlecenia, w naj-
nowszych technologiach. Wyko-
rzystaliśmy bardzo dobrze szansę, 
którą dały środki unijne aby zmo-
dernizować firmę.  

Wytwórnia o której pani 
mówi, dzisiaj już nie istnieje. z 
tego co wiem, Spółka posiada 
bazę materiałową w Parku Prze-
mysłowym w Goleniowie. dla-
czego podjęto taką decyzje?

Tak, wytwórnię Mariniego za-
kupili Bułgarzy.  Na placu, przy 
bocznicy, mamy dzisiaj skład kru-
szywa. Natomiast nowa wytwór-
nia znajduje się rzeczywiście w 
Goleniowskim Parku Przemy-
słowym. Inwestycja pochłonę-
ła 3 mln euro. Uruchomienie in-
stalacji w tym miejscu podykto-
wane było czysto biznesową kal-
kulacją. W cenie masy decydują-
cy jest transport. Z Goleniowa jest 
bliżej do naszych głównych kon-
trahentów. Ponadto otrzymaliśmy 
od ówczesnego burmistrza bardzo 
dobre warunki gospodarowania. 
Zresztą muszę się przyznać, że i 
tak trochę się z tą decyzją spóźni-
liśmy. Mogliśmy szybciej postawić 
wytwórnię betonu i produkować 
również beton, zanim powstało 
tam tyle zakładów, które przecież 
podczas budowy miałyby nas pod 
ręką. To już jednak przeszłość. 

Krąży pogłoska, że oprócz wy-
twórni do parku ma zostać prze-
niesiona cała spółka. Czy to 
prawda?

Tak to prawda. Planujemy, że 
nastąpi to w najbliższych 2-3 la-
tach. 

Czy to oznacza, że w nowogar-
dzie nie widzi pani perspektyw 
na przyszłość? 

To decyzja typowo biz-

Krystyna Łazarz, prezes zarządu PRD S.A. Nowogard

Od kilku tygodni trwa budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Boh. Warszawy. Wykonawcą inwestycji jest PRD 
S.A. Nowogard
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nesowa. Wytwórnia mas jest 
sercem naszej spółki, to też na 

dłuższą metę nie możemy praco-
wać w dwóch różnych miejscach. 
To po prostu generuje dodatko-
we koszty, utrudnia komunikację 
międzyludzką, logistykę i zarzą-
dzanie.  

Czuje się Pani związana z no-
wogardem … zapewne wie Pani, 
że Pani nazwisko pojawia się na 
politycznej giełdzie, przy każ-
dych wyborach na burmistrza 
nowogardu? nigdy nie zgodzi-
ła się Pani jednak wystartować, 
dlaczego?

Tak, pukali tutaj do mnie ludzie 
z większości opcji. Nigdy jednak 
nie byłam i nie jestem nadal tym 
zainteresowana. Dlaczego? Może 
dlatego, że jestem osobą konkret-
ną, apolityczną, mówię to co my-
ślę, i nie boję się tego. Polityka ta-
kich ludzi nie lubi. Obserwuję to 
również w skali kraju, bo prze-
cież przez dwie kadencje byłam 
prezydentem Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa, a 
obecnie jestem jej wiceprezyden-
tem. Nigdy nas nie słuchano, nas 
drobnych przedsiębiorców, a oso-
by kompetentne nie były mile wi-
dziane na poważnych stanowi-
skach. Chociaż muszę przyznać, 
że od ostatniej zmiany we wła-
dzach krajowych, jest nieco lepiej. 

Co to oznacza, że teraz was 
słuchają?

Początki każdej nowej władzy 
są obiecujące. W ostatnim czasie, 
zaczęto po prostu z nami rozma-
wiać i przede wszystkim słuchać 
tego, co mamy do powiedzenia.  
Znajduje toteż odzwierciedlenie 
w przepisach, które są zmienia-
ne na korzyść małych przedsię-
biorstw drogowych, a to przecież 
jest w interesie całego kraju, aby-
śmy to my, lokalni przedsiębiorcy 
przetrwali. Mówię to jako przed-
stawiciel branży, nie polityk. 

Czy takim dobrym sygnałem, 
gestem w kierunku firm, któ-
re głównie opierają swoje za-
mówienia na wygranych prze-
targach publicznych, była zmia-
na ustawy o zamówieniach pu-
blicznych i odejście od „dyktatu-
ry najniższych cen”?

Zdecydowanie tak. Przecież w 
drogownictwie, poza wyceną war-
tości zamówienia, liczą się też 
inne kwestie jak na przykład okres 
udzielanej gwarancji. Z tym, że 
problemem jest wycena zamówie-
nia jaką stosują jednostki publicz-
ne. Bardzo często przetargi orga-
nizuje się po kilka razy, bo żadna 
z ofert nie mieści się w kosztorysie 
inwestorskim. Prowadzi to do sy-
tuacji, w której niektóre firmy de-

cydują się wykonywać zlecenia na 
niskiej marży, często kosztem ja-
kości. Firma, która nie ma godzi-
wych zysków, nie ma możliwości 
inwestowania w rozwój. 

Pani Prezes, wróćmy jeszcze 
na chwilę do historii Prd, teraz 
tej najnowszej. Przez jakiś czas 
Spółka wchodziła w skład gru-
py kapitałowej Pol-dróg, któ-
rą tworzyły 22 przedsiębiorstwa 
drogowe z całej Polski. dziś kil-
ka Spółek w Grupie jest w stanie 
upadłości. dlaczego ten projekt 
się nie udał?

Żałuję, że koncepcja grupy ka-
pitałowej z polskim kapitałem się 
nie powiodła. Wiele czynników 
łącznie z dekoniunkturą na rynku 
się do tego przyczyniło. Jeżeli cho-
dzi o wyjście naszej Spółki z Gru-
py, nasza wizja rozwoju zaczęła się 
po prostu różnić od wizji właści-
cieli grupy. Rozstaliśmy się w do-
brej atmosferze i dziś oceniam, że 
była to dobra decyzja, bo wielu z 
naszych partnerów ma poważ-
ne kłopoty, a my nadal tworzymy 
wartość na rynku. 

a skąd w ogóle pomysł, aby 
wejść do Grupy Kapitałowej? 

Chodziło o uzyskanie dostę-
pu do większych kontraktów, lep-

szych możliwości finansowania 
inwestycji, bardziej korzystnej po-
zycji w negocjacjach z dostawca-
mi materiałów tj. asfalt, paliwa, 
kruszywo. Wspieraliśmy się także 
sprzętowo i materiałowo. 

Przez wiele lat działalności, 
Prd wykonało dziesiątki a może 
i setki inwestycji. Którą warto się 
szczególnie pochwalić ?

Wykonaliśmy wiele inwestycji, 
tych dużych i mniejszych. Jeśli na-
tomiast miałabym wymienić tę jed-
ną, szczególną to myślę, że była to 
budowa drogi biegnącej przez Wo-
liński Park Narodowy. Była to in-
westycja o tyle skomplikowana, że 
prowadziliśmy ją na szczególnym 
obszarze przyrodniczym obwaro-
wanym restrykcyjnymi przepisami 
z zakresu ekologii i ochrony zwie-
rząt. Wyzwaniem było wykona-
nie specjalnych przejść biegnących 
pod drogą dla wszelkich żyjących 
w Parku stworzeń. Dziś, kiedy jadę 
tą drogą czuję dużą satysfakcję. Na-
szą dewizą jest jakość - mogę się 
pochwalić, że jeszcze żadna z na-
szych dróg nie wymagała remon-
tów w okresie gwarancji, co należy 
do rzadkości w tej branży. 

a obwodnica nowogardu? dla 
wielu z nas wydawało się, że to 

właśnie Prd ją wybuduje. tak 
się jednak nie stało?

Startowaliśmy do przetargu, ale 
nasza oferta została cenowo prze-
bita przez dużego gracza na ryn-
ku. Jak już wiadomo finalnie ob-
wodnica kosztowała prawie tyle 
na ile my właśnie wyceniliśmy 
wartość inwestycji, bo doszły roz-
liczenia za roboty dodatkowe. Do 
tego pozostała ciągle niezałatwio-
na kwestia remontów ulic, które 
stanowiły drogi dojazdowe do bu-
dowy obwodnicy. My zawarliśmy 
w ofercie konkretne zobowiąza-
nia, które z pewnością przyniosły-
by miastu o wiele więcej korzyści. 
Wybrano jednak inną firmę. Dziś 
nie ma co do tego wracać, a każdy 
z nas może ocenić, jak wykonaw-
ca wywiązał się ze swojej umowy.  

Pani Prezes, proszę powie-
dzieć, co jeszcze jako szefowa 
Prd chciałaby pani osiągnąć? 
Jakie ma Pani plany na przy-
szłość?

Na pewno pozostawić firmę w 
dobrej kondycji, dalej inwesto-
wać i walczyć o ważne zamówie-
nia. Celem jest również budo-
wać firmę na kompetencjach i sile 
młodych ludzi. Przed nami jed-
nak trudne czasy. Rynek niestety 

się kurczy, a i perspektywa finan-
sowania drogowych inwestycji z 
pieniędzy unijnych może wkrót-
ce zubożeć. Cieszę się, że moja 
córka Katarzyna zgodziła się zo-
stać jednym z członków zarzą-
du PRD. Obecnie to właśnie trzy-
osobowy Zarząd (Wiceprezesem 
jest Krzysztof Czura) jest trzonem 
Spółki i wspólnie ustalamy strate-
gie na przyszłość. Jak już wspomi-
nałam czeka nas też przeprowadz-
ka do Łozienicy pod Goleniowem, 
do parku przemysłowego. Będzie 
to nie tylko finansowe czy logi-
styczne wyzwanie. Wyzwaniem 
będzie również utrzymanie klu-
czowej naszej kadry i pozyskanie 
nowej na rynku.

bycie Prezesem tak dużej spół-
ki jak Prd nie udałoby się pew-
nie bez ludzi, którzy przecież 
musieli wierzyć w to co Pani 
robi. Gdyby miała Pani w tym 
momencie komuś podziękować, 
to kto to by był?

Na pewno mój mąż, bez którego 
tutaj bym się nie znalazła i który 
pozwolił mi się realizować w biz-
nesie. Nie było łatwo, często nie 
było mnie w domu, nie mogłam 
poświęcić moim córkom tyle cza-
su ile bym chciała.  Przypominam 
sobie, że kiedy byłam na forum 
biznesu kobiet, zorganizowanego 
przez Henrykę Bochniarz, więk-
szość prelegentek było już po roz-
wodzie. Moja rodzina przetrwała, 
z czego jestem dumna. Podzięko-
wałabym też mojemu najbliższe-
mu współpracownikowi i udzia-
łowcowi Krzysztofowi Czura. Sta-
nowimy zgrany zespół i znako-
micie uzupełniamy swoje kom-
petencje. Jestem wdzięczna rów-
nież wszystkim pracownikom, 
również tym emerytowanym, któ-
rzy poparli proponowane  w 2000 
roku zmiany. Wtedy mi zaufa-
li i są z nami do dziś. Bycie Pre-
zesem traktuję jako misję, powo-
łanie. Mam wrażenie, że pracow-
nicy są dumni z tego co wspólnie 
udało nam się osiągnąć. I to jest 
mój, a właściwie nasz największy 
sukces w życiu. 

dziękuję Pani za rozmowę. 

Najważniejsze wyróżnienia i nagrody 
przyznane Krystynie Łazarz
•	 Srebrny Krzyż Zasługi (1999)
•	 Złoty Krzyż Zasługi (2004)
•	 Zasłużony dla Drogownictwa - Hono-

rowa Odznaka Ministra Transportu 
(2007)

•	 Nagroda za przynależność PRD No-
wogard SA do elitarnego „Klubu Ga-
zel Biznesu”-grona najbardziej dyna-
micznie rozwijającej się firm w latach 
2004-2012

•	 Nagroda Burmistrza Miasta Nowo-
gard - „Laur Cisowy”- za wybitne 
osiągnięcia w 2000 r. w dziedzinie 
gospodarki i promowania Ziemi No-
wogardzkiej

PRD dzieli biurowiec z filią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obiekt znajduje się przy ul. Górnej 2. Przed budyn-
kiem zabytkowa dziś maszyna, niegdyś wykorzystywana podczas prac drogowych.

Dzięki kompleksowego parku maszynowego PRD może realizować wiele inwestycji samodzielnie. Na zdjęciu roboty na torze 
kartingowym w Szczecinie ul. Woj. Polskiego

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – PRD S.A. NOWOGARD

Krystyna Łazarz- prezes...
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Rozmowa z Adamem Woronowiczem

O wnętrzu człowieka w kadr wpisanym...
W ostatnim czasie przy okazji dwudziestej edycji festiwalu Lato z Muzami w nowogardzie, przeprowadziliśmy rozmowę z adamem Woronowiczem, zna-
nym polskiej publiczności z filmów „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, „baby są jakieś inne”, „Pod mocnym aniołem”, czy „Ki”.

Na festiwalu mieliśmy okazję 
obejrzeć film „Czerwony pająk” 
Marcina Koszałki, w którym za-
grał pan weterynarza a jednocze-
śnie seryjnego mordercę. Moim 
zdaniem intensywny, przejmują-
cy obraz podstępnej ewolucji zła 
w człowieku.

My jako aktorzy, „robiąc” w 
człowieku, widzimy, że ta natura 
ludzka składa się z pewnego ro-
dzaju skrajności. Jest więc to tro-
chę osobliwy zawód, ale z drugiej 
strony posiada on pewną misję, 
żeby potrafić oddać graną przez 
siebie postać dla widza. Być może 
to jest właśnie najcenniejsze, gdy 
widz wychodzi z kina i zaczyna 
się zastanawiać nad filmem, jaki 
widział i nad emocjami, jakich w 
trakcie seansu doznał. Myślę, że 
„Czerwony pająk”, cokolwiek by 
o nim nie mówić, jednak w wi-
dzu pozostaje. A przede wszyst-
kim pozostaje w widzu określona 
emocja. 

Po obejrzeniu tego filmu fak-
tycznie pozostaje refleksja nad 
jakąś niewytłumaczalnością zła. 
Kiedyś powiedział pan, że często 
trudniej jest zagrać dobro niż zło.

To jest faktycznie pewien rodzaj 
tajemnicy człowieka. Napraw-
dę nie jesteśmy w stanie do końca 
tego zgłębić. Może się okazać, że 
to zło, które potrafi zadać ból dru-
giemu człowiekowi jest po prostu 
banalne. Faktycznie, o wiele trud-
niej jest ciekawie zagrać dobro, 
bo to właśnie ono jest tą prawdzi-

wą tajemnicą, pewnym bezkre-
sem. A zło może okazać się bana-
łem. Mówi się przecież o banal-
ności zła. I pewnie tak jest. A jed-
nak paradoksalnie jest też coś ta-
kiego w człowieku, że skłonny on 
jest bardziej zwrócić uwagę wła-
śnie na zło, ponieważ bardziej go 
ono przyciąga. Ale to tak już było, 
jest i pewnie pozostanie w naszej 
ludzkiej naturze. 

Widać, że wizerunkowo, sku-
tecznie unika pan schematów. Dla 
przykładu z pomnikowej postaci 
ks. Popiełuszki, ląduje pan u Mar-
ka Koterskiego z jego specyficz-
nym sposobem ukazywania ludz-
kich problemów

Jest na pewno dużym wyzwa-
niem wejście w świat, który jest 
specyficzny, a z drugiej strony 

człowiek gdzieś tam siebie od-
najduje. Nie chcę powiedzieć, że 
Adaś Miałczyński (bohater u Ko-
terskiego) jest postacią uniwer-
salną. Ma on bez wątpienia dużo 
z nas. Ta nerwowość, nadpobudli-
wość. To jest nasza natura. Filmy 
Koterskiego nas poruszają i doty-
kają, śmieszą, bawią. I często spy-
chamy te wszystkie ukazane w 
nich cechy na tego biednego Ada-
sia Miałczyńskiego mówiąc, że to 
przecież on - a to jednak też my, z 
całą naszą naturą. Więc myślę so-
bie, że granie u Koterskiego, to za-
równo przygoda, ale również od-
grywanie w jakimś sensie same-
go siebie. Adaś nie jest więc jakąś 
odległą postacią. Jest to dobre zo-
brazowanie naszego alter ego. Ma-
rek świetnie to ujmuje. Adaś Miał-

czyński za każdym razem pro-
wokuje go do przedstawienia na 
ekranie kolejnej opowieści zarów-
no o sobie, jak i o nas wszystkich. 

Innym bardzo wyrazistym 
twórcą jest Wojciech Smarzowski, 
z którym również miał pan okazję 
pracować. Można powiedzieć, że 
jego język filmowy cechuje z kolei 
silny realizm.

To jest już rzeczywiście zupeł-
nie inna praca i całkowicie inne 
artystyczne spotkanie. Wojtek jest 
wybitnym reżyserem i faktycz-
nie fantastycznie się z nim pra-
cuje. Jest niezwykle czuły na ak-
tora. Bardzo czekam na jego Wo-
łyń i myślę, że naprawdę będzie 
to świetne kino, które z pewno-
ścią uzupełni tę ogromną lukę w 
naszej historii. Bo podjął on je-

den z tematów, które czekają na 
zrealizowanie i udokumentowa-
nie. Wołyń to oczywiście dla nas 
historia bardzo bolesna, ale sądzę, 
że bardzo ważna. 

Mówimy o filmie, ale kiedyś 
usłyszałem też taką opinię, że ak-
tor, aby być w pełni uczciwym 
wobec widza powinien najpierw 
przejść przez role teatralne. Jeden 
ze znanych aktorów wypowiedział 
się, że to, co jest na deskach teatru 
musi być jeszcze bardziej wyrazi-
ste, bo w najważniejszym momen-
cie nie można liczyć na duble, jest 
tylko jedno podejście...

To są bardzo różne drogi. Bo 
można dojść do filmu przez teatr, 
lub być w filmie, nie grając nigdy 
w teatrze. Wydaje mi się, że naj-
ważniejsze jest to, żeby dobrze wy-
konać swoją pracę. Jesteśmy oce-
niani tylko i wyłącznie przez to, co 
widz zobaczy. A jak, kto pracował, 
pozostaje już pewną tajemnicą, 
pozostaje to w naszym sumieniu. 
Ale z pewnością teatr jest siłownią 
dla aktora. Moi profesorowie mó-
wili, że w teatrze trzeba brać czyn-
ny udział w tym zawodzie. Oczy-
wiście można też czynnie brać w 
nim udział pracując w filmie, ale 
co jakiś czas dobrze jest sprawdzić 
się na scenie. Bo to jest takie me-
dium, które sprawdza, naszą kon-
dycję. 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdrawiam 

wszystkich czytelników
Piotr Słomski

Piotr Słomski i Adam Woronowicz

SyGNAŁy CZyTeLNIKóW 

niszczejąca siłownia pod "chmurką"
Starannie wystrzyżona trawa, urządzenia fitness z certyfikatami bezpieczeństwa oraz słoneczna pogoda, powinny być wystarczającymi argumentami, by 
korzystać z siłowni, które zostały wybudowane w gminnych miejscowościach. niestety, tak nie jest. niewykorzystane urządzenia w Sąpolnicy swoim za-
stojem kłują w oczy... 

Obecnie coraz częściej spoty-
ka się siłownie na świeżym po-
wietrzu, które także są w gminie 
Nowogard. Czy jednak na pewno 
chętnie  ich mieszkańcy z nich ko-
rzystają? Oto sygnał, jaki odebra-
liśmy od czytelniczki, która prze-
jeżdżając dość często swoim sa-
mochodem przez Sąpolnicę, nie 
mogła nie zauważyć, że siłownia 
zamiast być o tej porze wykorzy-
stywana do maksimum możliwo-
ści, świeci pustkami i przypomi-
na bardziej współczesne muzeum, 
którego zabytkami są owe urzą-
dzenia fitness.

- Panie redaktorze proszę mi po-
wiedzieć, kto wpadł na tak dur-
ny pomysł, by stworzyć taką siłow-

nię na którą nikt nie chodzi? Tak 
się składa, że przejeżdżam tą dro-
gą niemal codziennie do pracy i za 
każdym razem niestety nie widzę tu 
żadnej osoby, który w okresie waka-
cji chciałaby sama sobie poćwiczyć. 
Wydaje mi się, że to nie ma sensu, 
bo te grube pieniądze gminne moż-
na było wykorzystać do innych, bar-
dziej potrzebnych celów. Nie znam 
Sąpolnicy, gdyż jestem mieszkanką 
Nowogardu, ale wydaje mi się, że ta 
wieś ma zdecydowanie chyba inne 
potrzeby? Dlatego dziwi mnie to 
marnotrawstwo pieniędzy. Na litość 
Boską takie miejsca są potrzebne i 
tutaj, co do tego nie ma żadnej wąt-
pliwości, ale czy za wszelką cenę? Si-
łownia pod chmurką ma sens w No-

wogardzie, bo czasami jeżdżąc ro-
werem alejkami widzę jak ćwiczy 
tam młodzież czy też osoby doro-
słe. Dlatego tu jestem przekonana 
i zgodna, że wybudowanie w No-
wogardzie siłowni miało sens. Ale 
już na wsiach chyba niekoniecz-
nie? Dlatego boli mnie serce, gdy 

widzę te przepiękne, drogie urzą-
dzenia zupełnie niewykorzystywa-
ne - mówi kobieta.  Od otwarcia si-
łowni w Sąpolnica minął już po-
nad rok. Jak pamiętamy, szumnego 
otwarcia dokonali: burmistrz No-
wogardu, Robert Czapla z sołty-
sem Ewą Grygowską i radą sołec-

ką oraz przedstawicielami miesz-
kańców sołectwa, którzy w idyl-
li zachwytu myśleli, że siłownia 
będzie kolejnym miejscem, gdzie 
mieszkańcy będą chcieli aktywnie 
spędzać wolny czas. Tak się jed-
nak nie stało. Jest to kolejna wiej-
ska „siłownia pod chmurką” na te-
renie naszej gminy, która niestety 
nie cieszy się chlubą, pomimo, że 
siłownia urządzona jest zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa i prze-
znaczona dla osób dorosłych oraz 
młodzieży. Przypomnijmy, że tego 
typu siłownie powstały już w kil-
ku innych gminnych miejscowo-
ściach, koszt jednej siłowni to oko-
ło 35.000 tys. złotych.  

Jarek Bzowy
Siłownia w Sąpolnicy czeka na adeptów zdrowia
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Witamy wśród nas... autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Kinga córka Katarzyny 
Góreckiej ur. 22-07-2016 
z Łobza

Jaś syn Anny i Mateusza 
ur. 25-07-2016 z Karska

Julia córka Katarzyny 
Krzączkowskiej ur. 21-07-
2016 z Runowa

Użytkowniku numeru na kartę  - masz czas do 01.02 2017! 

Karty pre-paid pod kontrolą 
Operatorzy sieci komórkowych w dniu 1 lutego 2017 roku, wyłączą możliwość użytkowania przedpłatowych kart SiM tzw. pre-paid, które nie zostaną zare-
jestrowane na dane osobowe. ten fakt wynika z ustawy antyterrorystycznej wydanej przez MSWia. by wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym temacie uda-
liśmy się do autoryzowanego przedstawiciela sieci Plus – przy ul. Kościuszki 35a w nowogardzie, którego właścicielem jest bogumiła Lisiewicz.

Użytkownicy numerw na kar-
tę mogą już całkowicie zapomi-
nać o anonimowości. Muszą po-
dać swoje dane operatorowi tele-
fonii komrkowej, w której dzia-
ła ich karta. Dlatego, aby zwery-
fikować te informacje, udaliśmy 
się do jednego z trzech działają-
cych w Nowogardzie przedstawi-
cieli sieci komrkowej. 

O jakie konkretnie dane cho-
dzi? - Abonenci będą musieli po-
dać imię, nazwisko i PESEL albo 
serię i numer dokumentu tożsamo-
ści, natomiast cudzoziemcy spo-
za Unii Europejskiej - numer pasz-
portu lub karty pobytu. Co się ty-
czy osób prowadzących działal-
ność gospodarczą oraz osób praw-
nych (firm) karty będzie mogła ku-
pić firma, która będzie musiała po-
dać swoją nazwę i jeden z nume-
rów - REGON, NIP, KRS, bądź nu-
mer ewidencji działalności gospo-
darczej. Do rejestracji kart nie-

zbędny jest również numer reje-
strowanej karty SIM. 

Od kiedy obowi¹zuje rejestra-
cja? - Tutaj ustawa jest już dokład-
nie ustalona przez Parlament. Póki 
co mogę powiedzieć, że te osoby, 
które są w posiadaniu telefonów 
na kartę, mają obowiązek jej re-
jestracji do 1.02 2017 roku. Kolej-
na ważna zmiana to fakt, iż klien-
ci kupujący nowy zestaw startowy 
-  począwszy od dnia 25 lipca, mu-
szą dokonać rejestracji karty SIM. 
Jeżeli tego nie zrobią każdy z ope-
ratorów, również i w sieci Plus, z 
pewnością nie włączy nowo zaku-
pionej karty, a tym samym karta 
nie będzie działała.

Czy można spodziewać się lep-
szych ofert dla klientów? 

Panie redaktorze, jak pan z pew-
nością wie, operatorzy telefonii ko-
mórkowej prowadzą już od pew-
nego czasu akcje informacyjne 
poprzez np. TVP. Zachęcają one 

użytkowników telefonów na kar-
tę do szybkiej ich rejestracji. Ale 
to nic dziwnego, bowiem operato-
rzy przez tę akcję mogą zwiększyć 
zainteresowanie klientów innymi 
usługami i rozwiązaniami, jakie 
mają w swojej ofercie. Dotychczas 
osoby, które ceniły niezależność 
wybierały dla siebie rozwiązania 
pre-paid’owe bardzo chętnie, jed-
nak obowiązek rejestracji otwiera 
nowe możliwości, w końcu skoro 
i tak podajemy dane, dlaczego nie 
przyjrzeć się innym ofertom np. z 
telefonem? Czy te oferty są lepsze? - 
no cóż, jako doradcy przedstawia-
my je osobom zainteresowanym, 
ale wybór i ocena korzyści zawsze 
należy do klienta, i zależy od jego 
indywidualnych potrzeb.

to co na to sieć PLuS? 
Jeżeli chodzi o sieć PLUS, to ope-

rator rozpoczął rejestrację kart 
pre-paid oferując przy tym tak-
że grad ofert! Jak pan wie obowią-

zek rejestracji wynikający z usta-
wy o działaniach antyterrorystycz-
nych, dotyczy wszystkich numerów 
na kartę zarówno dla usług głoso-
wych, jak i  internetowych. Już od 
11.07.2016, dla wszystkich użyt-
kowników, którzy dokonają reje-
stracji usług „na kartę” w Plusie 
czekają interesujące bonusy, a jeśli 
np.: klienci zdecydują się na ofer-
tę abonamentową lub „Mix” - tak-
że promocje specjalne. Pakiety - 
500 zł, - 50 GB oraz Rok Ważno-
ści Konta, to specjalne bonusy Plu-
sa dla użytkowników usług na kar-
tę. Mogą z nich skorzystać wszyscy 
klienci, którzy zarejestrują swój 
numer. Promocja jest dostępna za-
równo dla nowych, jak i obecnych 
użytkowników usług Plus na Kar-
tę oraz Plus Internet na Kartę. Do-
dam, że powyższe dotyczy rów-
nież klientów Plusa na kartę. Pro-
mocje specjalne proponujemy, gdy 
osoby chcą przejść na Mix lub abo-
nament. Otrzymają one nielimito-
wane rozmowy do wszystkich sie-
ci i na stacjonarne, nielimitowa-
ne SMS-y do wszystkich sieci ko-
mórkowych oraz pakiet interneto-
wy 8 GB za bardzo korzystną cenę. 
Wszystko to jest dostępne w tary-
fie  JA+ Abonament za 29 zł przez 

24 miesiące w ofercie Tylko SIM z 
ewentualnymi ratami za telefon. 
W Mix-sie opisany pakiet usług 
jest dostępny w dwóch taryfach: 
MIX 30 dla oferty Tylko SIM oraz 
MIX 50 dla oferty z telefonem. 
Promocje będą dostępne dla klien-
tów ze stażem minimum 30 dni od 
dnia aktywacji usług. Specjalnych i 
atrakcyjnych warunków mogą się 
również spodziewać klienci usług 
pre-paid z innych sieci jeśli prze-
niosą swój numer do Plusa. Jeśli 
np. klienci zdecydują się na ofer-
tę abonamentową otrzymają trzy 
miesiące bez abonamentu, jeśli na  
Mix otrzymają atrakcyjne bonu-
sy w zasileniach na okres również 
3 miesięcy.– informuje Bogumiła 
Lisiewicz. 

Konieczny warunek 
Przypomnijmy, że zgodnie z 

postanowieniami Ustawy Anty-
terrorystycznej, każda karta pre-
-paid, nawet ta która została zaku-
piona przed ogłoszeniem ustawy, 
musi zostać zarejestrowana. Ina-
czej zostanie odłączona, a tym sa-
mym będzie kompletnie nieprzy-
datna. 

Jarek bzowy 

Autoryzowany  przedstawiciel sieci Plus  przy ul. Kościuszki 35A w Nowogardzie
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Osuszanie ścian i fundamentów
(metodą iniekcji krystalicznej)

Badanie wilgotności murów
Montaż nawiewników okiennych

tel. 791 196 570 Firma Remontowo-Usługowa 
 J.Szczygieł - F.R.U. „GNIAZDO”w
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PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Z okazji 
10-tej rocznicy ślubu 

dla Moniki 
i Wojciecha 

Polakowskich
 wszystkiego 
najlepszego 

składają: 
rodzice oraz Ania 

i Marian z rodzinami

Zachodnia Liga MTB – Skwierzyna/Bledzew

Wygrana Jakuba Wielowskiego
W niedzielę (31 lipca), w Skwierzynie odbył się wyścig szlakiem fortyfikacji Grupy Warow-
nej Ludendorff, w ramach cyklu zachodniej Ligi Mtb. Wystartowali tam kolarze z nowo-
gardu, którzy zajęli przyzwoite miejsca. najlepszy wynik osiągnął Jakub Wielowski, który 
wygrał w swojej kategorii. 

W Skwierzynie nowogardzianie 
rywalizowali na dystansie Mega. 
W wyścigu wystartowali: Jakub 
Wielowski, Adam Wielowski, Ja-
nusz Pietruszewski, Bartosz Czer-
kas, Anna Kłos. Na miejscu obec-
ny był również Michał Urtnow-
ski, który przed wypadkiem wie-
lokrotnie tryumfował w Zachod-
niej Lidze MTB. 

Pośród naszych kolarzy naj-
lepszy wynik uzyskał Jakub Wie-
lowski, który startował w kate-
gorii M1. Kolarz LKK Nowogard 
dystans Mega pokonał z czasem 
2:07:16, dzięki czemu zwyciężył 

w swoim przedziale wiekowym, 
natomiast w Open Mężczyzn zo-
stał sklasyfikowany na 15. miej-
scu. Adam Wielowski startują-
cy w kategorii M4 uzyskał wy-
nik 2:33:05, który sklasyfikował 
go na 22. miejscu w swojej kate-
gorii oraz na 66. pozycji w Open 

Mężczyzn. Blisko podium w swo-
im przedziale wiekowym, był Ja-
nusz Pietruszewski. Reprezen-
tant Nowogardu pokonał dystans 
z czasem 2:37:59, który uplasował 
go na 6. miejscu w kategorii M6 
oraz na 73. pozycji w Open Męż-
czyzn. Bartosz Czerkas, który tak 

jak Jakub Wielowski rywalizował 
w M1, pokonał dystans Mega z 
czasem 2:46:08, dzięki czemu za-
jął 5. miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym oraz 84. pozycję w 
Open mężczyzn. Jedyna z przed-
stawicielek płci pięknej pośród re-
prezentantów Nowogardu - Anna 
Kłos, startowała w kategorii K1. 
Kolarka LKK Nowogard pokona-
ła trasę z wynikiem 2:57:49 i otar-
ła się o podium zajmując 4. miej-
sce w swoim przedziale wieko-
wym oraz 6. pozycję w Open Ko-
biet. 

Dodajmy, że w Skwierzynie na 
dystansie Mega wystartowało 120 
kolarzy. Gratulujemy naszym re-
prezentantom swoich startów 
oraz życzymy im kolejnych suk-
cesów. 

KR

Podczas wyścigu przez cały czas obecny był Michał Urtnowski, który wielokrotnie 
wygrywał podczas Zachodniej Ligi MTB

Jakub Wielowski zwyciężył w kategorii M1, podczas Zachodniej Ligi MTB w Skwie-
rzynie

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Środki ze Smoczych Łodzi 
przyznano na Bieg Uliczny

Po raz trzeci pobiegną 
przez nowogard 

W niedzielę (2 października), 
odbędzie się iii nowogardzki 
bieg uliczny. Choć do tego wy-
darzenia pozostało jeszcze tro-
chę czasu, to w środę (3 sierp-
nia), podczas sesji rady Miej-
skiej, podjęto bardzo ważną de-
cyzję dla organizatorów biegu. 

Podczas środowej XXX sesji 
Rady Miejskiej, radni głosowali 
nad projektem uchwały dotyczą-
cej zmian w budżecie gminy No-
wogard na 2016 rok. Jednym z 
punktów było zwiększenie wydat-
ków w budżecie gminy na wspar-
cie finansowe III Nowogardzkiego 
Biegu Ulicznego, w wysokości 10 
000 zł. Aby jednak te pieniążki 
zostały przyznane organizatorom 
tego wydarzenia, należało je po-
brać z innego zadania. Wypadło 
na zawody Smoczych Łodzi, któ-
re przed rokiem po raz pierwszy 

odbyły się na nowogardzkim je-
ziorze i cieszyły się sporym zain-
teresowaniem. Na Smocze Łodzie 
gmina miała zabezpieczoną kwo-
tę10 000 zł, jednak zdecydowa-
no o tym, że impreza ta nie zosta-
nie zorganizowana ze względu na 
zbyt duże wydatki z nią związane. 
Dzięki takiej decyzji, III Nowo-
gardzki Bieg Uliczny mógł zostać 
wsparty kwotą 10 000 zł. Biego-
wa impreza zaplanowana jest na 
2 października. Przypomnijmy, że 
w pierwszej edycji biegu uliczne-
go, w głównym wyścigu wystarto-
wało 130 biegaczy, przed rokiem 
ta liczba urosła już do 180 osób. 
Patrząc na tę tendencję, można 
spodziewać się, że w tym roku na 
starcie głównego wyścigu może 
już stanąć ponad 200 biegaczy.  

KR

Podsumowujemy okres przygotowawczy

Wróci Hubert Pędziwiatr?
Jak poinformował redakcję dn prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, pierwszy zespół 
nie rozegra już żadnego sparingu przed nadchodzącym sezonem. Ponadto prezes poinfor-
mował, że klub od dawna negocjuje ewentualny powrót do Pomorzanina Huberta Pędzi-
wiatra, który był najlepszym zawodnikiem nowogardzkiej drużyny w sezonie 2014/2015. 
Pojawiło się jeszcze jedno nazwisko tajemniczego piłkarza rodem … z brazylii. 

Podsumowując okres przygo-
towawczy, Pomorzanin na prze-
strzeni 16-30 lipca rozegrał 5 gier 
kontrolnych. Nowogardzianie 
wygrali dwa spotkania, dwa prze-
grali oraz w jednym meczu zre-
misowali. Pomorzanin strzelił 10 
goli, tracąc przy tym 9 bramek. 
Na listę strzelców wpisywali się: 
Rafał Listkiewicz (2 gole), Kamil 
Lewandowski (2 gole), Damian 
Kosior (2 gole), Konrad Ada-
mek (2 gole), Dominik Wawrzy-
niak, Adam Mańka. Czy sparin-
gi rozegrane z Polonią Płoty, Za-
lewem Stepnica, Doberaner FC, 
Dębem Kłębowo oraz Akademią 
Piłkarską Szczecinek, wystarcza-
ją, aby trener Zbigniew Gumien-
ny odpowiednio zestawił swój ze-
spół przed inauguracyjnym me-
czem w Dobrej? Przekonamy się 
o tym już w sobotę (13 sierpnia), 
gdy Pomorzanin rozegra mecz 
z sarmatą. Nie wiadomo jeszcze 
o której godzinie dokładnie roz-
pocznie się ten mecz, prezes jed-
nak poinformował nas, że będzie 
to albo godzina 16:00, albo 17:00. 
Pewne jest jednak, że pierwszy 
mecz przed własną publiczno-
ścią, nowogardzianie rozegrają w 
sobotę (20 sierpnia), o godzinie 
17:00, a ich rywalami będzie Zoo-
technik Kołbacz. Czy Pomorzanin 
wzmocni się jeszcze przed pierw-
szym spotkaniem? Jest na to spora 
szansa. W tym tygodniu okaże się, 
czy Hubert Pędziwiatr, który w 
sezonie 2014/2015 był wyróżnia-
jącym się graczem Pomorzanina, 
da namówić się na powrót do no-
wogardzkiej drużyny. Klub nego-
cjuje jeszcze z jednym piłkarzem, 
o którym na razie wiadomo jedy-
nie, że nazywa się Anderson de 
Souza, jest lewonożnym napast-
nikiem dysponującym potężnym 
uderzeniem, nie grał nigdy w pol-
skim klubie, ma 32 lata i niedaw-
no ożenił się z Polką. Piłkarz ro-
dem z Brazylii jest kolegą Rober-
to Mendesa prowadzącego szkół-
kę piłkarską, nie zna na razie do-
brze języka polskiego, ale bez pro-
blemów można się z nim porozu-
mieć w języku angielskim. O tym 
czy Anderson zasili Pomorzanin, 
dowiemy się również na początku 
przyszłego tygodnia. Przy artyku-
le publikujemy wyniki Pomorza-
nina w rozegranych sparingach, a 
także zapowiedź najbliższych spo-
tkań. 

KR  

Hubert Pędziwiatr jest szybki, waleczny i potrafi strzelać bramki. Jego ewentualny 
transfer byłby bardzo dużym wzmocnieniem

16 Lipca
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:0)
Gole: Rafał listkiewicz x2, kamil lewandowski
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski , Damian Kosior, Paweł 

Królik, Adrian Wasyluk – Patryk Marcinkowski, Adam Mańka, Konrad Ada-
mek, Fernando Maia Batista, Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz; zmia-
ny: Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski, Michał Teodorczyk, Maciej 
Grzejszczak, Mateusz Toruński, Adam Łuczak. 

19 lipca
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 2:2 (0:1) 
Gole: kamil lewandowski, Damian kosior
Skład: Adam Łuczak – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Paweł 

Królik, Adrian Wasyluk – Adam Mańka, Fernando Maia Batista, Kamil Le-
wandowski, Konrad Adamek, Maciej Dobrowolski – Rafał Listkiewicz; 
zmiany: Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Paweł 
Jeziorski, Michał Teodorczyk, Jakub Zdeb. 

23 lipca
Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 3:1 (2:0)
`28 min. Dominik Wawrzyniak,`31 min. konrad adamek,`65 min. Da-

mian kosior
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Paweł 

Królik, Maciej Dobrowolski - Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Gra-
cjan Wnuczyński, Konrad Adamek, Kamil Lewandowski– Rafał Listkiewicz; 
zmiany: Adam Łuczak, Maciej Grzejszczak, Adrian Wasyluk, Patryk Marcin-
kowski, Michał Teodorczyk, Paweł Jeziorski, Grzegorz Skrzecz.

26 lipca
Dąb Kębłowo – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:1)
Gol: konrad adamek
Skład: Jakub Zdeb - Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak, Maciej Do-

browolski, Paweł Królik – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Gracjan 
Wnuczyński, Fernando Maia Batista, Konrad Adamek – Rafał Listkiewicz; 
zmiany: Adam Łuczak, Patryk Marcinkowski, Kamil Lewandowski, Adrian 
Wasyluk, Grzegorz Skrzecz, Michał Teodorczyk, Mateusz Toruński. 

30 lipca
Akademia Piłkarska Szczecinek – Pomorzanin Nowogard         2:1 (2:0)
` 90 min. adam mańka
Skład: Kornel Pękala – Dawid Kosior, Maciej Grzejszczak, Maciej Dobro-

wolski, Fernando Maia Batista – Adam Mańka, Gracjan Wnuczyński, Domi-
nik Wawrzyniak, Konrad Adamek, Kamil Lewandowski – Rafał Listkiewicz; 
zmiany: Adrian Wasyluk, Grzegorz Skrzecz, Patryk Marcinkowski, Paweł 
Królik, Dawid Kurek, Michał Teodorczyk. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
1. kolejka:
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard          (13.08; 16:00)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zootechnik kołbacz     (20.08; 17:00)

Przed rokiem w wyścigu głównym, Nowogardzkiego Biegu Ulicznego, wystartowa-
ło 180 zawodników. Wierzymy, że w tym roku wynik ten zostanie poprawiony
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Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

REKLAMA

Hurtownia Materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPRZEDA 
OKAZYJNIE I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2,  

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod nr 

tel.: 512 264 545

POMYŚL O 
INDYWIDUALNYM 

UBEZPIECZENIU DZIECKA. 
Rodzice decydują. Zapewnij so-
bie spotkanie z konsultantem. 

601 493 880. lepiej zadbaj teraz!

Warsztaty terapii zajęciowej w nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty terapii zajęciowej w nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044

VII Festyn Komandosa

zapraszamy do dziwnowa!
Już w dniach 26-28 sierpnia, w dziwnowie po raz siódmy odbędzie się Festyn Komandosa. 
impreza od wielu lat skupia setki osób nie tylko związanych z wojskiem oraz pasjonatów, a 
także całe rodziny, które podczas imprezy znajdą w programie coś dla siebie. dziennik no-
wogardzki jest patronem medialnym imprezy, na którą gorąco zapraszamy. 

W tym roku Festyn Koman-
dosa zapoczątkuje gra wojenna z 
udziałem członków grup rekon-
strukcyjnych i byłych żołnierzy 1 
BSZ, która odbywać się będzie w 
dniach 25-26 sierpnia. Natomiast 
o godzinie 16:00, w piątek (26 
sierpnia), na strzelnicy pistole-
towej, każdy będzie mógł spraw-
dzić swoje umiejętności strzelec-

kie. Także w piątek, od godziny 
16:00, czynne będą następujące 
wystawy: Muzeum Oręża Polskie-
go w Kołobrzegu, Muzeum Ordy-
nariatu Polowego, Stowarzysze-
nia „Czerwone Berety”, GRH AA7 
„Barwa i broń”, GRH „Południe”, 
wystawa pokonkursowa na temat 
„Cichociemnych”. Ponadto oprócz 

gier i zabaw dla dzieci, odbędzie 
się również pokaz strzelania z ar-
maty Boofors 37 mm, koncert 
dudziarzy, premiera filmu „4101 
Dziwnów”, a także filmu doku-
mentalnego „Monte Cassino”. So-
botnie obchody Festynu Koman-
dosa rozpocznie apel i defilada 
byłych żołnierzy 1 BSZ o godzinie 

9:00. Następnie ponownie kon-
cert dadzą dudziarze, a turyści 
będą mogli wziąć udział w grach 
i zabawach. O godzinie 11:30, od-
będzie się Msza św. polowa, na-
tomiast od 12:00 do 16:00 trwać 
będą w garnizonowej strzelnicy 
zawody strzeleckie. W między-
czasie zaprezentowana zostanie 
inscenizacja „Powstańczy Dzień”, 
a także skoki spadochronowe na 
wodę, które będzie można obej-
rzeć nad rzeką Dziwna. W nie-
dzielę o godzinie 10:00, rozpocz-
ną się I Gwardyjskie Mistrzostwa 
Polski Kettlebell GROM, następ-
nie widzowie obejrzą pokaz ra-
townictwa medycznego pola wal-
ki. O godzinie 11:30, będzie moż-
na obejrzeć pokaz walki wręcz – 
Combat 56, AT Szczecin. Ponad-
to przygotowano pokaz uzbroje-
nia i umundurowania „Walczyli 
pod Dziwnówkiem – 1945” oraz 
inscenizację „Epizod z operacji 
Market-Garden”. Festyn, o godzi-
nie 18:00, zakończy Apel pod Po-
mnikiem Komandosa. Zachęca-
my wszystkich mieszkańców gmi-
ny aby swój wolny czas w dniach 
26-28 sierpnia, spędzili w Dziw-
nowie na VII Festynie Komando-
sa.  

KR

Podczas Festynu Komandosa nie zabraknie wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży

Wielką atrakcją Festynu jest możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem 
używanym przez żołnierzy
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

OKAZJA!
Dwa domy w cenie jednego !

CENA: 150 000 zł

NIERUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. łobez. atrakcyjna 
cena. kontakt: agata780220@gmail.
com, 00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budowla-
ną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z 
garażem w Nowogardzie. Tanio. 600 
177 163

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta.  697 999 578

•	 Sprzedam pół domu Osowo, działka 
przy domu 28 arów, ładnie położo-
ne. 91 39 21 430, 696 404 840

• Sprzedam kawalerkę, 723 777 511

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 53,61 m2, dwa pokoje, I pię-
tro Grzęzno (nowe bloki) cena do 
uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29 
m2 w budynku trzyrodzinnym w No-
wogardzie. Bez pośredników. 664 
457 879, 517 932 281 

•	 Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 66 25 68 916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę o 
pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 
690 004 368

•	 Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 trzy 
pokoje częściowo umeblowane w 
centrum Nowogardu. Tel. 508 75 72 
71 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub 
zamienie na trzy. 691 206 454

• Sprzedam działkę budowlaną w 
atrakcyjnym miejscu. Tel.. 695 400 
600

•	 Sprzedam ogródek działkowy na 
Osiedlu Bema. Tel. 513 236 499

•	 kupię mieszkanie dwupokojowe do 
42m2, do II piętra. Tel. 663 695 260, 
91 3922 289 

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa po-
mieszczenia, korytarz) plus toale-
ta w budynku ul. Boh. Warszawy 
34 II piętro (dawny G.S.) cena za m 
kw. 2200 zł tel. 604183160

•	 Sprzedam lub wynajmę dom jed-
norodzinny blisko centrum 150m2.

atrakcyjna cena. Tel. 601 587 438 

•	 Pilnie poszukuje kawalerki do wyna-
jęcia. Tel. 724 568024 

•	 Wynajme lub sprzedam lokal użyt-
kowy o pow. 52m2 przy ul. ks. Raci-
bora 1, blok 4 (przy SP nr.3). Tel. 783 
570 056, 659 264 594 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 3 pokoje w większości umeblo-
wane. 662 142 843 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. 668 15 15 16, 608 626 696 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do koń-
ca 2016 benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam audi a4 poj. 1.6, przebieg 
140 tys, ocynk, cena 6000 zł. Tel. 603 
541 341, 91 39 103 02

•	 kupię mercedesa do 2002 r oraz To-
yotę z lat 90. Tel. 579 052 471

•	 Sprzedam autko bez prawa jaz-
dy aIXmaN – 1999r., 4 kw. Cena do 
uzgodnienia. 693 985 698

•	 Sprzedam samochód Skoda, rok 
1997, kolor czerwony, czterodrzwio-
wy, cena 750 zł. Tel. 91 39 103 15, 502 
562 378 

ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach . 782 
036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metrową 
podwieszaną, redełka trójki, pług 
trzyskibowy OVeRum. 661 751 296

•	 kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fio-
na, rozsiewacz amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

•	 usługi koszenia BIZONem + sieczkar-
nia. Tel. 782 490 930

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibo-
wy do C-360. Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam kaczki białe i gęsi, możli-
wość dowozu. Tel. 726 977 283 

• Sprzedam prosiaki. 725 806 787 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 
405 

•	 Sprzedam prasę  kostukującą Z-224. 
Stan dobry. 509 389 636 

 USŁUGI

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 mycie okien. 731 792 825

•	 usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 mS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. adres Nowogard 700lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, au-
stria, anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

PRACA

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

• Zatrudnię do sklepu spożywczo-
-monopolowego. 797 394 807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go, wymagana umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej. 603 688 266

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
kontakt: 603 948 214, 663 161 899

•	 Pracownik, mechanik samochodo-
wy, na serwis ogumienia, Żabowo 
9a. 91 39 106 08

•	 Zatrudnię kierowcę z prawo jazdy 
kat. D (może być rencista lub eme-
ryt). 601 893 514 

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika mu-
rarza. 501 549 756

•	 Szukam mężczyzny w wieku 25-55 
lat do pracy, prawo jazdy kat. B. Tel. 
91 39 20 577, asfurmanczyk@pocz-
ta.onet.pl

•	 Poszukuje opiekunki do osoby star-
szej, wymagana dyspozycyjność. Tel. 
724 348 596 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę do-
bre warunki płacowe i mieszkanio-
we. 511 731 352

• Zatrudnię do pracy na budowie. 
504 595 424 

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę medy-
cyny szkolnej. Tel. 600 931 014 

• Spawacza MIG niekoniecznie z 
uprawnieninami zatrudnię. Atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 032 
234 

• Do montażu konstrukcji stalo-
wych, kilku pracowników, współ-
praca okresowa lub na dłużej. 503 
032 234 

•	 Poszukuje osoby do pielęgnacji 
ogrodu, żywopłotu, Wierzbięcin. 504 
031 723

INNE

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-komin-
kowe. 667 788 820

•	 Sprzedam meble dziecięcie. Tel. 691 
344 786 

•	 Sprzedam dwie sofy do spania poje-
dyncze i jedną podwójną oraz dwie 
pufy, cena 100 zł. Tel. 696 138 406

•	 Owczarek niemiecki, długowłosy-
,czarnopodpalany,czujny, ładny. 91 
39 21 828

•	 Sprzedam drzewo opałowe olchę 
grubą. 607 580 172 

•	 Sprzedam pszczoły, leżak wielkopol-
ski. Tel. 783 279 187

•	 Sprzedam domek holenderski wy-
miary 8m dł 2,80 szerokości, wypo-
sażenie salon z aneksem kuchen-
nym, łazienka z prysznicem, WC, po-
koik dziecinny, stan bardzo dobry. 
669 432 236, 698 726 963 

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, ko-
modę, fotel rozkładany jednoosobo-
wy. Tel. 607 994 804 

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna 
najniższe ceny w województwie za-
chodniopomorskim. Transport gra-
tis. 721 668 245

SPRZEDAM  
DZIAŁKĘ  

BUDOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROZKŁAD JAZDY PKP

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza 
w każdy wtorek o godz. 16.00  pod Ratuszem.

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w sierpniu 
i odbierz premię letnią!

PRACA DLA OPIEKUNEK 
I OPIEKUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED.

 Tel. 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928

P10.2.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
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7. marka włoskich skuterów
8. roślina do majenia
9. dramat Henryka Ibsena
10. ekonomika w zaraniu ZSRR
11. krowie odchody
12. ryba o smaku homara, zasiedla płn. Atlantyk
13. wróży z gwiazd
14. pożywienie
15. miasto w Iranie
16. skaza moralna
17. "płuca" pustyni
18. blaszana bańka na mleko
19. rude w marynacie
20. wiatr nad jez. Garda (Włochy)
21. auto z Korei
22. stóg siana
23. nad nim Buffalo
24. internet w "komórce"
25. jasna czerwień

Poziomo:
26. starożytny kalkulator
27. osuwisko skalne
28. imię Rusha, piłkarza
29. jednostka natężenia oświetlenia
30. król Lapitów w Tesalii, ojciec Pejritoosa
31. zwiewna i nikła unosi się rankiem nad łąkami
32. norweski grosz
33. miasto nad Eufratem
34. brytyjska rozgłośnia
35. ryba albo rodzaj muzyki
36. ... siwo, zimny prąd na Pacyfiku
37. miasto w Austrii nad Anizą
38. artyleryjska kanonada
39. zbuntowany przeciw Olimpowi
40. pomost do przeładunków
41. przyjaciel Sindbada
42. miara powierzchni gruntu
43. składa wizytę wozowi
44. dostojnik muzułmański
45. tatarska - to jasyr
46. efektowna defilada
47. papuga z Nowej Zelandii
48. ryba z rodziny prażmowatych
49. do narkozy

PODPOWIEDŹ: ENAREK, ERIE, OERE, PAGRUS.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. miasto w Portugalii, przy ujściu Tagu do Atlan-
tyku, naprzeciw Lizbony
2. nasza rzeka graniczna

3. sanki Eskimosa
4. gaz szlachetny, helowiec, l.a. 54
5. auto ze Szwecji
6. zgromadzenie przedwyborcze

Do wygrania bOn O WartOŚCi 20 zŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : kto prze-
sypia noc ten nic nie upoluje.

Stanisława Pokorska, Danuta Skowron, Christiana 
Syfert, Zdzisława Chocian, Henryk Rosa, michał Fur-
mańczyk, agnieszka Skowrońska, alicja Wypych, an-
drzej leszczyński, Zofia lepka, Władysława Huget, 
Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Ja-
nina Grudzińska, Halina Galus, Pelagia Feliksiak, ma-
ria machocka, Renata Wiertalak

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Henryk Rosa, Zofia 
lepka

GAZeTy dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, arkadiusz Zaremba, maja 

Szczepańska, Tymon Józefiak, Bartek Feliksiak, kac-
per Skowroński, amelka Rosa, martyna Polakowska, 
Natalia Chruściel, kamil Feliksiak, Daria Feliksiak, ma-
teusz Wiertalak, kacper Danicki, miłosz Wielgus.

Zwycięzca:  Natalia Chruściel
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e; 12:25e; 
13:50e; 16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e; 
11:55e; 14:00e; 15:05e; 15:25e; 18:25e
legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,e,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (e), 14.35 (e), 
14.50 (7,e,C), 15.05 (7,C), 15.52 (e), 18.40 (5,6,e,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,e,X), 10.45 (e), 11.25 (1,3,5,e,X), 16.20 (e), 16.35 
(7,C), 17.30 (e), 20,40 (5,6,C,e)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
e - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( e), 6:40 (7), 6:55 ( e), 7:25 (7), 7:50 ( e), 8:00 ( e), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (e), 9:10 
(e,7), 10:05 ( e), 10:35 (a), 11:31 (e ), 11:40 (7), 12:10 (e,7), 12:55 (e,7), 13:10 (e), 13:20 (e,7), 
14:05 (e ), 14:20 (a), 15:39 ( e), 16:05 (7), 16:20 (e,7), 16:50 (e ), 17:30 (7), 17:50 (e,7), 18:20 (a)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (e ), 8:30 (e,7), 9:00 (7,R), 9:25 (e ), 10:05 (e,7), 10:35 (e,7), 11:40 (e), 12:10 (e,7 ), 
12:25 (a), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (a,R), 14:35 (D), 14:50 (e,), 15:15 (e,7), 15:55 (a), 16:35 (e 
), 17:40 (e,7), 18:05 (e,7,R), 19:15 (e,7), 19:40 (e,7), 20:15 (a)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (e ), 19:15 (e,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (e, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (e,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
a- kuRSuJe OD PONIeDZIałku DO NIeDZIelI I W ŚWIĘTa
e- kuRSuJe OD. PON. DO SOBOTy OPRÓCZ ŚW.
D – kuRSuJe W DNI ROBOCZe
S – kuRSuJe W DNI NaukI SZkOlNeJ
R – kuRS DO ReSka
SZ – kuRS DO SZCZeCINa
7 – kuRS W NIeDZIele NIe BĘDĄCe ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PuWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
medyk  - 91 392 29 21
PRaXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOmeD” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - elżbieta 
Wysocka i ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. m. andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. anna mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PuP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
urząd Gminy i miasta  - 91 392 62 00 
urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. komunalnej, miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział eduk. Zdrow. kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNmP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. mB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CeFaRm  - 91 392 02 03
aSa  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne lO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - Ce Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne lO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne lO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 506 638 789
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5

Wygrał ze Szpitalem

s. 10

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Czy będzie zmiana 
na stanowisku 
dyrektora?

reklAmA

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 

pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

s. 3

Chrabąszcze na medal

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

remont drogi 
Świerczewo-Strzelewo 
pod znakiem zapytania?

SKO uchyla 
decyzję 
burmistrza

którędy pójdzie nowa S6?

Ominą stację paliw  
i Olchowo

s. 3
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Nasza sonda kronika 
policyjna

W miniony piątek, 5 sierpnia, rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Na-
tym największym dla każdego sportowca wydarzeniu, Polskę reprezentuje 238 Olimpij-
czyków. Zapytaliśmy więc napotkanych przechodniów, czy oglądają Olimpiadę w Rio, ja-
kie dyscypliny lubią oglądać najbardziej, i którym sportowcom wróżą zdobycie medali?

Marian Wiśniewski – Jak dotąd Igrzyska bardzo 
mi się podobają. Widzę, że mamy dobre możliwo-
ści, a tym samym szanse na zdobycie medalu olim-
pijskiego przez naszych sportowców. Mimo, że szczy-
piorniści przegrali swój mecz otwarcia to uważam, 
że wciąż mają szansę na medal. Dlatego głównie im 
będę mocno kibicował. Wiele też spodziewam się po 
siatkarzach, ale zobaczymy co będzie dalej? Bardzo 
fajnie, że brąz zdobył kolarz Rafał Majka ,gdy prze-
kroczył linię mety na miejscu trzecim to bardzo się 
ucieszyłem i przeżyłem, bo dał z siebie naprawdę 
wszystko co mógł. Kolarstwo jest moją ulubioną dys-
cypliną. 

Mirosław Jagodziński – Jak dotąd to rywaliza-
cja naszych zawodników zapowiada się nieźle, choć-
by poprzez naszych kolarzy z Rafałem Majką na cze-
le, który zdobył brąz. Dlatego poczekajmy na dalszy 
rozwój wydarzeń na arenie olimpijskiej z udziałem 
naszych sportowców. Podejrzewam, że mamy jeszcze 
wiele szans, choćby w kajakarstwie. Dlatego z nie-
cierpliwością czekam na tę konkurencję. Trochę żal 
Rafała Majki, który dzielnie zmierzał do mety, ale 
niestety w końcówce złapały go skurcze i musiał od-
dać walkę innym zawodnikom, ale III miejsce to i tak 
bardzo nas Polaków ucieszyło. Dlatego kibicujmy i 
trzymajmy kciuki za innych naszych Olimpijczyków. 

Alan Wawrzyniak – Zdecydowanie zainteresowało 
mnie kolarstwo i bardzo się cieszę, że Rafał Majka zdo-
był dobre III miejsce po przepięknej rywalizacji. Co do 
wrażeń, to są one bardzo pozytywne i mam nadzieję, że 
polscy Olimpijczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego sło-
wa. Dlatego tutaj już niebawem do boju o olimpijski me-
dal przystąpią lekkoatleci, na czele z Pawłem Fajdekiem 
lekkoatletą specjalizującym się w rzucie młotem, którego 
młot mam nadzieję, że doleci po olimpijskie złoto. Relacje 
śledzę z dużym zaangażowaniem i staram się nie ominąć 
żadnej, gdzie występują polscy sportowcy. 

Pan Eugeniusz - Oczywiście, że w miarę możliwo-
ści oglądam relacje z Rio i powiem panu, że ten mecz 
szczypiornistów nie podobał mi się, bo chłopaki mo-
gli go spokojnie wygrać.  Występ Rafała Majki ogląda-
łem i bardzo mu kibicowałem by dojechał do mety jako 
pierwszy. Nie mam jakichś szczególnych konkurencji, 
na które czekam specjalnie. Ale jak już zasiadam do 
transmisji to oglądam ją od początku do końca. Uwa-
żam, że największe szanse mamy właśnie w dyscypli-
nach zespołowych. Dlatego będę kibicował i trzymał 
kciuki za naszych szczypiornistów i siatkarzy. 

Pan Marian – Jak do tej pory oglądałem jedynie kolar-
stwo i sukces Rafała Majki, który w tym morderczym wy-
ścigu zdobył III, dobre miejsce. Co do medali złotych to tu 
widziałbym siatkarzy, ale czy to będzie mądra odpowiedź? 
Szczypiorniści trochę zawalili, ale mają jeszcze szansę. 
Dlatego poczekajmy na dalsze mecze. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

01.08.2016 r. 
godz. 20:50 
Na ul. 3 Maja zatrzymano 

Marka S. kierującego pojaz-
dem marki Ford Escort, któ-
ry        nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazda-
mi mechanicznymi. 

02.08.2016 r. 
godz. 15:15 
Powiadomienie o włama-

niu do piwnicy przy ul. Zam-
kowej, skąd skradziono ro-
wer górski marki Trekker. 

godz. 17:30 
W miejscowości Ko-

ściuszki doszło do zderzenia 
dwóch rowerzystów. 

godz. 18:15
Pracownik ochrony skle-

pu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży skle-
powej. 

03.08.2016 r. 
godz. 00:20 
Kradzież tablic rejestracyj-

nych na ul. Armii Krajowej. 

05.08.2016 r. 
godz. 17:30 
W miejscowości Osina, 

Marcin G. kierował samo-
chodem marki BMW nie po-
siadając uprawnień do kie-
rowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

06.08.2016 r. 
godz. 07:40 
Pracownik sklepu Netto 

powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. 

07.08.2016 r. 
godz. 11:30
Wykroczenie drogowe na 

ul. T. Kościuszki popełnione 
przez kierującego pojazdem 
marki Ford Mondeo. 

godz. 17:45 
Na ul. 700 Lecia w wyni-

ku pościgu zatrzymano Mar-
cina T. kierującego pojaz-
dem marki Mitsubishi Ga-
lant, który posiadał przy so-
bie środki psychoaktywne w 
postaci marihuany.  

                                                st. insp. 
Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie 
na te  podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a 
także na telefon 91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl.

* Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr.2 w Nowo-
gardzie. Tel. 732 989 835 

Uwaga znaleziono

Do redakcji DN, w dniu 20.07, 
zostały przyniesione klucze, któ-
re znaleziono na ul. Waryńskie-
go. Cechą charakterystyczną jest 
przezroczysta kostka do grania. 
Klucze są do odebrania w poko-
ju redakcyjnym. 

W dniu 1 sierpnia, na ul. S. 
Żeromskiego w Nowogardzie, 
w okolicach SP nr 2, znalezio-
no okulary lecznicze w oprawie 
czarno-niebieskiej. Okulary są 
do odbioru w redakcji DN.

red.
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remont drogi Świerczewo-
Strzelewo pod znakiem 
zapytania?

SKO uchyla decyzję 
burmistrza
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie uchy-
liło decyzję burmistrza Nowogardu, na podstawie której 
miała być przeprowadzona modernizacja drogi powiato-
wej Świerczewo-Strzelewo. SKO dopatrzyło się wiele nie-
prawidłowości w dokumencie wydanym przez R. Czaplę. 

Przypomnijmy, że o odwołanie 
decyzji burmistrza zwrócił się do 
SKO jeden z mieszkańców Świer-
czewa. Pisaliśmy o tym przed kil-
koma tygodniami. Obywatel za-
rzucił, że decyzja burmistrza o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji zo-
stała podjęta bez konsultacji spo-
łecznych, a do tego nie poinformo-
wano mieszkańców w zasadzie ani 
o tym, jak będzie ona przebiegać. 
Przypomnijmy, że na nowej drodze 
ustawione miały być wysepki dro-
gowe, mające spowodować, że kie-
rowcy będą zwalniać zanim wjadą 
do wsi. Na takie rozwiązanie upar-
li się bowiem nie tylko projektan-
ci, ale i władze gminy oraz powiatu, 
mimo iż mieszkańcy wsi domagali 
się budowy progów zwalniających. 
Te, zdaniem urzędników, nie mogą 
być zamontowane w Świerczewie, 
bo na to nie pozwalają przepisy. 

Jak dowiedziała się nasza redak-
cja, SKO, po lekturze wniosku oby-
watela, uchyliło decyzję burmistrza 

Nowogardu, nakazując jej ponow-
ne rozpatrzenie. Zdaniem SKO nie 
były spełnione przepisy o plano-
waniu przestrzennym. Do tego nie 
uwzględniono wszystkich stron w 
postępowaniu administracyjnym, 
które prowadzono, by finalnie do-
prowadzić do uzyskania zgody na 
rozpoczęcie budowy. 

Więcej o decyzji SKO, a także 
jej konsekwencjach dla planowa-
nej inwestycji, w kolejnym wyda-
niu DN. 

Dodajmy tylko, że to już kolej-
ne decyzje wydane przez R. Czaplę, 
a uchylone przez SKO na skutek 
wniosków obywateli. Dla przykła-
du, w przeszłości SKO dwukrotnie 
uchyliło decyzję burmistrza Nowo-
gardu zaskarżoną przez reprezen-
tanta wydawcy DN. Tam również 
powodem były zasadnicze błędy 
formalne, które zawierała decyzja 
podpisana przez R. Czaplę. 

Marcin Simiński

Droga przez Świerczewo słynie ze złej nawierzchni. Fot. Archiwum

którędy pójdzie nowa S6?

Ominą stację paliw i Olchowo 
Już w marcu 2017 roku, rozpocznie się budowa nowej drogi krajowej S6 na odcinku Gole-
niów - Nowogard. Zakończenie realizacji kontraktu przewidziano na kwiecień 2019 roku. 
Wykonawcą będzie firma Budimex S.A. Na prośbę mieszkańców Olchowa zapytaliśmy w 
GDDKiA, czy nowa droga ominie tę wieś, a co za tym idzie znajdującą się tam stację paliw. 
Generalna Dyrekcja przyznaje, że tak właśnie się stanie. 

Jeden z mieszkańców Ol-
chowa, zatelefonował do nas z 
pytaniem czy nowa „szóstka” 
będzie biegła przez Olchowo, 
czy też ominie tę wieś. Męż-
czyzna w uzasadnieniu swo-
jego pytania nawiązywał do 
istniejącej stacji paliw, która 
wobec wytyczenia nowej tra-
sy drogi krajowej, straci wie-
lu klientów. Zapytaliśmy Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad o to, czy 
opisywana stacja paliw rze-
czywiście zostanie „ominię-
ta”. -  Oczywiście nowa droga 
S6 ominie Olchowo od połu-
dnia i włączy się w istniejącą 
obwodnicę Nowogardu – in-
formuje Specjalista na stano-
wisku ds. Komunikacji Spo-
łecznej, Mateusz Grzeszczuk. 
-  Istniejąca stacja benzyno-
wa w Olchowie zlokalizowa-
na jest przy obecnej DK nr 6, 
a nowa droga S6 będzie biegła 
około 200 metrów na południe 
od obecnej „szóstki”. Ponad-

to zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stosowanie zjaz-
dów na drodze ekspresowej 
jest zabronione, w związku z 
tym nie ma możliwości podłą-
czenia do niej okolicznych nie-
ruchomości. Dojazd do tej sta-
cji benzynowej po wybudowa-
niu S6 będzie w dalszym cią-
gu możliwy tak, jak obecnie 
przez DK nr 6, która straci sta-
tus drogi krajowej – wyjaśnia 
Mateusz Grzeszczuk. Z pew-
nością to nie jest dobra wia-
domość dla właściciela stacji 
paliw, która znajduje się przy 
miejscowości Olchowo, jak i 
dla restauracji. GDDKiA wy-
jaśnia jednak, że na trasie no-
wej „szóstki” w rejonie No-
wogardu przewidziano jedno 
miejsce z restauracją i stacją 
benzynową i będzie ono znaj-
dować się w Wyszogórze. - 
Nowe drogi ekspresowe projek-
towane są kompleksowo, łącz-
nie z Miejscami Obsługi Po-
dróżnych, na których w zależ-

ności od kategorii można się 
zatrzymać, zjeść i zatankować 
paliwo. Miejsca takie są reali-
zowane w ramach inwestycji, 
wchodzą w skład pasa drogo-
wego (grunt jest własnością 
Skarbu Państwa) i służą tylko 
i wyłącznie do obsługi ruchu 
z drogi ekspresowej (nie moż-
na na nie wjechać z innych 
dróg). Budową stacji benzyno-
wej i restauracji oraz jej póź-
niejszym prowadzeniem zaj-
muje się wybrany w przetargu 
dzierżawca. W rejonie Nowo-
gardu MOP kategorii II (z re-
stauracją i stacją benzynową) 
przewidziano w rejonie m. 
Wyszogóra – informuje Mate-
usz Grzeszczuk. 

Przypomnijmy, że w ra-
mach realizacji odcinka dro-
gi S6 Goleniów – Nowogard, 
powstanie dwujezdniowa 
droga ekspresowa o długości 
19,78 km. Rozbudowany zo-
stanie węzeł Goleniów Pół-
noc z drogą S3, powstaną wę-
zły Goleniów Lotnisko (Żół-
wia Błoć) i Osina (Kikorze). 
W ramach realizacji zadania 
powstanie 17 obiektów mo-
stowych (9 obiektów w ciągu 
drogi ekspresowej, 7 wiaduk-
tów nad drogą ekspresową, 1 
górne przejście dla zwierząt 
o szerokości 60 metrów) oraz 
przepusty i przepusty ekolo-
giczne. Dojazd do nierucho-
mości przeciętych przez dro-
gę będzie zapewniony dzięki 
drogom wspomagającym. 

KR

Jak poinformowała GDDKiA nowa droga S6 będzie biegła około 200 metrów na 
południe od obecnej szóstki

Palan przebiegu fragmentu S 6 w okolicach Olchowa 

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro rozpoczęły się 5 
sierpnia. Bierze w nich udział 238 polskich Olimpijczyków. 
Dlatego tym razem zapytaliśmy kilku mieszkańców 
Osiny, czy interesują się tym sportowym wydarzeniem i 
w których dyscyplinach olimpijskich widzą dla naszych 
reprezentantów szanse na medalowe miejsca?

Pan Piotr – Jak najbardziej, 
oglądam relację z Olimpiady 
i trochę jestem zatroskany o 
niektórych zawodników, jak np. 
w przypadku szczypiornistów, 
którzy co tu dużo mówić w meczu 
otwarcia grali bardzo słabo. Ale 
mam nadzieję, że nie powiedzieli 
ostatniego słowa, bo tak się 

składa, że piłka siatkowa i ręczna są moimi ulubionymi dyscyplinami. 
Co do szans, to tutaj oczywiście są one, ale na jaki medal? Niebawem się 
przekonamy w trakcie olimpijskiej rywalizacji. 

Pan Antoni - Oczywiście, 
że oglądam, a w szczególności 
siatkarzy i szczypiornistów. 
Chociaż ostatni mecz był kiepski, 
bardzo mnie zatrwożył ich poziom, 
ale poczekajmy, bo rywalizacja 
dopiero się tak naprawdę rozkręca. 
Bardzo rozczarowała mnie gra i 
występ Agnieszki Radwańskiej. 
Radości, jak na razie, przysporzyli 
kolarze i Rafał Majka, który zdobył brązowy medal olimpijski. Wkrótce 
na arenę wejdą lekkoatleci. Dlatego ich też będę oglądał i oczywiście 
trzymał kciuki za polskich zawodników. Ogólnie postrzegam organizację 
Igrzysk na dobrym poziomie. 

Pan Jan – Niewiele mogę 
panu powiedzieć, bo niedawno 
wróciłem z wakacji z rodziną. 
Dlatego nie śledzę rywalizacji 
na bieżąco. Ale zamierzam to 
niebawem nadrobić i zacząć na 
poważanie oglądać transmisje, 
gdzie będą występować polscy 

zawodnicy. Słuchając informacji dowiedziałem się, że Rafał Majka 
zdobył III miejsce, co bardzo mnie ucieszyło, bo bardzo mu kibicowałam 
i trzymałem za niego mocno kciuki. Życzę naszym Olimpijczykom, by 
jak najwięcej zdobyli medali olimpijskich, a w szczególności tych  złotych. 

Pan Andrzej – Tutaj rozczaruję 
pana, bo Olimpiadą w ogóle się 
nie interesuję i raczej nie będę 
oglądał żadnych transmisji, bo 
zwyczajnie nie mam na to chęci 
i czasu. Ale oczywiście życzę 
naszym sportowcom, by zdobyli 
jak najlepsze miejsca w swoich 
konkurencjach. 

Pani Barbara – Niestety nie 
oglądam relacji z Olimpiady, 
bo zwyczajnie nie mam na to 
czasu. Ale przyjdzie wkrótce taki 
dzień, gdzie zacznę to robić. Za 
to nadrabia mój mąż i widzę, że 
ogląda relacje, ale z pewnością 
oboje będziemy kibicować naszym 
zawodnikom, by zdobyli jak 

najwyższe miejsca, bo w zawodnikach, zwłaszcza tych z konkurencji 
grupowych tj. w przypadku piłki ręcznej, jest potencjał. Dlatego 
kibicujemy i trzymamy za nich mocno kciuki. 

Rozmawiał:: Jarek Bzowy 

Osina

Wyremontują drogi i kanalizację
Firma z Reska „Zubwit Mętlowie” wyremontuje drogi wewnętrzne w Osinie, które zosta-
ły przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 900 
000 zł, jednak ANR dofinansuje to zadanie kwotą ponad 700 000 zł. Proce rozpoczną się 
20 sierpnia 2016 roku. 

W poniedziałek (1 sierpnia), 
wójt Krzysztof Szwedo podpisał 
umowę z firmą „Zubwit Mętlowie”.

Całkowita wartość inwestycji 
po przetargu wyniosła ponad 900 
000 zł, z czego gmina Osina otrzy-
ma dofinansowanie z Agencji Nie-
ruchomości Rolnej, gdyż po ne-
gocjacjach wójta z dyrektorem 
ANR w Szczecinie, gmina przejęła 
sieć dróg wewnętrznych. Właśnie 
z tego tytułu ANR dofinansuje I 
etap zadania w wysokości 325 100 
zł oraz II etap kwotą 427 500 zł. 

Oprac: KR Całkowity koszt remontu dróg oraz kanalizacji deszczowej ma wynieść 900 000 zł

Drogi wewnętrzne na tzw. starym osiedlu, zostaną w ciągu 4 miesięcy wyremontowane

@    Ludzie listy piszą  @ 
Jeszcze o kładkach 
Przeczytałem we wtorkowym wydaniu opinię Czytelnika i odpowiedź Pana Prezesa koła 
PZW w temacie kładek wędkarskich, które to za zgodą Zarządu Koła mogą budować lu-
dzie nad jeziorami. Podobał mi się sposób wyłożenia czy przedstawienia racji przez Czy-
telnika, natomiast odpowiedź Prezesa była co najmniej płytka i „zbywająca” temat.

Prawo wodne wyróżnia dwa ro-
dzaje tych urządzeń czyli pomo-
stów/kładek - związane na stałe z 
gruntem i nie związane. Jedne na-
zywane będą urządzeniami wod-
nymi, drugie ruchomymi. 

Teraz kwestia korzystania wła-
sności. Pomost, kładka zarówno 
ta będąca urządzeniem wodnym, 

jak i ta tzw. ruchoma, jest wła-
snością prywatną tylko i wyłącz-
nie wtedy, gdy jest obiektem posta-
wionym w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej tj. ośro-
dek wczasowy, marina, gospo-
darstwo agroturystyczne itp... Je-
śli chcemy korzystać z takich kła-
dek, pomostów musimy dostoso-
wać się do wymogów stawianych 
przez prowadzącego działalność 
gospodarczą. Może się zdarzyć, że 
dla celów wędkarskich taki obiekt 
nie będzie udostępniany. 

I teraz w związku z tym co na-
pisałem, zacytowałem oraz na-
pisał ww. czytelnik, proszę Sza-
nownego Pana Prezesa koła PZW 
o podanie podstawy budowania 
tych kładek przez wędkarzy na je-
ziorach w okolicy Nowogardu (np. 

Olchowo czy Nowogardzkie). Bar-
dzo bym prosił o merytoryczne i 
podparte przepisami uzasadnie-
nie. 

Ponadto proszę o wyjaśnie-
nie zagadnienia odpowiedzialno-
ści z tytułu zaistnienia nieszczę-
śliwych wypadków. Ktoś wszedł 
na pomost, złamał nogę, nastą-
piły komplikacje, człowiek ów po-
winien dochodzić zadość uczynie-
nia od właściciela wody czy wła-
ściciela kładki? Nie wspomnę już 
o trwałym uszczerbku na zdro-
wiu i rencie inwalidzkiej. Czy Pan 
Prezes też odpowie spłycając te-
mat, np. mógł nie wchodzić? No 
ale wszedł..., bo w świetle tego co 
było napisane ustępował miejsca 
„właścicielowi”. 

Pozdrawiam redakcję Dziennika 
Nowogardzkiego i czytelników.

Jedna z kładek znajdujących się nad 
nowogardzkim jeziorem
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Czy będzie zmiana na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 1?

Jednak konkurs 
Kuratorium Oświaty negatywnie zaopiniowało wniosek gminy Nowogard o  bezkonkursowe przedłużenie kadencji dla dyrektorki Przedszko-
la nr 1 w Nowogardzie, Jolanty Bielskiej. Tym samym odbędzie się konkurs na to stanowisko.

 Przypomnijmy, że z końcem 
roku szkolnego dobiegły końca 
kadencje trzech dyrektorów pla-
cówek oświatowych z Nowogar-
du tj. Leszka Beceli, dyrektora Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Piotra Kazuby, dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 3 oraz Jolan-
ty Bielskiej, dyrektor Przedszkola 
nr 1 przy ul. Żeromskiego. Gmi-

na wszczęła procedurę bezkon-
kursowego przedłużenia kaden-
cji dla tych dyrektorów. Zgodnie 
z przepisami nowogardzcy urzęd-
nicy zwrócili się z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na skorzystanie 
z takiego trybu do Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, co jest wy-
magane przepisami o systemie 
oświaty. W przypadku L. Beceli i 
P. Kazuby, Kuratorium przychy-

liło się do wniosku gminy, o czy 
już informowaliśmy. Negatyw-
nie za to zaopiniowało wniosek w 
sprawie J. Bielskiej. Nieoficjalnie 
wiadomo, że Kuratorium oparło 
się na opinii Rady Pedagogicznej 
Przedszkola nr 1, która  negatyw-
nie odniosła się do przedłużenia 
kadencji dla J. Bielskiej. 

-Dla nas to wiążące, bo w takich 
przypadkach, zgodnie z przepisa-
mi o oświacie, stanowisko organu 
prowadzącego i Kuratorium musi 
być spójne  – mówi Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka, sekretarz gminy 
Nowogard. 

Dlatego też gmina musia-
ła ogłosić konkurs na dyrektor-
ka Przedszkola nr 1. Zgodnie z 
ogłoszeniem, oferty od kandyda-
tów są przyjmowane do 16 sierp-
nia w UM Nowogard. To oznacza, 
że konkurs nie odbędzie się wcze-
śniej niż po 20 sierpnia. 

Wydłużył termin...
Dziwne rzeczy dzieją się na-

tomiast w przypadku konkur-
su na dyrektora Gimnazjum nr 

3 na Osiedlu Bema. W ostatnich 
dniach Burmistrz wydał zarzą-
dzenie o przedłużeniu terminu 
na składanie dokumentów przez 
kandydatów z 3 na 10 sierpnia. 
Nieoficjalnie wiadomo, że podjął 
taką decyzję, aby dać więcej cza-
su na skompletowanie brakują-
cych  dokumentów przez jednego 
z kandydatów, będących od po-
czątku jego faworytem. 

Przypomnijmy, że konkurs na 
to stanowisko powinien zostać 
rozstrzygnięty do końca czerw-
ca, kiedy to minął 10 miesięcz-
ny okres powierzenia funkcji p.o. 
dyrektora Bogdanowi Sobolew-
skiemu,  przez R. Czaplę.  Bur-
mistrz  zwlekał z wyznaczeniem 
daty konkursu wchodząc w koli-
zję z  przepisami o oświacie  i zro-
bił to dopiero po interwencji Ku-
ratora Oświaty. 

Podobnie jak w przypadku 
konkursu na dyrektora Przed-
szkola nr 1, tak i w Gimnazjum 
nr 3 nowego dyrektora poznamy 
najwcześniej za dwa, trzy tygo-

dnie. Nieoficjalnie wiadomo, że o 
stanowisko to będzie się ubiegało 
przynajmniej dwóch kandydatów, 
pracowników szkoły, w tym, m. 
in. B. Sobolewski, który z nada-
nia R. Czapli w minionym roku 
szkolnym kierował placówką. To 
ten sam nauczyciel, który jak się 
później okazało zdaniem gole-
niowskiej prokuratury, bezpod-
stawnie oskarżył byłą już dyrek-
tor Gimnazjum nr 3, Irenę Jusz-
czuk o mobbing, by później za-
jąć jej miejsce. Natomiast w maju 
tego roku Kuratorium Oświaty 
ze Szczecina, po kontroli w szko-
le, jakiej dokonało na wniosek sa-
mych nauczycieli, wykazało, że B. 
Sobolewski w nienależyty sposób 
nadzorował realizację podstawy 
programowej, poprzez niewłaści-
we rozpisywanie zastępstw. 

Czy te dwie sytuacje wpłyną na 
ewentualny wybór nowego dyrek-
tora Gimnazjum nr 3, przekona-
my się już wkrótce. 

MS

Czy w Przedszkolem nr 1 przy ul. Żeromskiego od września będzie kierował nowy 
dyrektor

Cytaty tygodnia

Nawet koń by się nie uśmiał
Jak się okazuje mamy wokół literatów na których talencie się jeszcze świat nie poznał. DN 
jednak nie może pozwolić aby takie perełki  się marnowały, dlatego – promujemy obywate-
li  internetowych pisatieli!

- Zaj…sta wioska ta Długołęka, or-
ganizuję drugi raz spotkanie i nikt nie 
przychodzi (na pierwsze przyszła 1 
osoba). –  to pisze publicznie sam Ja-
cek Jankowski, sołtys Długołęki ( wy-
raz  zaj…sta u sołtysa był oczywiście  
w pełnej swojej krasie czyli bez skró-
tu).  Ponadto sołtys  poirytowany bra-
kiem społecznego zrozumienia  dla 
swoich niewątpliwie genialnych po-
mysłów (bal PRL-u?), napisał jeszcze 
więcej np:

 Wyszomierz nie został zepsuty 
PGR'em –  to kolejne twierdzenie soł-
tysa  w ramach diagnozowania, dla-
czego w Długołęce nie chodzą na ze-
brania do Jankowskiego, a w  Wyszo-

mierzu chodzą na zebrania zwołane 
przez tamtejszego sołtysa Kanię. Aby 
sprawiedliwości stało się zadość, soł-
tys Jankowski stwierdza także – Infor-
muję, że od dzisiaj nie będę potwier-
dzał żadnych upoważnień do OPS w 
sprawie odbioru pieniędzy z OPS.

Tak więc sołtys sięgnął do bogac-
twa mądrości ludowej i w myśl  po-
wiedzenia, Jak Kuba  Bogu tak Bóg 
Kubie zamknął krótko i węzłowa-
to  temat  nie informując przy tym 
czy rezygnacja z wykonywania części 
obowiązków sołtysa oznacza rezygna-
cję z funkcji sołtysa.  My zaś ze swojej 
strony z przykrością musimy wymie-
rzyć ludową sprawiedliwość sołtyso-

wi Jankowskiemu i za publiczne uży-
wanie wulgarnych wyrazów pozbawić 
go godności wychowawcy młodzieży. 
Godność tę nadaliśmy sołtysowi (jak 
się okazuje zbyt lekkomyślnie) w po-
przednim wydaniu DN pisząc  o za-
daniach stojących przez S.P. w Dłu-
gołęce:  

- Ostatni dostępny wynik za rok 
2015 egzaminu końcowego szóstokla-
sistów wyniósł w Długołęce zaledwie 
47,25 pkt. i był najgorszy w gminie. 
Istotnie odbiegał on od średniej gmin-
nej 59,17, nie wspominając już o róż-
nicy do średniej w powiecie (62,27), 
czy kraju (67). Taka sytuacja to więc 
wielkie wyzwanie dla miejscowej spo-
łeczności włącznie z dyrekcją szkoły, 
sołtysem i proboszczem.

Z oczywistych w tej sytuacji powo-
dów wykreślamy sołtysa Jankowskie-
go z zacnego grona,  szczególnie od-
powiedzialnych za edukację dzieci i 
młodzieży w Długołęce czyli z grona 
dyrekcji szkoły i proboszcza – mło-
dzież bowiem należy chronić przed 
złym towarzystwem, między innymi 
takim co z języka polskiego czynią 
tzw. „łacinę” brukową.                          

red

Takie zdjęcie umieścił sołtys J. Jankowski, jako określenie kondycji społeczeństwa w Długołęce

Pomóżmy Sobie
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę 
   z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- potrzebuję pilnie opału, pralki automatycznej, 
   segment kuchenny,
   pokojowy, dywan pokojowy -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe 
   dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. 
   Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół 
  tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers 
    – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia
   i spania – 517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
- Oddam: telewizor – 662 577 147
- Potrzebne są nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii go-

spodarczej dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy 
wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

- Oddam: wózek spacerowy dziecięcy, huśtawkę stojącą dla ma-
łego dziecka, szklany stolik pod telewizor, ławę, klatkę dla myszki, 
klatkę dla chomika i klatkę dla papugi. Tel: 606 992 419

- Oddam biurko pod komputer – tel. 501-549-818
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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Nasz felieton

Nie jestem w stanie walczyć o 
"ładniejszą Polskę”

Tytuł dzisiejszego felieto-
nu to cytat z wypowiedzi, ja-
kiej udzielił w tych dniach Fi-
lip Springer znany dzienni-
karz, autor książek o architek-
turze m.in. „Wanna z kolum-
nadą” czy najnowszej (na ryn-
ku ukaże się w połowie wrze-
śnia) „Miasto-archipelag”. Ru-
ina architektoniczna w zakre-
sie estetyki zarówno przestrze-
ni będącej domeną budowla-
nego władztwa  publicznego,  
jak i tej wypełnionej przez pry-
watne inwestycje, to niewątpli-
wie dorobek PRL-u. W zasa-
dzie to dorobek ideologii, któ-
ra z brzydoty budowli uczyni-
ła najwyższy wyraz cnoty pro-
letariackiego ubóstwa. Pozo-
stawiła ona po sobie nie tylko 
szkarady osiedli wielkiej płyty, 
ale także  prymitywne z braku 
dostępu do materiałów i pro-
jektów (także często szkodliwe 
zdrowotnie), równie brzydkie 
tzw.  jednorodzinne budownic-
two mieszkaniowe. Przestrzeń 
wokół nas została zdewastowa-
na nie tylko poprzez wygląd i 
byle jakie usytuowanie  i nowo-
-powstałych obiektów, ale tak-
że poprzez zaniedbanie archi-
tektonicznych reliktów prze-
szłości, które uchowały się po 
zniszczeniach wojennych. Wy-
jątkiem były tu wybrane obiek-
ty czy fragmenty niektórych 
miast, które miały stanowić 
dowód dla świata cywilizacyj-
nego poziomu i wyrafinowane-
go gustu wszechwładnej wów-
czas rasy komuszych panisk, 
czyli sekretarzy partyjnych 
różnych szczebli. Wyjątkiem 
była też substancja budowla-
no -architektoniczna chronio-
na wielkim wysiłkiem przez 
Kościół. Ten zresztą przez tam-
te lata (o czym wielu dzisiaj za-

pomniało) był swoistym ku-
stoszem wielu dziedzin kul-
tury wolnego narodu. Świa-
dome zerwanie  przez rządzą-
cych z przestrzenią z przeszło-
ścią, jako obcą ideowo w dzie-
dzinie architektury i urbanisty-
ki, miało szczególnie niszczą-
cą siłę. Ale nie tylko zostawiła 
ona ruinę i brzydotę architek-
toniczną wokół nas. Pozostawi-
ła trudne do odbudowy w cią-
gu nawet kilku pokoleń znisz-
czenie wewnątrz nas, czyli po-
wszechne  spospolicenie gustu 
i utratę wrażliwości estetycz-
nej. I o tym pisze między inny-
mi cytowany na wstępie Filip 
Springer. Ten reporter i dzien-
nikarz od lat uprawia specy-
ficzny rodzaj podróży. Dociera 
do budynków, które szczegól-
nie zwracają jego uwagę. Bo są 
"niedoskonałe", z jakichś powo-
dów wykluczone, albo za chwi-
lę zostaną zburzone (cyt z wy-
wiadu w ONET). Ukończył  na 
Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu archeolo-
gię z antropologią kulturową). 
Pracował dla Polskiej Agencji 
Fotografów Forum, publiko-
wał m.in. w tygodnikach „Po-
lityka” i „Przekrój”. Jest stypen-
dystą Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz pro-
gramu „Młoda Polska” Naro-
dowego Centrum Kultury. Jego 
debiut literacki (reportaż Mie-
dzianka, Historia znikania) 
znalazł się w finale Nagrody 
im. Ryszarda Kapuścińskiego. 
Za Reportaż Literacki, w finale 
Nagrody Literackiej Nike 2012 
oraz był nominowany do Na-
grody Literackiej Gdynia 2012. 
W 2013 został nagrodzony Me-
dalem Młodej Sztuki. Jest także 
autorem fotoreportaży: Miało 
być ładnie; Płacz nad rozlanym 
miastem (2009); Nie ma jezio-
ra (2010). Mieszka i pracuje 
w Warszawie. Wracając do te-
matu głównego – dlaczego, jak 
twierdzi Filip Springer - Polska 
jest brzydka jak noc? Oto pró-
ba odpowiedzi, jaką stara się 
udzielić sam autor tej tezy:

-To bardzo trudne do wytłu-
maczenia. Podejrzewam jednie 
(bo nie chciałbym tutaj uzurpo-
wać sobie prawa do ostateczne-
go rozstrzygania), że nie mamy, 
po prostu, zakorzenionego, wy-

kształconego takiego myśle-
nia krajobrazem jak, chociaż-
by, Niemcy, Norwegowie, Fran-
cuzi… Ale nie tylko oni. Po tym, 
jak wyglądają tamtejsze mia-
sta, przedmieścia, wsie widać, 
że ich mieszkańcy mają coś ta-
kiego, jak poczucie estetyki. Od-
robili o wiele więcej lekcji w tym 
zakresie niż my. To, jak wygląda 
nasz kraj, jest wynikiem tego, że 
tak właśnie czujemy przestrzeń. 
I to my, Polacy, chcemy, aby tak 
właśnie wyglądał. Z badania 
CBOS-u sprzed paru lat, któ-
re przywołuję w książce "Wan-
na z kolumnadą", wynika, że 82 
proc. z nas deklaruje, że żyje w 
przestrzeni, co do której nie ma 
zastrzeżeń natury estetycznej. 
Jestem prawie pewien, że nie 
mamy drugiego, tak wysokiego 
współczynnika zadowolenia na-
rodu w innych dziedzinach.

I tutaj Springer dotyka isto-
ty sprawy - nie ma proble-
mu brzydoty przestrzeni wo-
kół nas nie dlatego, że ta brzy-
dota nie dominuje, ale dlate-
go, że nie jesteśmy jej w stanie 
dostrzec, straciliśmy jako spo-
łeczeństwo zmysł  identyfiku-
jący szkaradę architektonicz-
ną i byle - jakość urbanistycz-
ną. I nie zmienia w tym zakre-
sie generalnego wniosku fakt, 
że po komunie wiele się zmie-
niło na lepsze, że architekci po-
zostają już w kraju, ponieważ 
mają tutaj co robić – odbudo-
wanie jakości przestrzeni musi 
odbywać się bowiem długo i 
z nakładem olbrzymich środ-
ków, ale zwłaszcza te środki nie 
mogą być marnowane. Jednak 
los, jaki w samorządach spoty-
ka ustawę krajobrazową (o tym 
jeszcze będziemy pisać), poka-
zuje, że tematyka jakości na-
szego otoczenia i krajobrazu to 
nadal sprawa  ostatniej kolej-
ności zarówno dla rządzących 
„na górze”, ale także tych „na 
dole” czyli radnych i burmi-
strzów itp. . Kondycja zaś tych 
„na dole”, to  uśredniony obraz 
całego społeczeństwa. A jaki to 
obraz? Nie jestem w stanie wal-
czyć o "ładniejszą Polskę"- pi-
sze Springer. Nie chcę. Pogo-
dziłem się z tym.

Marek Słomski

Wygrał ze szpitalem 
w Nowogardzie 
Nie można powiedzieć, że całość umowy zawartej przez 
szpital z lekarzem nie podlega ujawnieniu ze względu 
na naruszenie jego prywatności. Co najwyżej należy 
ograniczyć dostęp do niektórych informacji zawartych 
w kontrakcie – stwierdził WSA w Szczecinie w ustnym 
uzasadnieniu wyroku.

Zapytałem Samodzielny 
Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie o kilka informacji, 
w tym m.in. o udostępnienie 
skanów kontraktów z lekarzami, 
pracującymi w szpitalu na dzień 
złożenia wniosku.

Szpital – ujawnienie 
kontraktów może naruszyć 

dobra osobiste lekarzy
Szpital w Nowogardzie 

odmówił w całości 
udostępnienia kontraktów 
z lekarzami. W decyzji z 25 
lutego 2016 r. stwierdzono, że:

-przepisy ustawy [o dostępie 
do informacji publicznej – 
przyp. BW] muszą ustąpić 
pierwszeństwa ustawie (…) o 
ochronie danych osobowych (…)

(…) Ujawnienie przez SPSR w 
Nowogardzie (pracodawcę) bez 
zgody lekarzy kontraktowych 
(pracownika) treści zawartego 
kontraktu może stanowić 
naruszenie dobra osobistego w 
rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu 
cywilnego. Z treści kontraktów 
będą wynikały dane personalne 
poszczególnych lekarzy, które 
to dane należące do kategorii 
dóbr osobistych i są chronione 
przepisami Kodeksu cywilnego

Zdaniem szpitala lekarze nie 
pełnią funkcji publicznych, 
więc nie można ograniczyć 
ich prawa do prywatności ze 
względu na art. 5 ust. 2 zd. 2 
ustawy o dostępie do informacji 
publicznej

Skarga – umowy zawierane 
przez podmioty publiczne są 

jawne
Złożyłem do WSA w 

Szczecinie skargę i wskazałem, 
że obecnie wiele instytucji 

publicznych ujawnia umowy 
cywilnoprawne, które zawiera. 
Co więcej – część z nich 
publikuje te informacje w 
internecie jako tzw. rejestry 
umów.

Sieć Watchdog
Do udziału w postępowaniu 

zgłosiła się Sieć Watchdog. 
Wskazała, że nie może budzić 
wątpliwości, że kontrakty z 
lekarzami stanowią informację 
publiczną. W piśmie wskazano 
także, że:

Nie oznacza to, że kontrakty 
z lekarzami muszą zostać 
udostępnione bez jakichkolwiek 
ograniczeń dostępności 
konkretnych informacji. O 
ile nie można wykluczyć, że 
pewne informacje zawarte w 
umowie mogą naruszyć np. 
prywatność lekarza tudzież 
tajemnicę przedsiębiorcy (np. 
informacje o adresie jego 
zamieszkania, numeru PESEL, 
etc.), o tyle nie można uznać, 
że cała treść umowy narusza 
dobra prawne wskazane przez 
SPSR. Z pewnością wyłączenie 
a priori wszystkich umów w 
całości jest zbyt ekstensywnym 
ograniczeniem prawa do 
informacji publicznej.

W ocenie Stowarzyszenia 
nie budzi wątpliwości, że 
ujawnienie skanu umowy, w tym 
kwoty, na jaką opiewa oraz jej 
treści, co do zasady nie narusza 
art. 5 ust. 2 UDIP. W tym 
miejscu należy przypomnieć, 
że SPSR jest publiczną 
placówką medyczną. Nie ulega 
wątpliwości, że zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i 
warunków zdrowotnych 
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POMYŚL O INDYWIDU-
ALNYM UBEZPIECZENIU 
DZIECKA. Rodzice decydu-
ją. Zapewnij sobie spotkanie 
z konsultantem. 601 493 880 

Lepiej zadbaj teraz!

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Dyrektor NZOZ meDICAl CAre pisze do DN

Kolejne wystąpienie w sprawie 
odwołania Lidii Bogus
Poniżej prezentujemy list w sprawie odwołania ze stanowiska prezesa Fundacji Zdrowie 
w Nowogardzie, tym razem nadesłanym przez Jacka Matusiaka, dyrektora  NZOZ MEDI-
CAL CARE w Szczecinie. Jak przeczytacie Państwo poniżej, dyrektor w imieniu całej za-
łogi placówki wyraża zaniepokojenie decyzją, jaką podjęła Rada Fundacji. Przypomnij-
my, że jest to już drugi list o podobnym wydźwięku. Przed tygodniem opublikowaliśmy 
oświadczenie autorstwa Pań, które korzystały z badań profilaktycznych organizowanych 
przez Fundację, w którym jego autorki wyraziły kategoryczny sprzeciw wobec odwołania 
z funkcji prezesa L. Bogus.

Szanowni Państwo
W związku z otrzymaną infor-

macją o odwołaniu Pani Lidii Bogus 
z funkcji Prezesa Fundacji Zdrowie 
w Nowogardzie, wyrażam swój głę-
boki niepokój.

Pani Lidia Bogus od wielu lat po-
święcała się działając na rzecz zdro-
wia kobiet. Docierała do ich miejsca 
zamieszkania czasami nawet do od-
ległych wiosek edukując kobiety na 
temat ich zdrowia, problemów zdro-
wotnych oraz działań profilaktycz-
nych, które mogą zapobiec negatyw-
nym skutkom zdrowotnym.

Współpracowała z naszym ośrod-
kiem przez wiele lat, poświęcając 
swój własny czas aby kobiety mo-
gły mieć wykonane kompleksowe 
badania profilaktyczne (mammo-
grafia, usg, konsultacja lekarska). 
Od roku 2008 zostało przebadanych 
4050 pacjentek z gminy oraz miasta 
Nowogard.  W wielu przypadkach 
pozwoliło to na wczesne wykrycie 
zmian chorobowych, których było 
168, a tym samym szybkie podję-
cie dalszej diagnostyki i leczenia, co 
skutkowało uratowaniem wielu żyć.

Pani Lidia Bogus angażowała się 
w kontakty z lekarzami z którymi 
ustalała szybkie terminy dalszego 
postępowania terapeutycznego. W 
postępowaniu standardowym wyko-

nuje się pacjentkom wyłącznie ba-
danie mammograficzne, natomiast 
dzięki działaniom Pani Prezes do-
datkowo w ramach współpracy wy-
konywano badanie USG piersi oraz 
konsultację lekarską u każdej pa-
cjentki, co pozwalało na komplekso-
wą ocenę stanu zdrowia pacjentki. 
Było to nieocenione ze względu na 
to, że pacjentka w jednym momen-
cie miała pełną diagnostykę. Ponie-
waż okres od momentu uzyskania 
informacji o zmianie nowotworowej 
w piersi do jej potwierdzenia czy za-
negowania jest szalenie trudny, stre-
sujący i destruktywny zarówno dla 
pacjentki jak i jej rodziny.

Pani Prezes otaczała wszech-
stronną opieką kobiety u których 
były zmiany chorobowe, co jest bar-
dzo istotne w tak trudnym okresie 
dla kobiety i jej rodziny.

Naszym zdaniem dzięki jej dzia-
łaniom wielu kobietom zostało ura-
towane życie. Dlatego też, odwoła-
nie tak cennej i kompetentnej osoby 
musi budzić niepokój nie tylko nasz, 
ale także mieszkańców z gminy No-
wogard.

Ja jako dyrektor placówki me-
dycznej wraz z zespołem lekarskim, 
którzy współpracowaliśmy z Funda-
cją Zdrowie jesteśmy bardzo zanie-
pokojeni dalszym działaniom pro-

filaktycznym w zakresie raka pier-
si u kobiet, ponieważ uważamy, że 
nie będzie takiej drugiej osoby, któ-
ra tak zmotywuje kobiety aby pod-
dały się badaniom profilaktycznym.

Należy pamiętać o tym, że rak 
piersi jest jednym z głównych zabój-
ców kobiet. Tylko zrozumienie pro-
blemu przez osoby odpowiedzial-
ne za ich zdrowie może tę sytuację 
zmienić.

Wyrażamy wolę dalszej współ-
pracy w kwestii opieki profilaktycz-
nej nad mieszkankami Nowogardu 
i okolic, jednakże jest to uwarunko-
wane faktem, że z Państwa strony 
będziemy współpracować z Panią 
Lidią Bogus, jako osobą doświad-
czoną, sprawdzoną i wiarygodną.

Liczymy na zrozumienie wagi 
problemu oraz Państwa poczucie 
odpowiedzialności za zdrowie ko-
biet. Mamy nadzieję, że podejmiecie 
Państwo taką decyzję, która pozwoli 
kobietom korzystać w dalszym cią-
gu z tak dobrze zorganizowanej dia-
gnostyki oraz opieki Pani Lidii Bo-
gus, gdy zajdzie taka potrzeba.

Z poważaniem
Jacek Matusiak

Od redakcji:
Przypomnijmy, że Lidia Bogus 

została odwołana, kilkanaście dni 
temu z funkcji prezesa nowogardz-
kiej Samorządowej Fundacji Opie-
ki Medycznej „Zdrowie” decyzją  
trzech na czterech (piąty vakat) 
członków Rady Fundacji tj.: Jana 
Tandeckiego, Anny Wiąz i Mie-
czysława Laskowskiego.  Nowy 
prezes Fundacji ma być powoła-
ny w drodze konkursu.

Foto-pstryk 

Nietypowe ogórki 
Widoczne na zdjęciu, nieco egzotyczne ogórki wyrosły w szklarni 

Anny i Kazimierza z Dobrej. Nasi czytelnicy postanowili podzielić się 
z redakcją nietypowym plonem tych cenionych przez wszystkich wa-
rzyw. Dwa warzywa, nie dość że nieco zaskakują wielkością, to ponad-
to wyróżniają się jasnym kolorem. Wyglądają tak, jakby były pozba-
wione skórki. Niestety hodowcy nie zdradzili nam, czy ogórki smako-
wały już całkiem normalnie, czy też poza swoją budową i wyglądem 
zaskoczyły też oryginalnym smakiem…

W TYCH DNIACH ODeSZlI ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Łucja Żywicka: lat 92, zmarła 07.08.2016r., pogrzeb odbędzie się 

09.08.2016r., o godz. 14:00 Msza św. w kościele w Lestkowie, pochó-
wek na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

OGŁOSZeNIe

obywateli jest jednym z 
podstawowych zadań państwa, 
a waga jaką mu się nadaje 
podkreśla konstytucyjne prawo 
każdego do ochrony zdrowia, 
o którym stanowi art. 68 ust.1 
Konstytucji RP.

Z tego powodu niezwykle 
istotne znaczenie ma 
umożliwienie sprawowania 
mieszkańcom i mieszkankom 
społecznej kontroli nad 
działalnością szpitala. 
Wykonywanie przez lekarzy 
świadczeń, których dotyczą 
umowy, ma wpływ na zdrowie 
i życie pacjentów. W związku 
z tym należy umożliwić 
społeczeństwu uzyskanie 
informacji o tym, na jakich 
warunkach ci lekarze wykonują 
zadania publiczne z zakresu 
bezpieczeństwa zdrowotnego.

WSA w Szczecinie na mocy 
postanowienia z 28 lipca 2016 
r. dopuścił stowarzyszenie do 
udziału w postępowaniu.

Na rozprawie Sieć Watchdog 
reprezentował adwokat Paweł 
Zacharzewski. Zwrócił uwagę 
na znaczenie dostępności 
umów, co jest związane z 
gospodarowaniem publicznymi 
środkami. Podkreślił także, 
iż choć jawność pewnych 
danych sensytywnych może 
być ograniczona, to kontrakty 
składają się przede wszystkich z 
takich treści, które na ochronę 
nie zasługują.

Sąd – nie ma podstaw do 
odmowy udostępnienia całej 
umowy

Sędzia sprawozdawca w 
ustnym uzasadnieniu wyroku 
wskazała, że w niniejszej 

sprawie nie było problemem 
uznanie kontaktów z lekarzami 
za informację publiczną.

Organ, realizując wniosek 
o udostępnienie informacji 
publicznej, powinien 
wypowiedzieć się co do treści 
samego kontraktu, nie można 
z góry założyć, że cała umowa 
podlega ograniczeniu, co 
najwyżej pewne informacje. W 
takiej sytuacji udostępnienie 
kontaktów jest możliwe poprzez 
tzw. anonimizację. Organ 
winien wskazać, że ujawnienie 
określonej części umowy 
naruszałoby prywatność w 
określony sposób. Z tego 
powodu nie jest możliwa 
odmowa udostępnienia 
kontraktów w całości.

W końcu szpital powinien 
– zdaniem sądu – ustalić, 
czy przynajmniej niektórzy 
z lekarzy nie są osobami 
pełniącymi funkcje publiczne, 
bo wówczas ograniczenie 
jawności miałoby mniejszy 
zakres.

Wobec tego wniosek zostanie 
rozpatrzony ponownie przez 
nowogardzki szpital. Można się 
spodziewać, że znowu placówka 
wyda decyzję administracyjną 
o odmowie udostępnienia 
informacji. Choć ciekawi, jaki 
zakres informacji będzie ona 
obejmować.

Warto przypomnieć o 
prowadzonym przez Sieć 
Watchdog monitoringu 
jawności szpitali.

Bartosz Wilk
 Goleniów 

Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska 
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Reklama

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Z OKAZJI 80 URODZIN   

LEOKADII TRACZ
Szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i 

szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słoń-
ca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu

SKŁADAJĄ DZIECI Z RODZINAMI

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

Wydawnictwo

spółka z o.o.

DRUKARNIA PRASOWA

Dziennik Nowogardzki
Dziennik Stargardzki
Nowe 7 Dni Gryfina

Nowy Tygodnik Łobeski
Dziennik Powiatu Kamieńskiego

Tygodnik Policki
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Spotkanie z niezwykłym pielgrzymem…

Z Kazania przez Nowogard do Berlina! 
Wojtek Jakowiec, niegdyś więzień nowogardzkiego ZK, dziś pielgrzym i pracownik Fundacji Św. Brata Alberta w Świnoujściu, zatrzymał się w Nowogardzie, 
by najpierw pomodlić się na Mszy wieczornej w parafii  pw. Wniebowzięcia NMP, a następnie złożyć kwiaty na mogile zmarłego w 2010 roku Proboszcza 
ks. Grzegorza Zakliki. Nowogard znalazł się na trasie jego kolejnej pieszej pielgrzymki, której trasa prowadzi z Kazania w Rosji do Berlina. 

4 maja 2007 r. wyszedł na 
wolność po 9 latach i trzech 
miesiącach kary więzienia. 
Prosto spod bramy Zakładu 
Karnego w Nowogardzie, 
poszedł w swoją pierwszą 
samotną pielgrzymkę do 
Lichenia. Dwa lata później, 
w drugą rocznicę wyjścia na 
wolność, poszedł z parafii p.w. 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Szczecinie, parafii jego 
dzieciństwa i pierwszej 
Komunii Świętej oraz Chrztu, 
do polskiej Ostrej Bramy, czyli 
do Sanktuarium w Skarżysku-
Kamiennej. Rok później 
pielgrzymował już do tej 
historycznej Ostrej Bramy w 
Wilnie, także z parafii MBO przy 
ul. Słowiczej w Szczecinie. Ale 
jego najważniejszymi trasami 
było przejście z Łodzi do Rzymu 
z obrazem Jezusa Miłosiernego 
oraz z Fatimy do Asyżu. Podczas 
tej ostatniej pielgrzymki w 
tej samej intencji szły do św. 
Franciszka trzy osoby: jedna z 
Jerozolimy, druga z Moskwy i 
pan Wojtek z Fatimy. 

 Tyle o panu Wojtku, który 
na trasie swojej kolejnej 
pielgrzymki, zatrzymał się 
również w Nowogardzie. 

 – Panie redaktorze w tym 
roku, może pan mi nie uwierzy, 
przeszedłem na swoich nogach 
około 20 tys. km. Dlatego 
jestem już zahartowany i 
do tegorocznej pielgrzymki 
wyszedłem aż z miasta Kazań w 
Rosji i idę już ponad 2 miesiące 
- mówi pan Wojtek, z którym 
rozmawiam na ławce, tuż przy 
Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP.  - Paradoksem jest fakt, 
że ja nie mam odpowiedzi, 
jak sobie radzę w czasie takiej 
pielgrzymki. Po prostu idę i 
już. Błogosławieństwo jest tak 
tu wielkie i ja je czuję, że nie 
przejmuję się tym, co może mnie 
czekać na drodze. Dlatego ja i 
moi kompani idziemy. Grzegorz, 
mój kolega i ojciec Franciszkanin 
z Łodzi, musieli wrócić do swoich 
obowiązków, ale ja zostałem i 
idę, i mam zamiar dojść do celu 
na 15.08, do samego Berlina do 
Katedry. 

Pytam dlaczego akurat 15 
sierpnia, dlaczego ta data jest 
tak ważna? 

- Z prostego powodu- 
odpowiada pan Wojtek i dodaje: 
Jest to Święto, przypadające 
15 sierpnia, Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny - 

dawniej obchodzono, jako dzień 
Matki Bożej Dożynkowej. A ta 
parafia tu w Nowogardzie jest 
właśnie pod tym wezwaniem. To 
nie jest tak, że idę sam, bo w tym 
czasie idzie jeszcze kilku innych 
pielgrzymów moich kolegów, z 
którymi mam nadzieję spotkać 
się właśnie w Berlinie.

Pielgrzymowanie na tak duże 
odległości wymaga ogromnej 
determinacji, motywacji i 
wiary. Pan Wojtek przyznaje, że 
czerpie je w poszukiwaniu Boga, 
którego odnajduje w różnych 
miejscach. 

- Motywacją jest to, by szukać 
pana Boga w różnych miejscach 
na świecie i poczuć jak jego 
moc wlewa się do naszych serc. 
Dlatego mój szlak widzie nie 
tylko przez Polskę, ale i Europę, 
bo właśnie przeszedłem już 
Rosję, Łotwę, Estonię, Litwę i 
teraz Polskę, i za parę dni wejdę 
na terytorium Niemiec, by 
dotrzeć do Berlina. W miesiąc 
przechodzę z kolegami około 
1000  tys. km i jest to bardzo 
średni wynik. A dotychczasowy 
mój rekord to 52 km, które 
przeszedłem w ciągu jednego 
dnia. Dziś, a właściwe w dniu 
dzisiejszym, przeszedłem tylko 
25 km, których szlak doprowadził 
mnie tu do waszego Nowogardu. 

Słuchając spytałem, czy 
ktoś mu pomaga podczas jego 
pielgrzymki? Bez zastanowienia 
odparł, że Pan Bóg i jego 
opatrzność i dobrzy ludzie, 
kapłani, którzy wspierają go 
poprzez udzielenie mu noclegu 
czy ugoszczenia w domu, by 
wspólnie zjeść posiłek przy 
stole. 

Panie Wojtku, ale taka 
wyprawa to również obciążenie 
finansowe? Zgadza się? 

-Tu również przychodzą mi 
z pomocą dobrzy ludzie, którzy 
dadzą mi jakiś datek na jedzenie 
czy picie. Śpię u ludzi lub na 
plebaniach. Ale mam ze sobą 
namiot na wypadek, gdybym nie 
miał się gdzie zatrzymać. Może 
pan mi nie wierzyć, ale w Polsce 
jeszcze w namiocie nie spałem, 
bo zawsze schronienia udzielali 
mi duchowni na plebaniach lub 
w zajazdach, gdzie przyjmowano 
mnie za darmo lub za 
symboliczną zapłatę. Kieruje 
się pan jakimiś wartościami, by 
dojść do celu? Towarzyszą panu 
jakieś intencje? 

- Bez wartości inaczej takie 
pielgrzymki nie miałyby sensu? 

Dlatego ja wybrałem sobie 
prymaty cywilizacji miłości 
naszego św. Jana Pawła II, 
który powiedział: człowiek 
przed rzeczą, etyka przed 
techniką, miłosierdzie przed 
sprawiedliwością. 

Do kogo chciałby pan 
szczególnie zadedykować te 
słowa JP II? 

-Zdecydowanie do obecnych 
polityków, którzy powinni 
się nimi kierować w życiu 
politycznym i na forach swojego 
działania. Dlatego tutaj 
chciałabym powiedzieć, że moje 
kroki skierowałem w 2011 roku 
do Strasburga do Parlamentu 
Europejskiego, i w 2014 roku 
do Brukseli, gdzie zaniosłem z 
kolegami, i złożyliśmy na ręce 
europosłów, figurę św. Benedykta, 
który miałby odnowić wiarę w 
tych ludziach. 

Muszę pana o to zapytać… z 
Nowogardem był pan związany 
przez kilka lat. Tu odbywał pan 
karę pozbawienia wolności. 
W jaki sposób udało się panu 
dokonać tak dużej wewnętrznej 
przemiany? 

- To był bardzo trudny czas 
dla mnie i cieszę się, że jest to 

czas miniony, niemniej z racji 
tego, że jestem w Nowogardzie to 
oczywiście zamierzam odwiedzić 
ZK Nowogard i tam podzielić 
się moją nowiną i dać wsparcie, 
poprzez spotkanie z osadzonymi, 
którzy zechcą ze mną się 
spotkać... Teraz jestem innym, 
a co najważniejsze lepszym 
człowiekiem. Gdy nie chodzę w 
pielgrzymkach to pracuję, na co 
dzień w Fundacji Brata Alberta 
w Świnoujściu, gdzie prezesem 
jest pan Leszek Podolecki. 

A jakie ma pan plany na 
przyszłość, czego pan oczekuje 
od życia? 

Co ze mną….? Tak, to dobre 
pytanie. Wchodzę na drogę 
pana Jezusa i z tego najbardziej 
się cieszę i proszę mi uwierzyć, 
że czuję się tak zawsze, gdy 
czuję, że jestem na niej choćby 
przez chwilę. Życzę wszystkim 
czytelnikom DN, by szanowali 
się i modlili. A sobie wytrwałości 
i siły, by starczyła mi ona na 
kolejne pielgrzymki np. do 
Ameryki Północnej, by tam 
zrobić ten właśnie mój krzyż. 

Jarek Bzowy

Pani Jola mieszkanaka Nowogardu podczas rozmowy z panem Wojtkiem

W czasie Mszy świętej w Kościele pod wezwaniem WNMP w Nowogardzie

Z tym przesłaniem pan Wojciech pielgrzymuje po świecie 
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międzynarodowe kryterium Uliczne

Chrabąszcze na medal!
W dniach 5-7 sierpnia, odpowiednio w Grudziądzu, Grucznie i Kijewie Królewskim, podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu LKK Chrabąszcze No-
wogard, rywalizowali w  Międzynarodowym Kryterium Ulicznym. Ponownie nie zawiedli Hubert Grygowski oraz Nikola Wielowska, którzy do domów 
wrócili z medalami. 

Nagroda Grudziądza
W piątek (5 sierpnia), Mię-

dzynarodowe Kryterium Ulicz-
ne zapoczątkowały wyścigi w 
Grudziądzu pod nazwą „Na-
groda Grudziądza”. Tego dnia 
pauzował Hubert Grygowski, 
gdyż organizatorzy nie prze-
widzieli możliwości startu Ża-
ków, a młodziutkiego Huberta 
Grygowskiego nie dopuścili do 
startu w starszej grupie Mło-
dzików. W kategorii Młodzicz-
ka zaprezentowała się Nikola 
Wielowska, która rywalizowa-
ła na dystansie 7,2 km. Kolar-
ki pokonywały 3 okrążenia po 
2400 metrów, a ściganie utrud-
niały opady deszczu. Właśnie 
za sprawą mokrej nawierzch-
ni, Nikola Wielowska już pod-
czas pierwszego okrążenia bra-
ła udział w kraksie, przez któ-
rą nie była już w stanie prze-
bić się do czołówki. Nowogar-
dzianka ostatecznie zakończyła 
zmagania w Grudziądzu na 25. 
miejscu. Zwyciężyła Słowacz-
ka Tereza Kurnicka z Akade-
mii Petera Sagana, wyprzedza-
jąc klubową koleżankę Zuzan-
ne Michalickovą oraz kolarkę z 
Litwy- Ramute Siugzdinyte. W 
kategorii Młodzik na dystan-

sie 14,4 km rywalizował Jacek 
Fecak. Zawodnik Chrabąszczy 
uplasował się na 28. miejscu w 
stawce 61. kolarzy. Pośród Mło-
dzików wygrał kolarz ze Słowa-
cji – Jakub Slivka, wyprzedzając 
Robertsa Andersonsa z Łotwy 
oraz rodaka z Akademii Pete-
ra Sagana – Martina Svrcka. W 
kategorii Junior wystartował 
Jakub Wielowski, jednak ko-
larz z Nowogardu nie ukończył 
wyścigu i ostatecznie został wy-
cofany. Tym samym pierwszy 
dzień zmagań nie okazał się 
zbyt dobry dla Chrabąszczy...

Nagroda Gruczna – XVIII 
Memoriał Janusza Hinca

W sobotę (6 sierpnia), kola-
rze przenieśli się do Gruczna, 
aby podczas Międzynarodowe-
go Kryterium Ulicznego rywa-
lizować o nagrodę Gruczna, w 
XVIII Memoriale Janusza Hin-
ca. Tym razem odbyła się rywa-
lizacja Żaków, pośród których 
nie zabrakło Huberta Grygow-
skiego. Podopieczny Ryszar-
da Posackiego ścigał się na dy-
stansie 5,5 km, na który składa-
ło się pięć okrążeń po 1100 me-
trów. Hubert Grygowski po-
twierdził swoją dominację w 
Żakach z Mini Tour de Polo-

gne i nie dał szans swoim rywa-
lom. Grygowski tryumfował w 
Grucznie, pozostawiając w tyle 
Franciszka Kaczorowskiego z 
UKS Copernicus Toruń oraz 
Dominika Ratajczaka z OKK 
Olsztyn. Wyścig Żaków ukoń-
czyło 37. kolarzy. W kategorii 
Młodziczka lepszą pozycję niż 
w Grudziądzu wywalczyła Ni-
kola Wielowska, jednak kolar-
ka z Nowogardu znów nie mo-
gła cieszyć się z podium. Ni-
kola na dystansie 5,5 km zaję-
ła 5. pozycję, a medale ponow-
nie wywalczyły kolarki ze Sło-
wacji oraz z Litwy. W Grucznie 
wyścig nie wyszedł Jackowi Fe-
cakowi, który przekroczył metę 
jako jeden z ostatnich kolarzy, 
zajmując 41. pozycję na 43 za-
wodników. Warto zauważyć, 
że w tym wyścigu wystartowa-
ło 93 kolarzy, a tylko 43 zdoła-
ło ukończyć swój start. Tym ra-
zem w kategorii Junior sklasy-
fikowany został Jakub Wielow-
ski, który swoje zmagania na 
dystansie 33 km zakończył na 
26. miejscu. 

Memoriał Wojciecha Padu-
cha o Puchar Wójta Gminy 
Kijewo Królewskie

Najwięcej dobrych wieści na-
pływało z Kijewa, w niedzielę 
(7 sierpnia). Po raz drugi rywa-
li zdeklasował Hubert Grygow-
ski w kategorii Żak, który tym 
razem miał do przejechania dy-
stans 21,2 km. Grygowski zajął 
1. miejsce, wyprzedzając na po-
dium tych samych kolarzy co 
w Grucznie. Drugie złoto Hu-
berta potwierdza tylko, że mło-

dy podopieczny Ryszarda Po-
sackiego ma swój najlepszy se-
zon i jeśli wciąż w takim tempie 
będzie się rozwijał, to w przy-
szłości jego starty mogą przy-
nieść nam jeszcze sporo rado-
ści. Ambitnie walcząca o swój 
medal Nikola Wielowska, do-
pięła swego w Kijewie, na dy-
stansie 21,2 km. Nowogar-
dzianka uplasowała się na 2. 
miejscu, przegrywając jedynie 
z Zuzanną Michalickovą z Aka-
demii Petera Sagana. Za Nikolą 
na najniższym stopniu podium 
znalazła się Olga Wankiewicz z 
UKS Copernicus Toruń. Swo-
je miejsca z poprzednich star-
tów poprawił również Jacek Fe-
cak. Choć „Chrabąszcz” nie sta-
nął na podium, to jednak w sil-
nej stawce Młodzików zapre-

zentował się z dobrej strony. Ja-
cek Fecak ostatecznie uplaso-
wał się na 20. miejscu, spośród 
81. zawodników. Juniorzy mieli 
trudniejsze zadanie od swoich 
młodszych kolegów i koleża-
nek, gdyż walczyli na dystansie 
106 km. Jakub Wielowski za-
kończył zmagania na 29. pozy-
cji, w stawce 49 kolarzy. Podsu-
mowując, Chrabąszcze podczas 
Międzynarodowego Kryterium 
Ulicznego wywalczyli dwa zło-
te i jeden srebrny medal. Hu-
bert Grygowski zdobył złote 
medale w dwóch startach, na-
tomiast Nikola Wielowska sre-
bro wywalczyła w swoim trze-
cim starcie. 

KR

Hubert Grygowski potwierdza swój wielki talent, w Grucznie oraz Kijewie, w kate-
gorii Żak  wygrywał m.in. z aktualnym Mistrzem Polski Szkółek Kolarskich

Nikola Wielowska ambitnie walczyła o swój medal, który ostatecznie wywalczyła 
w Kijewie

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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XI maraton mTB Dookoła Jeziora miedwie

20 nowogardzian na starcie
W sobotę (6 sierpnia), po raz XI w Stargardzie odbył się Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie. Wyścig ukończyło 1262 zawodników, a pośród nich nie 
zabrakło dużej reprezentacji Nowogardu, złożonej z 20 kolarzy. Najwyżej sklasyfikowany został Robert Podgórski, który zajął 13. miejsce w Open, z ko-
lei jedyny medal w swojej kategorii wywalczyła Iwona Pietruszewska. 

 Kolarze z Nowogardu wy-
stąpili w Stargardzie w bar-
dzo licznej grupie. Wymagają-
ca trasa nie pozwoliła naszym 
zawodnikom wygrać w swo-
ich kategoriach, jednak kilku z 

nich zajęło przyzwoite miejsca 
w grupie ponad 1200 kolarzy z 
całej Polski. Nowogard repre-
zentowali następujący zawod-
nicy: Robert Podgórski, Łu-
kasz Janic, Jan Zugaj, Marek 
Miśkiewicz, Arkadiusz Pietru-
szewski, Janusz Pietruszewski, 
Marek Szymański, Grzegorz 
Przybyłek, Dariusz Hebda, 
Ryszard Jarecki, Bartosz Czer-
kas, Aleksy Wierzchoń, Grze-
gorz Fecak, Sebastian Józefo-
wicz, Arkadiusz Czerkas, Jan 
Baran, Ewa Janusz, Karolina 
Kubicka, Małgorzata Kubicka, 
Iwona Pietruszewska.

Najlepiej spisał się Robert 
Podgórski, który wystarto-
wał w kategorii M4. Kolarz z 
Nowogardu pokonał dystans 
54,5 km z czasem 01:33:16,09. 

Podgórski z tym wynikiem 
uplasował się na 13. miejscu 
w Open, z kolei w swojej ka-
tegorii zakończył zmagania na 
4. miejscu. Również z dobrej 
strony zaprezentował się Łu-

kasz Janic, który jechał w bar-
wach STC Stargard. Janic ry-
walizował w kategorii M2, do 
Roberta Podgórskiego stra-
cił 5 sekund i z wynikiem 
01:33:21,11, uplasował się na 
14. miejscu w Open oraz na 5. 
pozycji w swojej kategorii. W 
pierwszej dwudziestce upla-
sował się również Jan Zugaj, 
reprezentujący Pesta JF Duet 
Goleniów. Kolarz z Nowogar-
du walczył w kategorii M4, 
dystans pokonał z wynikiem 
01:33:35,45, który pozwolił 
mu zająć 18. miejsce w Open i 
6. pozycję w M4. W pierwszej 
setce klasyfikacji Open swo-
je zmagania zakończył rów-
nież Marek Miśkiewicz, star-
tujący w kategorii M2. Miś-
kiewicz pokonał 54,5 km z 

czasem 01:40:43,32, przez co 
w Open sklasyfikowany został 
na 84. miejscu, natomiast  w 
swoim przedziale wiekowym 
na 15. pozycji. Grzegorz Przy-
byłek po ukończeniu wyści-
gu z czasem 01:42:26,41, wy-
walczył 99. miejsce w Open 
oraz 37. pozycję w katego-
rii M3. Blisko pierwszej set-
ki znalazł się także Arkadiusz 
Pietruszewski oraz Janusz Pie-
truszewski. Pierwszy z kola-
rzy startował w grupie M4, 
uzyskał czas 01:42:50,98 i za-
jął 103. miejsce w Open oraz 
33. pozycję w swojej kategorii. 
Z kolei Janusz Pietruszewski z 
czasem 01:44:05,36 uplasował 
się na 117. miejscu w Open 
oraz na 5. pozycji w M6. Po-
zostali kolarze plasowali się na 
następujących pozycjach: Ma-
rek Szymański (183. miejsce w 
Open i 9. miejsce w M6), Da-
riusz Hebda (267. miejsce w 
Open i 36. miejsce w M5), Ry-
szard Jarecki (308. miejsce w 
Open i 112. miejsce w M4), 
Bartosz Czerkas (315. miej-
sce w Open i 40. miejsce w 
M2), Aleksy Wierzchoń (325. 
miejsce w Open i 42. miejsce 
w M5), Grzegorz Fecak (394. 
miejsce w Open i 137. miejsce 
w M4), Sebastian Józefowicz 
(464. miejsce w open i 173. 
miejsc e w M3), Arkadiusz 
Czerkas (516. miejsce w Open 
i 181. miejsce w M4), Jan Ba-
ran (957. miejsce w Open i 62. 
miejsce w M6).

Jeśli chodzi o panie, to naj-
wyżej sklasyfikowaną nowo-
gardzianką była Ewa Janusz, 
która startowała w katego-
rii K2. Nasza reprezentant-
ka ukończyła wyścig z cza-
sem 02:11:58,41, dzięki cze-
mu w Open Kobiet zajęła 39. 
miejsce, natomiast w swoim 
przedziale wekowym 9. po-
zycję. Na sąsiednich miej-
scach rywalizację zakończy-
ła córka z mamą, czyli Karo-
lina i Małgorzata Kubicka. Ka-
rolina była szybsza o ułam-
ki sekund, pokonując 54,5 km 
z czasem 02:19:50,51, co po-
zwoliło jej zająć 60. miejsce w 
Open Kobiet oraz 16. pozycję 
w K2. Małgorzata Kubicka za-

jęła 61. miejsce w Open Ko-
biet, natomiast w swojej kate-
gorii wiekowej K4, uplasowała 
się na 13. miejscu. Jedyny me-
dal dla Nowogardu w Stargar-
dzie wywalczyła Iwona Pie-
truszewska, która rywalizo-
wała w kategorii K6+. Kolar-
ka z Nowogardu uzyskała wy-
nik 02:28:36,89, który uplaso-
wał ją na 89. miejscu pośród 
pań oraz na 2. pozycji w swo-
im przedziale wiekowym. 

Gratulujemy naszym repre-
zentantom ukończenia bardzo 
wymagającego w tym roku 
stargardzkiego maratonu oraz 
życzymy kolejnych udanych 
startów. 

KR 

Robert Podgórski zajął 13. miejsce w Open, uzyskał najlepszy czas z reprezentan-
tów Nowogardu dlatego nie może dziwić jego radość  po przekroczeniu mety

Łukasz Janic uplasował się na 14. miejscu stargardzkiego maratonu

Na zdjęciu wyczerpany Jan Zugaj zaraz po ukończeniu wyścigu

W XI Maratonie MTB Dookoła jeziora Miedwie wystartowało ponad 1200 kolarzy. Na zdjęciu z numerem 825 Janusz Pietru-
szewski
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044

Już w najbliższą niedzielę

DN zaprasza na regaty
W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia, o godz. 12:00 na jeziorze nowogardzkim odbędą się re-
gaty żeglarskie o puchar Dziennika Nowogardzkiego. 

Do udziału w regatach zapraszamy w szczególności dzieci, które w dniu 24 lipca ukończyły kurs żeglarski 
JUNGA & KADET (bądź w latach poprzednich), zorganizowany przez Klub KNAGA. Zgłoszenia do 
udziału w regatach są przyjmowane do soboty, 13 sierpnia, u bosmana Klubu p. Kolibskiego. 

Uczestnicy regat będą walczyli o puchar Dziennika Nowogardzkiego oraz specjalny puchar ufundo-
wany przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Piotra Słomskiego. Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorami regat są: Dziennik Nowogardzki oraz KŻ KNAGA. 
MS
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w sierpniu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

Tel. 91 506 55 55

^
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;

Strona 2 z 3
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Praca na produkcji
 – Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szczegółowe informacje pod 

tel: 512-264-545

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Oddam 
kanapę i łóżko w dobrym stanie 

 tel 695-144-374

Hurtownia materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPrZeDA 
OkAZYJNIe I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2, 

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160

NIerUCHOmOŚCI

•	 PIB “PrO-BUD” s.c. informuje, że 
sprzeda mieszkania  w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) 
w Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna 
cena. Kontakt: agata780220@gma-
il.com, 00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
z garażem w Nowogardzie. Tanio. 
600 177 163

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta.  697 999 578

• Sprzedam pół domu Osowo, dział-
ka przy domu 28 arów, ładnie poło-
żone. 91 39 21 430, 696 404 840

•	 Sprzedam kawalerkę, 723 777 
511

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 53,61 m2, dwa pokoje, 
I piętro Grzęzno (nowe bloki) 
cena do uzgodnienia. 600 695 
151 

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29 m2 w budynku trzyrodzin-
nym w Nowogardzie. Bez pośred-
ników. 664 457 879, 517 932 281 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 66 25 68 916

• Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę o pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 
55 88 39, 690 004 368

• Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 
trzy pokoje częściowo umeblo-
wane w centrum Nowogardu. Tel. 
508 75 72 71 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
lub zamienie na trzy. 691 206 454

• Sprzedam działkę budowlaną 
w atrakcyjnym miejscu. Tel.. 
695 400 600

• Sprzedam ogródek działkowy na 
Osiedlu Bema. Tel. 513 236 499

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we do 42m2, do II piętra. Tel. 663 
695 260, 91 3922 289 

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa 
pomieszczenia, korytarz) plus 
toaleta w budynku ul. Boh. 

Warszawy 34 II piętro (dawny 
G.S.) cena za m kw. 2200 zł tel. 
604183160

• Sprzedam lub wynajmę dom jed-
norodzinny blisko centrum 150m2.

Atrakcyjna cena. Tel. 601 587 438 

• Pilnie poszukuje kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 724 568024 

• Wynajme lub sprzedam lokal 
użytkowy o pow. 52m2 przy ul. 
Ks. Racibora 1, blok 4 (przy SP 
nr.3). Tel. 783 570 056, 659 264 
594 

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 3 pokoje w większości 
umeblowane. 662 142 843 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 668 15 15 16, 608 626 696 

mOTOrYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam Audi A4 poj. 1.6, prze-
bieg 140 tys, ocynk, cena 6000 zł. 
Tel. 603 541 341, 91 39 103 02

• Kupię Mercedesa do 2002 r oraz 
Toyotę z lat 90. Tel. 579 052 471

• Sprzedam autko bez prawa jaz-
dy AIXMAN – 1999r., 4 kw. Cena 
do uzgodnienia. 693 985 698

• Sprzedam samochód Skoda, rok 
1997, kolor czerwony, cztero-
drzwiowy, cena 750 zł. Tel. 91 39 
103 15, 502 562 378 

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach . 
782 036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

• Sprzedam talerzówkę 3 metro-
wą podwieszaną, redełka trójki, 
pług trzyskibowy OVERUM. 661 
751 296

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 
835 

• Usługi koszenia BIZONEM + 
sieczkarnia. Tel. 782 490 930

• Sprzedam pług obracany trzy-
skibowy do C-360. Tel. 607 580 
172 

• Sprzedam kaczki białe i gęsi, 
możliwość dowozu. Tel. 726 977 
283 

•	 Sprzedam prosiaki. 725 806 
787 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405 

• Sprzedam prasę  kostukującą 
Z-224. Stan dobry. 509 389 636 

• Maliny sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam kombajn Forschnit 
514 E rok prod. 87 . 603 467 609 

 USŁUGI

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DY-
WANÓW, WYkŁADZIN, TAPI-
CerkI meBlOWeJ SAmOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZANeJ mATe-
rIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIA-
NeJ / lANOlINĄ/SPrZĄTANIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

PrACA

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 
130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię do sklepu spożyw-
czo-monopolowego. 797 394 
807

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Kontakt: 603 948 214, 663 
161 899

• Pracownik, mechanik samocho-
dowy, na serwis ogumienia, Ża-
bowo 9a. 91 39 106 08

• Zatrudnię kierowcę z prawo jaz-
dy kat. D (może być rencista lub 
emeryt). 601 893 514 

• Zatrudnię murarza i pomocnika 
murarza. 501 549 756

• Szukam mężczyzny w wieku 25-
55 lat do pracy, prawo jazdy kat. 
B. Tel. 91 39 20 577, asfurman-
czyk@poczta.onet.pl

• Poszukuje opiekunki do osoby 
starszej, wymagana dyspozycyj-
ność. Tel. 724 348 596 

• Zatrudnię pracownika na fermę 
dobre warunki płacowe i miesz-
kaniowe. 511 731 352

•	 Zatrudnię do pracy na budo-
wie. 504 595 424 

• NZOZ zatrudni pielęgniarkę me-
dycyny szkolnej. Tel. 600 931 014 

•	 Spawacza mIG niekoniecznie 
z uprawnieninami zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
503 032 234 

•	 Do montażu konstrukcji sta-
lowych, kilku pracowników, 
współpraca okresowa lub na 
dłużej. 503 032 234 

• Poszukuje osoby do pielęgnacji 
ogrodu, żywopłotu, Wierzbięcin. 
504 031 723

•	 Zatrudnię montażystę stolarki 
okiennej. Tel. 501 228 114

•	 Zatrudnimy pracownika biuro-
wego - znajomość podstaw księ-
gowości mile widziana tel. 91 39 
25 275

• Poszukuje do opieki nad osobą star-
szą, schorowaną. 667 86 00 80 

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

• Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam meble dziecięcie. Tel. 
691 344 786 

• Sprzedam dwie sofy do spania 
pojedyncze i jedną podwójną oraz 

dwie pufy, cena 100 zł. Tel. 696 
138 406

• Owczarek niemiecki, długowło-
sy,czarnopodpalany,czujny, ład-
ny. 91 39 21 828

• Sprzedam drzewo opałowe olchę 
grubą. 607 580 172 

• Sprzedam pszczoły, leżak wiel-
kopolski. Tel. 783 279 187

• Sprzedam domek holenderski 
wymiary 8m dł 2,80 szerokości, 
wyposażenie salon z aneksem ku-
chennym, łazienka z prysznicem, 
WC, pokoik dziecinny, stan bar-
dzo dobry. 669 432 236, 698 726 
963 

• Sprzedam szafę narożną, regał, 
komodę, fotel rozkładany jedno-
osobowy. Tel. 607 994 804 

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna 
najniższe ceny w województwie 
zachodniopomorskim. Transport 
gratis. 721 668 245 

• Sprzedam pianino Białoruś, Cena 
700 zł. 600 626 268 

• STARE SAMOCHODY, MOTO-
CYKLE, ROWERY I LITERA-
TURĘ KUPIĘ. 600 182 682 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia	Stefańska,	Rafał	Kowalczuk	sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

k S e r O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

miejska Biblioteka Publiczna 

„Kolorowe Wakacje 
W Bibliotece”

PROGRAM ZAJĘĆ

8 – 12 sierpnia
Wakacyjne podróże literac-

kie z serią ELMER
 – słoń w kratkę
Zabawa z Elmerem w kolory 

po angielsku
Kredką po papierze – zaba-

wa rysunkowa
Tworzymy ELMERA – sło-

nia w kratkę oraz pozostałych 
bohaterów

Elmer i ciocia Zelda - 
D.McKee

Elmer i motylek
Elmer i wąż
Elmer i tęcza 

16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzy-

kiem japońskim KAMISHI-
BAI

Baśniowe zagadki,ukryte 
obrazki

Pakowanie walizki – zabawa 
ruchowa

Czary – mary, zamieniamy 
się w baśniowych bohaterów

Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. 

W Grimm
Przepraszam czy jesteś cza-

rownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. 

Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. 

Wolf

PROPONUJEMY: głośne 
czytanie, czwartkowe sean-
se filmowo – bajkowe, gry, za-
gadki, rebusy, zajęcia plastycz-
ne, muzyczno – ruchowe, za-
bawy z chustą i tunelem ani-
macyjnym KLANZA , zaba-
wy na świeżym powietrzu – w 
ogrodzie biblioteki. 

 Wnioski zgłoszeniowe 
dziecka na wakacyjne zajęcia 
w MBP dostępne są w Dziale 
dla Dzieci i Młodzieży oraz na 
stronie internetowej bibliote-
ka-nowogard.cba.pl 

 
Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 
 Danuta Matuszewska

Z A P R A S Z A M Y!
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Kontrola NIK w szpitalu - w jakich warunkach rodzą się u nas dzieci?   

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

ul. Boh. Warszawy 66 
(koło piekarni)

NOWOGARD

JESTEŚMY

do 21.08.2016

Następne wydanie 

19 sIERPNIA

Ilustracja obraz „Matka Boża Zielna” - Adam Setkowicz (1876 - 1945)

15 sierpnia - ważne święta
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W skrócie

W Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy na tzw. „koplu” rozstawił się  
„Lunapark” – wesołe miasteczko, które zaprasza wszystkie dzieci, mło-
dzież i dorosłych do zabawy na różnych urządzeniach. Park rozrywki bę-
dzie u nas gościł od 13 sierpnia do 21 sierpnia. JB 

Przy ul. Warszawskiej w Nowogardzie, w miejscu zwanym popularnie 
„podkową”,  w dniu 10.08.2016  trwały prace rozbiórkowe niewielkiego 
budynku handlowego, w  którym niegdyś prowadzono działalność usłu-
gowo-gastronomiczną. Jakiś czas temu gmina sprzedała ten teren oso-
bie prywatnej. Będziemy się przyglądać, co powstanie w tym miejscu. JB 

Przy przejeździe kolejowym przy ul. 700-lecia, prowadzono prace 
związane z konserwacją i wzmocnieniem rozjazdu. - Robimy wszystko, 
by odcinek nr 5 w Nowogardzie był bezpieczny dla przejeżdżających w tym 
miejscu składów, szczególnie tych ciężkich,  towarowych, które czasami 
przez to miasto przejeżdżają. Prace zlecone zostały przez Polskie Linie Kole-
jowe SA. – mówi pan Wojciech,  jeden z pracowników grupy remontowej, 
która wykonywała wzmocnienie rozjazdu kolejowego. JB 

15 sierpnia- ważne święta 

Wniebowzięcia  
Najświętszej Marii Panny  
i Dzień Wojska Polskiego 

Prawie cały sierpień to miesiąc obfitujący w waż-
ne rocznice i święta państwowe oraz kościelne. Ku-
mulacja uroczystości przypada 15 sierpnia kiedy to 
świętujemy Wniebowzięcie Najświętszej Mari Panny 
zwane też w tradycji dniem Matki Bożej Zielnej oraz 
obchodzimy Dzień Wojska Polskiego przypadający 
w rocznicę Bitwy Warszawskiej zaliczanej do jednej 
z najważniejszych potyczek zbrojnych decydujących 
o losach świata. Prawda o chwalebnym Wniebowzię-
ciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest 
znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wie-
ków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie 
mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce 
w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych 
skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zosta-
ło w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, 
wzmiankach i śladach. Dlatego właśnie Papież Pius 
XII, idąc za tradycją Świętego Kościoła Katolickie-
go w 1950 roku Konstytucją apostolską Munificen-
tissimus Deus ogłosił dogmat o Wniebowzięciu sło-
wami: „...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako do-
gmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Mat-
ka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do 
chwały niebieskiej”. W tradycji święto to obchodzo-
ne jest także jako święto Matki Boskiej Zielnej dlate-
go tego dnia święcone są w kościołach płody naszych 

łąk i pól w postaci wiązanek ziół, trawy i zbóż. Tak 
pisze o tym znany poeta 

...O! wy kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła, 
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła 
I stawiają Częstochowskiej, by podniosła rączkę, 
Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną drżączkę, 
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę, 
Bo to wszystko przecież Boże, bo to wszystko święte 
Jak stajenka betlejemska z prostym polskim bydłem. 
Więc zrównane są te zioła z mirrą i kadzidłem. 
(Jan Lechoń, „Rymy częstochowskie”) 

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierp-
nia na pamiątkę zwycięskiej  Bitwy Warszawskiej  w 
1920, stoczonej w czasie  wojny polsko-bolszewic-
kiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r, 
obowiązującą od 13 sierpnia 1992. Tego dnia odby-
wają się tradycyjnie uroczystości państwowe w trak-
cie których wręczane są żołnierzom WP odznacze-
nia i nominacje zwłaszcza te najważniejsze general-
skie nadawane w pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej. 
Dzień ten jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od 
pracy, dlatego warto przed poniedziałkiem dobrze 
się zaopatrzyć ponieważ tegoroczny poniedziałek 
jest też dniem z ustawowym zakazem handlu (skle-
py wielkopowierzchniowe).                         oprac. sm

Odpust w parafii pw. Wniebowzięcia NMP  
w Nowogardzie – program uroczystości

Niedziela, 14 sierpnia 
Msze św. w godz.: 8.00, 9.30, 11.00 i 19.00. Po 

Mszy świętej o godz. 19.00 festyn parafialny połą-
czony ze wspólnym biesiadowaniem na placu przy 
kościele.   

Poniedziałek, 15 sierpnia, Uroczystość  Matki 
BożejWniebowziętej

Msze święte o godz. 8.00, 10.00- z udziałem Or-
kiestry OPS z Płot, o godz.12.00- suma,  której 
przewodniczył będzie ks. dr kanonik Proboszcz 
Ireneusz Kamionka z parafii pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na osiedlu Bema, godz.15.00 - Msza świę-
ta dla chorych, godz. 19.00 – Msza św. wieczor-
na, poświęcona pamięci ofiar Bitwy Warszawskiej. 

W tym dniu, w godz. 8.00 do 15.00 odbędzie 
się również festyn odpustowy  połączony z loterią 
fantową. Kupony w loterii będą do nabycia na sto-
iskach i wręczane przy zakupie odpustowych sma-
kołyków. Do wygrania będzie rower ufundowany 
przez jednego z lokalnych przedsiębiorców. Do-
chód ze sprzedaży kuponów zostanie przeznaczo-
ny na cele organizacyjne parafii. 

Wtorek, 16 sierpnia
Parafia zaprasza wszystkich wiernych na Mszę 

świętą o godz.18.00 do Wojcieszyna. Tam zostanie 
poświęcony  krzyż pod budowę Kościoła w Woj-
cieszynie. Mszy św. w Wojcieszynie będzie prze-
wodniczył ks. Biskup Henryk Wejman.

 Opr. MS

Z okazji 10-RoCzNiCy ŚLUBU 

dla Tomasza i Dorotki Kozieł
„Podróżą Każda Miłość Jest”

Dlatego Wam, Drodzy Jubilaci życzymy szczęśliwej 
podróży do kolejnych Jubileuszy.

Niesłabnącej radości, nigdy nie przemijającej miłości 
i wielu niezapomnianych chwil na 

Wszystkie dalsze lata wspólnego trwania.
Tego życzą Wam 

Dziadkowie Tadeusz i Jadwiga

ŻyczENIA
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Remont posterunku i zakup nowego samochodu 

Straż wnioskuje o kasę 
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie zwrócił się do Rady Miejskiej w No-
wogardzie o sfinansowanie remontu posterunku straży w Nowogardzie, a także doposaże-
nie jednostki w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Ostatni remont nowogardz-
kiej strażnicy miał miejsce w 2001 
roku, a więc przed 15 laty. Elewa-
cja budynku wymaga odświeże-
nia. Koszt remontu według sza-
cunków ma wynieść ok. 17 tys. zł. 
Tym razem na ścianach mają się 
pojawić kolory charakterystyczne 
dla Straży Pożarnej. 

Oprócz remontu nowogardz- 
kiego posterunku komendant 
PSP z Goleniowa Bogusław Tun-
kiewicz, zwrócił się do radnych 
o możliwość dofinansowania za-
kupu nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego.  Koszt zakupu 
auta to ok. 1 mln 100 tys. zł. Straż 
chce uzyskać na ten cel dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. 
Warunkiem aplikowania o środki 
jest jednak uzyskanie wkładu wła-

snego od samorządów. Komen-
dant zwrócił się więc do naszych 
władz,  aby gmina Nowogard wy-
łożyła ok. 300 tys. zł. Jak poinfor-
mował B. Tunkiewicz, nowy sa-
mochód ma zastąpić starego Jel-
cza, który aktualnie znajduje się w 
podstawowym wyposażeniu Po-
sterunku Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowogardzie, a ten ma 
być przekazany na rzecz jednej z 
OSP na terenie naszej gminy. 

- Czekamy na propozycje uchwał 
zawierających montaż finansowy 
od burmistrza Nowogardu, które 
pozwolą odpowiedzieć na potrze-
by Straży Pożarnej. Kiedy tylko je 
otrzymam, poddam je pod opinię 
radnych – zapowiada Stanisław 
Saniuk, przewodniczący RM. 

W roku ubiegłym 25% zda-
rzeń z całego powiatu miało 
miejsce na terenie naszej gmi-

ny. Nasi strażacy obsłużyli 85% 
z nich. Konieczność zakupu no-
wego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego uzasadniono cha-
rakterystyką zdarzeń drogo-
wych, które obsługują nasi stra-
żacy. Przez rejon działania no-
wogardzkiej jednostki przebie-
ga bowiem jak wiadomo zarów-
no cześć drogi krajowej nr 6, ob-
wodnica o statucie trasy ekspre-
sowej (S6) a także droga woje-
wódzka 106, na których to czę-
sto dochodzi do poważnych ko-
lizji i wypadków. 

MS

Budynek Posterunku Straży Pożarnej w Nowogardzie, przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Elewacja jednostki wymaga po 15 latach 
remontu.

czytelnicy alarmują 

osiedle „Radosław”  
tonie w chwastach
Chwasty, zarośla i ogólny nieporządek to obraz, jaki ostat-
nio panuje na osiedlu Radosław. 

Ten problem powtarza się każ-
dego roku. Zarówno w centrum, 
jak i na obrzeżach miasta straszą 
nieskoszone trawniki itp. ziele-
nice. Dotyczy to też osiedla Ra-
dosław, gdzie trawa i chwasty 
urosły do imponujących rozmia-

rów, co oczywiście denerwuje 
mieszkańców. 

- Panie redaktorze proszę przy-
jechać i zobaczyć jak wygląda 
osiedle na Ul. Boh. Warszawy na 
Radosławiu. Trawa urosła już po 
kolana. To samo chwasty. Jesz-
cze trochę i nie będziemy nic wi-
dzieli z okien naszych mieszkań - 

mówi czytelnik gazety, mieszka-
niec osiedla. 

Pozostaje wierzyć, że po na-
szej interwencji ktoś zajmie się 
uporządkowaniem osiedla Ra-
dosław. 

Jarek Bzowy 

Tu pewnie kiedyś rósł trawnik...

Jeszcze trochę i chwasty zarosną dopiero co wybudowany chodnik.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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Kontrola NIK w nowogardzkim szpitalu

W jakich warunkach rodzą się u nas dzieci? 
Najwyższa izba Kontroli (NiK) opublikowała raport z kontroli wybranych oddziałów położniczych w kraju. Wśród 24 kontrolowanych szpitali znalazła się 
też nowogardzka placówka medyczna. oddział położniczy w naszym szpitalu nie wypadł źle na tle pozostałych, aczkolwiek i u nas NiK doszukał się kilku 
nieprawidłowości. Sprawdziliśmy czego one dotyczyły.

Głównym celem kontroli była 
ocena działalności oddziałów po-
łożniczych w zakresie opieki oko-
łoporodowej, w szczególności: 
przygotowania oddziałów położ-
niczych do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w sposób wynikają-
cy z przepisów prawa i zapewnia-
jący pacjentom opiekę zgodną ze 
standardami, opieki okołoporo-
dowej i prawami pacjenta; zapew-
nienie odpowiedniej liczby wy-
kwalifikowanych lekarzy, położ-
nych i pielęgniarek; zorganizowa-
nie udzielania świadczeń zdrowot-
nych na oddziałach położniczych; 
wyposażenie w wymagany sprzęt i 
aparaturę medyczną; zapewnienie 
pomieszczeń spełniających wyma-
gania dla oddziału położniczego; 
kondycji finansowej szpitala i od-
działu położniczego oraz jej wpły-
wu na wykonywanie opieki nad 
matką i dzieckiem. Kontrola obej-
mowała lata 2013-2015.  Uczestni-
czyło w niej osiem delegatur NIK, 
w tym również ta znajdująca się w 
Szczecinie. Skontrolowały one 24 
publiczne zakłady opieki zdrowot-
nej (szpitale), a w nich 25 oddzia-
łów świadczących opiekę około-
porodową, zlokalizowane w ośmiu 
województwach. 

Obraz jaki wyłania się z rapor-
tu pokontrolnego sporządzone-
go przez NIK nie pozostawia złu-
dzeń. Zdecydowana większość 
objętych kontrolą oddziałów nie 
zapewnia świadczeń medycznych 
w odpowiedniej jakości. Zastrze-
żenia Najwyższej Izby Kontro-
li dotyczyły głównie pomieszczeń 
leczniczych i ich wyposażenia, za-
bezpieczenia niezbędnego perso-
nelu medycznego, podawania no-
worodkowi mleka modyfikowa-
nego, zbyt wielu okołoporodo-
wych interwencji chirurgicznych 
(m.in. cięcia cesarskie (w skrócie 
c. c.- dop. red.), czy zbyt krótkie-
go bezpośredniego kontaktu mat-
ki z dzieckiem tzn. Skóra do skó-
ry – dop. red. Sprawdziliśmy jak 
w tych obszarach wypadł nowo-
gardzki szpital? 

Jeśli chodzi o warunki jakie pa-
nują w naszym oddziale położni-
czym, to znaleźliśmy się w ósem-
ce tych placówek, które je speł-
niały, przynajmniej według kry-
teriów określonych w przepisach.  
Dwadzieścia jeden oddziałów nie 
sprostało tym wymogom. 

Nasz szpital został także po-
zytywnie oceniony pod wzglę-
dem zabezpieczenia odpowied-
niej liczby personelu oddziału. W 
2015 roku świadczenia zdrowot-

ne na oddziale położnictwa i neo-
natologii pracowało 11 lekarzy w 
tym dwóch w trakcie wykonywa-
nia specjalizacji . Wszyscy byli i są 
zatrudnieniu na kontaktach. 

Najwyższa Izba Kontroli pod-
dała jednak pod zasadność liczbę 
porodów rozwiązanych cesarskim 
cięciem. W kolejnych latach obję-
tych kontrolą liczba ta stanowiła 
odpowiednio 38,4%, 39,3% 47,4% 
ogółu porodów, przy średniej kra-
jowej 39% i wskaźniku 10-15% 

zalecanym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia. W naszym szpi-
talu, jak czytamy w raporcie NIK 
odsetek porodów zakończonych 
c. c. w latach 2013-2015 wyniósł 
51,4%. Wskaźnik ten wzrósł u nas 
z 42,6% w 2010 r. do 54,1% w 2014 
r. Tylko w 2015 roku z 341 poro-
dów aż 174 zakończyło się cesar-
skim cięciem. W większości bada-
nych szpitali średni odsetek c. c. 
wynosi mniej niż 40%. Czym tłu-
maczy to nowogardzki szpital? 

- W szpitalu analizowano wska-
zania do c. c. stwierdzając jako 
przyczynę wysokiego odsetka c. c. 
były stany po przebytych  c. c. w 
przypadku braku zgody pacjent-
ki na poród drogami natury oraz 
wskazania medyczne: okulistycz-
ne, ortopedyczne, cukrzyca itp. Po 
analizie przyczyn interwencji me-
dycznych stwierdzono konieczność 
ich zastosowania. Decyzja o wy-
konaniu cięcia cesarskiego zapada 
czasem w czasie trwania porodu 
siłami natury. Przyczyną jest stan 
zagrożenia dziecka. Jest to decyzja 
lekarza sprawującego opiekę nad 
rodzącą- wyjaśnia Zbigniew Szy-
chowski ordynator Oddziału Po-
łożniczo-Ginekologicznego w no-
wogardzkim szpitalu. 

Nowogard wypada za to le-
piej na tle innych obszarów bada-
nia NIK, znajdujących się w gru-
pie interwencji chirurgicznych. W 
skali kraju średnio 79%88 pacjen-
tek, których dokumentację me-
dyczną wylosowano do kontroli, 
podczas porodu drogami natury 
było poddane co najmniej jednej z 
interwencji medycznych, których 
stosowanie w myśl rozporządze-
nia w sprawie standardów opie-
ki okołoporodowej powinno być 

ograniczone do niezbędnego mi-
nimum. Chodzi tu o m.in. o na-
cięcie krocza, które często stosu-
je się zamiennie do c. c.. Według 
dokumentacji medycznej, w skon-
trolowanych szpitalach, wykony-
wano je średnio u 57% pacjentek. 
Nowogard jest podany jako do-
bry przykład, gdzie tego typu za-
biegi stosuje się najrzadziej, bo u 
20% proc. pacjentek. Dla porów-
nania w SP ZOZ w Opocznie aż 
86%. Także w oddziałach o naj-
wyższym poziomie referencyjno-
ści ukształtowało się to różnie, od 
26% w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Mikołaja Kopernika w Koszali-
nie do 78% w Instytucie Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

Wpływ na dużą liczbę poro-
dów rozwiązywanych operacyj-
nie może mieć zdaniem NIK też 
brak odpowiedniej świadomości 
pacjentek i wynikające stąd nega-
tywne nastawienia do porodu na-
turalnego. Nie posiadają one wie-
dzy m.in. o sposobach rodzenia i 
radzenia sobie z bólem, o szkodli-
wych skutkach stosowania c. c., o 
przysługujących im prawach wy-
nikających z rozporządzenia w 
sprawie standardów opieki oko-
łoporodowej i z ustawy o pra-

wach pacjenta. Edukacja pacjen-
tek oraz ich bliskich przygotowu-
jących się do porodu jest zaś klu-
czowym instrumentem mogą-
cym doprowadzić do zmniejsze-
nia liczby c. c. Taka edukacja jest 
prowadzona przez tzw. szkoły ro-
dzenia, których brak wytknął na-
szemu szpitalowi NIK. Powiat go-
leniowski jest jednym z trzech, w 
których kontrolowano oddzia-
łu położnicze, a w którym nie ma 
szkół rodzenia. Z drugiej strony 

NIK przyznaje, że nawet jeśli one 
są, uczestniczy w nich stosunko-
wo mały odsetek przyszłych ma-
tek. 

NIK zwraca też uwagę, że w 
skontrolowanych oddziałach po-
łożniczych na ogół nieprzestrze-
gany był standaryzujący ograni-
czenie do niezbędnego minimum 
podawanie noworodkowi mle-
ka modyfikowanego. Średnio co 
trzeci noworodek, którego doku-
mentację medyczną analizowa-
no, dokarmiany był sztucznym 
mlekiem. I tu nasz szpital przo-
duje, bo znalazł się wśród czte-
rech placówek, w których wskaź-
nik dokarmiania noworodków (z 
próby wytypowanej do zbadania) 
był szczególnie duży i wynosił na-
wet 100%. Oznacza to, że zaraz 
po urodzeniu dokarmiane sztucz-
nym mlekiem były prawie wszyst-
kie noworodki.  Jak czytamy w 
raporcie NIK częste podawanie 
mleka modyfikowanego uzasad-
niano m.in. kłopotami z laktacją 
u matek, które urodziły dziecko w 
drodze c. c. Potwierdza to również 
personel naszego szpitala. 

-Decyzja o podaniu noworod-
kom mleka modyfikowane jest za-
wsze poprzedzona lekkarską kon-

sultacją medyczną. Podejmowa-
na jest w oparciu o stan matki, w 
szczególności po porodzie drogą c. 
c.- wyjaśnia Grażyna Mianowicz-
-Justyńska   pediatra, specjalista 
neonatolog, zarządzająca Oddzia-
łem Neonatologicznym w nowo-
gardzkim szpitalu, i dodaje:  -Od-
dział nie zakłada, iż pacjentka nie 
ma mleka naturalnego i należy po-
dać od razu mleko modyfikowa-
ne. Stwarza dzieciom szansę, by od 
pierwszych chwil życia były kar-
mione pokarmem matki, jednak 
ostateczna decyzja co do sposobu 
żywienia dziecka należy do jego 
mamy. Jeśli mam zrezygnuje z ka-
mienia naturalnego, jej wybór jest 
respektowany.  

W celu zapewnienia wczesnej i 
prawidłowej laktacji, szczególnie 
ważne jest przestrzeganie – usta-
lonego rozporządzeniem w spra-
wie standardów opieki około-
porodowej – obowiązku położe-
nia noworodka na brzuchu mat-
ki od razu po urodzeniu (tzw. kon-
takt „skóra do skóry”) i przystawie-
niu go do jej piersi (pierwsza pró-
ba karmienia noworodka piersią, 
podczas które ma też odbyć się in-
struktaż w zakresie prawidłowego 
przystawienia dziecka do piersi). 
Kontakt „skóra do skóry” powi-
nien trwać co najmniej dwie godzi-
ny, bez przerwy – może być prze-
rwany jedynie w sytuacji zagroże-
nia życia lub zdrowia matki lub no-
worodka. Standard ten nie był jed-
nak przestrzegany w siedmiu skon-
trolowanych jednostkach, w 12 in-
nych w części analizowanej doku-
mentacji medycznej brakowało in-
formacji o jego spełnieniu- doty-
czy to też naszego szpitala. Jak za-
pewnia dyrektor szpitala Kazimierz 
Lembas, personel otrzymał już 
wskazania, aby w przyszłości doku-
mentacja była w tym zakresie uzu-
pełniana bardziej starannie. Jedno-
cześnie personel tłumaczy, że bar-
dzo często kontakt „skóra do skó-
ry” był niemożliwy, ze względu na 
stan zdrowia matek, szczególnie 
tych, które urodziły przez cesar-
skie ciecie. Jest jednak powszechnie 
stosowany, za każdym razem kiedy 
jest to możliwe. 

Poza omówionymi obszara-
mi NIK badał też m.in. kondy-
cję finansową szpitali. Większość 
skontrolowanych placówek znaj-
dowała się w złej sytuacji finanso-
wej (14 placówek), zaś we wszyst-
kich działalność oddziałów położ-
niczych przynosiła stratę. Dzie-
je się tak, bo od 2012 roku 
NFZ utrzymuje stałą staw-

Już od momentu urodzenia specjalista neonatolog lub pediatra nadzoruje noworodka. Tuż po porodzie maluszek jest mierzo-
ny (wzrost, waga) oraz oceniany wg skali Apgar, badany. fot. SPSR Nowogard
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kę za punkt rozliczeniowy w 
kwocie 52 zł, przy wzroście 

kosztów działalności, wykonywa-
nie przez oddziały położnicze du-
żej liczby kosztownych c. c. (za-
płata za te porody i porody droga-
mi natury jest na tym samym po-
ziomie). Dla przykładu w naszym 
szpitalu za każdy poród (niezależ-
nie od tego czy odbył się on dro-
gami natury czy też przez cesar-
skie cięcie) przynosi średnio ok. 1 
tys. zł straty. Dotyczy to też nasze-
go szpitala. Tylko w III kwartale 
strata oddziału położniczo-gine-
kologicznego wyniosła 629 tys. zł. 

- Zapłata NFZ nie zapewnia 
sfinansowania poszczególnych 
świadczeń wykonywanych na od-
dziale położniczym. Starty powo-
dują przede wszystkim koszty ca-
łodobowego utrzymania bloku 
operacyjnego, które nie są w pełni 
uwzględnione w procedurach me-
dycznych. Zmniejszenie straty blo-
ku operacyjnego możliwe jest jedy-
nie poprzez zwiększenie wysoko-
ści kontraktów na oddziały zabie-
gowe - mówi Kazimierz Lembas, 
dyrektor szpitala w Nowogardzie. 

W objętych kontrolą NIK szpi-
talach w latach 2013–2015 (do 30 

września) odbyło się 62.445 po-
rodów (ok. 6% porodów w Pol-
sce). W naszym szpitali w tym 
okresie odbyło się łącznie 1186 
porodów. 

Marcin Simiński

Liczba urodzeń w SPSR 
w Nowogardzie 

2010- 413
2011- 321
2012 - 314
2013 - 327 
2014 - 414
2015 - 445

Sala noworodków w oddziale położniczym naszego szpitala.

Akcja ulotkowa  Gminy

Burmistrz poszukuje ukrywających 
się beneficjentów 500+
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  postanowił osobiście poszukać ukrywających się be-
neficjentów programu 500 plus – tak wynika z ulotki kolportowanej w tych dniach przez 
nowogardzki Urząd Miejski.

Na pierwszej stronie sześcio-
stronicowej ulotki podstawowy, 
konstrukcyjny element przeka-
zu stanowi wizerunek Burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli z roz-
promienionym szerokim uśmie-
chem (z kategorii „od ucha do 
ucha”) i opalonym licem.  Z cze-
go tak się On raduje tutaj?!  Jak 
wynika z tekstu ulotki, tę „wiel-
ką przyjemność” sprawia bur-
mistrzowi możliwość przekaza-
nia wieści, że 1786 rodzin w na-
szej gminie skorzystało z progra-
mu 500 plus.  Ale już nie na rado-
snym licu ale w oczach burmistrz 
dostrzegamy także ukrytą troskę. 
Cóż Jego tak frasuje a nawet smu-
ci tutaj?!  Otóż jak obliczył bur-
mistrz (przy nieznacznej  pomocy 
służb) około 500 rodzin nadal nie 
zgłosiło się do urzędu  po forsę z 
500 plus.  Ale burmistrz nasz do-
bry jest jak żaden i dlatego wydał 
list gończy (w postaci omawianej 
ulotki) za ukrywającymi się be-
neficjentami programu 500 plus. 
Zachęca w nim także wszystkich 
obywateli naszej gminy aby w po-
czuciu odpowiedzialności skłonili 
znane  sobie, a ukrywające się ro-
dziny do dobrowolnego zgłosze-
nia do organu.  A tam czeka na-
groda – żywa gotóweczka trzyma-
na w pogotowiu przez burmistrza.

Na dalszych 4-ech stronach 
ulotki zawarto, powszechnie do-
stępne i od kilku miesięcy wałko-
wane do znudzenia przez wszyst-
kie media, informacje o zasadach 
programu 500 plus. Oczywiście 
nie ma tutaj tylko jednej kluczo-
wej informacji – że program 500 
plus jest programem rządowym 
a nie gminnym, i że OPS w No-
wogardzie, podobnie wszystkie 
jak OPS-y w ponad 2 tys. gmin w 
Polsce, wykonuje na swoim tere-

nie zadanie rejestracji i wypłat na-
leżnych z programu świadczeń na 
zlecenie Rządu RP, a nie lokalnego 
burmistrza. Zresztą OPS-y otrzy-
mują od Rządu nie tylko pienią-
dze na wypłaty, ale także gratyfi-
kacje za wykonane czynności ad-
ministracyjne. Jaka jest więc tu-
taj rola burmistrza? Ano żadna!  
Po co więc ulotka?  Po co „poszu-
kiwanie” rzekomych beneficjen-
tów skoro jest praktycznie wy-
kluczone aby ktokolwiek kto chce 
skorzystać i jest uprawniony nie 
wiedział dzisiaj o programie 500 
plus!?   Wszystko wskazuje, że po 
to aby się „ogrzać” w blasku nie 
swoich zasług.  

Karta Dużej Rodziny
 Jak się okazuje R. Czapla „grze-

je się” w blasku rządowych dzia-
łań nie tylko w związku z progra-
mem 500 plus. Na jednej ze stron 
ulotki mamy również gorącą za-
chętę burmistrza do korzystania 
z tzw. Karty Dużej Rodziny. Kar-
ta Dużej Rodziny to również rzą-
dowy program, z którym wią-
że się system ulg do wykorzysty-
wania przez rodziny. Program ten 

ma jednak taki charakter, że do  
ulg finansowanych przez rząd (np. 
ulgi na przejazdy kolejowe)  mogą  
być również dołączane  ulgi finan-
sowane przez samorządy, a  nawet 
zupełnie komercyjne czy prywat-
ne podmioty. Wiele samorządów 
w Polsce wzbogaciło  już  rządowe  
ulgi w ramach  Karty Dużej Ro-
dziny  o Gminne Karty  np. w Go-
leniowie, gdzie uchwałą zarządu 
powiatu wprowadzono 20% zniż-
ki na zakup biletów na pływalnie 
Fala. To nie dotyczy jednak Gmi-
ny Nowogard. U nas burmistrz 
gorąco wzywający do korzystania 
z rządowej Karty (nawet apelują-
cy, w innym miejscu, do przed-
siębiorców aby ofiarowali swoje) 
sam nie dołożył się z niczym do 
rządowej Karty Dużej Rodziny.  
DN dwukrotnie już pytał (ostatni 
raz we wrześniu ubiegłego roku) 
czy Urząd Miejski w Nowogar-
dzie przygotowuje w tym zakre-
sie jakieś propozycje. Dwukrotnie 
poinformowano nas, że „zastana-
wiają się nad tym”. Mało prawdo-
podobne jest aby to wieloletnie 
„zastanawianie się” czymkolwiek 
konkretnym zaowocowało. Ale 
tupet  jest zawsze!

ile to kosztuje 
I to jest zasadnicze pytanie – ile 

kosztuje budżet miasta uprawia-
nie tej zabawy „informacyjnej” 
przez R Czaplę. Ile wydano na 
bzdurne ulotki, ale także jaki jest 
koszt społeczny uprawiania przez 
organ publiczny jakim jest urząd 
burmistrza pustej, żenującej w 
formie i amoralnej autopromocji?

Pytanie o koszt  wydania ulotek 
zadaliśmy Gminie – czekamy na 
odpowiedź.   Pytanie o społeczne 
koszty- pozostawiamy do rozwa-
żenia Czytelnikom.

Red.

Dlaczego pominęła przestępstwa narkotykowe?

Komendant M. Figura 
pisze do radnych
ostatnia sesja Rady Miejskiej miała też momenty zabaw-
ne. Burmistrz odczytał na przykład pismo komendant 
nowogardzkiego komisariatu Policji p. Małgorzaty Figury. 
Pismo to było odpowiedzią na wniosek burmistrza.  

Poniżej treść pisma nadesłane-
go przez p. Komendant, odtworzo-
na z nagrania jakiego dokonaliśmy 
na sesji:  

W odpowiedzi na pismo dotyczą-
cego wzmożonych działań prewen-
cyjnych w godzinach nocnych spo-
wodowanych możliwością braku 
oświetlenia z powodu nieprzedłużo-
nej umowy na konserwację z firmą 
Enea informuję, że z zaistniałej sy-
tuacji należy dokonać wszelkich sta-
rań, aby takową umowę podpisać. 
Stan braku oświetlania przyczynia 
się do wzrostu stanu zagrożenia na 
terenie gminy. Według analizy sta-
nu bezpieczeństwa oraz przeana-
lizowanych statystyk, jasno wyni-
ka, że większość przestępstw jest do-
konywanych pod osłoną nocy. Prze-
stępstwa te to: rozboje, kradzieże, 
kradzieże z włamaniem, niszczenia 
mienia, przestępstwa na tle seksual-
nym oraz wypadki i kolizje drogowe 
na przejściach dla pieszych. Na tere-
nie gminy Nowogard dochodziło już 
do wypadków śmiertelnych w miej-
scach niedostatecznie oświetlonych. 
Zbliżający się okres jesienno-zimowy 
z reguły sprzyja generowaniu podob-
nych zdarzeń. Przykładem mogą być 
przestępstwa w postaci uszkodzenia 
mienia, do których doszło w godzi-
nach nocnych dokonanych przez ro-
werzystę rzucającego kamieniami w 
zaparkowane samochody. Monito-
ring na miejscu zdarzenia nie przy-
czynił się do wykrycia sprawcy z po-
wodu nieczytelności, braku dosta-
tecznego doświetlenia zapisu moni-
toringu. 

Reprezentując instytucję jaką jest 
Policja informuję, że brak oświetle-
nia spowoduje wzrost przestępstw i 
wykroczeń, tym samym obniży po-
ziom bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny Nowogard.  

Podinsp. Małgorzata Figura
Komendant KP w Nowogardzie 

Nasz komentarz 
Pomijając cel tego typu wystą-

pień Policji inspirowanych przez 
burmistrza Nowogardu, zastana-
wia nas treść katalogu przestępstw 
jakie są dokonywane według p. 
Komendant „pod osłoną nocy”, i 
które eliminuje skutecznie rzęsi-
ste oświetlenie miejsc przestępstw 
realizowane przez firmę Enea na 
mocy umowy cywilno-prawnej z 
gminą Nowogard.  Otóż w katalo-
gu tym p. Komendant umieszcza 
wiele poważnych i groźnych czy-
nów jak cytujemy: rozboje, kra-
dzieże, kradzieże z włamaniem, 
niszczenia mienia, przestępstwa na 
tle seksualnych. Jednakże refleksje 
budzić musi nie to co wymienio-
no, ale to czego nie wymieniono. 
Dlaczego p. Komendant pomi-
nęła np. dealerkę narkotykową i 
w ogóle przestępstwa związane z 
używaniem i rozprowadzaniem 
narkotyków? Czyżby w Nowogar-
dzie te czyny nie należały do ka-
tegorii przestępstw, a jeśli jednak 
należą, to czy osoby je popełnia-
jące nie muszą się skrywać „pod 
osłonę nocy” i mogą je popełniać 
bez obaw „w świetle dnia”? I ko-
lejne pytania dlaczego p. Bur-
mistrz, na którego wniosek odpo-
wiedziała p. Komendant nie upo-
mniał się o uzupełnienie przed-
stawionego i zamkniętego kata-
logu właśnie o przestępstwa nar-
kotykowe? Przecież on sam naj-
lepiej wie, że dokonywane są one 
właśnie głównie pod osłoną, także 
„osłoną nocy”… Oczywiście ogra-
niczamy swoje obywatelskie za-
ciekawienie tylko do sformułowa-
nia pytań – nie będziemy „ścigać” 
więcej tego tematu, mając nadzie-
ję, że zarówno p. Komendant jak i 
p. Burmistrz wyciągną wnioski na 
przyszłość.        

Red          

Pierwsza strona ulotki, która w ostat-
nich dniach została dołączona do ko-
lejnego wydania biuletynu wydawane-
go przez Gminę
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W dniu 9 sierpnia 2016 r. 
Odeszła Nasza Ukochana Mama 

śp. Wiktoria  
Wiśniewska-Tarasiuk

Pogrzeb odbędzie się 12.08.2016 r. o godz. 14.00  
w Nowogardzie. 

Syn Wojtek

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Przyszedłem rzucić 
ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął! 
Chrzest mam przyjąć i jakiej do-
znaję udręki, aż się to stanie. Czy 
myślicie, że przyszedłem dać zie-
mi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. Odtąd bowiem pię-
cioro będzie rozdwojonych w 
jednym domu: troje stanie prze-
ciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a 
syn przeciw ojcu; matka przeciw 
córce, a córka przeciw matce; te-
ściowa przeciw synowej, a syno-
wa przeciw teściowej”.

(Łk 12, 49-53)

Każdy z nas ma jakieś pragnie-
nia. Pragniemy cienia w upal-
ne dni, pragniemy wody. Pra-
gniemy bezpieczeństwa, poko-
ju. Czego dzisiaj pragniesz? Jakie 
pragnienia poruszają twoje ser-
ce? Jezus także wypowiada dziś 
swoje pragnienie. Chce rzucić 
ogień na ziemię i pragnie by on 
zapłonął. Kilka niedziel wstecz 
słuchaliśmy Słowo jak uczniowie 
chcieli rzucić ogień na Samary-
tan. Dlaczego Jezus im na to nie 
pozwolił? Przecież chce uczynić 
dokładnie to samo. Czy aby na 
pewno? Ogień uczniów miał być 
ogniem zemsty, ogniem gnie-
wu. Ogień Chrystusa to ogień 
Bożej miłości! A jaki ogień roz-
pala dziś moje serce? Jaki jest 
we mnie ogień względem Boga 
i Jego woli? Czy jest we mnie 
gniew i buntuję się przeciw-
ko doświadczeniom mojego ży-
cia, a może jednak przyjmu-
ję wszystko z otwartością serca 
mimo niesienia pewnego trudu? 
A w stosunku do drugiego czło-
wieka? Czy więcej jest we mnie 

ognia nienawiści, zazdrości czy 
raczej ognia miłosiernej miło-
ści? W modlitwie na początku 
Mszy świętej kapłan modlił się: 
wlej w nasze serca gorącą miłość 
ku Tobie. To ma stać się nie tyl-
ko słowami kapłana, ale moim 
pragnieniem. Mam prosić Boga, 
aby moje serce rozpalił ogniem 
swojej miłości. Ogień Chrystu-
sa to ogień, który wypala, który 
oczyszcza. Wypala we mnie każ-
dy grzech, oczyszcza moje inten-
cje, relacje. Nie lękaj się dać Je-
zusowi swoje serce, aby dotknął 
je ogniem. Wielu boi się sparzyć 
miłością Jezusa. Boją się, bo do-
brze wiedzą, że to zaboli najbliż-
szych.  Każdy kto da swoje serce 
Jezusowi aby je wypalił, oczyścił 
już nie żyje jak kiedyś, jak poga-
nin. Żyje sercem oddanym Bogu. 
Nasi bliscy mogą stanąć przeciw 
słowu Boga i nauce Kościoła. Pa-
pież Benedykt XVI powiedział: 
Ci, którzy zamierzają iść za Je-
zusem i bezkompromisowo za-
angażować się w obronę prawdy, 
muszą wiedzieć, że spotkają się 
ze sprzeciwem i wbrew własnej 
woli staną się znakiem podzia-
łu między ludźmi, nawet w ło-
nie swych rodzin. Gdy moje ser-

ce jest rozpalone ogniem Chry-
stusa to walczę! Walczę ogniem 
i mieczem. Ogniem miłosiernej 
miłości i mieczem Słowa Boże-
go. Nie rób tak, bo Chrystus to 
potępia! Czyń tak, bo to prowa-
dzi do zbawienia. Chrystus już 
rzucił swój ogień na ziemię czy 
jednak on we mnie płonie? Pe-
wien Mędrzec powiedział: Daj-
cie mi dźwignię i punkt oparcia, 
a ruszę z posad ziemię. To, cze-
go Archimedes nie mógł osią-
gnąć, ponieważ prośby swej nie 
kierował do Boga i miał na my-
śli czynność wyłącznie material-
ną, to Święci w całej pełni otrzy-
mali. Wszechmocny dał im za 
punkt oparcia samego Siebie i 
tylko Siebie; za dźwignię: mo-
dlitwę, która wznieca ogień mi-
łości. W ten sposób podźwignę-
li oni świat; w ten sposób dźwi-
gają go Święci, którzy jeszcze to-
czą boje, i w ten sposób dźwi-
gać go będą ci, którzy po nich 
będą następować aż do skończe-
nia świata. Tylko miłość ma moc 
poruszać świat. Prośmy naszego 
Pana, aby rozpalił w sercu każ-
dego z nas ogień, który przyszedł 
rzucić na ziemię. 

Ks. Krystian Dylewski 

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami 
oraz pralkę automatyczną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- potrzebuję pilnie opału, pralki automatycznej, segment kuchenny, 

pokojowy, dywan pokojowy -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 

011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania 

– 517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335 
- Oddam: telewizor – 662 577 147
- Potrzebne są nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodar-

czej dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i orte-
zy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

- Oddam biurko pod komputer – tel. 501-549-818
-  Oddam tapczan narożnikowy w stanie dobrym 533983233 

Pomóżmy sobie

Mirosław Berezowski pisze…

o Powstaniu 
Warszawskim
Powstanie Warszawskie było największym wystąpieniem 
zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego. Wybuchło 1 
sierpnia 1944 r  o godz. 17.00 i trwało 63 dni, dokładnie 
do 2 października. W obliczu zbliżającej się Armii Sowiec-
kiej i powołania pro-komunistycznego rządu tzw PKWN i  
nieuchronnej sowietyzacji Polski władze podziemne podję-
ły decyzję o wybuchu powstania, które  i tak by najprawdo-
podobniej wybuchło.

 Na niemiecką potęgę militar-
ną, która wciąż jeszcze istnia-
ła uderzyły słabo uzbrojone od-
działy około 45 tysięcy powstań-
ców głównie Armii Krajowej i 
NSZ. W pierwszych dniach Po-
wstania uzbrojonych było około 
10%  żołnierzy i to tylko w lekką 
broń ręczną z zapasami amunicji 
na 2-3 dni, ale pragnienie walki o 
wolność po 5 latach okupacji było 
tak duże, że to nie było przeszko-
dą. To, że Powstanie trwało aż 63 
dni było efektem nadludzkiego, 
heroicznego wysiłku powstań-
ców i cywilnych mieszkańców 
stolicy. Naczelne dowództwo Ar-
mii Krajowej  w marcu 1944 wy-
łączyło Warszawę z „Planu Bu-
rza” żeby uchronić ludność cy-
wilną i miasto od zniszczeń i do-
piero w połowie lipca zmieniono 
tą decyzję. Mimo, że na począt-
ku nie uzyskano efektu zaskocze-
nia, gdyż Niemcy znali plany wy-
buchu walk, powstańcom udało 
się opanować Śródmieście, Sta-
rówkę, Mokotów,  Żoliborz, Po-

wiśle i Czerniaków. Wśród po-
wstańców panował ogromny en-
tuzjazm i wola walki o  upragnio-
ną wolność. W powstaniu domi-
nowało młode pokolenie urodzo-
ne już w niepodległej Polsce. W 
dużej mierze była to inteligencka 
młodzież wychowana w patrio-
tycznej tradycji. Takim przykła-
dem ofiarności tamtego młode-
go pokolenia może być Krystyna 
Krahelska, córka wojewody pole-
skiego, która studia ukończyła w 
1939 r, jej twarz została uwiecz-
niona w rzeźbie Warszawskiej Sy-
renki, harcerka i poetka, autor-
ka bardzo popularnej w powsta-
niu piosenki „Hej chłopcy bagnet 
na broń”. Poległa 2 sierpnia jako 
sanitariuszka udzielając pomo-
cy rannemu powstańcowi. Wiel-
ką aktywność wykazał również 
kościół katolicki. Kapelani byli 
w wszystkich oddziałach walczą-
cych na pierwszej linii a wielu z 
nich zapisało się ogromnym bo-
haterstwem niosąc posługę ka-
płańska rannym i chorym.

 Powstańcy nie uzyskali spo-
dziewanej pomocy z zewnątrz 
od aliantów zachodnich a tym 
bardziej od sowietów, tak więc 
Warszawa została skazana tylko 
na własne siły. Niemcy przeciw-
ko słabo uzbrojonym powstań-
com i bezbronnej ludności cy-
wilnej użyli bezwzględnej siły w 
postaci ciężkiego sprzętu wojen-
nego jak choćby artylerii kalibru 
600 mm, czy wyrzutni rakieto-
wych nazwanych przez warsza-
wiaków „ryczącymi krowami” 
zdolnymi jednym wystrzałem 

zAWIADOMIENIE
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sKO uchyla… wracamy do sprawy drogi 
Świerczewo-strzelewo 

zamiast decyzji – bubel prawny
Naruszenie przepisów ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- to najpo-
ważniejszy zarzut jaki SKo sformułowało analizując wydaną przez burmistrza Nowogardu 
decyzję administracyjną dotyczącą przebudowy drogi na odcinku Świerczewo -Strzelewo. 
Jednym słowem decyzja jaką wydał R. Czapla, to prawdziwy bubel prawny. 

O sprawie informowaliśmy 
krótko w poprzednim wydaniu. 
Tym razem jesteśmy już w posia-
daniu pełnej treści decyzji jaką 
wydało SKO. Przypomnijmy, że 
instytucja ta przyjrzała się decy-
zji o lokalizacji inwestycji polega-
jącej na przebudowy drogi Świer-
czewo-Strzelewo, jaką 10 maja 
tego roku wydał Robert Czapla na 
wniosek jednego z mieszkańców 
naszej gminy, żądających jej uchy-
lenia. Obywatel zwrócił bowiem 
uwagę na fakt, że burmistrz No-
wogardu wyjadając decyzję zro-
bił przede wszystkim bez konsul-
tacji społecznych. Nie poinfor-
mowano np. mieszkańców, że w 
projekcie drogi założono budowę 
wsypek drogowych mających po-
prawić bezpieczeństwo w ruchu 
lądowym, co wiąże się, zdaniem 
autorów projektu, z konieczno-
ścią wycinki 10 zdrowych lip ro-
snących przy wjazdach do miej-
scowości. To między innymi było 
przedmiotem analizy, jaką doko-
nało SKO.  

„Organ I instancji (czyt. Bur-
mistrz) w niniejszej sprawie do-
puścił się również naruszenia art. 
10 par. 1 Kpa w związku z art. 53 
ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 
Burmistrz Nowogardu poinfor-
mował strony o wszczęciu przed-
miotowego postępowania, jed-
nakże nie poinformował stron o 
możliwości zapoznania się z uzu-
pełnionym materiałem dowodo-
wym przed wydaniem decyzji. W 
efekcie strony postępowania nie 
miały możliwości zajęcia stano-
wiska przed wydaniem decyzji. 
Zgodnie z przepisem art. 10 par. 1 
Kpa organy administracji publicz-
nej obowiązane są zapewnić stro-
nom możliwość czynnego brania 
udziału w postępowaniu admini-
stracyjnym na każdym jego eta-
pie. Jeżeli wiec w toku postepowa-

nia administracyjnego materiał 
dowodowy jest uzupełniany, ko-
nieczne jest zawiadomienie o tym 
stron postępowania, aby miały za-
pewnioną możliwość zajęcia sta-
nowiska przed wydaniem decy-
zji rozstrzygnięcia w sprawie. Na-
ruszenie powyższych przepisów 
art. 53 ust. 3 i art. 53 ust 1 usta-
wy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w związku 
z art. 10 par. 1 Kap stanowi istot-
ne naruszenie przepisów postępo-
wania administracyjnego, którego 
naprawa w toku postpowania od-
woławczego stanowiłaby narusze-
nie zasad dwuinstancyjności, w 
wyrażonej art. 15 Kpa” – czytamy 
w najważniejszym fragmencie de-
cyzji, jaką SKO wydało w dniu 2 
sierpnia. 

Dalej SKO zwraca też uwagę na 
kolejne braki formalne w decyzji 
wydanej przez burmistrza Nowo-
gardu. 

„W aktach niniejszej sprawy 
brak jest analizy warunków i za-
sad zagospodarowania terenu, co 
stanowi naruszenie tych przepi-
sów” – pisze SKO. 

Tym samym SKO po zapozna-
niu się z odwołaniem obywate-

la od decyzji oraz aktami spra-
wy uchyliło decyzję burmistrza, 
a sprawę zawróciło do ponowne-
go rozpoznania. Co to oznacza dla 
przebiegu planowanej inwestycji? 
Starosta goleniowski, reprezentu-
jący powiat będący właścicielem 
drogi, która ma zostać poddana 
przebudowie na podstawie doku-
mentacji opracowanej przez gmi-
nę Nowogard, przyznaje, że oba-
wia się o cały projekt. Nie ukrywa 
też, że jest rozczarowany brakiem 
rzetelności ze strony nowogardz-
kich urzędników. 

- Z ubolewaniem czytamy takie 
uzasadnienie, bo byliśmy pewni, że 
gmina, której zależy na tej inwe-
stycji tej decyzji podejdzie poważ-
nie i rzetelnie do sprawy. Jak wy-
szło już wiemy. Oczekujemy więk-
szego zaangażowania gmin. W tej 
sprawie Zarząd Powiatu wystosu-
je do burmistrza Nowogardu pi-
smo, prosząc o rzetelne przygoto-
wanie decyzji.  Po konsultacjach 
w Urzędzie Marszałkowskim wie-
my, że bez tego strategicznego do-
kumentu może przepaść szansa na 
dofinansowanie inwestycji – mówi 
Tomasz Kulinicz.  

Jednocześnie starostwa zapo-
wiedział, że mimo protestów oby-
watela kwestionującego przyjęte 
rozwiązania oznaczające budowę 
wsypek kosztem wycinki lip, po-
wiat nie zamierza dokonać zmian 
w projekcie budowy drogi. -Nie 
przeprojektujemy drogi. Naszym 
zdaniem budowa wysepek jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Czekamy 
na rozstrzygnięcia gminy. Dla nas 
drzewa nie są już żadnym zagad-
nieniem - dodaje twardo T. Kuli-
nicz. 

MS

Orzecznie wydane  przez SKO na wniosek mieszkańca Świerczewa, nie pozostawia 
suchej nitki na decyzji, którą podpisał R. Czapla.

Dziurawa droga w Świerczewie, może wcale nie zostać wyremontowana, przez 
urzędnicze błędy.

Foto-pstryk 

Wyleciała szyba z pleksy 
Na przystanku autobusowym 

przy ul. Boh. Warszawy, na wyso-
kości Szkoły Podstawowej nr 3, wy-
padła jedna z tylnych szyb, wykona-
na z pleksy i leży obok. Najprawdo-
podobniej ktoś oparł się o słabo za-
montowany element przystanku i 
ten wypadł „z ramy”. Warto wsta-
wić sztuczną szybę na miejsce, za 
nim zniknie, bo kupno nowej bę-
dzie z pewnością droższe niż po-
nowny montaż starej. JB

zburzyć dużą kamienicę. Wojska 
niemieckie podjęły, barbarzyńską 
rozprawę zarówno z powstańca-
mi jak i z ludnością cywilną i sa-
mym miastem. Dopuszczono się 
rzezi i gwałtów, mordowania jeń-
ców i rannych w zdobytych szpi-
talach polowych. Od pierwszych 
dni przystąpiono do zrównania 
z ziemią całego miasta. Powstań-
cy natomiast do końca zachwa-
li wiarę w swoje ideały. Walczono 
po rycersku, nie stosowano odpo-
wiedzialności zbiorowej, udziela-
no pomocy medycznej ranne-
mu wrogowi. Powstańcy wierzy-
li w honor, że umów należy do-
trzymywać nawet  wtedy, kiedy 
przeciwnik ich nie dotrzymuje a 
o czynach decydują normy mo-
ralne i etyczne. Dlatego etos Po-
wstania Warszawskiego był tak 
groźny dla komunistów, dla któ-
rych takie wartości jak Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna i walka o wolność 
i niepodległość były bez znacze-
nia. Po stronie polskiej w powsta-
niu poległo i zostało rannych ok. 
36 tys. żołnierzy powstańczej ar-
mii, zostało zabitych ok. 150 do 
200 tys. cywilów a ok. 15 tys. żoł-
nierzy dostało się do niewoli i ok. 
650 tys. cywilów wypędzono z 
Warszawy z czego 150 tys. trafiło 
do obozów koncentracyjnych lub 
na roboty przymusowe. Barba-
rzyńska eksterminacja Warszawy 
przez Niemców i przyzwolenie  
na to przez Sowietów było swo-
istym dopełnieniem Paktu Rib-
bentrop-Mołotow z 1939 r.

 To właśnie tragiczne doświad-
czenie Powstania Warszawskie-

go spowodowało, że masowa re-
wolucja Solidarności była bezkr-
wawym powstaniem, którego za-
czyn przygotował papież Jan Pa-
weł II podczas pierwszej piel-
grzymki do ojczyzny w słynnej 
homilii w Warszawie gdzie mó-
wił, że: „Nie sposób zrozumieć 
tego narodu, który miał prze-
szłość tak wspaniałą, ale zara-
zem tak trudną – bez Chrystusa. 
Nie sposób zrozumieć tego mia-
sta, Warszawy, stolicy Polski, któ-
ra w roku 1944 zdecydowała się 
na nierówną walkę z najeźdźcą, 
na walkę w której została opusz-
czona przez  sprzymierzone po-
tęgi, na walkę w której legła pod 
własnymi gruzami, jeśli się pa-
mięta, że pod tymi samymi gru-
zami legł również Chrystus-Zba-
wiciel ze swoim krzyżem sprzed 
kościoła na Krakowskim Przed-
mieściu. Nie sposób zrozumieć 
dziejów Polski od Stanisława na 
Skałce do Maksymiliana Kolbe w 
Oświęcimiu, jeżeli się nie przyło-
ży do nich tego jeszcze jednego i 
tego podstawowego kryterium, 
któremu na imię Jezus Chrystus”. 
Te romantyczne słowa o wierno-
ści dla idei wolności w oparciu o 
wiarę w Boga doprowadziły Po-
laków do odzyskania wolności 
1989 roku.

Tak więc ofiara niezłomnej 
Warszawy nie poszła na marne, 
a stała się testamentem tamte-
go pokolenia  dla następnych po-
koleń, „Bo Wolność krzyżami się 
mierzy”.

Cześć i Chwała Bohaterom!      
Mirosław Berezowski          

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie na te  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 
91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
•	 Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

Tel. 732 989 835 
•	 sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 

Tel. 603229081.
•	 Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-

gard. Tel. 602365812.
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GWARANTUJEMY:

   Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

   Wynagrodzenie od 900 do 1450 EUR „na rękę”,

  ZUS od 4.055 PLN,

  Formularz A1 i kartę EKUZ,

   Rzetelną informację o tym, czego możesz  
oczekiwać na miejscu,

    Wynagrodzenie w EUR lub w PLN  
– wybór należy do Ciebie!

PEWNA PRACA
ATRAKCYJNE ZAROBKI  
BEZPIECZNY WYJAZD

  Poznań, 
ul. Winklera 1

  61 662 10 81
www.carework.pl
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Nasi przedsiębiorcy: Usługi Zegarmistrzowskie Krzysztof i Sylwia Stokłos 

zegarmistrz - zawód, który się nie zestarzeje!  
zegary od wielu wieków są elementami, wokół których toczy się nasze życie. Nie wyobrażamy sobie dziś życia bez czasu i zegarka, który go odmie-
rza. Dzięki temu, mimo rozwoju technologii również w tej dziedzinie, zawód zegarmistrza jest ciągle niezbędny. Dlatego tym razem w ramach cyklu 
„Nasi przedsiębiorcy” odwiedziliśmy państwa Krzysztofa i Sylwie Stokłos, których zakład z usługami zegarmistrzowskimi mieści się w Nowogardzie na  
ul. 5 Marca 5a w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: Czym 
jest dla pana czas?

Krzysztof Stokłos: To dość 
trudne pytanie, bo jaka jest defi-
nicja czasu? Niestety w tym przy-
padku możemy śmiało powiedzieć, 
że nie ma jednej definicji przyję-
tej przez ogół ludności. Ludzie po 
prostu nie potrafią konkretnie i do-
słownie określić, czym jest czas. Ja 
jedynie widzę go uwięzionego w 
tych właśnie oto zegarach, które są 
zgromadzone w moich dwóch za-
kładach tj. w Nowogardzie przy ul. 
5 Marca i Goleniowie przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja.

A skąd pomysł aby zostać ze-
garmistrzem?

Swój zawód traktuję, jako pasję 
i zarazem hobby. Pomysł na zosta-
nie zegarmistrzem, zrodził się już 
w szkole podstawowej. Moja ro-
dzina nie miała takich tradycji. Ja 
sam w dzieciństwie popsułem parę 
zegarków przez ciekawość, i już 
wtedy wiedziałem, że jest to wła-
śnie to, co chcę robić w życiu. 

A jaki był pierwszy zegarek, 
który pan rozebrał…

Rozebrałem i naprawiłem…
(śmiech). To były budzik, taki któ-
ry wszyscy kojarzymy z charakte-
rystycznego tykania.  

Czy w poznawaniu tej pasji, 
która później stała się pana za-
wodem, ktoś panu pomagał, 
wskazał drogę? 

Zdecydowanie tak. Pierwszymi, 
którzy powiedzieli mi, czym są ze-
garki byli nieżyjący już niestety pa-
nowie Ryszard Kilarski i Ryszard 
Bil, którzy byli mistrzami w swo-
im fachu. Szczególnie wspominam 
pana Kilarskiego, którego podpa-
trywałem w pracy, w jego zakła-
dzie wtedy przy ul. Jedności Naro-
dowej, a obecnie 3 Maja, kiedy by-

łem jeszcze uczniem szkoły podsta-
wowej. 

Wiadomym jest, że zegar-
mistrz to zawód, który wymaga 
wiedzy technicznej oraz niemal 
chirurgicznej precyzji. Dobrze 
wiemy, że ta precyzja mechani-
zmów została zastąpiona nie-
gdyś kwarcem? 

To prawda. Po latach fascynacji 
zegarkami kwarcowymi, użytkow-
nik czasomierza wrócił do zegar-
ków mechanicznych, czyli tych na-
kręcanych poprzez koronę w koper-
cie. Wracamy do ich klasycznych 
kształtów. Ba, wracamy do zegar-
ków w ogóle. Proszę sobie wyobra-
zić, że przychodzą do moich pra-
cowni osoby, często młode, którym 
przez wcześniejsze lata wydawało 
się, że zegarek na rękę jest bezuży-
teczny, bo przecież mają go w swoim 
smartfonie. Cieszę się, że wszech-
obecna cyfryzacja, digitalizacja nie 
wyparła zegarków. Miłym faktem 
jest to, że wciąż zegarek kojarzy 
się z elegancją i staje się nieodzow-

nym dodatkiem do garnituru, stro-
ju sportowego czy codziennego. Do 
tego teraz urządzenia te występu-
ją w wielu ciekawych wzorach.  
Jakie cechy, pana zdaniem cha-
rakteryzują dobrego zegarmi-
strza?

Drżenie rąk czy też nadpobu-
dliwość są bardzo niewskazane w 
tym zawodzie. Uważam, że cechy 
dobrego zegarmistrza to: dokład-
ność, cierpliwość, sympatia do za-
wodu. Jak ktoś tego nie polubi to 
ciężko mu będzie wykonywać ten 
wspaniały zawód. Ja uprawiam go 
już od 30 lat i proszę mi wierzyć, że 
jest on dla mnie wciąż bardzo fa-
scynujący i nie zamieniłbym go na 
żaden inny.  

Co najbardziej lubi Pan w swo-
jej pracy?

 Mówi się, że pieniądze lubią ci-
szę, a ja dodam, że tę ciszę lubią 
również i zegarmistrzowie. Ta pra-
ca wymaga maksymalnej koncen-
tracji i właśnie ciszy, która pomaga 
w złożeniu czasem bardzo skom-
plikowanych mechanizmów. Dlate-
go cenię ten zawód właśnie za to, 
że trzeba go wykonywać w ciszy, 
której w dzisiejszych czasach nie-
stety tak brakuje. 

Dlaczego jest tak, że zegarek 
najczęściej kojarzy się jedynie ze 
Szwajcarią?

Szwajcaria to kraj od lat sły-
nący z produkcji doskonałych ze-
garków. Nazwy takie jak:  Omega, 
Atlatic czy Tissot nieodzownie ko-
jarzą się ze Szwajcarią i jej trady-
cjami zegarmistrzowskimi. Dlatego 
powiem panu, że nawet mistrzowie 
zegarmistrzostwa z innych krajów 
dumni byli i są z dyplomów kursów 
ukończonych w Szwajcarii. Dawa-
ły i dają one im swego rodzaju suk-
ces zawodowy i prestiż w tej dzie-
dzinie. Dziś jak pan wie świat zale-

wa kicz jednorazowych zegarków, 
produkowanych masowo czy to w 
Chinach czy też przez koncerny, 
które produkują zegarki w formie 
reklamówek wkładając do koper-
ty jednorazowy mechanizm kwar-
cowy. Ale kończąc ten wątek chcę 
powiedzieć, że jednak szwajcarskie 
zegarki zawsze będą dokładne, ob-
darzone super jakością, na której 
będzie napis „made in Swiss” i tą 
właśnie „duszą”, w której jest za-
warte to przepiękne „cykanie” we-
wnątrz czasomierza, ale tylko me-
chanicznego.

Jaki był najciekawszy zegarek, 
jaki pan naprawiał?

Trudno jest mi powiedzieć o kon-
kretnym modelu, bo każdy który 
dostaję do naprawy ma swoją hi-
storię. Niemniej rzeczywiście zda-

rzają się okazy, nad którymi mu-
szę zwyczajnie posiedzieć i „podu-
mać”, by go naprawić. Jak wspo-
mniałem wcześniej żyjemy w cza-
sach, gdzie niestety kwarc wyparł 
mechanizmy. Ale, w swojej karie-
rze zegarmistrza miałem okazję 
naprawiać skomplikowane czaso-
mierze, nad którymi głowiłem się 
kilka dni. Tutaj każda część i „try-
bik” musi pasować idealnie i być 
na swoim miejscu, bo to gwarantu-
je poprawność wskazywanego cza-
su. Dlatego jeżeli ktoś ma w swo-
im domu jakiś zegarek, który jest 
mechaniczny a chciałaby mu przy-
wrócić blask i powtórne życie, to 
zapraszam do naszych punktów: w 
Nowogardzie i Goleniowie. 

Tak, pochłonięci jesteśmy tą 
rozmową, że nie spytałem pana 
jeszcze o usługi, jakie pan wyko-
nuje w pracowniach? Czy ogra-
niczone są one tylko do naprawy 
i konserwacji zegarków?

Pracuję wspólnie z małżonką Syl-
wią, która zapewne przez wszyst-

kich nowogardzian kojarzona jest 
z sklepem nocnym państwa Rzetec-
kich, u których niegdyś pracowała. 
Po wspólnej naradzie stwierdzili-
śmy, że w Nowogardzie przydałby 
się jeszcze jeden taki punkt, gdzie 
są naprawiane zegarki i nie tylko. 
Dlatego po Goleniowie postanowi-
liśmy, że otworzymy II punkt wła-
śnie tu w Nowogardzie i rozszerzy-
my go o dodatkowe usługi, które 
nie mają nic wspólnego z zegarmi-
strzostwem, jak dorabianie kluczy. 
Niemniej głównie zajmujemy się 
naprawą zegarków. Można u nas 
zrobić renowację zegara stojącego, 
wymienić pasek, baterię do zegar-
ka ale i aparatu słuchowego pilo-
ta TV, samochodowego, glukome-
tra, ciśnieniomierza. Ponadto zaj-
muje się także renowacją zegarów 
antycznych i jeżeli jest on zbyt duży 
by klient mógł go sam dostarczyć 
do pracowni to oferuję transport. 
Dlatego korzystając z okazji zapra-
szam wszystkich zainteresowanych 
klientów na moją stronę interneto-
wą (www.krzysztofstoklos.jimdo.
com), by zapoznać się z nieco bar-
dziej szczegółową ofertą. Korzy-
stając z okazji i dzięki uprzejmości 
gazety DN chciałabym wspólnie z 
małżonką podziękować wszystkim 
naszym klientom i powiedzieć, by 
wierzyli w dobry czas, bo na każ-
dym zegarze nawet tym najdroż-
szym najbardziej znanym i presti-
żowym nie znajdziemy wskazówek 
do życia. 

Co poradziłby pan użytkow-
nikom zegarków, aby ich czaso-
mierze zachowały dobrą kondy-
cję jak najdłużej?

Konserwować je raz na parę lat 
u zegarmistrza, zaś mechaniczne, 
gdy leżą nieużywane nakręcać co 
jakiś czas i używać je zgodnie z 
zastosowaniem i przeznaczeniem. 
Dostrzegłem tu bowiem taką 
rzecz, że np. zegarki, tzw. garnitu-
rowe są zakładane właśnie na bu-
dowę, co jest totalnym nieporozu-
mieniem, ponieważ taki zegarek 
jest wówczas narażony na wszel-
kie uszkodzenia, z którymi cza-
sami nawet najlepszy zegarmistrz 
może sobie nie poradzić. Dlate-
go powiem kolokwialnie: zegarki 
garniturowe do garniturów, spor-
towe do dresów lub na co dzień, a 
na budowę najlepiej zegarki z sys-
temem G-Shock, które już od po-
czątku były tworzone tak, by móc 
sprostać nawet najcięższym wa-
runkom.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Państwo Sylwia i Krzysztof Stokłos w rozmowie zasugerowali, że czas się nie śpieszy 
- to człowiek się spieszy

Każdy zegarek mechaniczny  to skomplikowana i bardzo delikatna „maszyna”- 
mówi w rozmowie pan Krzysztof

Zakład z usługami zegermistrzowskimi 
państwa Stokłos mieści się na ul. 5 Mar-
ca w Nowogardzie
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Lato z Muzami 2016 – rozmowa z Gabrielą Muskałą

„To właśnie jest piękne, że inni widzą różne światy w człowieku”
W czasie tegorocznego Lata z Muzami 2016 jedną z gwiazd była Gabriela Muskała. Aktorka znana jest z wielu produkcji filmowych - „Moje córki krowy”, 
„Wymyk”, „Chce się żyć”, „Tout un hiver sans feu – Cała zima bez ognia” czy serialu „Londyńczycy”. Wraz z siostrą Moniką tworzy też literacki duet autor-
ski „Amanita Muskaria”.

Jak się pani podobało w Nowo-
gardzie?

To bardzo urocze miasteczko. 
Spędziłam tutaj parę fantastycz-
nych dni. Codziennie rano bieg 
wokół jeziora – 7 kilometrów w 
45 minut... A po południu filmy 
i spotkania z widzami, czyli cu-
downy festiwalowy czas w pięk-
nych okolicznościach przyrody... 
Jeśli chodzi o sam festiwal, to jak 
powiedział dyrektor tej imprezy, 
Krzysztof Spór, jest on tworzony 
przede wszystkim dla mieszkań-
ców Nowogardu. I to jest wspa-
niałe. Często, na festiwale zapra-
sza się wielu gości z zewnątrz i 
miasto zamienia się wtedy w taki 
festiwalowy kurort, gdzie więk-
szość widowni stanowią ludzie 
przyjezdni, a mieszkańcy mogą 
jedynie wszystko obserwować z 
zewnątrz. W Nowogardzie tym, 
co dzieje się na festiwalu cieszą 
się przede wszystkim mieszkań-
cy miasta. Jest to wspaniała idea, 
budująca tożsamość lokalnej spo-
łeczności. I wspaniałe jest też to, 
że to nie jednorazowa akcja ale 
już dwudziesta edycja. Słyszałam, 
że festiwal z roku na rok się rozwi-
ja. I mimo pięknej pogody, zachę-
cającej raczej by ten czas spędzić 
np. na plaży, wielu ludzi wybrało 
jednak przyjście do kina i wzię-
cie udziału w dyskusjach po sean-
sach. Czuje się, że nowogardzka 
widownia jest już wyrobiona w te-
macie i potrafi ciekawie i odważ-
nie rozmawiać o filmach. A z tym 
różnie bywa na różnych festiwa-
lach. Muszę powiedzieć, że jestem 
pod dużym wrażeniem tutejszej 
publiczności. 

obejrzeliśmy na festiwa-
lu m.in. film „Czarnowidzka” 
z pani udziałem, będący opo-
wieścią o kobiecie poszukującej 
szczęścia. W jednym z wywia-
dów mówiła pani, że lubi kino 
psychologiczne, takie które do-
tyka gdzieś naszej wrażliwości...

W ogóle lubię filmy, które pozo-
stawiają we mnie jakiś ślad. I nie-
koniecznie musi to być dramat 
czy film głęboko psychologicz-
ny, ale również kino lżejsze, któ-
re jednak powoduje, że widz, wy-
chodząc z sali, chce o nim rozma-
wiać. Wydaje mi się, że właśnie 
po to robimy kino, teatr i w ogó-
le sztukę, żeby podjąć z widzem 
jakiś dialog, dać pretekst do roz-
mowy np. po spektaklu, o tym, o 
czym sami rozmawialiśmy pod-
czas prób. Widownia w teatrze nie 
jest tak naprawdę „czwartą ścia-
ną” sceny, bo przecież nie mówi-
my do ściany, tylko do ludzi. Po-
dobnie jest w kinie. 

Jeżeli chodzi o ten kontakt ar-
tysty z widzem, to dobrze ujął 

jego sens Wojciech Marczewski 
w filmie „Ucieczka z Kina Wol-
ność”, gdzie aktorzy dosłownie 
zaczynają przemawiać do wi-
dzów z ekranu i mówią to, co wi-
dzom i im samym leży na sercu...

Dokładnie. Właśnie wymie-
nił pan film, który jest jednym z 
moich ulubionych, bo odzwier-
ciedla ważną funkcję wykonywa-
nego przez nas zawodu, polega-
jącego także na nawiązaniu kon-
taktu z widzem, na swoistej pró-
bie utożsamienia go z opowiada-
ną przez nas historią i tworzącymi 
ją postaciami.

Żyjemy w czasach swoistego 
kultu fizycznego piękna. Kie-
dyś powiedziała pani o jednej ze 
swoich ulubionych aktorek Ge-
nie Rowlands, że będąc świado-
ma swojego piękna, nie epatowa-
ła nim na ekranie

Jest wiele pięknych aktorek, u 
których gdzieś przebija na ekra-
nie tzw. samozachwyt. Gena Row-
lands zupełnie nie obnosiła się ze 
swoim pięknem. Była niesamowi-
tą aktorką. Uwielbiam ją za jej au-
tentyczność, za całkowite wcho-
dzenie w rolę, zatracanie się w 
niej, w tym dobrym znaczeniu 
tego słowa. Gena Rowlands pra-
cowała m.in. z reżyserem Johnem 
Cassavetesem, prywatnie jej mę-
żem, metodą improwizacji. Cassa-
vetes angażował często do filmów 
amatorów, których tak fantastycz-
nie prowadził, że w efekcie trud-
no było odróżnić, kto jest aktorem 
a kto amatorem. Ponadto Gena 
Rowlands będąc przecież gwiaz-
dą, grała także w niskobudżeto-
wych filmach, nie dała się „kupić” 
Hollywood. Filmy, w których gra-
ła, były jej artystycznym a nie ko-
mercyjnym wyborem. 

oglądając pani grę aktorską 
widać, że nawet w dramatach po-
trafi pani zdyskontować napię-
cie na zasadzie kontrastu wpro-
wadzając w grze elementy tragi-
komedii. 

Taka forma jest mi bardzo bli-
ska. Razem z moją siostrą pisze-
my sztuki, które też są tragikome-
diami. Taką tragikomiczną formę 
mają też „Moje córki krowy”, czy 
„Czarnowidzka”, która została na-
grodzona w Nowogardzie. To są 
filmy, na których widz może tak-
że trochę się pośmiać, a śmiech 
bardzo otwiera widza na prawdę. 
Pozbawia go pancerza, który za-
wsze ze sobą przynosimy, który 
nas chroni. Śmiech pozwala ten 
pancerz odrzucić. A wtedy to, co 
naprawdę bolesne i trudne łatwiej 
do nas dociera. 

Ale potrafi się też pani kom-
pleksowo przygotować do roli. 
Bo na przykład grając doświad-

czoną przez wojnę Kosowiankę 
Labinotę w „Tout un hiver sans 
feu – Całej zimie bez ognia” w 
reżyserii Grega zglińskiego na-
uczyła się pani języka francu-
skiego i rozmawiała pani dużo z 
samymi Kosowiakami, świadka-
mi tragicznych wojennych zda-
rzeń. 

Tak. Przez parę miesięcy inten-
sywnie uczyłam się francuskiego. 
Greg zaproponował mi tę rolę na 
ok. pół roku przed rozpoczęciem 
zdjęć. Miałam grać Kosowian-
kę, która od sześciu lat miesz-
ka w Szwajcarii, mówi po francu-
sku, ale z akcentem. Zależało mi 
na tym, by nie uczyć się obcego 
tekstu jedynie fonetycznie. W ten 
sposób tracimy świeżość reakcji, 
czekamy tylko na ostatnią kwestię 
partnera, nie wiedząc tak napraw-
dę o czym mówi, a to pozbawia 
nas autentyczności. Poza wszyst-
kim chciałam mieć też pretekst do 
tego, żeby pouczyć się francuskie-
go. Natomiast jeśli chodzi o tło 
wojenne, to najwięcej dały mi roz-
mowy z dwiema osobami. Jedną z 
nich był Albańczyk Blerim Gjoci, 
który mieszkał w Prisztinie i był 
aktorem tamtejszego teatru naro-
dowego. W filmie był bratem La-
binoty – kobiety, którą grałam. 
Blerim sam przeżył wojnę w Ko-
sowie, ukrywał się z żoną i małym 
dzieckiem po piwnicach, cudem 
uszedł śmierci. Opowiedział mi 
wiele ze swoich traumatycznych 
przeżyć podczas czystek w Prisz-
tinie. Natomiast drugą osobą, któ-
ra bardzo mi pomogła była mama 
Grega Zglińskiego, która jest psy-
chiatrą i pracowała w Szwajcarii z 
emigrantami z Kosowa. Labinota 
to była bardzo trudna i odpowie-
dzialna rola - bohaterka w czasie 
wojny została zgwałcona, wcze-
śniej na jej oczach wymordowa-
no całą rodzinę. Aby taką rolę za-
grać musiałam obciążyć się pa-
mięcią wojny, której sama prze-

cież nie przeżyłam. Nie było ła-
two, ale było warto. Największy 
komplement po tym filmie do-
stałam właśnie w Prisztinie, gdzie 
mieliśmy premierę filmu. Po pro-
jekcji podeszli do mnie Kosowia-
cy i pytali, w jakiej części Albanii 
mieszkam i w którym tamtejszym 
teatrze gram. Myśleli, że jestem 
Albanką - to było piękne i wzru-
szające wyróżnienie. 

Stwierdziła kiedyś pani, że nie 
lubi rozsiadać się w jednym ro-
dzaju ról. i widać, że jest pani w 
tym konsekwentna.

Myślę, że niewielu jest aktorów, 
którzy lubią grać podobne, spraw-
dzone już wielokrotnie role, dają-
ce poczucie wygody i bezpieczeń-
stwa. Ale pewnie kilku takich jest, 
jak również takich, którym wy-
daje się, że to jedynie od reżyse-
rów zależy, w czym będą grać. Ja 
wierzę, że aktor ma jednak jakiś 
wpływ na to, co robi, jakie role 
dostaje. Nie lubię grać podobnych 
do siebie ról, mimo iż pewne wa-
runki, jakie posiadam, predesty-
nują mnie do grania określone-
go rodzaju postaci. Bardzo cenię 
tych reżyserów, którzy odnajdu-
ją u mnie nowe światy, nowy, inny 
potencjał. Takich jak dla przy-
kładu Mariusz Grzegorzek, który 
„wyjął” mnie wiele lat temu z ko-
medii i fars. Oglądając mnie wła-
śnie w farsie, zobaczył kogoś, kto 
może również, wbrew pozorom, 
unieść ciężki dramat. Jak się oka-
zało miał rację, do tego stopnia, 
że później przez wiele lat grałam 
tylko w dramatach. A następnie, 
po jakiś dziesięciu latach pojawi-
ła się Ania Wieczur-Bluszcz, któ-
ra przywróciła mnie komedii, bo 
widząc moje dramatyczne role za-
uważyła we mnie potencjał kome-
diowy. Są też tacy reżyserzy jak 
ostatnio Lena Frankiewicz, która 
zaproponowała mi rolę Wassy Że-
leznowej, czyli kobiety-potwora, 
która jest „złem wcielonym”, kie-

rowniczką ogromnego przedsię-
biorstwa. Wassa manipuluje ludź-
mi, niszczy ich psychicznie, mal-
tretuje, zmusza do samobójstwa 
własnego męża itp. Jest zniena-
widzona przez własne córki. Po 
otrzymaniu propozycji zagrania 
tej roli, zapytałam – „Lena, dla-
czego ja? Najczęściej gram takie 
ciepłe, pozytywne postaci”. A wte-
dy Lena powiedziała - „Bo ty to po 
prostu świetnie zagrasz.” Najbar-
dziej cenię w reżyserach to, że nie 
idą na łatwiznę, że potrafią zary-
zykować i obsadzić aktora wbrew 
warunkom, by zyskać jakiś nowy, 
nieoczywisty rys postaci. To jest 
dla aktora bardzo cenne. 

A więc to dobrze, że jednak 
nie została pani baletnicą, czy 
„Panią Puchalską” z programu o 
zwierzętach. 

O tak. Pamiętam, że chciałam 
zostać najpierw baletnicą, póź-
niej „Panią Puchalską” a dopie-
ro na końcu aktorką. Wychowy-
wałam się na wsi, między Kłodz-
kiem a Lądkiem Zdrój, w Ołdrzy-
chowicach Kłodzkich. To jest taka 
wieś, która wije się wzdłuż rzeki 
Białej Lądeckiej w kotlinie między 
pasmem gór Krowiarek. Bardzo 
piękne i malownicze tereny. Mogę 
śmiało powiedzieć, że to natura 
ukształtowała moją wrażliwość. 
Kiedy widziałam filmy przyrod-
nicze Włodzimierza Puchalskie-
go, to to, co oglądałam początko-
wo wydawało mi się dużo ciekaw-
sze od świata, który miałam na co 
dzień; ten świat nad rzeką – ro-
baczki, dżdżownice, muszki, żab-
ki, traszki. I moja sąsiadka pani 
Bednarska, która miała gospodar-
stwo, z mnóstwem zwierząt. Nie 
doceniałam piękna przyrody, któ-
ra mnie otaczała. Dopiero póź-
niej zrozumiałam, że to wszyst-
ko jest piękniejsze niż najpięk-
niejszy film. I że nie muszę robić 
przyrodniczych filmów, bo sama 
żyję w środku takiego filmu. Póź-
niej chciałam być baletnicą. Ro-
dzice zawieźli mnie na konsultacje 
do Poznania. Miałam 6 czy 7 lat... 
Pamiętam, że instruktorka bardzo 
wysoko oceniła moje możliwości, 
odpowiednie proporcje ciała i to, 
że byłam tak rozciągnięta, iż mo-
głam zaplatać sobie nogi w supe-
łek nad głową. Ale rodzice bali się 
zostawić mnie w obcym mieście, 
w internacie... Płakałam, ale dziś 
jestem im za to wdzięczna, bo zo-
stałam tym, do czego chyba zosta-
łam stworzona – aktorką.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam czytelników Dziennika 
Nowogardzkiego

Piotr Słomski

Piotr Słomski i Gabriela Muskała w trakcie Lata z Muzami 2016
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za śmieci płacimy najwięcej w województwie
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Robert Czapla wnioskował o podwyżkę cen za odbiór śmieci. Radni odrzucili uchwałę burmistrza, którą nazwać należy 
bezwstydną. Mimo to ceny w naszej gminie są jednymi z najwyższych w województwie. 

Ostatecznie, po burzliwych 
obradach Rady Miejskiej ceny 
za wywóz odpadów pozostały 
na dotychczasowym poziomie. 
Dla odpadów selektywnych: 17 
zł (jednoosobowe gosp. domo-
we), 25,65 zł – małe gosp. do-
mowe, 38,95 zł – średnie gosp., 
47,50 zł – duże. Dla odpadów 
nieselektywnych – 24 zł (jedno-
osobowe gosp. domowe), 35 zł – 
małe gosp., 53 zł – średnie i 65 zł 
– duże. W przypadku odpadów 
komunalnych selektywnych w 
pojemnikach: 14 zł (z 110l i 120 

l); 28 zł (z 240 l); 140 zł (z 1100l); 
700 zł za odbiór z pojemników 7 
m3 i 800 zł za pojemniki 8 m3. W 
przypadku pojemników na od-
pady nieselektywne: 16 zł (z 110 l 
i 120 l); 32 zł (240 l); 160 zł (1100 
l); 800 zł (7 m3) i 900 zł (8 m3).

Sytuacja, w której mieszkańcy 
gminy Nowogard płacą za śmie-
ci jedne z największych stawek w 
województwie, a R. Czapla wnio-
skuje o ich podwyżkę jest kary-
godna. Tym bardziej, że w na-
szej gminie - w miejscowości 
Słajsino znajduje się składowi-
sko odpadów Celowego Związ-
ku Gmin R-XXI. Lokalizacja wy-
sypiska na terenie gminy mia-
ła dawać korzyści w postaci ni-
skich cen śmieci. Przecież choć-
by koszta dowozu śmieci na wy-
sypisko z Nowogardu są znacznie 
mniejsze niż np. z Kamienia Po-
morskiego. Niestety czynnik taki 
jak np. odległość, koszta trans-

portu wpływy na ceny śmieci na-
szych mieszkańców jednak nie 
mają. Jeszcze większe profity lo-
kalne władze obiecywały po ob-
jęciu prezesury przez Antonie-
go Bielidę. Od tamtego momen-
tu mija kilka lat. Podstarzały już 
dziś, ale jakby przyspawany do 
stołka i sowicie wynagradzany 
(przez większość życia) prezes 
siedzi cichutko i nawet nie piśnie 
o obniżce.     

Jak wynika z poniższej tabe-
li, która przedstawia porównanie 
średnich cen za śmieci w siedmiu 
gminach zachodniopomorskiego 
portfele mieszkańców Nowogar-
du obciążają wysokie stawki, a 
więcej płacą jedynie mieszkańcy 
Stargardu. Niestety R. Czapla o 
racjonalizacji tych cen nawet nie 
chce słyszeć. Szkoda, bo jak wy-
nika z ostatniego sprawozdania 
Urzędu Miejskiego władze No-

wogardu na śmieciach zarabiają. 
Koszty funkcjonowania syste-

mu gospodarowania odpadami w 
roku 2015 wyniosły 3.971.837,13 
zł.  Tak podaje sprawozdanie R. 
Czapli. Na kwotę tę złożył się 
m.in. odbiór i wywóz odpadów 
przez Zakład Usług Komunal-
nych w Nowogardzie, zagospo-
darowanie tych odpadów (segre-
gacja, recykling…) przez Regio-
nalny Zakład Gospodarowania 
Odpadów w Słajsinie, obsługa i 
prowadzenie Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Słajsinie, lokalizacja i li-
kwidacja dzikich wysypisk śmie-
ci, edukacja, promocja i działa-
nia informacyjne oraz obsługa 
administracyjna.

Niestety dokument Czapli nie 
wspomina jaka kwota wpływa 
do budżetu gminy z tytułu opłat 
mieszkańców. Łatwo wyliczyć, 
że według uśrednionych stawek 

w gminnej kasie powinno zna-
leźć się około 6,5 mln zł. Pozo-
staje zatem pytanie co dzieje się z 
różnicą - około 2,5 mln zł.? Nie-
stety na te pytanie próżno szu-
kać odpowiedzi. W świetle po-
wyższych faktów próbę przefor-
sowania podwyżki przez Cza-
plę należy uznać za bezczelność, 
za którą muszą płacić mieszkań-
cy. Dla nich niech zobrazowa-
niem wspaniałości R. Czapli bę-
dzie poniższy diagram przedsta-
wiający porównanie stawek opłat 
we wszystkich gminach w woje-
wództwie. 

Przy okazji przypomnę rów-
nież, że to radni obecnej kadencji 
obniżyli stawki podatku od nieru-
chomości, które również były jed-
nymi z najwyższych w wojewódz-
twie. Myślę, że przyszedł czas na 
nowe, niższe, a przede wszystkim 
racjonalne ceny za śmieci.

radny Marcin Nieradka 

Czy można zmusić kogoś 
do leczenia? 

„Mąż przez kilka lat leczył się 
psychiatrycznie. Trzy miesiące 
temu odstawił wszystkie leki i 
odmawia dalszego leczenia. Czy 
mogę w jakiś sposób zmusić go 
do poddania się leczeniu”

Co do zasady każdy z nas posia-
da pełną autonomię jeśli chodzi o 
podejmowanie decyzji dotyczą-
cych leczenia. Wyjątek od tej za-
sady przewidziany został w prze-

pisach ustawy  z dnia 19 sierp-
nia 1994 r., o ochronie zdrowia 
psychicznego. Zgodnie z treścią 
wskazanej ustawy przymusowe le-
czenie może mieć miejsce w przy-
padku gdy dotychczasowe zacho-
wanie osoby chorej wskazuje na 
to, że z powodu tej choroby zagra-
ża ona własnemu życiu albo życiu 
i zdrowiu innych osób, decyzję o 
poddaniu leczenia wydaje lekarz 
wyznaczony do tej czynności po 
osobistym zbadaniu osoby cho-
rej i zasięgnięciu w miarę możli-
wości opinii drugiego lekarza psy-
chiatry albo psychologa. Przyjęcie 
do szpitala wymaga zatwierdzenia 
przez ordynatora. Kierownik szpi-
tala zawiadamia o powyższym sąd 
opiekuńczy miejsca siedziby szpi-
tala. 

Poza wskazanym przypad-
kiem możliwym jest skierowanie 
na przymusowe leczenie psychia-

tryczne w dwóch przypadkach, a 
mianowicie:

- do szpitala może zostać przy-
jęta osoba, której dotychczaso-
we zachowanie wskazuje na to, że 
nieprzyjęcie do szpitala spowodu-
je znaczne pogorszenie stanu jej 
zdrowia psychicznego, a nadto

- do szpitala może być przyję-
ta osoba, która jest niezdolna do 
samodzielnego zaspokajania pod-
stawowych potrzeb życiowych, a 
uzasadnione jest przewidywanie, 
że leczenie w szpitalu psychia-
trycznym przyniesie poprawę jej 
stanu zdrowia .

Dla możliwości złożenia wnio-
sku o skierowanie do szpitala ko-
niecznym jest spełnienie co naj-
mniej z wyżej wymienionych 
przesłanek, przy czym każdora-
zowo to Sąd orzekający w spra-
wie będzie podejmował ostatecz-
ną decyzję, czy istnieje potrze-

ba umieszczenia w zakładzie psy-
chiatrycznym. Wniosek o skie-
rowanie na leczenie mogą złożyć 
osoby najbliższe, a więc małżonek 
oraz krewni linii prostej (dzieci, 
rodzice), rodzeństwo, przedstawi-
ciel ustawowy lub osoba sprawu-
jąca nad chorym faktyczną opie-
kę. Wniosek taki składa się w Są-
dzie Rejonowym właściwym ze 
względu na miejsce zamieszka-
nia osoby, której wniosek taki do-
tyczy. Wniosek nie wymaga wno-
szenia jakichkolwiek opłat, na-
tomiast zgodnie z treścią art. 30 
przywołanej powyżej ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego, 
do wniosku powinno zostać dołą-
czone orzeczenie lekarza psychia-
try potwierdzające konieczność 
przeprowadzenia przymusowe-
go leczenia. W przypadku, w któ-
rym nie ma możliwości uzyskania 
takiego orzeczenia, a treść wnio-

sku lub załączone do wniosku do-
kumenty uprawdopodobniają za-
sadność przyjęcia do szpitala psy-
chiatrycznego, Sąd może wydać 
zarządzenie w przedmiocie pod-
dania osoby, której dotyczy wnio-
sek odpowiedniemu badaniu. 

Postępowanie o skierowanie na 
przymusowe leczenie odbywa się 
przy udziale osoby, której wnio-
sek dotyczy. Sąd przed wydaniem 
postanowienia wysłuchuje osobę, 
która ma zostać poddana lecze-
niu i w przypadku uznania, że za-
chodzą przesłanki opisane powy-
żej, postanowieniem orzeka o ko-
nieczności leczenia w szpitalu. Je-
śli osoba skierowana na leczenie 
dobrowolnie nie będzie chciała 
tego zrobić, wówczas sąd może za-
stosować środki przymusu, a więc 
np. zarządzić przymusowe dopro-
wadzenie.

Agnieszka Warian

„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Nazwa gminy 
Miesięczna opłata za 

odpady segregowane 
[zł/os,m3]

Miesięczna opłata za 
odpady niesegregowane 

[zł/os,m3]

częstość wywozu 
odpadów wtórnych 

[razy/m-c]

całkowity roczny 
koszt wywozu 

przypadający na 
mieszkańca [zł/os.]

Roczna różnica pomiędzy opłatami 
mieszkańców, a kosztami wywozu GOK 

[tys. zł]

Kamień Pomorski 11,00 19,00 1 47,72 1939 

Kołobrzeg  10,00 17,00 2 75,15 4089

szczecin 4,00 5,00 2 6,15 2926

Nowogard 17,00 24,00 1 lub 2 123,03 1509

Police 12,00 20,00 2 46,89 1899

stargard 20,00 26,00 1 lub 2 145,88 1297

Goleniów 12,00 16,00 1 lub 2 109,93 963
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

PIAsEK, PIAsEK PRzEsIEWANy, ŻWIR, 
czARNOzIEM, POsPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzEM DO KLIENTA

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Zosia córka Justyny i Ire-
neusza ur. 4-08-2016 z 
Długołęki

Michał syn Małgorzaty 
Grzech ur. 4-08-2016 z 
Nowogardu

Zuzanna córka Wiolety 
Eitel ur.6-08-2016 z Ma-
szewa

Lena córka Pauliny Ker-
ner-Giedrojc ur. 8-08-
2016 z Łobza

Alan syn Jessicy Konwiń-
skiej ur. 10-08-2016 z 
Wałkna

Jakub syn Kingi Kurlap-
skiej ur. 8-08-2016 z No-
wogardu

DN zaprasza na regaty 
W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia, o godz. 12:00 na jeziorze nowogardzkim odbędą się re-
gaty żeglarskie o puchar Dziennika Nowogardzkiego. 

Do udziału w regatach zapraszamy w szczególno-
ści dzieci, które w dniu 24 lipca ukończyły kurs że-
glarski JUNGA & KADET, zorganizowany przez 
Klub KNAGA (lub w latach ubiegłych). Zgłoszenia 
do udziału w regatach są przyjmowane do soboty, 13 
sierpnia, u bosmana Klubu p. Kolibskiego. 

Uczestnicy regat będą walczyli o puchar Dziennika 
Nowogardzkiego oraz specjalny puchar ufundowany 
przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Piotra 
Słomskiego. Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorami regat są: Dziennik Nowogardzki 
oraz KŻ KNAGA. 

MS

Miejska Biblioteka Publiczna 

„Kolorowe Wakacje 
W Bibliotece”

PRoGRAM zAJĘĆ

16 – 19 sierpnia
Baśnie – baśniowy skarb!
Magiczne chwile z teatrzy-

kiem japońskim KAMISHIBAI
Baśniowe zagadki,ukryte ob-

razki
Pakowanie walizki – zabawa 

ruchowa
Czary – mary, zamieniamy 

się w baśniowych bohaterów
Złota rybka z płyty CD
O rybaku i złotej rybce - J. W 

Grimm
Przepraszam czy jesteś cza-

rownicą - E. Horn
Brzydkie Kaczątko - H. Ch. 

Andersen
Leśny ludek i wróżki - T. Wolf

PROPONUJEMY: głośne 
czytanie, czwartkowe sean-
se filmowo – bajkowe, gry, za-
gadki, rebusy, zajęcia plastycz-
ne, muzyczno – ruchowe, zaba-
wy z chustą i tunelem anima-
cyjnym KLANZA , zabawy na 
świeżym powietrzu – w ogro-
dzie biblioteki. 

 Wnioski zgłoszeniowe dziec-
ka na wakacyjne zajęcia w MBP 
dostępne są w Dziale dla Dzie-
ci i Młodzieży oraz na stronie 
internetowej biblioteka-nowo-
gard.cba.pl 

 
Prowadząca zajęcia: 
Ewelina Kamińska 
 Danuta Matuszewska

Z A P R A S Z A M Y!

REKLAMA
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wśród Czytelników, którzy do dnia 25.08.2016 dostarczą do redakcji DN. 
Komplet składający się  trzech oryginalnych kuponów rozlosujemy nagrody na zabiegi
Zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.

Konkurs z nagrodami! 
Nagrody od Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Do wygrania:  3 Bony na zabiegi 
          w Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Kupon konkursowy

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Tel  kontakt …………………………………………………………

III Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego

zapraszamy do „Rowerowego 
Miasteczka” dla dzieci
Już w przyszłą sobotę (20 sierpnia) Nowogard ponownie zamieni się w kolarskie miastecz-
ko, za sprawą iii Maratonu MTB Dookoła jeziora Nowogardzkiego. organizatorzy stają na 
głowie aby ta edycja była jeszcze lepsza od poprzednich. Na to wydarzenie zapraszamy całe 
rodziny, tym bardziej, że po raz drugi powstanie „Rowerowe Miasteczko” dla dzieci. 

Startom głównych grup III 
Maratonu MTB Dookoła Jezio-
ra Nowogardzkiego, towarzy-
szyć będzie szereg innych im-
prez, m.in.: rywalizacja młod-
szych kolarzy w kategorii Junior, 
loterie fantowe oraz niezliczo-
ne atrakcje dla najmłodszych. To 
właśnie w szczególności na dzie-
ciach skupimy się w kolejnej na-
szej zapowiedzi tego kolarskiego 
święta. Otóż po raz drugi pod-
czas maratonu, zostanie utwo-
rzona specjalna strefa dla naj-
młodszych pod nazwą „Rowero-
we Miasteczko”. W tym celu usta-

wiony zostanie namiot, w którym 
grupa opiekunów zadba o to, aby 
jak najlepiej zająć najmłodszym 
ich wolny czas. Organizatorzy tej 
strefy zapowiadają, że chcą przy-
gotować miasteczko jeszcze le-
piej i bardziej oryginalnie niż 
w roku ubiegłym. - „Rowerowe 
Miasteczko” dla dzieci, jest jedną 
z imprez towarzyszących III Ma-
ratonowi MTB Dookoła jezio-
ra Nowogardzkiego. Po raz dru-
gi postaramy się umilić czas naj-
młodszym gościom tego wydarze-
nia. W miasteczku będą się odby-
wać przeróżne zabawy dla dzieci, 
np. konkursy z ruchu drogowego, 
slalomy, zabawy plastyczne, ma-
lowanie twarzy i mnóstwo innych 
zajęć, które umilą dzieciom czas. 
Staramy się dopasować do zapo-
trzebowania, bo mogą być młod-
sze i starsze dzieci. Głównym ce-
lem będzie propagowanie jazdy 
na rowerze, ale oczywiście rów-
nież zajęcie czymś najmłodszych. 
Dzięki temu jeśli rodzice jadą w 
Maratonie, a przyjeżdżają ze swo-
imi dziećmi, to mogą je u nas zo-
stawić i nie obawiać się o ich bez-
pieczeństwo – opowiada Agata 
Zawierucha. 

Już dziś zachęcamy wszystkich 
uczestników Maratonu do tego, 
aby zjawili się ze swoimi pocie-
chami i pokazali im „Rowero-
we Miasteczko”, które na pewno 
przypadnie do gustu dzieciom. 

Przypomnijmy, że Maraton jest 
Memoriałem im. nowogardz-
kich kolarzy - Artura Komisarka i 
Pawła Zugaja. Wyścig wystartuje z 
Placu Szarych Szeregów, a pierw-
sza grupa zawodników rywaliza-
cję rozpocznie o godzinie 11:00. 

KR

Najmłodsi w Rowerowym Miasteczku napewno znajdą coś dla siebie i wrócą do domu zadowoleni.jpg

W Rowerowym Miasteczku Dzieci, najmłodsi będą mogli sprawdzić swoją wiedzę m.in. z przepisów o ruchu drogowym.jpg
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Biegali w Kamieniu Pomorskim i Gryficach

Krzysztof Garbacz na podium
Nowogardzcy biegacze już przygotowują się do startu w iii Nowogardzkim Biegu Ulicznym, biorąc udział w podobnych imprezach, w sąsiednich miej-
scowościach. Nasi zawodnicy najpierw wystartowali w Kamieniu Pomorskim, następnie w Gryficach, gdzie Krzysztof Garbacz w swojej kategorii zajął 2. 
miejsce. 

i Bieg Szlakiem zabytków Ka-
mienia Pomorskiego

Rywalizacja na dystansie 10 km, 
w Kamieniu Pomorskim rozegra-
ła się w sobotę (6 sierpnia), w ra-
mach pierwszej imprezy biegowej 
pod nazwą „Bieg Szlakiem Zabyt-
ków Kamienia Pomorskiego”. Na 
starcie stanęli Krzysztof Garbacz, 
Michał Dawidowski oraz Magda-
lena Dawidowska - reprezentują-
cy Nowogard. W sumie wystar-
towało 186 biegaczy i nie strasz-
ny im był nawet obficie padający 
deszcz, który mocno zmoczył za-
wodników w połowie dystansu. Z 
wymienionej trójki najwyżej skla-
syfikowany został Krzysztof Gar-
bacz, który startował w katego-
rii M30. Reprezentant Nowogar-
du dystans 10 km pokonał z cza-
sem 00:39:15, do zwycięzcy Biegu 
tracąc 2 minuty i 18 sekund. Wy-
nik ten uplasował Krzysztofa Gar-
bacza na 6. miejscu w swojej kate-
gorii oraz na 12. pozycji w Open 
Mężczyzn. Dodajmy, że Krzysztof 
Garbacz urodził się w 1970 roku, 
zatem powinien startować w ka-
tegorii M40, jednak taki przedział 
wiekowy nie został przygotowany, 
dlatego nasz reprezentant spraw-
dził się również ze swoimi młod-
szymi kolegami z trasy biegowej. 
Drugi z naszych biegaczy- Mi-
chał Dawidowski, startował tak-
że w kategorii M30. Jego czas to 
00:50:48, a wynik ten pozwolił mu 

zająć 57. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym oraz 95. pozy-
cję w Open Mężczyzn. Jedyną ko-
bietą z Nowogardu była Magdale-
na Dawidowska, która rywalizo-
wała w kategorii K30. Nowogar-
dzianka pokonała dystans 10 km z 
czasem 00:59:28, dzięki czemu w 
swoim przedziale wiekowym zo-
stała sklasyfikowana na 24. miej-
scu, natomiast w Open Kobiet za-
jęła 35. pozycję. Trzech reprezen-
tantów Nowogardu nie miało zbyt 
wiele czasu na regeneracje organi-
zmu, gdyż następnego dnia czekał 
ich kolejny start...

iii Gryficka Dziesiątka
W niedzielę (7 sierpnia) po raz 

trzeci odbyła się impreza pod na-
zwą „Gryficka Dziesiątka”. Biega-
cze tak jak w Kamieniu Pomor-
skim walczyli na dystansie 10 km, 
ale tym razem w stawce 226 za-
wodników, Nowogard reprezen-
towała zdecydowanie większa 
grupa. W Gryficach wystartowa-
li: Krzysztof Garbacz, Maciej Mi-
kita, Daniel Mikuła, Michał Da-
widowski, Dominik Mądrowski, 
Przemysław Saja, Ewelina Para-
dowska, Magdalena Dawidowska. 

Ponownie w nowogardzkiej 

grupie najlepiej wypadł Krzysztof 
Garbacz, który z czasem 00:40:43, 
wywalczył srebrny medal w ka-
tegorii M40 oraz 17. miejsce w 
Open Mężczyzn. Warto zauwa-
żyć, że zawodnik z Nowogardu 
na dystansie 10 km osiągnął śred-
nią prędkość biegu 14,74 km/h. 
Maciej Mikita był kolejnym no-
wogardzianinem najwyżej skla-
syfikowanym. Zawodnik z naszej 

gminy uzyskał wynik 00:45:19, 
dzięki któremu w kategorii M30 
zajął 29. pozycję, natomiast w 
Open mężczyzn uplasował się na 
58. miejscu. Daniel Mikuła 10 km 

pokonał z czasem 00:49:59, któ-
ry uplasował go na 51. miejscu w 
kategorii M30 oraz na 103. pozy-
cji w Open Mężczyzn. Michał Da-
widowski uzyskał czas 00:52:52 i 
w kategorii M30 został sklasyfiko-
wany na 61. miejscu, natomiast w 
Open mężczyzn zajął 125. pozy-
cję. Dominik Mądrowski uzyskał 
podobny wynik co Michał Dawi-
dowski, ukończył swój bieg z cza-
sem 00:53:03 i w kategorii M30 
zajął 63. miejsce, a w Open po-
śród panów 128. pozycję. Najlep-
szą przedstawicielką płci pięknej 
z Nowogardu, była Ewelina Para-
dowska, która startując w katego-
rii K30, 10 km pokonała z czasem 
00:56:42, uzyskując średnią pręd-
kość swojego biegu 10,58 km/h. 
Paradowska w swoim przedziale 
wiekowym zajęła wysokie 9. miej-
sce, natomiast pośród pań zosta-
ła sklasyfikowana na 24. pozycji. 
Pozostali zawodnicy z Nowogar-
du uzyskali następujące wyniki: 
Przemysław Saja – 01:00:17 (76. 
miejsce w M30 oraz 161. miej-
sce w Open Mężczyzn), Magda-
lena Dawidowska – 01:03:07 (16. 
miejsce w K30 oraz 39. miejsce w 
Open Kobiet). 

Gratulujemy uzyskanych wyni-
ków zawodnikom z Nowogardu, 
życząc im jeszcze lepszych rezul-
tatów w kolejnych startach. 

KR 

Na zdjęciu Krzysztof Garbacz podczas swojego startu w Kamieniu Pomorskim

Biegaczom startującym w Biegu Szla-
kiem Zabytków nie straszny był deszcz. 
Na zdjęciu z numerem 33 - Michał Dawi-
dowski

Piłkarze z okręgówki wracają na boiska!

Pomorzanin rozpoczyna walkę o awans
Już w najbliższą sobotę (13 sierpnia), piłkarze rywalizujący na boiskach okręgowych klas rozgrywkowych wracają do wal-
ki o ligowe punkty. W grupie nowogardzkiej drużyny, rozgrywki zainaugurują mecze Pomorzanina oraz dwóch drużyn 
szczecińskich, które zostały zaplanowane na wczesną porę. 

Pomorzanin Nowogard roz-
poczyna swoją walkę o powrót 
do wojewódzkiej okręgówki, a 
wszystko rozpocznie się już w naj-
bliższą sobotę o godzinie 11:00, na 
stadionie w Dobrej. Sarmata jest 
pierwszym rywalem nowogar-
dzian i trzeba przyznać, że dla ki-
biców obydwu zespołów to świet-
na wiadomość. Przypomnijmy, że 
zarówno Sarmata, jak i Pomorza-
nin, w minionym sezonie po fa-
talnej grze opuścili szeregi woje-
wódzkiej okręgówki. Jeśli by spoj-
rzeć na bezpośrednie starcie Po-
morzanina i Sarmaty, nowogar-
dzianie minimalnie byli lepsi, naj-
pierw przegrywając w Dobrej 2:1, 
następnie ogrywając Sarmatę na 
własnym boisku 2:0. To już jed-
nak historia, a obydwa zespoły 

poczyniły znaczące zmiany, któ-
re moją im pomóc w osiąganiu 
jak najlepszych wyników. Nowo-
gardzianie zatrudnili w roli szko-
leniowca Zbigniewa Gumienne-
go, z kolei Sarmata na ławkę tre-
nerską sprowadził Ireneusza Ak-
siuczyca. Postać ta jest znana i sza-
nowana za swoje trenerskie doko-
nania w Dobrej, wcześniej Aksiu-
czyc trenował m.in. Inę Ińsko oraz 
Hutnika Szczecin. Jego powrót do 
Sarmaty ma przynieść tej druży-
nie nową jakość i pozwolić dober-
skim piłkarzom wrócić do wyższej 
ligi. Podobny cel mają jednak za-
wodnicy z Nowogardu, którzy w 
sobotę zagrają w tym składzie, w 
którym przepracowali okres przy-
gotowawczy. Klubu niestety nie 
zasilił Hubert Pędziwiatr, z któ-

rym Pomorzanin negocjował jego 
przejście z Iny Goleniów. W bar-
wach Pomorzanina wystąpi jed-
nak drugi po Fernando Brazylij-
czyk, o którym również już wspo-
minaliśmy. Chodzi o Andersona 
de Souzę, który już jest zgłoszo-
ny przez nowogardzki klub, jed-
nak nie będzie do dyspozycji Zbi-
gniewa Gumiennego w 1. kolejce. 
Brazylijczyka najprawdopodob-
niej będzie można zobaczyć w ak-
cji w drugim spotkaniu Pomorza-
nina w ramach rozgrywek regio-
nalnej okręgówki, czyli podczas 
inauguracji na własnym stadionie, 
w meczu z Zootechnikiem Koł-
bacz. Wierzymy, że obecna kadra 
jest wystarczająco mocna aby po-
walczyć o szybki powrót o jeden 
szczebel wyżej. Rywalizacja jed-

nak będzie bardzo zaciekła, ape-
tyt na awans ma główny faworyt, 
czyli Flota Świnoujście, do walki 
o dwa miejsca premiowane awan-
sem na pewno poza Pomorzani-
nem włączą się jeszcze inne dru-
żyny. Wierzymy jednak, że w naj-
bliższą sobotę podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego dadzą z sie-
bie wszystko i od zwycięstwa roz-

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
1. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Iskierka Szczecin (13.08; 11:00)
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  (13.08; 11:00)
Mewa Resko – Błękitni Trzygłów   (13.08; 12:00)
Flota Świnoujście – Sparta Gryfice  (13.08; 17:00)
Orzeł Łożnica – Odrzanka Radziszewo  (13.08; 17:00)
Zootechnik Kołbacz – Tanowia Tanowo  (13.08; 18:00)
Pomorzanin Krąpiel – Wicher Brojce  (14.08; 16:00)
Masovia Maszewo – Promień Mosty  (14.08; 18:00)

poczną marsz w kierunku woje-
wódzkiej okręgówki, czego im ży-
czymy. Przy artykule prezentuje-
my komplet gier zaplanowanych 
na 1. kolejkę. 

KR

Okres przygotowawczy zakończony, te-
raz czas na walkę o awans. Na zdjęciu 
od lewej - Adrian Wasyluk oraz Grzegorz 
Skrzecz
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Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238 Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

REKLAMA

Nadleśnictwo Nowogard 
ul.	Radosława	11	•	72-200	Nowogard	

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż przyczepy do transportu drewna 
model Jar 8 wraz z zamontowanym ładowaczem hydraulicznym 

model CRANAB 300 BSP, rok produkcji 1997; 
  Cena wywoławcza – 19557,00 zł brutto 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2016 r. o godz. 11.00 
w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard 

przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie. 
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej 

www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl.

Hurtownia Materiałów 
Budowlanych „Budmat”

sPRzEDA 
OKAzyJNIE I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.s. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2, 

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160

POMyŚL O 
INDyWIDUALNyM 

UBEzPIEczENIU DzIEcKA. 
Rodzice decydują. Zapewnij so-
bie spotkanie z konsultantem. 

601 493 880. Lepiej zadbaj teraz!

Warsztaty Terapii zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044

Jeśli masz 
problem 

z alkoholem lub 
ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko 
zaprasza 

w każdy wtorek 
o godz. 16.00  

pod Ratuszem.

Nadleśnictwo Nowogard, 
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż przyczepy do transportu drewna 

model Jar 8 wraz z zamontowanym ładowaczem hydraulicznym 
model CRANAB 300 BSP, rok produkcji 1997; 
cena wywoławcza – 20653,00 zł brutto 

przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2016 r. 
o godz. 1100 w świetlicy

 Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie. 
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej 

www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl.

oBWiESzCzENiE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniawie Norbert Ko-

rzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 
kpc, że w dniu:

31 sierpnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 214 
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniawie przy ul. Ki-

lińskiego 8 odbędzie się:
DRUGA LiCyTACJA

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użyt-
kowej 51.52 m2 wraz z udział em 16/ l 000 w prawie własnośc i budynku 
mieszkalnego nr ewid. 404 oraz udziałem 16/ l 000 w prawie użytkowa-
nia wieczystego działki gruntu nr cwid. 240/3, składający się z dwóch po-
koi, przedpokoju, kuchni, łazienki z we. Nieruchomość położona w miej-
scowości Nowogard, przy ul. Kowalska 1c/3 stanowi własność dłużnika:

Maciejczyk Ewa, Maciejczyk Marek
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydzia-

le Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr 
Szlo/0004374817. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.400,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 86.933,33 zł.
Rękojmia wynosi 13.040,00 zł
Przystępując do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysoko-

ści 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-30 
na komo komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao 
SA (decyduje da ta wpływu środków na rachunek komornika) lub w kan-
celarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w 
gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upo-
ważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomoc-
nego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie L art. 976 § l kpc w 
przetargu nic mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonków ich 
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakte-
rze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licy-
tacji. osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem orga-
nu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich 
nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na wła-
sność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem 
licytacji nie zło.lą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod eg-
zekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytko-
wanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczę-
ciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Nieruchomość tą mogą oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości 
znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Komornik Sądowy Norbert Korzeniewski

OGŁOszENIE

zzPN zdecydował

Po 4 piłki na każdą drużynę
Jak informowaliśmy w lipcu, zachodniopomorski związek Piłki Nożnej zakupił 5 tys. pi-
łek marki Nike, które w najbliższym czasie rozda drużynom z woj. zachodniopomorskiego. 
Niedawno zzPN wydał komunikat, w którym oświadczył w jaki sposób piłki zostaną przy-
dzielone oraz w jakiej ilości. 

Prezydium Zarządu Zachod-
niopomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej podjęło decyzję o spo-
sobie podziału pięciu tysię-
cy piłek, które ZZPN zaku-
pił i przekaże wszystkim klu-
bom z woj. zachodniopomor-
skiego. Każdy klub otrzyma 
po cztery piłki Nike, na każdą 
drużynę zgłoszoną do rozgry-
wek ZZPN w systemie extra-
net. W przypadku niektórych 
klubów będzie to nawet kil-
kadziesiąt futbolówek. Przy-
pomnijmy, że Polski Związek 
Piłki Nożnej przekazał wo-
jewódzkim związkom środ-
ki finansowe na zakup sprzę-
tu sportowego. - Zarząd za-

stanawiał się na co przeznaczyć te 
środki. Uznaliśmy, że zakup piłek 
będzie najodpowiedniejszym roz-

wiązaniem. Dołożyliśmy własne 
środki i wysłaliśmy odpowied-
nie zapytanie ofertowe. Otrzy-

maliśmy bardzo korzystną 
ofertę zakupu piłek marki 
Nike. W sumie na kupno 5 
000 futbolówek przeznaczy-
liśmy prawie 400 000 zło-
tych – poinformował pre-
zes Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, Jan 
Bednarek. 

Dostawa piłek do Związ-
ku powinna rozpocząć się 
jeszcze w tym miesiącu. O 
sposobie odbioru ich przez 
kluby ZZPN poinformuje w 
stosownym komunikacie. 

Oprac: KR
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OGŁO szE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

OKAZJA!
Dwa domy w cenie jednego !

CENA: 150 000 zł

NIERUcHOMOŚcI

•	 Sprzedam  mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
517503673.

•	 Do wynajęcia mieszkanie / mile widziana 
Firma wystawiamy f-ry VAT/Tel. 603705670, 
693344694.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 0,76ha. ul; 
Asnyka 3b. Cena 420 tys. Tel. 786919296.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie. tel. 
697434177.

•	 Do wynajęcia kawalerka  od  01 -09-2016 r 
800 zł.+ opłaty. Umeblowana. Kaucja za 2 
m-ce. Tel. 666128274.

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe, pow. 
77,20 m2, parter. Tel. 519833074.

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprze-
da mieszkania  w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	 sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce (dom, 
hala produkcyjna, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kontakt: agata780220@
gmail.com, 00447503160755

•	 sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 sprzedam mieszkanie własnościowe na 
wsi koło Reska (pow. łobeski), po remon-
cie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z garażem 
w Nowogardzie. Tanio. 600 177 163

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I pię-
tro, parking. 501 549 818

•	 sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. cieka-
wa oferta. 697 999 578

•	 Sprzedam pół domu Osowo, działka przy 
domu 28 arów, ładnie położone. 91 39 21 430, 
696 404 840

•	 sprzedam kawalerkę, 723 777 511

•	 sprzedam mieszkanie własnościowe 53,61 
m2, dwa pokoje, I piętro Grzęzno (nowe 
bloki) cena do uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29 m2 w bu-
dynku trzyrodzinnym w Nowogardzie. Bez 
pośredników. 664 457 879, 517 932 281 

•	 Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

•	 Lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 66 25 
68 916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę o pow. 
29m2. Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 690 004 368

•	 Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 trzy pokoje 
częściowo umeblowane w centrum Nowo-
gardu. Tel. 508 75 72 71 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub zamienie 
na trzy. 691 206 454

•	 sprzedam działkę budowlaną w atrakcyj-
nym miejscu. Tel.. 695 400 600

•	 Sprzedam ogródek działkowy na Osiedlu 
Bema. Tel. 513 236 499

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do 42m2, do 
II piętra. Tel. 663 695 260, 91 3922 289 

•	 sprzedam biuro 44 m kw. (dwa pomiesz-
czenia, korytarz) plus toaleta w budynku 
ul. Boh. Warszawy 34 II piętro (dawny G.s.) 
cena za m kw. 2200 zł tel. 604183160

•	 Sprzedam lub wynajmę dom jednorodzinny 
blisko centrum 150m2.Atrakcyjna cena. Tel. 
601 587 438 

•	 Pilnie poszukuje kawalerki do wynajęcia. Tel. 
724 568024 

•	 Wynajme lub sprzedam lokal użytkowy o 
pow. 52m2 przy ul. Ks. Racibora 1, blok 4 (przy 
SP nr.3). Tel. 783 570 056, 659 264 594 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 3 po-
koje w większości umeblowane. 662 142 843 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 15 
15 16, 608 626 696 

MOTORyzAcJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 benzy-
na 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

•	 Sprzedam Audi A4 poj. 1.6, przebieg 140 tys, 
ocynk, cena 6000 zł. Tel. 603 541 341, 91 39 
103 02

•	 Kupię Mercedesa do 2002 r oraz Toyotę z lat 
90. Tel. 579 052 471

•	 Sprzedam autko bez prawa jazdy AIXMAN – 
1999r., 4 kw. Cena do uzgodnienia. 693 985 
698

•	 Sprzedam samochód Skoda, rok 1997, kolor 
czerwony, czterodrzwiowy, cena 750 zł. Tel. 
91 39 103 15, 502 562 378 

ROLNIcTWO

•	 Sprzedam kozy ,owce  i  cielaki. Tel. 
603541286.

•	 Sprzedam kury – nioski 1 rok. Tanio. Tel. 
724049451.

•	 Sprzedam 4 skiby Kewerland. Cena 2800 zł. 
do uzgodnienia. tel. 724049451.

•	 Sprzedam ciągnik C-360,stan b. dobry. Małą 
krajzegę na 220 Volt. Tel. 696807922.

•	 sprzedam siano w kostach . 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metrową podwiesza-
ną, redełka trójki, pług trzyskibowy OVERUM. 
661 751 296

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, roz-
siewacz Amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

•	 Usługi koszenia BIZONEM + sieczkarnia. Tel. 
782 490 930

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibowy do 
C-360. Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam kaczki białe i gęsi, możliwość do-
wozu. Tel. 726 977 283 

•	 sprzedam prosiaki. 725 806 787 

•	 sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam prasę kostukującą Z-224. Stan do-
bry. 509 389 636 

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573 

•	 Sprzedam kombajn Forschnit 514 E rok prod. 
87 . 603 467 609 

 UsŁUGI

•	 CZYSZCZENIE –TAPICERKI W DOMU I SAMO-
CHODZIE. ROMTEX. TANIO. Tel.668151516.

•	 Usługi ogólnobudowlane .Remonty.
Tel.667171283.

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA UsŁUGOWA „zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DyWANÓW, Wy-
KŁADzIN, TAPIcERKI MEBLOWEJ sAMO-
cHODOWEJ/ sKÓRzANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚcIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
sPRzĄTANIE: czyszczENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

PRAcA

•	 Poszukuję opiekunki do dziecka / Zaprowa-
dzanie i przyprowadzanie 7 latka ze szkoły Nr 
1 w Nowogardzie./Tel ; 667255188.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

•	 AMBERcARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 zatrudnię do sklepu spożywczo-monopo-
lowego. 797 394 807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. Kontakt: 
603 948 214, 663 161 899

•	 Pracownik, mechanik samochodowy, na ser-
wis ogumienia, Żabowo 9a. 91 39 106 08

•	 Zatrudnię kierowcę z prawo jazdy kat. D 
(może być rencista lub emeryt). 601 893 514 

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika murarza. 501 
549 756

•	 Szukam mężczyzny w wieku 25-55 lat do pra-
cy, prawo jazdy kat. B. Tel. 91 39 20 577, asfur-
manczyk@poczta.onet.pl

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej, wy-
magana dyspozycyjność. Tel. 724 348 596 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę dobre wa-
runki płacowe i mieszkaniowe. 511 731 352

•	 zatrudnię do pracy na budowie. 504 595 
424 

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę medycyny szkol-
nej. Tel. 600 931 014 

•	 spawacza MIG niekoniecznie z uprawnie-
ninami zatrudnię. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234 

•	 Do montażu konstrukcji stalowych, kilku 
pracowników, współpraca okresowa lub 
na dłużej. 503 032 234 

•	 Poszukuje osoby do pielęgnacji ogrodu, ży-
wopłotu, Wierzbięcin. 504 031 723

•	 zatrudnię montażystę stolarki okiennej. 
Tel. 501 228 114

•	 zatrudnimy pracownika biurowego - zna-
jomość podstaw księgowości mile widzia-
na tel. 91 39 25 275

•	 Poszukuje do opieki nad osobą starszą, scho-
rowaną. 667 86 00 80 

INNE

•	 Drewno opałowe. Tel. 506232860

•	 SPRZEDAM - Laptop TOSHIBA SATELITE A 
135-S7406, 320 GB + dodatki. Tel. 501151723

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór drzew 
owocowych z owocami. Tuje – szmaragd 0,70 
cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 Oddam w dobre ręce dwumiesięczne kot-
ki. 607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 667 
788 820

•	 Sprzedam meble dziecięcie. Tel. 691 344 786 

•	 Sprzedam dwie sofy do spania pojedyncze i 
jedną podwójną oraz dwie pufy, cena 100 zł. 
Tel. 696 138 406

•	 Owczarek niemiecki, długowłosy,czarnopod-
palany,czujny, ładny. 91 39 21 828

•	 Sprzedam drzewo opałowe olchę grubą. 607 
580 172 

•	 Sprzedam pszczoły, leżak wielkopolski. Tel. 
783 279 187

•	 Sprzedam domek holenderski wymiary 8m 
dł 2,80 szerokości, wyposażenie salon z anek-
sem kuchennym, łazienka z prysznicem, WC, 
pokoik dziecinny, stan bardzo dobry. 669 432 
236, 698 726 963 

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, komodę, fotel 
rozkładany jednoosobowy. Tel. 607 994 804 

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniż-
sze ceny w województwie zachodniopomor-
skim. Transport gratis. 721 668 245 

•	 Sprzedam pianino Białoruś, Cena 700 zł. 600 
626 268 

•	 STARE SAMOCHODY, MOTOCYKLE, ROWERY I 
LITERATURĘ KUPIĘ. 600 182 682 

sPRzEDAM  
DzIAŁKĘ  

BUDOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

Firma z branży rolnej  
Farma Redło Sp. z o.o. 

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROzKŁAD JAzDy PKP

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria c+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w sierpniu 
i odbierz premię letnią!

PRAcA DLA OPIEKUNEK 
I OPIEKUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED.

 Tel. 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

P10.2.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
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KRzyŻÓWKA DziennikakuPon 62
12. trzeci syn Adama i Ewy
13. góry od Francji po Słowenię
14. miasto w północnej Turcji
15. japońska forma szermierki
16. dokonany np. za pomocą termometru
17. wypadek na drodze
18. resztka diabłu
19. płynie przez Bamako
20. giełdowy pośrednik
21. zbuntowany przeciw Olimpowi
22. suma pieniędzy
23. wulkan na Filipinach
24. Douglas, znany aktor
25. dawne liczydło
26. kannnejski bóg suszy

Poziomo:
27. nad okiem
28. wyznawca z Utah
29. europejski pierwiastek
30. stolica Baszkirii
31. podarunek, prezent
32. Karol, malarz polski
33. pozostałość
34. piękność, krasawica
35. jeden z trzech sędziów w Hadesie
36. surowiec na opium
37. sztuczne tworzywo izolacyjne
38. rzeźbiarz, malarz i poeta francuski
39. wiekowa wódka
40. tu założysz konto
41. izolacja cieplna
42. zubożały szlachcic z komedii A. Fredry "Doży-
wocie"
43. spódnica za kolano
44. oprawca
45. córka Re; bogini prawdy
46. część spodni
47. tadżycki prozaik i dramaturg ur. 1909, "Szodri"
48. wirus z Zairu
49. adwersarz Rejenta z "Pana Tadeusza"
50. miodożer
51. ma swój zwrotnik
52. Krystyna, polska aktorka
53. zagłębienie po lodowcu

PODPOWIEDŹ: BEHAM, CORUM, IKROMI, MAE.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. Hans Sebald, niemiecki malarz i grafik
2. dotknęła bankruta
3. bóstwo Ałtajczyków
4. część ptasiego przełyku
5. ... West, aktorka

6. trawi żelazo
7. jej dzień 26 maja
8. przedsionek piekła
9. zwarta grupa kolarzy
10. Benjamin, wynalazł piorunochron
11. ufortyfikowany klasztor muzułmańskiDo wygrania BoN o WARToŚCi 20 zł do odebrania w Redakcji DN

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : hasło : MIL-

CZENIE JEST SKARBEM POLITYKI
Janina Grudzińska, St. Pokorska,  A. Wypych,  Jo-

lanta Kozioł, Renata Wiertalak, Maria Machocka, Pe-
lagia Feliksiak, Halina Galus, Żóralska Patrycja, Danu-
ta Skowron, Władysława Huget, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Wiesław Borowik,Genowefa Moćkowska Ma-
ria Kloch, Jadwiga Patecka, Cecylia Furmańczyk, An-
drzej Leszczyński.

zwycięzcy: (3) –Jadwiga Patecka, Cecylia Furmań-
czyk, Maria Machocka.  

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Dominik i Krzysztof Sulikowscy, Miłosz Wielgus, Ba-

sia Kloch, Kacper Danicki, Martynka Polakowska, Ka-
mil Feliksiak, Michalinka Saja, Tomek Gostyński, Kac-
per Skowroński, Mateusz Wiertalak, Julia Furmańczyk, 
Bartek Feliksiak, Gabrysia Gaszewska. 

zwycięzca: (1) Tomek  Gostyński.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PKs 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU sO WA sEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OsÓB - RO MAN BIŃczyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - szczEcIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

szczEcIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - REsKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

REsKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLczEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLczEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDy BU sÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek słomski prezes, Marcin simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPs - Ośrodek Pomocy społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 506 638 789



Piątek 
19 sierpnia 2016 r. 
Nr 63 (2493)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł
ul. 15 Lutego 2

16

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Chcą drugiego szaletu • Lato z Nudami • Najlepsza Aleksandra Bąk

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

s. 2

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

Budują parkingi i nowe chodniki 

Osiedle Zielona  
zmienia swoje oblicze

Tragiczny wypadek  
w Karsku 

Naćpany 
zabił 
pieszego

Czytaj s. 5

Arkadiusz Wiśniewski  
nowym dyrektorem 
Gimnazjum nr 3 s. 3
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W skrócie

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie na te 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 
91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
• Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

Tel. 732 989 835 
• Sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 

Tel. 603229081.
• Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-

gard. Tel. 602365812.
• Zakupię  książki w dobrym stanie do III klasy Gimnazjum Nr 2 w 

Nowogardzie. Tel. 783 787 380.

Mieszkańcy Osiedla przy ul. 700 - lecia w Nowogardzie alarmują, że 
ich kosze służą do nielegalnego pozbywania się śmieci, szczególnych 
tych wielkogabarytowych. Te są notorycznie podrzucane w to miejsce, 
co widać na załączonym zdjęciu. JB 

Rozpoczął się remont budynku Urzędu Gminy w Osinie, który będzie 
realizowany do listopada 2016 r. Prace remontowe wykonuje nowo-
gardzka firma Techno-Inwest. Koszt remontu został wyceniony na 390 
tys. zł JB 

Mylili się Ci, którzy wczytując się w tablice informujące o możliwości 
kupna nieruchomości, jakie ustawiła gmina, mogli wnioskować, że dział-
ka już dawno jest na sprzedaż. Chodzi o grunt po byłym przedszkolu 
przy ul. 3 Maja, który za zgodą RM burmistrz odkupił od prywatnego 
właściciela, a następnie zapłacił za wyburzenie posesji. Dopiero jednak 
w tych dniach burmistrz ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości. 
Ma on się odbyć 23 września. Zdaniem burmistrza działka szybko znaj-
dzie nowego właściciela, a kasę którą gmina wyłożyła na jej odkupione 
i uporządkowanie (przypomnijmy, że to kwota ponad 100 tys. zł) ma się 
zwrócić z nawiązką...Działkę wyceniono na bagatela 294 tys. zł. Czy znaj-
dzie się chętny, by zapłacić takie pieniądze? MS

Masz problem, 
lub byłeś 

świadkiem 
ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65

Tragiczny wypadek w Karsku 

Naćpany zabił pieszego 
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 12 sierpnia w Karsku. Kierujący 
samochodem m-ki VW Golf potrącił śmiertelnie mieszkańca tej wsi. Jak informuje policja, 
kierowca był pod wpływem narkotyków. 

Do wypadku doszło ok. godz. 
21.00, na prostym odcinku drogi. 
Jak informuje policja, kierujący 
samochodem, 26 -letni mieszka-
niec Golczewa, potrącił przecho-
dzącego przez jezdnię 59-letnie-
go Jana K., zamieszkałego w Kar-
sku. Z relacji świadków wynika, że 
mężczyzna zatrzymał pojazd do-
piero po kilkudziesięciu metrach. 

-Michał N., lat 26, kierując sa-
mochodem osobowym m-ki VW 
Golf na prostym odcinku drogi, w 
miejscowości Karsk, nie zachowu-
jąc należytej ostrożności lewym 
przodem pojazdu potrącił przecho-
dzącego przez jezdnię Jana K., lat 

59. W wyniku odniesionych obra-
żeń i pomimo akcji reanimacyjnej 
poszkodowany zmarł- informuje 
asp. szt. Jacek Twardy, z Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie. 

Przeprowadzony test na zawar-

tość narkotyków wykazał w mo-
czu kierowcy obecność środków 
odurzających i psychotropowych 
w postaci marihuany i amfeta-
miny- informuje policja. Kieru-
jący został zatrzymany przez po-

licję. Następnego dnia po zdarze-
niu, Komendant KP Nowogard 
skierowała wniosek do PR Gole-
niów o zastosowanie środka za-
pobiegawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania wobec Mi-
chała N. Prokurator Rejonowy do 
wniosku się przychylił i skierował 
sprawę do rozpatrzenia przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Sędzia 
SR Goleniów wniosek odrzucił, 
nie stosując żadnego środka zapo-
biegawczego wobec podejrzane-
go. Niezależnie od tego, Michał N. 
odpowie przed sądem za spowo-
dowanie wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym, będąc po 
wpływem środków odurzających, 
za co grozi kara pozbawienia wol-
ności. Postępowanie w sprawie 
prowadzi KP Nowogard.

MS

Na tym prostym odcinku drogi zginął mężczyzna potrącony przez kierującego Golfem

Tym Golfem kierował pod wpływem narkotyków mieszkaniec Golczewa. Na masce 
widoczne wgniecenia po zderzeniu z pieszym. fot. KPP Goleniów

Redakcja DN 
zatrudni osobę w charakterze dziennikarza 

Chętnych do pracy w naszym zespole zapraszamy 
do składania CV w biurze redakcji, przy ul. Boh. Warszawy 7a. 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY
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KOMPUTEROWY

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Nie pomogło straszenie prokuratorem...

Arkadiusz Wiśniewski  
nowym dyrektorem Gimnazjum nr 3 
Wczoraj odbył się konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 3 (Osiedle Bema). Zdaniem większości członków komisji konkur-
sowej nowym dyrektorem szkoły od 1 września powinien być Arkadiusz Wiśniewski. Wybór komisji musi jeszcze zatwier-
dzić tylko Kurator Oświaty. 

Przypomnijmy, że do konkur-
su zgłosiły się dwie osoby tj. Ar-
kadiusz Wiśniewski oraz Bogdan 
Sobolewski. Obaj panowie uczą w 
Gimnazjum nr 3. Ten ostatni peł-
nił w minionym roku szkolnym 
funkcję p. o. dyrektora szkoły, z 
powierzenia burmistrza Roberta 
Czapli. Wcześniej zasłynął m. in. z 
tego, że oskarżył byłą już dyrektor 
Gimnazjum nr 3 Irenę Juszczyk, 
a swoją bezpośrednią szefową, o 
mobbing. Sprawa trafiła do pro-
kuratury, ale ta w toku przeprowa-
dzonego śledztwa uznała, że żad-
nego psychicznego znęcania się w 
szkole nie było. W międzyczasie 
I. Juszczyk zmieniła pracę, a So-
bolewski zajął jej miejsce. Kolejny 
raz o Sobolewskim zrobiło się gło-
śno kilkanaście tygodni temu, kie-
dy to otrzymał od Kuratora upo-
mnienie, za to że jako dyrektor 
szkoły uniemożliwia nauczycie-
lom realizowanie podstawy pro-
gramowej. To mogło zaważyć też 
na negatywnej opinii za pracę, 
jaką ostatecznie wystawiło Sobo-

lewskiemu Kuratorium Oświaty. 
Mimo tego B. Sobolewski wy-

startował w konkursie na dyrekto-
ra Gimnazjum nr 3. Od początku 

wiadomo było, że będzie miał pro-
blem z poparciem rady pedago-
gicznej i rady rodziców. Tak też się 
stało. Jak wiemy nieoficjalnie na B. 

Sobolewskiego głosy oddali tylko 
przedstawiciele gminy oraz pre-
zesowa ZNP, organizacji związko-
wej, w której zresztą nauczyciel ten 
pełni funkcję członka zarządu. To 
nie wystarczyło, aby pokonać dru-
giego kandydata Arkadiusza Wi-
śniewskiego, którego poparli ro-
dzice i nauczyciele oraz pozosta-
li członkowie komisji tj. pracow-
nicy Kuratorium Oświaty i Soli-
darności Nauczycieli. Tak przynaj-
mniej wynika z matematycznego 
rachunku oddanych głosów. 

Jak dowiedziała się redakcja DN 
sam konkurs przebiegał w dość 
nerwowej atmosferze, a to za spra-
wą prezesowej nowogardzkiego 
ZNP, Stanisławy Jakubczak. Ta 
rzekomo miała w pewnym mo-
mencie straszyć prokuraturą, za-
rzucając fałszerstwa radzie ro-
dziców, do jakich miało rzekomo 
dojść w trakcie wyłaniania przed-
stawiciela do konkursu. Nasi in-
formatorzy twierdzą również, że 
St. Jakubczak odgrażała się za-
skarżeniem wyników konkur-

Arkadiusz Wiśniewski

Docenili naszego działacza 

E. Tworek szefem cukrzyków w województwie 
Eugeniusz Tworek, prezes Koła 

Diabetyków w Nowogardzie jak 
również oddziału powiatowego 
tej organizacji w Goleniowie, zo-
stał wybrany na prezesa Zachod-
niopomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. 

E. Tworek zastąpi na tym sta-
nowisku zmarłego 30 czerwca br. 
wieloletniego prezesa wojewódz-
kiego PSD w Szczecinie, Zbignie-
wa Kędzierskiego. Wcześniej był 
jego zastępcą. Nowy prezes przy-
znaje, że przed nim sporo pracy, 

zwłaszcza na rzecz zjednoczenia 
środowiska cukrzyków. 

-Priorytetem jest oczywiście 
praca na rzecz opieki i profilakty-
ki osób chorych na cukrzycę, ale 
trzeba też popracować nad zbu-

dowaniem prężnych struktur na-
szej organizacji, opartych na ko-
leżeństwie i współpracy. Oczy-
wiście sporo jest do zrobienia w 
kwestii wzmocnienia kół w re-
gionie – mówi E. Tworek, pytany 
przez DN o swoje plany związane 
z objęciem nowej funkcji w woje-
wódzkich strukturach PSD. 

Nowy prezes został wybrany na 
4 lata. Prezes PSD w wojewódz-
twie jest automatycznie człon-
kiem zarządu głównego krajowe-
go PSD, a także delegatem na wal-
ne zgromadzenie. 

W naszym województwie działają 
33 koła PSD, które zrzesza ok. 1500 
członków. Szczecińskie koło organi-
zacji jest największe w Polsce. 

Nowogardzkie koło PSD liczy 
ok. 100 członków. Warto dodać, 
że pomysłodawczynią założenia 
„stowarzyszenia cukrzyków” była 
Lidia Bogus, którą to nie dawno 
odwołano z funkcji prezesa Fun-
dacji Zdrowie działającej na rzecz 
szpitala w Nowogardzie. E. Two-
rek jest prezesem koła od roku 
2009. 

MS

su. Zresztą pogłoski o straszeniu 
wszystkich, którzy mieli mieć co-
kolwiek wspólnego z konkursem 
na dyrektora Gimnazjum nr 3 do-
chodziły do naszej redakcji jesz-
cze na długo przed konkursem. 
Ponoć w proceder ten były zaan-
gażowane również osoby piastu-
jące w mieście ważne funkcje pu-
bliczne. Wysiłki te jednak jak wi-
dać poszły na marne. 

Za nim A. Wiśniewski zosta-
nie nominowany na dyrektora 
Gimnazjum nr 3, jego kandyda-
turę musi zatwierdzić jeszcze Ku-
rator Oświaty. Kadencja dyrekto-
ra trwa 5 lat. 

A. Wiśniewski pracuje w Gim-
nazjum nr 3 od 8 lat. Uczy tam 
historii, wiedzy o społeczeństwie 
oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 
Karierę nauczyciela zaczynał od 
pracy w Szkole Podstawowej nr 1 
i nr 3 w Nowogardzie, gdzie rów-
nież uczył historii i WOS-u. 

W środę następny konkursu...
Już w najbliższą środę, 24 sierp-

nia odbędzie się kolejny konkurs, 
tym razem na dyrektora Przed-
szkola nr 1 przy ul. Żeromskiego. 
Z naszych informacji wynika, że 
do konkursu staną dwie kandy-
datki: obecna dyrektor placówki 
Jolanta Bielska oraz była dyrek-
tor tego przedszkola Jolanta Jac-
kowiak. Przypomnijmy, że gmi-
na nie chciała organizować kon-
kursu i powierzyć J. Bielskiej dal-
sze sprawowanie funkcji dyrek-
tora. Nie zgodziło się na to Kura-
torium Oświaty. - Do wniosku o 
przedłużenie powierzenia stano-
wiska dotychczasowemu dyrekto-
rowi przedszkola na 5 lat, jaki or-
gan prowadzący złożył do Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświa-
ty, nie została dołączona opinia 
Rady Pedagogicznej ww. przed-
szkola, czego wymagają przepi-
sy prawa oświatowego- wyjaśnia 
Małgorzata Duras, specjalista ds. 
kontaktów z mediami w Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie. 

Marcin Simiński

Eugeniusz Tworek
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 Lato z Nudami ?

Czas wysypu kulturalnych 
atrakcji w trakcie wakacyjnych 
miesięcy w tym roku ponownie 
okazał się ograniczony do zaled-
wie 2-3 tygodni. Stało się już lo-
kalnym zwyczajem, że po krót-
kim w istocie, Lecie z Muzami 
zaczyna się już znacznie dłuższe 
Lato z Nudami. Odpowiedzial-
ni za nowogardzką kulturę w 
NDK w sierpniu robią sobie bo-
wiem urlop i w kolejne weeken-
dy jedyną jako taką atrakcją po-
zostaje plaża (niestety woda tam 
brudna) i jej najbliższa okolica 
oraz zawody żeglarskie organizo-
wane co chwila przez niestrudzo-
nych działaczy Knagi. I można 
byłoby takim to obrazem smętku 
powszedniego skwitować waka-
cyjną codzienność naszej Gmi-
ny i Miasta gdyby w sukurs nie 
przyszła nieoceniona pomysło-
wość w wymyślaniu rozrywek dla 
ludu prezentowana przez lokal-
nego burmistrza. Skoro bowiem 
żaden komik powszechnie zna-
ny w trakcie kanikuły do nas nie 
zajrzy i żadna trupa bawiąca lud 
żartem, tańcem , muzyką oraz in-
nym kunsztem wszelkim nie za-
bawi tutaj nawet dnia jednego to 
pozostaje zadowolić się własny-
mi siłami twórczymi. A siły te, 
po wcześniejszym opaleniu lica 
gdzieś na jakiś wyspach, powró-
ciły do pracy pełne werwy i po-
mysłów na zabawienie znudzo-
nych siedzeniem na ławeczkach 
mieszczan. Efekty tej aktywności 
przechodzą najśmielsze oczeki-
wania kogokolwiek– ostatnia de-
kada sierpnia jeszcze nie zaczęta, 
a my jesteśmy już po kilku sierp-
niowych prapremierach kolej-
nych programów co ważne lokal-
nego, a nie przyjezdnego cyrku. 

1. Najpierw- zauważmy- mi-
strzowski popis czyli żonglerka 
na torach z elementami magii. 
Istota nakreślonego tutaj przez 
twórców scenariusza polegała 
na przeprowadzeniu insceniza-
cji oddawania do użytku prze-
jazdu kolejowego. Nowatorstwo 
formalne konceptu artystyczne-
go dotyczyło przeobrażenia kon-
wencji – otóż ta oczywista fikcja 

zdarzenia(oddawanie do użyt-
ku przejazdu) w wyniku kuglar-
skich zabiegów miała stać się dla 
uczestników realnością i fak-
tem nie podlegającym jakiejkol-
wiek dyskusji. Czyli dwa w jed-
nym: fabularna nowelka prze-
chodząca w przejmujący doku-
ment ukazujący bezmiar gospo-
darskiej troski włodarza, który 
nawet nie swoim inwestycjom 
nie przepuści i nikogo do nich 
nie dopuści. Na zakończenie wi-
downia w nagrodę za wykazane 
zrozumienie cudu jakiego była 
świadkiem, a zarazem uczestni-
kiem, otrzymała torby pełne da-
rów od PKP (to fikcja) będące w 
istocie dobrodziejstwem wręcza-
jącego (to dokument) . Trawersu-
jąc klasyka Józefa Wissarionowi-
cza Stalina który rzekł onego cza-
su - nie ważne kto głosuje, waż-
ne kto głosy liczy- można w tym 
wypadku stwierdzić, że dokona-
no – nie ważne kto funduje torby 
pełne darów, ważne kto je wrę-
cza (jako swoje). Sądząc po mi-
nach zawodowej widowni udo-
kumentowanych na zdjęciach dla 
celów procesowych przez pew-
nego Pana, sztuczka się udała- 
wszyscy uwierzyli że brali udział 
w wiekopomnym wydarzeniu co 
się rzeczywiście wydarzyło choć 
nic na to racjonalnie nie wskazu-
je . Niestety media z sąsiedniego 
Goleniowa, z przekąsem opisując 
spektakl na torach, wykazały się 
prostackim brakiem bystrości za-
rzucając oczywistemu budowni-
czemu obu nowogardzkich prze-
jazdów kolejowych zwykle oszu-
kiwanie ludzi. Jakież oszukiwa-
nie! To panowie z Goleniowa nie 
jest amoralne oszukiwanie (ka-
tegoria etyczna) lecz po prostu 
sztuczka czyli czarowanie, a to 
już kategoria artystyczna, a w ra-
mach wolności artystycznej mo-
ralność schodzi na plan ostat-
ni albo nawet poza plan. Obec-
ni na przejeździe, nie zostali więc 
perfidnie oszukani ale uroczo za-
czarowani. Że też wy, w powie-
cie tego nie rozumiecie i się cze-
piacie..... ale to pewnie z zazdro-
ści, że takich jak u nas geniuszy i 
takiej wrażliwej artystycznie wi-
downi u Was Niet.

2. Jeszcze emocje z tegoż wy-
darzenia na torach nie opadły a 
oto następna prapremiera, zapo-
wiedziana zresztą wcześniej spe-
cjalnym plakatem-ulotką kol-
portowaną do progów domo-
stwa każdego. Tym razem pod-
stawowym elementem konstruk-
cyjnym tego kolejnego spektaklu 
(można stwierdzić że jego kręgo-

słupem) była magiczna sztuczka 
polegająca na znanym skąd-in-
ąd gagu czyli wyciąganiu pienię-
dzy zza ucha. Gdyby jednak na 
tym prostym tricku się kończy-
ło nie byłoby o czym pisać. Ale 
od czego geniusz kuglarza (przy-
pomnę- umiłowanego włoda-
rza tutejszego), który objawił się 
tym razem w tym , że pieniądze 
nie tylko zza swojego ucha wy-
ciągnął ale, że były to pieniądze 
nie raz wyciągnięte lecz po tym 
pierwszym razie już co miesiąc 
wyciągane (zza ucha oczywiście!) 
I to jeszcze nie wszystko - ponad-
to pieniądze te to nie jakaś licha 
moneta np. 5 złotowa zabierana 
zaraz przez magika jako rekwi-
zyt na następny pokaz ale poważ-
na kwota 500 zł dawana obecnym 
na zawsze i na każde uprawnio-
ne dziecko. Jak dowiadujemy się 
w finale tego przedstawienia nasz 
cudotwórca nie tylko daje swo-
je zauszniaki tym przybyłym do 
cyrku ale osobiście szuka tych, 
którzy z różnych powodów, na 
spektakl nie przybyli i forsy na-
leżnej nie odebrali. Szuka ich wy-
trwale aż do skutku a jak znajdzie 
i gotóweczką zza ucha obdaruje 
to nic w zamian za to dobrodziej-
stwo nie oczekuje oprócz małe-
go sympatycznego selfie i pucio, 
pucio. Ten spontaniczny „ hap-
py end” kończący spektakl także 
udokumentowano cyklem foto-
graficznym. Notabene w ten spo-
sób mamy gotowy materiał do 
kolejnego wydarzenia artystycz-
nego czyli otwarcia stałej ekspo-
zycji fotograficznej w powstają-
cej aktualnie nowogardzkiej Izbie 
Pamięci pt. Życie Twórczość i Ge-
niusz Umiłowanego Przywódcy-
(lekko licząc znajdzie się tam kil-
kanaście tysięcy fotografii ale jak 
taki idol to i milion nie dość!) O 
innych prapremierach rodzime-
go cyrku w kolejnych wydaniach 
DN. Tak więc początkowa moja 
jednak zbyt śmiała teza o nowo-
gardzkim Lecie z Nudami oka-
zuje się w świetle niezbitych fak-
tów zupełnie nie trafiona i głę-
boko niesprawiedliwa do czego: 
przyznajem się z pokorą i w pier-
si głośno się bijem – Jak zwykle 
nie doceniłem niewyobrażalne-
go dla zwykłego śmiertelnika za-
kresu możliwości twórczych po-
nadczasowych geniuszy i jedno-
cześnie bezmiaru wrażliwości na 
prawdziwą sztukę lokalnej wi-
downi zawodowej. No cóż czło-
wiek taki niedouczony jest ….nie 
to co tamci! 

 Marek Słomski

Nasz felieton
Program obchodów 70-lecia 
Biblioteki już znany 

Anna Seniuk – 
gościem honorowym 
jubileuszu
Znamy już program obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Biblio-
teka będzie świętować swój jubileusz we wrześniu. Z tej okazji 
instytucję odwiedzi m.in. znana polska aktorka Anna Seniuk. 

Cały program zaplanowanych 
wydarzeń w związku z obchodzo-
nym w tym roku 70-leciem dzia-
łalności Biblioteki odbędzie się 
pod hasłem:” „70 lat Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stefa-
na Żeromskiego w Nowogardzie 
– WRZESIEŃ MIESIĄCEM JU-
BILEUSZU”. Obchody rozpocz-
ną się 2 września, a zakończą 30 
września. W dniu 3 września go-
ściem honorowym Biblioteki bę-
dzie Anna Seniuk, znana polska 
aktorka filmowa i teatralna. A. Se-
niuk uświetni swoją obecnością 

zaplanowane na ten dzień Naro-
dowe Czytanie „Quo vadis” Hen-
ryka Sienkiewicza. 

Obchody jubileuszu Biblioteki 
będziemy oczywiście relacjono-
wać na łamach DN. Poniżej pu-
blikujemy oficjalny program ob-
chodów. 
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PROGRM OBCHODÓW
2 września - Dzień Otwarty Bi-

blioteki
2 września - 16 września – do-

stępna będzie powakacyjna wysta-
wa prac dzieci „Kolorowe wakacje w 
Bibliotece”

10.00 – otwarcie kiermaszu 
„Książka za złotówkę”

10.00-11.00 – Narodowe Czy-
tanie „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza. Gościem specjalnym będzie 
pan Stanisław Heropolitański, je-
den z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich lektorów.

15.00 –  wręczenie nagród dla 
NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNI-
KÓW 

16.00 – uroczyste otwarcie ob-
chodów Jubileuszu 70 - lecia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowo-
gardzie. prezentacja „70 - lecie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie”. Część artystyczna. Otwarcie 
wystawy „Biblioteka dawniej i dziś”

3 września – Narodowe Czyta-
nie „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza

14.00-16.00 – gościem 

honorowym będzie Pani Anna 
Seniuk, znana polska aktorka

12 września, godz. 17.00 – 
otwarcie interaktywnej wystawy Bi-
blii (dostępnej do 23 września)

12 września, godz.17.00 - „Wie-
czór poezji i muzyki” (psalmy)

13-14 września – rozpoczęcie 
nowego sezonu cyklicznych spo-
tkań dla najmłodszych „Poranki 
malucha”

16 września, godz. 16.30 – kon-
cert skrzypcowo-fortepianowy w 
wykonaniu Studentów Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy

30 września – zakończenie ob-
chodów Jubileuszu Biblioteki, spo-
tkanie autorskie z pisarką Moniką 
Sawicką

godz. 10.00 – spotkanie dla dzie-
ci

godz. 17.00 – spotkanie dla do-
rosłych

Anna Seniuk. źródło Agencja PASSA
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Budują parkingi i nowe chodniki 

Osiedle Zielona  
zmienia swoje oblicze 
Trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu na osiedlu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno” przy ul. Zielonej. Inwestycja finansowana jest przez samych spółdzielców. To 
pierwszy etap zmiany otoczenia na osiedlu. W przyszłym roku mają tu powstać także nowe 
mieszkania. 

Zakres robót jest dość szeroki. 
Obejmuje remont istniejących i 
budowę aż 58 nowych miejsc po-
stojowych dla samochodów oso-
bowych. Powstanie także nowa 
droga manewrowa, a istniejąca 
zostanie wyremontowana. Nowe 
oblicze zyskają także chodniki, a 
cały teren na którym będzie się 
odbywał ruch samochodowy zo-
stanie odpowiednio oznaczony. 
Również istniejąca na osiedlu in-
frastruktura oświetleniowa zosta-
nie przebudowana i rozbudowa-
na o nowe punkty doświetlają-
ce. Wszystko zwieńczy uporząd-
kowana przestrzeń zielona wraz z 
nowymi nasadzeniami. 

Roboty wykonuje lokalna fir-
ma Grześ-Bud, specjalizująca się 
w realizacji tego typu przedsię-
wzięć. Natomiast za projekt od-
powiada architekt Maciej Du-
min, notabene mieszkaniec tego 
osiedla. Całość inwestycji sfinan-

sowana jest przez samych spół-
dzielców. 

Warto dodać, że poza przebu-
dową podwórza osiedla, pozwole-
nie na budowę obejmuje również 
remont drogi dojazdowej do blo-

ków, od strony ul. 3 Maja. Do tego 
fragmentu inwestycji ma się doło-
żyć także gmina. 

- Zgodnie z deklaracją burmi-
strza, budowa drogi dojazdowej do 
osiedla Zielona ma znaleźć się w 
budżecie Gminy Nowogard na rok 
2017- informuje prezes SM Gard-
no, Jan Smolira. 

Trwające na osiedlu prace to je-
den z kilku etapów zmiany obli-
cza całego osiedla. Wcześniej wy-
konano termomodernizację bu-
dynków. W przyszłym roku ma 
natomiast ruszyć budowa nowych 
mieszkań, które powstaną w miej-
scu starej, nieczynnej już osie-
dlowej kotłowni. Zgodnie z pla-
nem ma powstać 15 nowych lo-
kali. Termin rozpoczęcia prac jest 
uzależniony od uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Wizualizację bu-
dynku przedstawiamy przy teście. 

Marcin Simiński

Robota na placu budowy wre. Całość ma być gotowa za kilka tygodni.

Wizualizacja projektu nowego budynku mieszkalnego, jaki ma powstać na osiedlu 
przy ul. Zielonej.

Tak ma wyglądać osiedle po przemianie. Źródło SM Gardno.

Przydałby się jeszcze 
jeden szalet…

Jak wiadomo w Nowogardzie 
znajduje się tylko jeden sza-
let miejski. Jest on zlokalizowa-
ny przy ul. 3 Marca, w parku, 
tuż nieopodal budynku Urzę-
du Miejskiego i banku. Zdaniem 
naszej Czytelniczki takie miej-
sce powinno być również zorga-
nizowane w okolicach ul. Boh. 
Warszawy. 

- Już dawno miałam się zwró-
cić do was z tym tematem. Otóż w 
Nowogardzie jak wiadomo jest je-
den szalet, koło Urzędu Miejskie-
go. Moim zdaniem przydałoby 
się takie miejsce również po dru-
giej stronie miasta, czyli gdzieś na 

przykład przy ul. Boh. Warszawy, 
najlepiej w okolicach Biedronki. W 
tych okolicach wielu ludzi robi za-
kupy, niektórzy przyjeżdżają z te-
renów wiejskich i nie mają gdzie 
załatwić swoich potrzeb. Nieste-
ty zdarza się, że ludzie za potrze-
bą muszą iść na „stronę”, co póź-
niej czuć w różnych zakamarkach- 
mówi nam nasza Czytelniczka. 

Rzeczywiście w Nowogardzie 
znajduje się tylko jeden miejski 
szalet. Jego administratorem jest 
Zarządu Budynków Komunal-
nych. Za skorzystanie z toalety 
trzeba zapłacić 50 groszy. Obsłu-
gująca szalet pani Hanna, przy-
znaje, że klienci narzekają na brak 
drugiego takie miejsca w mieście. 

- Często słyszę słowa, by oprócz 
tego szaletu pojawił się jeszcze 
choćby jeden szalet od strony wjaz-
du ze Stargardu do Nowogardu 
-mówi pani Hanna. 

Z szaletu przy ul. 5 marca ko-
rzysta od kilkunastu do nawet kil-
kudziesięciu osób w ciągu dnia. 
Miejska toaleta jest czynna w go-
dzinach od 10.00 do 17.00 w dni 
powszednie, a w sobotę do godz. 
15.00. 

Warto, aby miejskie władze 
rozważyły głosy mieszkańców. 
Wszak w dzisiejszych czasach to-
aleta to już żaden luksus. 

MS, JB

Sygnały Czytelników @  

Szalet Miejski w Nowogardzie jak na razie jest tylko jeden. Wybudowany z inicjaty-
wy I Rady Miejskiej (1990-1994) 

Pani Hania przyznaje, że w mieście 
przydałby się drugi szalet

Nadesłane przez Czytelników
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Edyta Kaliszewska lat 44, zmarła13.08.2016r., pogrzeb odbył się 

17.08.2016r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew Królik 54 lata, zmarł 14.08.2016, pogrzeb odbył się w dniu 

17.08.2016 na cmentarzu w Nowogardzie 
Jan Kubicki, 59 lat, zmarł 12.08.2016 pogrzeb odbył się 18.08.2016 

na cmentarzu w Nowogardzie 
Zbyszko Hejman, 91 lat, zmarł 18.08, pogrzeb odbędzie się 

23.09.2016 o godz. 14:00 w Nowogardzie na cmentarzu 
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Za Panem Jezusem w pewnym 
momencie szły tłumy. Zdobył ich 
serca, zaimponował im. Wyraźnie 
to okazywali! Ludzie, którzy szli za 
Jezusem, byli Nim zafascynowani. 
Podziwiali, cieszyli się, że są przy 
Nim. Zadawali Mu pytania... Tak 
było właśnie wtedy, gdy Jezus był 
„w drodze do Jerozolimy i prze-
chodził przez miasta i wsie i na-
uczał”. Sprowokowany pytaniem: 
„Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?” opowiedział przypo-
wieść o ciasnej bramie. Powiedzie-
libyśmy dzisiaj: co za antyrekla-
ma! Można tylko sobie wyobrazić 
jak ludzie zareagowali. Chciałoby 
się powiedzieć: Wybacz Jezu, ale 
sprawiasz wrażenie jakbyś nie po-
trafił zapraszać! Dlaczego ich tak 
zniechęcasz? Dlaczego każesz im 
się zatrzymać, zastanowić?

Postawione pytanie: „Panie, czy 
tylko nieliczni będą zbawieni?” 
ma pozytywną stronę, gdyż zaj-
muje się sprawą, którą napraw-
dę możemy określić jako niezwy-
kle ważną dla wierzącego w zmar-
twychwstanie: wiecznym zbawie-
niem. Słabość pytania tego kogoś 
polega na sposobie, w jaki je za-
dał, to znaczy na liczbie tych, któ-
rzy „będą zbawieni”. Mówi nam 
to, że trzeba uważnie słuchać, aby 
nauczanie Chrystusowe mogło 
dotrzeć do naszych serc i kształto-
wać nasz umysł, a co za tym idzie, 
nasze postępowanie. „Usiłujcie 
wejść przez ciasne drzwi” Pan Je-
zus nie odpowiada, by zaspoko-
ić ciekawość, ale przenosi pro-
blem na inną płaszczyznę, co po-
zwala głębiej zaangażować słucha-
cza. Obraz ciasnych drzwi odno-
si się do jedynego wąskiego przej-
ścia, przez które można było do-
stać się nocą do miasta lub pała-
cu, gdyż zwykle bramy były zamy-
kane z obawy przed ewentualnymi 
nocnymi atakami wrogów. Pod-
kreślając ten obraz, Jezus potwier-

dza, że naśladowanie Go wyma-
ga pełnego i osobistego zaangażo-
wania, które obliguje do codzien-
nej walki przeciwko życiu opar-
temu na przeciętności zamiast na 
dojrzałości i życiu zgodnym z wy-
znawaną wiarą. Według Jezusa na 
nic zda się mówienie: „Na ulicach 
naszych nauczałeś”, czyli: „Słucha-
liśmy Twoich kazań, konferencji, 
nauk”. Według Jezusa każdy z nas 
musi osobiście zaangażować się 
w jedyne ważne zadanie: własne 
nawrócenie. Wymóg nawrócenia, 
jak wskazuje druga część napo-
mnienia, musi być podjęty, zanim 
nie będzie za późno, gdyż „wielu 
będzie chciało wejść, ale nie zdo-
łają”.

Jezus, zamiast odpowiedzieć na 
postawione pytanie (ilu będzie 
wybranych?), zachęca swych słu-
chaczy, aby zamiast stawiać sobie 
to pytanie, usiłowali sami znaleźć 
się w liczbie wybranych i nawrócić 
się. Gdy drzwi zostaną zamknięte, 
nic już ich nie otworzy, nawet to, 
że dobrze znali Mistrza, że słuchali 
Jego słów, że nawet jadali przy 
Jego stole. Wspomniane motywy, 
to nie motywy uczniów, którzy 
działali i dawali świadectwo w Jego 
imieniu, lecz po prostu motywy 
ludzi, którzy byli świadkami jego 
życia i jego przepowiadania. 

Nie wystarczy więc usłyszeć 
przepowiadanie Jezusa, należa-
ło jeszcze wprowadzić Jego na-
ukę w czyn. Nawrócenie, którego 
Jezus wymagał od swoich słucha-
czy nawołując ich do wejścia przez 
ciasną bramę, pozostaje wymaga-
niem ciągle ważnym dla chrześci-
jan. Wezwanie skierowane przez 
Jezusa do jemu współczesnych po-
zostaje ciągle aktualne dla wszyst-
kich uczniów: „Starajcie się wejść 
przez ciasną bramę”, tzn. nawróć-
cie się. Ewangelia żąda zmian i to 
zmian radykalnych, wymagając 
długich i cierpliwych inwestycji, 
jak przejście przez ciasną bramę.

Bóg doświadcza człowieka, na-
wet boleśnie, to czyni to w tym 
celu, aby „surowa nauka przy-
niosła w duszy obfite owoce. Nie 
mogą przeto ludzie wołać w swo-
ich cierpieniach: Bóg nas karze”. 
Oznacza to, że zapomnieli, że Bóg 
jest naszym Ojcem, który napo-
mina i karze (chłoszcze). Nagrodą 
za poniesione Boże doświadczenia 
jest „błogi plon sprawiedliwości”. 

Wiara chrześcijan umacnia się w 
pokonywaniu przeciwności.

Ludzie zawsze są tacy sami. Ko-
chają przestronne drogi i szerokie 
bramy i nazywają to po swojemu: 
„szerokim patrzeniem na świat, 
poszanowaniem ludzkiej wolno-
ści”. Nie lubią, gdy ktoś mówi o 
ciasnej bramie i nazywają to dla 
odmiany: „ciasnym spojrzeniem 
na świat”. Irytują się na ulicy, w 
domu, w telewizji, kiedy przypo-
minają niektóre przykazania, jak 
chociażby piąte: „nie zabijaj” i pra-
wo do życia dla nienarodzonych. 
Nie lubią niektórych przykazań... 
a przynamniej nie lubią, gdy ktoś 
odwołuje się do nich. Chrystus 
powiedział, że ani jedna jota nie 
może być zmieniona w Jego pra-
wie, że Jego prawo nie podlega 
ludzkim sondażom, nie zależy od 
mody czy ducha czasów, od ludz-
kiej władzy. Wartość i aktualność 
Bożego prawa jest zawsze i wszę-
dzie ta sama. To jest właśnie owa 
ciasna, ale prawdziwa brama, je-
dyna, która prowadzi do życia. 
Kto zaś lubi szerokie bramy i prze-
stronne drogi, ten będzie ciągle 
coś chciał w Bożym prawie zmie-
niać, by uczynić je bardziej szero-
kim i przestronnym. Pan ostrzegł, 
że wolność, która nie liczy się z 
bramą ewangelicznego prawa i 
obiecuje szerokie przejścia w ży-
ciu, że taka wolność to iluzja, któ-
ra stanie się bramą śmierci i zgu-
bą człowieka.

Chrystus , jakby przewidując 
owe ludzkie wygodne myślenie, 
kładzie przed nami ewangelicz-
ne prawo i wyraźnie, stanowczo 
mówi: „Starajcie się wejść przez 
ciasną bramą”. Każe się wszyst-
kim zastanowić, nawet tym, któ-
rzy już długo są z Nim. Nie boi się, 
że odejdą? To prawda, stawia spra-
wę bardzo jasno i uczciwie - mu-
szą to wszyscy przyznać, jest bar-
dzo uczciwy. Nie jest jak ci, którzy 
myślą co innego i mówią co inne-
go. Oby Pan dał nam odwagę i siłę, 
byśmy potrafili zburzyć wszystkie 
szerokie bramy naszego życia, któ-
re nas gubią. Niech da nam serce 
nowe, które jest zdolne pokochać 
wąską drogę ewangelicznego ży-
cia, abyśmy mogli znaleźć się kie-
dyś w wielkiej wspólnocie zbawio-
nych.

ks. Bartosz Wach

F to relacja

Święto Wniebowzięcia NMP w tradycji ludowej zachowało się również jako Święto 
Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu kapłan święci bukiety ziół i kwiatów, które przy-
noszą do kościoła wierni.

Po Sumie odbyła się procesja ze Świętym Sakramentem. Zarówno głównej mszy 
św. odpustowej jak i procesji przewodniczył na zaproszenie ks. proboszcza Grze-
gorza Legutko, ks. Ireneusz Kamionka z parafii na Bema

Nie ma odpustu bez domowych wypieków. Tak było i w tym roku. Chętnych na za-
kup smakołyków nie brakowało.

Finał loterii fantowej. Nagrodę główną, czyli dobrej klasy rower wylosowała Zuzia.

Odpust w parafii  
pw. Wniebowzięcia NMP 

Jak zapowiadaliśmy w dniach 14,15,16 sierpnia parafia pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie obchodziła odpust. Poniżej kilka ujęć z 
tego wydarzenia. Fot. MS
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Uprawnienia związane z ma-
cierzyństwem 

„w jaki sposób prawo chroni ko-
biety w ciąży oraz po powrocie do 
pracy przed rozwiązaniem umowy 
o pracę”

Ustawodawca w przepisach ko-
deksu pracy, jak również w usta-
wie zasadniczej przewidział 
szczególną ochronę wynikającą 
z macierzyństwa, czy też szerzej 
z rodzicielstwa – w czasie ciąży, 
urlopu macierzyńskiego, a także 
w okresie po urlopie macierzyń-
skim. Podstawowym uprawnie-
niem wynikającym z macierzyń-
stwa jest nierozerwalność stosun-
ku pracy, przy czym ochrona ta 
zależy od umowy jaka łączy pra-
cownicę z pracodawcą. 

Najdalej idące uprawnienia 
przysługują przy tym pracow-
nicom zatrudnionym na umo-
wę o pracę na czas nieokreślony 
– w tym przypadku pracodawca 
nie może wypowiedzieć ani roz-
wiązać umowy o pracę w okre-
sie ciąży oraz urlopu macierzyń-
skiego. Co więcej, nawet w przy-
padku złożenia takiego wypowie-
dzenia przez pracownicę w ciąży 
w chwili gdy o ciąży nie wiedzia-

ła, uprawniona jest do uchylenia 
się od skutków prawnych takiego 
oświadczenia woli, co w prakty-
ce oznacza, że może ona niejako 
„cofnąć” złożone przez siebie wy-
powiedzenie. 

W przypadku umów zawartych 
na czas określony, na czas prób-
ny bądź na zastępstwo ochrona ta 
wygląda nieco inaczej – w przy-
padku umów na czas określony, 
jak również umów zawartych na 
okres próbny, ewentualnie czas 
wykonania określonej pracy, któ-
re kończą się po upływie trzeciego 
miesiąca ciąży, ulegają przedłuże-
niu do dnia porodu, po czym pra-
cownica uprawniona jest do sko-
rzystania z urlopu macierzyńskie-
go. Ochrona ta nie jest przy tym 
stosowana w przypadku umów na 
zastępstwo, które kończą się wraz 
z upływem czasu wskazanym w 
umowie. Wyjątek od wskazanych 
powyżej zasad stanowią dwie sy-
tuacje, a mianowicie możliwym 
jest rozwiązanie przez pracodaw-
cę umowy o pracodawcę za wypo-
wiedzeniem dokonanym z powo-
du ogłoszenia upadłości lub likwi-
dacji zakładu, a nadto w przypad-
ku zaistnienia przesłanek uzasad-
niających rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z winy. 

O ile zatem jednak w okresie sa-
mej ciąży i urlopu macierzyńskie-
go pracownica objęta jest ochro-
ną, o tyle po powrocie do pracy, 
ochrona ta przysługiwać jej bę-
dzie w ograniczonym zakresie, a 
mianowicie w przypadku skorzy-
stania z urlopu wychowawczego, 
a także obniżenia wymiaru cza-

su pracy związanego z osobistą 
opieką nad dzieckiem. Pracowni-
ca uprawniona do urlopu wycho-
wawczego, która z tego prawa nie 
korzysta, uprawniona jest bowiem 
do złożenia pracodawcy pisemne-
go wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy do wymiaru nie niż-
szego niż połowa wymiaru cza-
su pracy, w okresie w którym mo-
głaby korzystać z urlopu. Wniosek 
składa się na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem wykonywania pra-
cy w obniżonym wymiarze czasu 
pracy, a pracodawca zobowiąza-
ny jest taki wniosek uwzględnić. 
W takim przypadku pracodawca 
nie może wypowiedzieć ani roz-
wiązać umowy o pracę w okresie 
od dnia złożenia przez pracowni-
cę wniosku o obniżenie wymia-
ru czasu pracy, do dnia powrotu 
do pełnego wymiaru czasu pracy, 
nie dłużej jednak niż przez łączny 
okres 12 miesięcy.

Co jednak z przypadku, gdy 
pracownica nie zdecyduje się na 
pracę w obniżonym wymiarze 
czasu pracy, a pracodawca złoży 
wobec niej wypowiedzenie – pra-
cownikowi przysługuje prawo od-
wołania się do Sądu Pracy o ile 
podstawy wypowiedzenia będą 
nieuzasadnione. Należy bowiem 
pamiętać, iż pracodawca w wy-
powiedzeniu umowy zobowiąza-
ny jest wskazać rzeczywistą, kon-
kretną przyczynę wypowiedzenia, 
w przeciwnym wypadku Sąd uzna 
takie wypowiedzenie za bezsku-
teczne. 

Radca Prawny 
Agnieszka Warian 

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  
DLA RAFAŁA SZPILKOWSKIEGO 

za wykonanie PROJEKTU ŁAZIENKI 
I DLA PANA PIOTRA WIŚNIEWSKIEGO 

i jego załogi 
za szybkie i sprawne wykonanie tegoż  projektu 

SKŁADA 
KRZYSZTOF WRAZ Z MAŁŻONKĄ

Podziękowanie 
Pragnę poinformować, że za-

kończyła się moja piękna przygoda 
pracy w lokalnej gazecie „Dzien-
nik Nowogardzki”. Dzisiejszy dzień 
był ostatnim dniem pracy dla Wy-
dawnictwa „Dom Judy”, dlatego 
chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim za współpracę i okaza-
ną życzliwość. Szczególne podzię-
kowania kieruję do zespołu dzien-
nikarskiego, jak również pracow-
ników technicznych. Nie sposób 
pominąć grona dorosłych czytel-
ników, a także młodzieży i dzieci, 
którzy byli bohaterami „moich” ru-
bryk: „Nasi Przedsiębiorcy” i „Na-
sza Sonda”. Moja praca nie byłaby 
możliwa, gdyby nie fakt poznania 
kilku ważnych osób w czasie 6-let-
niej pracy zawodowej. Podzięko-
wania kieruję na ręce prezesa wy-
dawnictwa Pana Marka Słomskie-
go, który dał mi możliwość spełnie-
nia życiowej misji oraz przyczynił 
się do tego, że moje zawodowe życie 
było ciekawe, a każdy dzień inny od 
poprzedniego. Na co dzień ta pra-
ca przynosiła mi satysfakcję i speł-
nienie, ponieważ mogłem uczest-

niczyć w wydarzeniach, w których 
pełniłem rolę dziennikarza i fotore-
portera, dokumentując szczerą ra-
dość, sukces, ale i ludzką tragedię. 
Ta praca nie byłaby możliwa, gdyby 
nie doświadczenie i profesjonalizm 
zawodowy redaktora naczelne-
go DN Pana Marcina Simińskiego, 
który pokazał mi, czym jest ten za-
wód i jak sobie radzić z sytuacjami 
trudnymi, będącymi nieodłączną 
częścią tego zawodu. Ciężko w kil-
kunastu zdaniach streścić życie za-
wodowe, ale pragnę Państwa i czy-
telników gazety Dziennik Nowo-
gardzki zapewnić, że będę pamię-
tał wszystko, co napisałem, sfoto-
grafowałem i udokumentowałem, 
ponieważ stanowi to moje osobiste 
świadectwo, które pozostawi trwa-
ły ślad w historii mojej pracy i tego 
miasta. Bywały różne chwile, jedne 
były radosne, inne mniej przyjem-
ne. Wraz z zespołem wydawnictwa 
„Dom Judy” i gazety Dziennik No-
wogardzki  starałam się być częścią 
zespołu, który bezbłędnie i bardzo 
kompetentnie wypełnia powierzo-
ne mu zadania. Wieloletnia praca 

w gazecie była dla mnie lekcją ży-
cia, którą będę pamiętał przez wie-
le lat. Dziś w dniu, w którym koń-
czę pracę, pragnę wszystkim złożyć 
serdeczne podziękowania. Dziękuję 
za współpracę również wszystkim 
lokalnym przedsiębiorcom, których 
sylwetki miałem przyjemność pre-
zentować na łamach gazety przez 
niemal 3 lata. Wasza życzliwość i 
pomoc była nieoceniona w obliczu 
wykonywania moich obowiązków. 
Bez was byłoby to niemożliwe, a na 
pewno bardzo utrudnione.

Z wyrazami szacunku 
Jarek Bzowy

PODZIęKOWANIA

Pan Stanisław tradycyjnie częstował pysznym bigosem i grochówką.

Na zaproszenie na odpust w parafii pw. WNMP odpowiedziało wielu wiernych. Na 
placu przed świątynią czekało na nich sporo atrakcji.

Mieszkańcy Wojcieszyna: pani Halina Zając oraz pan Antoni Tomala dziękuję bp. 
Henrykowi Wejmanowi za odprawienie mszy św. w ich miejscowości.

Wtorek, 16 .08., godz. 18.00, ostatni punkt programu uroczystości odpustowych w 
parafii pw. WNMP. Biskup pomocniczy Henryk Wejman święci krzyż i plac w Wojcie-
szynie, na którym stanie w przyszłości kościół
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GWARANTUJEMY:

   Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

   Wynagrodzenie od 900 do 1450 EUR „na rękę”,

  ZUS od 4.055 PLN,

  Formularz A1 i kartę EKUZ,

   Rzetelną informację o tym, czego możesz  
oczekiwać na miejscu,

    Wynagrodzenie w EUR lub w PLN  
– wybór należy do Ciebie!

PEWNA PRACA
ATRAKCYJNE ZAROBKI  
BEZPIECZNY WYJAZD

  Poznań, 
ul. Winklera 1

  61 662 10 81
www.carework.pl
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Miły i uśmiechnięty sprzedawca najlepszą reklamą! 
Według wielu naszych rozmówców, właścicieli sklepów spożywczych, najlepszą formą promocji sklepu jest wiarygodny i cieszący się zaufaniem klientów 
ekspedient. Tak też uważa kolejna osoba prezentowany w cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. Jest nią pani Eugenia Wojniłowicz, właścicielka sklepu spożywczo-
-przemysłowego „U Gieni” przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie- sklepu, który działa już od niemal 12 lat. 

Dziennik Nowogardzki: 
Pani Eugenio, zapewne pani 
uśmiech w tym sklepie jest 
nieodłącznym dodatkiem do 
każdego zakupu dokonanego 
przez klienta? 

Eugenia Wojniłowicz: Zga-
dza się, bo przecież uśmiech nic 
nie kosztuje, a czasami może 
zdziałać cuda w życiu i handlu. 
Dlatego staram się uśmiechać nie 
tylko do klientów, ale na co dzień, 
bo optymizm jest przecież tym, co 
daje człowiekowi siłę i zadowole-
nie z życia. Trochę jestem zasko-
czona, że tym razem odwiedził 
pan mój niewielki sklepie. Kie-
dyś swoją działalność prowadził 
tutaj np. pan Zoran, który obec-
nie handluje w budynku przy ul. 
5 Marca. To miejsce zawsze przy-
ciągało, ponieważ ta lokalizacja 
jest bardzo dogodna dla klientów 
chociażby ze względu na dobre 
warunki parkowania. Ponadto to 
dzisiaj ścisłe centrum miasta.

Ale, proszę przypomnieć o 
początkach swojej pracy- za-
częła Pani w 1994 roku, tak?

Może to nie zbyt interesujące, 
ale moje początki wywodzą się z 
Hurtodetalu, który niestety osta-
tecznie się „rozsypał”. Tam na 
tzw. hali targowej przy ul. Mły-
narskiej miałam swoje stoisko 
handlowe. Pracowałam tam 10 
lat i to był bardzo dobry okres, 
mieliśmy tam zawsze wielu klien-
tów. Ta hala była tym miejsce 
bardzo szczególnymi dla klienta 
i dla sprzedawców. Dlatego ten 
okres wspominam z bardzo du-
żym sentymentem. Od 12 lat pro-
wadzę obecny interes i poprzed-

nie doświadczenie zdobyte na 
hali targowej okazało się tutaj 
bardzo pomocne.

Sklep osiedlowy „U Gieni” 
jest sklepem niewielkim. Nie-
miej dostrzegłem, że w ciągu 
paru minut przychodzi do pani 
bardzo wiele osób? 

Ale, to dobrze. Wszyscy klienci 
są tu bardzo mile widziani i pro-
szę mi wierzyć, że każdy z nich 
jest mi dobrze znany. Co się ty-
czy tego sklepu to otworzyłam go 
05.06.2004 roku. Otworzyłam go, 
bo po zamknięciu hali targowej 
przy ul. Młynarskiej trzeba było 
sobie znaleźć inne miejsce pod 
działalność. Dlatego uznałam, 
że ta ulica i to miejsce, gdzie jest 
dość duże skupisko bloków miesz-
kalnych będzie bardzo dobre pod 
tego typu działalność i ono bar-
dzo mi się również podobało. 

Pani Eugenio uważała pew-
nie Pani wówczas, że najlep-
szą lokalizacją dla osiedlowe-
go sklepu spożywczego jest 
sąsiedztwo bloków i osiedli 
mieszkalnych? 

Tak uważałam, w takich miej-
scach najczęściej nie było jeszcze 
w pobliżu dyskontu spożywczego. 
Dlatego gdy nie było jeszcze Li-
dla to to miejsce było wręcz ideal-
ne. Ale, cóż jest Lidl, ale jest i mój 
sklep , który jednak, mimo że nie-
wielki ma swoje atuty np. oferuje 
produkty oryginalnych producen-
tów. Dodatkowo jest również np. 
pieczywo od lokalnych wytwór-
ni choćby z piekarni: Karsk, Pę-
dziszczak, Bujnowski i Społem 

Rozglądając się po sklepie 
dostrzegłem, że podzielony jest 
on na działy? 

To prawda. Żyjemy w takich 
czasach, gdzie klient chciałaby 
kupić w jednym miejscu niemal 

wszystko. Dlatego w sklepie „U 
Gieni” klient ma wybór artyku-
łów spożywczych, różnorodne al-
kohole, słodycze, warzywa, owo-
ce, ale i ciastka na wagę, które 
bardzo chętnie kupowane są dla 
dzieci przez rodziców. Taką dość 
oryginalną pozycją są dekora-
cje do wypieków i tortów. Dlate-
go w stałej sprzedaży mam wszel-
kie ozdoby dekoracyjne w różnej 
konfiguracji, w tym również tzw. 
race tortowe. Te pyszne ozdoby, 
dodają elegancji i klasy wszyst-
kim wypiekom i deserom począw-
szy od prostych ciasteczek i lodów 
po okazjonalne torty. W tej ofer-
cie są: kwiatki, figurki, , serdusz-
ka i Literki & Cyferki na tort. Do-

datkowo w ofercie są ozdoby ślub-
ne, na chrzciny. Sklep otwarty jest 
od godz. 06:00 do 22:00. Pozosta-
je mi jedynie zaprosić wszystkich 
klientów w moje skromne prog. 
Warto dodać, że uwzględnia-
my również zmiany w sposobach 
płatności klient może zapłacić za 
towar tradycyjnie gotówką, ale i 
kartą kredytową.

Ale najważniejsza jest jakość 
usługi 

Panie redaktorze, aby pomysł 
na interes w postaci osiedlowego 
sklepu spożywczego miał szan-

sę na sukces, właściciel powinien 
zadbać o to, aby ceny nie były 
zbyt konkurencyjne w stosun-
ku do naszych marketów. Dlate-
go współpracuję z hurtowniami 
spożywczymi, których przedsta-
wiciele tak jak dziś ma to miej-
sce zaopatrują mój sklep w różne-
go rodzaju artykuły spożywcze i 
nie tylko. Uważam, że sprzedaw-
ca powinien dobrze poznać swo-
ich klientów, ich gusta i preferen-
cje, aby wiedzieć, czego oczekują 
i przede wszystkim być dla nich 
uprzejmy i miły, bo to jest naj-
lepszą reklamą dla niego. Czasa-
mi dobre słowo, uśmiech otwiera-
ją możliwość dialogu, który przy-
czynia się do tego, że klient doce-
ni tego typu zachowanie i będzie 
później z chęcią odwiedzał sklep, 
a nie koniecznie market, których 
w Nowogardzie mamy jak wiado-
mo, bardzo wiele. 

W Nowogardzie markety, a 
zwłaszcza spożywcze, pojawiły 
się w pewnym okresie niczym 
przysłowiowe grzyby po desz-
czu i wiele wskazuje, że to jesz-
cze nie koniec tej swoistej eks-
pansji na ogół zewnętrznego 
sieciowego kapitału. Czy nie 
ma na to rady?

Jest tutaj dziwna polityka na-
szych władz, które nie chronią 
prawie w ogóle rodzimego lokal-
nego drobnego handlu. Dla mnie 
najbardziej odebrał klientów po-
bliski Lidl, ale inni też zrobi-
li swoje. Ale, cóż z pomocą przy-
chodzą zawsze wierni klienci, 
którzy tutaj dla mnie nie są ano-
nimowi i mogę na nich zawsze li-
czyć. Ostatnia decyzja o powsta-
niu kolejnego marketu na osiedlu 
Bema, o którym pisał Dziennik 
Nowogardzki jest jak dla mnie i 
tych lokalnych handlowców dość 
niezrozumiała- powtórzę tutaj 
nasze podstawowe pytanie: po co 
ich tu tyle? 

Pani sama tu pracuje. Czy 
kogoś jeszcze zatrudnia?

Może to nie wiarygodne, ale za-
trudniam na pełnym etacie przy 
pełnym ubezpieczeniu 2 pracow-
nice. Jest Pani Elżbieta i Natalia, 
które bardzo są dobrymi ekspe-
dientkami. Dlatego przy okazji 
tej rozmowy chciałam im złożyć 
duże podziękowania, za sumien-
nie wykonywaną pracę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasi przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-przemysłowy „U Gieni” – Eugenia Wojniłowicz 

Uśmiech i optymizm w handlu jest bardzo ważny

Ozdoby na tort są do nabycia w sklepie u pani Gieni

Sklep Spożywczo-Przemysłowy "U Gieni" mieści się przy ul. 15 Lutego 17
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Czy ustawa krajobrazowa to martwe prawo?

Komu nasza gmina daruje te pieniądze
15 września minie już rok od wejścia w życie zmian w prawie, których pakiet zwany jest potocznie ustawą krajobrazową. Dlaczego w naszej gminie nie zro-
biono nic przez ten rok w zakresie  wdrożenia rozwiązań wynikających z ustawy? Stawiamy to pytanie publicznie nie tylko w trosce o jakość przestrzeni 
publicznej, ale także o dochody kasy gminnej. 

Nowa ustawa w pierwszej kolej-
ności chroni krajobraz, ale rów-
nież pośrednio bezpieczeństwo 
ruchu drogowego.  Ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu- bo taka właśnie jest jej 
pełna nazwa, skupia się dość moc-
no na elementach wizualnych i re-
definiuje takie pojęcia jak tablice 
reklamowe, szyldy, czy urządze-
nia reklamowe, a do przedmiotów 
objętych dotychczasowym uregu-
lowaniem, czyli budowli, doda-
je także obiekty niezłączone trwa-
le z ziemią, na których widniały 
do tej pory reklamy, a które były 
przedmiotem trudności egzeku-
cyjnych. Ustawa daje mocne na-
rzędzie samorządom zarówno do 
uporządkowania zaśmieconej re-
klamowym badziewiem przestrze-
ni publicznej jak i stwarza moż-
liwości gminom pobierania po-
żytków finansowych w zamiesz-
czanych na ich obszarze reklam. 
Rady gminy mogą teraz w formie 
uchwały określić zasady sytuowa-
nia obiektów reklamowych, a tak-
że zakazu umieszczania takich 
obiektów. Co do szyldów – uchwa-
ła może określić warunki ich sy-
tuowania, wielkość, czy liczbę na 
nieruchomości.

Nowym rodzajem dochodu jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, który wprowadza ustawa kra-
jobrazowa jest opłata reklamo-
wa, pobierana od właścicieli nie-
ruchomości niezależnie od tego, 
czy na urządzeniach posiadanych 
przez niego będzie w danym mo-
mencie eksponowana jest jakakol-
wiek reklama. Opłata taka może 
zostać ustanowiona na podstawie 
wspomnianej wcześniej uchwa-
ły dotyczącej warunków sytuowa-
nia takich obiektów, wprowadzo-
nej przez radę gminy. Dodatkowo 
samorządom przyznano upraw-
nienia do karania finansowego za 
nielegalne umieszczanie reklam 
w przestrzeni publicznej objętej 
uregulowaniem.   W zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i 
w celu ograniczenia rozproszenia 
koncentracji u kierujących pojaz-
dami, całkowitym zakazem obję-
to umieszczanie w okolicach jezd-
ni ruchomych obrazów, zmienia-
jących obraz częściej niż raz na 
10 sekund i emitujących zbyt ja-
sne światło. W terenach niezabu-
dowanych, w pasie drogowym, za-
broniono sytuowania wszelkich 
reklam, z wyjątkiem okolic par-
kingów czy miejsc obsługi po-
dróżnych. Bez wyjątku zakazano 

imitowania znaków czy urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na każdym rodzaju drogi.  Abu 
to wszystko weszło realnie w ży-
cie, musi być jednak egzekwowane 
nie tylko przez zarządców dróg ale 
zwłaszcza wymaga podjęcia przez 
Rady Gmin stosownych uchwał.

W Szczecinie już działają
Niektóre samorządy gminne 

zaraz po wejściu w życie ustawy 
podjęły prace nad przygotowa-
niem uchwały regulującej przewi-
dziane w ustawie kwestie. Tak się 
stało w Szczecinie co umożliwi-
ło w konsekwencji kilka tygodni 
temu tuż przed wakacjami skie-
rowanie do konsultacji społecz-

nej projektu uchwały krajobra-
zowej, której celem jest poprawa 
chaosu reklamowego w Szczecnie. 
Dokument ustala warunki i zasa-
dy ogólne, obowiązujące na całym 
terenie miasta, oraz warunki i za-
sady szczegółowe, mające odnie-
sienie do poszczególnych terenów 
elementarnych (tu m.in. o Pla-
cu Kościuszki, Alei Wojska Pol-
skiego pomiędzy Placem Szarych 
Szeregów a Placem Zwycięstwa, 
Alei Jana Pawła II pomiędzy Pla-
cem Żołnierza Polskiego a Placem 
Lotników, jak również o Obszarze 
Starego Dąbia). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu z jednej strony moż-
liwe było wprowadzenie podsta-
wowych reguł, takich jak: ujedno-
licenie formatów tablic i urządzeń 
reklamowych, pozostawienie w 
dotychczasowym stanie tablic i 
urządzeń reklamowych nośni-
ków reklamowych, powstałych le-
galnie i posiadających wymagane 
pozwolenia, z drugiej zaś strony, 
sprecyzowanie zasad i warunków 
dla terenów wymagających podję-
cia zdecydowanych działań w celu 
poprawy estetyki przestrzeni pu-
blicznej. Szczecińska uchwala kra-
jobrazowa mówi m.in. o:

Zakazuje się sytuowania tablic 
reklamowych i urządzeń rekla-
mowych:

1) na ogrodzeniach;
2) w postaci wyświetlaczy elek-

tronicznych niskiej rozdzielczości;
3) na urządzeniach bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego;
4) na położonych poza pasem 

drogowym:
•    terenach skwerów
•    terenach parków
•    terenach leśnych;
5) na obszarach wodnych oraz na 

lądzie w odległości do 5 m od linii 
brzegu...

Szyldy można sytuować:
na obiektach budowlanych lub 

wolno stojące na posesji
Dopuszcza się sytuowanie ta-

blic reklamowych i urządzeń re-
klamowych:

•    na elewacji w przyziemiu lub 
parterze budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych i usługo-
wo-mieszkalnych

•      na elewacji budynków usłu-
gowych, handlowych

•      oraz urządzeń reklamowych 
na dachach obiektów budowlanych

W uchwale podano także har-
monogram, etapy wdrożenia za-

sad sytuowania tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych. 
Najważniejszy z nich to etap 
pierwszy 2016-2019 w którym 
przewidziano:

•    wypracowanie zasad zmierza-
jących do uporządkowania prze-
strzeni publicznej w zakresie tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych, ogrodzeń oraz obiektów ma-
łej architektury – 2016 r.,

•     zakończenie procesu legisla-
cyjnego nad projektem uchwały – 
2016 r.,

•    okres dostosowania do zasad 
określonych uchwałą – 24 miesiące 
(2016-2018 r.),

•    wykonanie inwentaryzacji ta-
blic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych (2017-2019 r.),

•      uporządkowanie przestrzeni 
publicznej, poprzez:

-    wprowadzenie w życie warun-
ków sytuowania, standardów jako-
ściowych oraz gabarytów tablic re-
klamowych i urządzeń reklamo-
wych (2017-2019 r.)

-    likwidację nielegalnych tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych (2017-2019 r.).

Warto dodać, że z wymienione-
go wyżej tzw. terenu elementarne-
go już usunięto zagrażające bez-
pieczeństwu drogowemu reklamy 
świetlne. 

A u nas Meksyk
W nowogardzkim magistracie 

zapisami ustawy krajobrazowej 
nikt się nie zajmuje. Na począt-
ku roku spytaliśmy, kierując od-
powiednie  pismo do urzędu, ja-
kie działania podjęto lub zamierza 
się podjąć w związku z nowymi re-
gulacjami prawnymi dotyczącymi 
regulacji zasad umieszczania re-
klam celem ochrony krajobrazu i 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Niestety nie odpowiedziano nam 
na to proste pytanie twierdząc, 
że tego typu informacje nie nale-
żą zestawu powszechnie dostępnej 
informacji publicznej, dlatego że 
w takim katalogu nie mieszczą się 
zamiary czy plany. Plany i zamiary 
w przedmiotowym zakresie upo-
rządkowania nowogardzkiej prze-
strzeni publicznej są więc słodką 
tajemnicą naszych urzędników i 
burmistrza chowających się za pa-
rawan wybiegu interpretacyjnego 
określenie informacji publicznej, 
ale czynów ukryć się nie da – jak 
ich nie widać to ich nie ma. Można 
więc z całą pewnością stwierdzić – 
w Nowogardzie w zakresie wdra-
żania uporządkowania reklamo-
wego śmietnika i wynikających z 
tego zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego- nic się nie robi 
mimo, że ustawodawca dala gmi-
nie poważne narzędzia w tym za-
kresie. Nie tylko się nie porząd-
kuje, ale jeszcze rezygnuje z po-
ważnych dochodów do budżetu 
jaki mogłaby przynieść oplata re-
klamowa. Opłatę ten zobowiąza-
ni są w przypadku jej ustanowie-
nia wnosić właściciele nierucho-
mości a których instaluje się rekla-
my a to na ogół są osoby i tak dość 
majętne. 

sm

Pstrokato to jest tutaj na pewno, ale czy ładnie to już co najmniej dyskusyjne

Każdy skrawek wolnej ściany na wagę reklamy 

 Jak Ciebie widzą tak Ciebie piszą a widzą Ciebie... tak!  
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Nadleśnictwo Nowogard, 
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż przyczepy do transportu drewna 

model Jar 8 wraz z zamontowanym ładowaczem hydraulicznym 
model CRANAB 300 BSP, rok produkcji 1997; 
cena wywoławcza – 20653,00 zł brutto 

przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2016 r. 
o godz. 1100 w świetlicy

 Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie. 
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej 

www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl.

Poszukuję opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat. 
Praca ok. 8 km. od Nowogardu. 

Tel. 696 446 744

Poszukuję pani 
do sprzątania domu 

2 razy w tygodniu. 
Poza Nowogardem.

Tel. 696 446 744.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Regaty o puchar DN

Najlepsza Aleksandra Bąk 
W minioną niedzielę, 14 sierpnia, na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNAGA” odbyły się trzecie już regaty żeglarskie o puchary DN, a także puchar 
wiceprzewodniczącego RM Piotra Słomskiego. 

W regatach wystartowało 7 
uczestników. Wszyscy płynęli na 
„optymistach”. W pierwszej kolej-
ności rozegrano dwa biegi elimi-
nacyjne, z których wyłoniono po 
dwóch finalistów. Zarówno eli-
minacje jak i finał odbyły się przy 
dość silnym wietrze, to też mło-
dzi adepci żeglarstwa musieli wy-
kazać się dużymi umiejętnościa-
mi, by dopłynąć do mety. Bieg fi-
nałowy wygrała Aleksandra Bąk. 
Tuż za nią na metę dopłynął Ma-
rek Szczepankowski. Trzecie miej-
sce zajęła Agnieszka Obracianko. 
Po dobrym starcie i prowadzeniu 
do połowy wyznaczonej trasy, na 
przedostatniej bojce, przy nawro-
cie wiatr „zgubił” Mikołaj Simiń-
ski i ostatecznie dopłynął do koń-
ca trasy jako czwarty. Szczegółowe 
wyniki regat, w tym startów elimi-
nacyjnych, prezentujemy w tabeli 
przy tekście. 

Finaliści regat, którzy zajęli ko-
lejno 1. i 3. miejsce otrzymali pu-
chary z rąk reprezentującego wy-
dawcę DN Pawła Słomskiego 
oraz redaktora naczelnego gaze-
ty Marcina Simińskiego. Puchar 
za 2. miejsce wręczył wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Słomski. Wszyscy uczestnicy re-
gat otrzymali również pamiątko-
we dyplomy. 

Poza regatami o puchary DN i 
Wiceprzewodniczącego RM, tego 
samego dnia w  godzinach popo-
łudniowych   KŻ KNAGA zorga-
nizował regaty typu „OPEN” o 

puchar ufundowany przez CZG 
R XXI.  Regaty, w których wystar-
towało 8 jachtów, zakończyły się 
zwycięstwem załogi Aleksandra i 
Dariusz Zawal przed załogą Ro-
bert Kotowski i Konrad Łachma-
nowicz oraz Jackiem Meksa.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i zwycięzcom regat. Już 
dziś zapraszamy do kolejnej edycji 
regat o puchar DN, które tradycyj-
nie zostaną zorganizowane w oko-
licach 15 sierpnia przyszłego roku. 

Redakcja

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników regat o puchar DN, wraz z rodzicami i fundatorami pucharów.

Finaliści biegu o puchar DN, od lewej: Marek Szczepankowski (m. II), Aleksandra 
Bąk (m. I), Agnieszka Obracianko (m. III). Za nimi od lewej Sławomir Skubij (KŻ 
KNAGA), Piotr Słomski (wiceprzewodniczący RM), Marcin Simiński (red. naczelny 
DN). 

WyNIKI REGAT O PUCHAR „DN” 
I bieg eliminacyjny: 1. Agnieszka Obracianko,   2. Mikołaj 

Simiński, 3. Karol Jankowski,  4. Jan Brzeziński 
II bieg eliminacyjny: 1. Aleksandra Bąk,  2. Marek Szczepankowski, 

3. Szymon Jankowski
Bieg finałowy:1. Aleksandra Bąk,   2. Marek Szczepankowski, 3. 

Agnieszka Obracianko,  4. Mikołaj Simiński,

Losowanie łodzi przed wyścigami oraz omówienie zasad regat. Za tę część odpo-
wiadał Marian Szpilkowski z KŻ KNAGA.

Zawodnicy ustawiają się na linii startu przed rozpoczęciem biegu finałowego.

Walka na wodzie była zacięta, szczególnie że wiał dość silny wiatr.
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Udana inauguracja dla Pomorzanina Nowogard

Wygrali po męczarniach
W sobotę (13 sierpnia) o godzinie 11:00, na stadionie w Dobrej piłkarze Pomorzanina No-
wogard zainaugurowali rozgrywki ligowe w sezonie 2016/2017. Pierwszym rywalem był 
tamtejszy Sarmata, a na trybunach zasiadła około stuosobowa grupa nowogardzkich kibi-
ców. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego do szatni schodzili przegrywając 1:0, jednak po 
zmianie stron zdołali odwrócić losy tego spotkania i ostatecznie wywieźć z Dobrej komplet 
punktów. 

Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard 1:2 (1:0)
Gole: ‘Maciej Dobrowolski, ‘Maciej Grzejszczak
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Marcin Skórniewski (c) , Paweł 

Królik, Fernando Maia Batista (Kamil Lewandowski) – Gracjan Wnuczyński, 
Adam Mańka (Maciej Grzejszczak), Dominik Wawrzyniak, Maciej Dobrowol-
ski, Konrad Adamek (Paweł Jeziorski) (Grzegorz Skrzecz) – Rafał Listkiewicz.

Pomorzanin do Dobrej wybrał 
się niemal w najsilniejszym skła-
dzie, zabrakło jedynie Dawida 
Kurka, który wciąż wraca do for-
my po kontuzji. Nowy trener no-
wogardzkiej drużyny- Zbigniew 
Gumienny, wytypował również 
nowego kapitana. Został nim naj-
bardziej doświadczony zawodnik- 
Marcin Skórniewski. Mecz pro-
wadzony był pod dyktando gości, 
którzy najwięcej zagrożenia pod 
bramką rywali stwarzali po sta-
łych fragmentach gry. Gospodarze 
jedynie dwa razy groźne zagrozili 
bramce strzeżonej przez Michała 
Piątkowskiego, jak się okazało, na 
pierwszą część gry wystarczało to 
do tego, aby to Sarmata schodził 
do szatni z jedno-bramkową za-
liczką. Tuż przed końcem pierw-

szej połowy jeden z zawodników 
gospodarzy posłał długie poda-
nie w okolice pola karnego Pomo-
rzanina. Do piłki wyskoczyli Mar-
cin Skórniewski oraz Damian Ko-
sior, a z nimi o futbolówkę powal-
czył napastnik Sarmaty. Nowogar-
dzianie przeszkodzili sobie w sku-
tecznej interwencji, piłka trafiła 
do Pawła Królika, który próbując 
ją szybko wybić zagrał wprost pod 
nogi piłkarza gospodarzy. Zawod-
nik Sarmaty przytomnie przelo-
bował Michała Piątkowskiego, 
który też wykonał kilka kroków 
do przodu próbując wyjść do do-
środkowania i w takich kuriozal-
nych okolicznościach, nowogar-
dzianie sami podarowali bramkę 
rywalom. 

Po zmianie stron goście mocno 

zabrali się do odrabiania strat. Po-
nownie stałe fragmenty gry przy-
nosiły najgroźniejsze sytuacje, w 
poprzeczkę po wrzutach z rzutów 
rożnych trafiał Damian Kosior. 
Po kwadransie gry nowogardzia-
nie doprowadzili do wyrównania. 
Maciej Dobrowolski holował piłkę 
przy linii bocznej boiska, dośrod-
kował z około 30 metrów i uczy-
nił to na tyle szczęśliwie, że futbo-
lówka wpadła za „kołnierz” wysu-
niętego golkipera Sarmaty. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego 
poszli za ciosem i jeszcze bardziej 
przycisnęli gospodarzy. Dziesięć 
minut później Pomorzanin ob-
jął już prowadzenie. Rafał Listkie-
wicz dośrodkował w pole karne z 
około 40 metra, jego płaską centrę 
przeciął Maciej Grzejszczak, który 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
1. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Iskierka Szczecin 1:4
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  1:2
Mewa Resko – Błękitni Trzygłów   1:4
Flota Świnoujście – Sparta Gryfice  4:0
Orzeł Łożnica – Odrzanka Radziszewo  2:1
Zootechnik Kołbacz – Tanowia Tanowo  2:3
Pomorzanin Krąpiel – Wicher Brojce  1:3
Masovia Maszewo – Promień Mosty   6:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Masovia Maszewo 1 3 6 1 1 0 0
2 Flota Świnoujście 1 3 4 0 1 0 0
3 Iskierka Szczecin 1 3 4 1 1 0 0
4 Błękitni Trzygłów 1 3 4 1 1 0 0
5 Wicher Brojce 1 3 3 1 1 0 0
6 Tanowia Tanowo 1 3 3 2 1 0 0
7 Pomorzanin Nowogard 1 3 2 1 1 0 0
8 Orzeł Łożnica 1 3 2 1 1 0 0
9 Zootechnik Kołbacz 1 0 2 3 0 0 1
10 Odrzanka Radziszewo 1 0 1 2 0 0 1
11 Sarmata Dobra 1 0 1 2 0 0 1
12 Pomorzanin Krąpiel 1 0 1 3 0 0 1
13 Mewa Resko 1 0 1 4 0 0 1
14 Ehrle Dobra Szczecińska 1 0 1 4 0 0 1
15 Sparta Gryfice 1 0 0 4 0 0 1
16 Promień Mosty 1 0 1 6 0 0 1
2. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sarmata Dobra  (20.08; 11:00)
Iskierka Szczecin – Promień Mosty  (20.08; 11:00)
Tanowia Tanowo – Flota Świnoujście  (20.08; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Orzeł Łożnica  (20.08; 17:00)
Odrzanka Radziszewo – Masovia Maszewo (20.08; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – Zootechnik Kołbacz (20.08; 17:00)
Sparta Gryfice – Pomorzanin Krąpiel  (20.08; 18:00)
Wicher Brojce – Mewa Resko   (20.08; 18:00)

Piłkarze Pomorzanina sprawili Marcinowi Skórniewskiemu miłą niespodziankę, wykonując po zwycięskiej bramce kołyskę z 
okazji narodzin jego córeczki

Tradycyjnie podczas wyjazdu do Dobrej nie zawiedli kibice Pomorzanina, którzy byli rozsiani po całym stadionie Sarmaty

w drugiej części zastąpił na placu 
gry Adama Mańkę. Piłka trącona 
przez Grzejszczaka zmieniła swój 
lot i wpadła do siatki obok bez-
radnego golkipera Sarmaty. Pił-
karze Pomorzanina po tej bramce 
wykonali charakterystyczną „ko-
łyskę”, którą zadedykowali Mar-
cinowi Skórniewskiemu, któremu 
dzień przed meczem urodziła się 
córeczka. Gospodarze mięli jesz-
cze jedną okazję do zmiany wy-
niku, jednak bardzo ładnie w de-
fensywie zachował się Paweł Kró-
lik, który zablokował zmierzają-
cą do bramki piłkę. Tym samym 
Pomorzanin choć w dużych mę-
czarniach, to jednak zainkasował 
pierwsze trzy punkty na inaugu-
rację rozgrywek. 

W najbliższą sobotę (20 sierp-
nia) Pomorzanin zagra przed swo-
ją publicznością z Zootechnikiem 
Kołbacz, który w 1. kolejce prze-
grał na własnym boisku z Tano-
wią Tanowo. Być może w zespole 
Pomorzanina zaprezentuje się już 
Brazylijczyk Anderson De Souza? 
Początek tego meczu zaplanowa-
no na godzinę 17:00. Zanim jed-
nak dojdzie do spotkania 2. ko-
lejki regionalnej okręgówki, od-
być ma się mecz Oldbojów Pomo-
rzanina, na który Klub zaprasza 
wszystkich kibiców, a w szczegól-
ności byłych zawodników, działa-
czy oraz trenerów. Przy artykule 
prezentujemy komplety wyników 
1. kolejki, aktualną tabelę oraz za-
powiedź następnej serii spotkań. 

KR
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wśród Czytelników, którzy do dnia 25.08.2016 dostarczą do redakcji DN. 
Komplet składający się  trzech oryginalnych kuponów rozlosujemy nagrody na zabiegi
Zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.

Konkurs z nagrodami! 
Nagrody od Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Do wygrania:  3 Bony na zabiegi 
          w Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Kupon konkursowy

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Tel  kontakt …………………………………………………………

III Maraton Rowerowy MTB Wokół Jeziora 
Nowogardzkiego

Jutro kolarskie święto
Już jutro, tj. w sobotę (20 sierpnia), o godzinie 11:00 rozpocznie się III Maraton Rowerowy 
MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji i gorą-
co zachęcają do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Wierzymy, że trzecia edycja zgroma-
dzi na linii startu jeszcze większą liczbę zawodników niż w minionych latach. 

Wyścigi kolarskie, loteria z na-
grodami, rowerowe miastecz-
ko dla dzieci – to tylko nieliczne 
atrakcje, które czekają na uczest-
ników oraz kibiców podczas III 
Maratonu Rowerowego MTB Do-
okoła Jeziora Nowogardzkiego. 
Przypomnijmy, że wyścig jest za-
razem Memoriałem Artura Ko-
misarka i Pawła Zugaja. Kolarskie 
miasto w Nowogardzie powsta-

nie przy Placu Szarych Szeregów, 
gdzie również mieścić będzie się 
Biuro Wyścigu, w którym od 7:30 
do 10:00 każdy może zgłosić swój 
udział w maratonie. Wcześniej 
swój start można było opłacić po-
przez elektroniczne zapisy, któ-
re przyjmowane były do 15 sierp-
nia. Na ta chwilę na liście starto-
wej widniej 399 nazwisk kolarzy, 
spośród których zdecydowana 

większość opłaciła już swój start, 
tym samym potwierdzając udział 
w wyścigu. Jeśli tak dalej pójdzie, 
to tegoroczny maraton pobije fre-
kwencją poprzednie edycje. Na li-
ście startowej znajdują się kolarze 
z całej Polski, którzy rywalizować 
będą w różnych kategoriach wie-
kowych. Organizatorzy jednak w 
szczególności zachęcają wszyst-
kich nowogardzian, którzy nie-
koniecznie wyczynowo uprawia-
ją kolarstwo, ale chcieliby spró-
bować swoich sił w maratonie, do 
startu w kategorii Turysta. Zasa-
dy startu w tej kategorii są bardzo 
proste: udział może wziąć każdy 
kto ma rower oraz ochotę na prze-
jechanie dystansu jednego krąże-
nia wokół jeziora. My również za-
chęcamy mieszkańców Nowogar-
du do tego, aby podczas maratonu 
wzięli czynny udział w tym wyda-
rzeniu. 

KR

Jeśli masz 
problem 

z alkoholem lub 
ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko 
zaprasza 

w każdy wtorek 
o godz. 16.00  

pod Ratuszem.

Hurtownia Materiałów Budowlanych „Budmat”

SPRZEDA OKAZyJNIE I TANIO 
całe II piętro „biurowiec” po byłym G.S. ul. Bohaterów Warszawy 34 

powierzchnia 256 m2, indywidualne ogrzewanie i oświetlenie, 2 
toalety, idealne na działalność gospodarczą.

Tel. 91 39 22 071, 694 440 204, 604 183 160

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

poszukuje kandydatów 
na stanowisko

KASJER - DORADCA KLIENTA
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

e-mail: jaroslaw.solecki@bzwbk.pl
lub osobiście w placówce ul. Bankowa 3F, Nowogard

Więcej informacji 
tel. 91 391 03 78
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Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydatów na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres:  ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard 
bądź drogą elektroniczną na adres:  rudnicki@toyota-pewneauto.pl.

Wszelkie pytania można uzyskać pod numerem telefonu 501 374 789

- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza samochodowego,
- lakiernik samochodowy,
- pomocnik lakiernika samochodowego
- doradca serwisowy.

V Świdwiński Szosowy Maraton Rowerowy

Zdominowali swoje kategorie
W sobotę (13 sierpnia), siedmiu reprezentantów Nowogardu wystartowało w V Świdwiń-
skim Szosowym Maratonie Rowerowym. Kolarze z naszej gminy spisali się bardzo dobrze, 
aż sześciu z nich wygrało w swoich kategoriach wiekowych. Najlepszy czas uzyskał Jan Zu-
gaj, który w Open zajął 3. miejsce.

 W Świdwinie, w głównym wy-
ścigu sklasyfikowanych zostało w 
sumie 72 kolarzy, a pośród nich 7 
reprezentantów Nowogardu. Naj-
lepszy czas uzyskał Jan Zugaj, jeż-
dżący w barwach JF Duet Nexelo. 
Kolarz z Nowogardu pokonał tra-
sę z czasem 02:38:18, przy średniej 
prędkości 37,9 km/h. Czas jaki 
uzyskał uplasował go na 1. miej-
scu w kategorii M4s oraz na 3. po-
zycji w Open. Jan Zugaj przegrał 
na finiszu o 1 sekundę z zawod-
nikami z Trzebiatowa oraz Gliwic. 
W kategorii M6s wystartował ma-
rek Szymański, który uzyskał wy-
nik 03:07:31, dzięki czemu wywal-
czył najwyższy stopień podium 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz 14. miejsce w Open. Kolej-
ny zawodnik LKK Nowogard, któ-
ry wygrał swoją kategorię to Ja-
nusz Pietruszewski, startujący tak 
jak Marek Szymański w przedzia-
le wiekowym M6i, jednak na ro-
werze innym niż szosowy. Janusz 
Pietruszewski pokonał trasę ma-

ratonu z czasem 03:12:23 i oprócz 
zwycięstwa w swoim przedzia-
le wiekowym, cieszył się z 18. po-
zycji w Open. Z czasem 03:12:29 
swój start ukończył Sławomir Li-
piński, dzięki czemu zajął 1. miej-
sce w kategorii M4i oraz 20. pozy-

cję w Open. Pośród panów na po-
dium nie stanął jedynie Jan baran, 
startujący w kategorii M6i. Kolarz 
LKK Nowogard uzyskał wynik 
05:16:09, który uplasował go na 4. 
miejscu w kategorii oraz na odle-
głej 71. pozycji w całej stawce.

Reprezentantkami płci pięk-
nej były Małgorzata Kubicka 
oraz Iwona Pietruszewska. Lep-
szy czas uzyskała Małgorzata 
Kubicka, która osiągając średnią 
prędkość 26.76 km/h, pokonała 
dystans z czasem 03:44:14 i cie-
szyła się z 1. miejsca w katego-
rii K4s, a także z wysokiego 46. 
miejsca w klasyfikacji wszyst-
kich kolarzy. Z kolei Iwona Pie-
truszewska swój złoty medal w 
kategorii K6i zapewniła sobie 
po uzyskaniu wyniku 04:41:50, 
który w klasyfikacji Open upla-
sował ją na 65. miejscu. Gratu-
lujemy reprezentantom Nowo-
gardu swoich zwycięstw oraz 
życzymy powtórzenia tych wy-
ników na najbliższym nowo-
gardzkim maratonie rowero-
wym. 

KR

Na najwyższym stopniu podium zwycięzca kategorii M6s oraz czternasty kolarz 
maratonu w Świdwinie - Marek Szymański

Na zdjęciu Sławomir Lipiński przekraczający linię mety

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w kolarstwie torowym

Nikola Wielowska 
wciąż zachwyca!
W sobotę (13 sierpnia) na szczecińskim torze kolarskim od-
były się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w ko-
larstwie torowym. Trener Chrabąszczy Nowogard zabrał 
ze sobą na zawody trzech swoich podopiecznych, z których 
najlepiej wypadła Nikola Wielowska. Kolarka z Nowogardu 
po sukcesach na Mini Tour de Polotne oraz w cyklicznych 
zawodach „Środy na Torze”, tym razem wywalczyła złoty 
oraz srebrny medal. 

W Mistrzostwach Młodzików 
w kolarstwie torowym zaprezen-
towali się zawodnicy z takich wo-
jewództw jak: kujawsko-pomor-
skie, pomorskie, zachodniopo-
morskie. Nowogard reprezento-
wała Nikola Wielowska oraz Ja-
cek Fecak, a także utalentowa-
ny Żak Hubert Grygowski, któ-
ry mógł się sprawdzić ze starszy-
mi kolegami. Bez wątpienia najle-
piej wypadła Nikola Wielowska. 
Podopieczna Ryszarda Posackie-
go startowała w kategorii Mło-
dziczka, w dwóch konkurencjach 
kolarstwa torowego. Najpierw ry-
walizowała w wyścigu na 250 me-
trów ze startu zatrzymanego. Na 
szczecińskim torze o Mistrzo-
stwo w tej konkurencji rywalizo-
wało 16 kolarek. Nikola osiąga-
jąc średnią prędkość 40,18 km/h, 
dystans 250 metrów pokonała z 
czasem 22,398 i zajęła 2. miejsce, 
przegrywając o 0,22 z Olgą Wan-
kiewicz z UKS-u Copernicus To-
ruń. Podium uzupełniła zawod-
niczka Ratusza Maszewo – Maja 
Wróblewska. W swoim drugim 
starcie, Nikola Wielowska za-
prezentowała się w indywidual-
nej jeździe na 1000 metrów. W 
tym wyścigu zawodniczka z No-
wogardu pokazała swoją siłę się-
gając po złoty medal z czasem 
1:24,057, przy średniej prędkości 
42,83 km/h. Na drugim stopniu 
podium stanęła Maja Wróblew-
ska z Ratusza Maszewo, nato-

miast na 3. pozycji uplasowała się 
Karolina Różyńska z ALKS-u Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz. Dodaj-
my, że w tym wyścigu wystarto-
wało 17 zawodniczek. Były to je-
dyne medale jakie tego dnia wy-
walczyli kolarze LKK Chrabąsz-
czy Nowogard. W kategorii Mło-
dzików, zarówno Jacek Fecak, jak 
i Hubert Grygowski, nie zdołali 
się uplasować na czołowych miej-
scach. W wyścigu na 250 metrów 
ze startu zatrzymanego rywalizo-
wało 20 Młodzików. Jacek Fecak 
z czasem 22,241 i stratą niespeł-
na dwóch sekund do zwycięzcy, 
uplasował się na 16. miejscu, na-
tomiast najmłodszy w całej staw-
ce Hubert Grygowski, uzyskał 
wynik 23,197 i ukończył rywa-
lizację na 18. miejscu. W wyści-
gu punktowym, na który składało 
się 25 okrążeń dających w sumie 
10 km, wystartował tylko Hu-
bert Grygowski. Tym razem mło-
dy kolarz z Nowogardu pomimo 
tego, że nie zdobył medalu, zapre-
zentował się w gronie starszych 
rywali z dobrej strony. Hubert co 
prawda nie zdobył punktów, ale 
także nie zainkasował punktów 
minusowych, a na mecie został 
sklasyfikowany na 9. miejscu, w 
stawce 14 kolarzy. Pozostaje po-
gratulować trenerowi Ryszardowi 
Posackiemu zdolnych podopiecz-
nych, którzy ponownie na presti-
żowej imprezie wypadają przy-
zwoicie. Wierzymy, że to jeszcze 
nie koniec sukcesów Chrabąszczy 
w obecnym sezonie. 

KR

W wyścigu na 250 metrów ze startu za-
trzymanego, Nikola Wielowska wywal-
czyła 2. miejsce

Nikola Wielowska była najszybsza na dystansie 1000 metrów i zdobyła złoto w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

REKLAMA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Ko-

rzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 
kpc, że w dniu:

31 sierpnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 214 
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Ki-

lińskiego 8 odbędzie się:
DRUGA LICyTACJA

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użyt-
kowej 51.52 m2 wraz z udział em 16/ l 000 w prawie własnośc i budynku 
mieszkalnego nr ewid. 404 oraz udziałem 16/ l 000 w prawie użytkowa-
nia wieczystego działki gruntu nr cwid. 240/3, składający się z dwóch po-
koi, przedpokoju, kuchni, łazienki z we. Nieruchomość położona w miej-
scowości Nowogard, przy ul. Kowalska 1c/3 stanowi własność dłużnika:

Maciejczyk Ewa, Maciejczyk Marek
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydzia-

le Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr 
SZlO/0004374817. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.400,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 86.933,33 zł.
Rękojmia wynosi 13.040,00 zł
Przystępując do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysoko-

ści 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-30 
na komo komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao 
SA (decyduje da ta wpływu środków na rachunek komornika) lub w kan-
celarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w 
gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upo-
ważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomoc-
nego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie L art. 976 § l kpc w 
przetargu nic mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonków ich 
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakte-
rze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licy-
tacji. osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem orga-
nu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich 
nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na wła-
sność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem 
licytacji nie zło.lą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod eg-
zekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytko-
wanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczę-
ciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Nieruchomość tą mogą oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości 
znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Komornik Sądowy Norbert Korzeniewski

OGŁOSZENIE

Starosta Goleniowski
ogłasza I przetarg ustny ograniczony  

dla właścicieli działek:
nr 183, nr 181/3, nr 182/1 i nr 181/2 położonych w obrębie Karsk

Przedmiot przetargu:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, po-

łożona w obrębie Karsk, gmina Nowogard - Nr 182/2 o pow. 0,4800 ha 
- KW SZ/00010259/2.

- cena wywoławcza 30.000,00 zł                
- wadium 3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku o godz. 1000 w 
siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (II piętro po-
kój 125)

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa 
Powiatowego - Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-
0459-2000-0040 do dnia 19 września 2016 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wska-
zany powyżej rachunek bankowy.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II pię-
tro) lub tel. (91), 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o 
przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-go-
leniowski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spow.go-
leniow.ibip.pl

Kto będzie walczył o awans?

Prezentujemy kadrę 
Pomorzanina
Jak poinformował redakcję DN prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, 27 piłkarzy na ta 
chwilę jest zgłoszonych do gry przez nowogardzki klub. Wygląda na to, że w tym składzie 
przynajmniej w rundzie jesiennej Pomorzanin będzie walczył o ligowe punkty. 

Jeden bramkarz, dziewięciu 
obrońców, czternastu pomocni-
ków oraz trzech napastników, w 
sumie 27 piłkarzy, którzy w run-
dzie jesiennej powalczą o ligowe 
punkty dla nowogardzkiego klu-
bu. Kadra oczywiście wciąż może 
ulec poszerzeniu, jednak na tą 
chwilę stanowią ją piłkarze, któ-
rych nazwiska publikujemy przy 
artykule. Najstarszym zawodni-
kiem jest 38-letni Marcin Skór-
niewski, którego trener Zbigniew 
Gumienny wybrał na kapitana. 
Najmłodszym piłkarzem w skła-
dzie Pomorzanina jest Kornel Pę-
kala, który 18 października obcho-

dził będzie 16 urodziny. W sumie 
średnia wieku kadry Pomorzani-
na wynosi 23,1! To dobrze świad-
czy o nowogardzkim klubie, który 
wprowadza do zespołu mnóstwo 
młodych zawodników. W kadrze 
widnieje również nazwisko wciąż 
na razie anonimowego dla nowo-
gardzkich kibiców piłkarza rodem 
z Brazylii. Anderson De Souza ma 
32 lata, jest lewo-nożnym ofen-
sywnie usposobionym zawodni-
kiem o mocnym uderzeniu. To je-
dyne co na razie wiemy o tym za-
wodniku. Nigdy nie grał w Polsce 
i wierzymy, że już w najbliższym 
meczu z Zootechnikiem Kołbacz, 

trener Zbigniew Gumienny bę-
dzie mógł skorzystać z jego usług. 
Zastanawiające w zestawieniu pił-
karzy, których nazwiska otrzyma-
liśmy od prezesa jest też to, że w 
kadrze widnieje tylko jeden bram-
karz… Wygląda na to, że Michał 
Piątkowski nie musi obawiać się 
konkurencji między słupkami, a 
w razie potrzeby, do zespołu będą 
dołączali golkiperzy z drużyn ju-
niorskich. Wierzymy, że piłkarze, 
których nazwiska publikujemy w 
tym artykule wywalczą w rundzie 
jesiennej lokatę, pozwalającą re-
alnie myśleć o awansie do woje-
wódzkiej okręgówki. KR

Kadra Pomorzanina Nowo-
gard – runda jesienna 2016

Bramkarze: Michał Piątkow-
ski (30.06.1997); Obrońcy: Ma-
ciej Dobrowolski (14.12.1990), 
Maciej Grzeszczak (24.09.1992), 
Damian Kosior (03.04.1993), Pa-
weł Królik (24.10.1996), Marcin 
Skórniewski (31.10.1978), Fer-
nando Maia Batista (27.05.1979), 
Grzegorz Skrzecz (08.05.1989), 
Adrian Wasyluk (17.10.1987), 
Natan Wnuczyński (09.12.1994); 
Pomocnicy: Konrad Ada-
mek (21.11.1998), Michał Fe-
dak (05.11.1998), Konrad Ko-
libski (24.08.1998), Dawid Ku-
rek (28.12.1991), Adam Mańka 
(26.06.1998), Patryk Marcinkow-
ski (31.08.1996), Kornel Pękala 
(18.10.2000), Michał Teodorczyk 
(27.02.1999), Dominik Wawrzy-
niak (25.04.1994), Gracjan Wnu-
czyński (31.05.1990), Anderson 
De Souza (1984), Karol Osakie-
wicz (09.06.1998), Kacper Kró-
lik (27.01.1999), Marek Kowalski 
(09.07.1998); Napastnicy: Paweł 
Jeziorski (30.07.1992), Kamil Le-
wandowski (21.02.1995), Rafał 
Listkiewicz (11.11.1985); Trener: 
Zbigniew Gumienny; Kierownik 
Drużyny: Franciszek Toruński. 

Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

POMyŚL O 
INDyWIDUALNyM 

UBEZPIECZENIU DZIECKA. 
Rodzice decydują. Zapewnij so-
bie spotkanie z konsultantem. 

601 493 880. Lepiej zadbaj teraz!
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

OKAZJA!
Dwa domy w cenie jednego !

CENA: 150 000 zł

SPRZEDAM  
DZIAŁKę  

BUDOWLANą 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

NIERUCHOMOŚCI

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 arów w Nowo-
gardzie (część zachodnia). tel. 606 891 535

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
517503673.

•	 Do wynajęcia mieszkanie / mile widziana Firma 
wystawiamy f-ry VAT/Tel.603705670, 693344694.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 0,76ha.ul;Asnyka 
3b.Cena 420 tys. Tel. 786919296.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie.tel. 
697434177.

•	 Do wynajęcia kawalerka od 01 -09-2016 r 800 
zł.+ opłaty. Umeblowana. Kaucja za 2 m-ce.
Tel.666128274.

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe,pow.77,20 
m2,parter.Tel.519833074.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe , po kapital-
nym remoncie-jak nowe.Tel.721157443.

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy Asnyka.
Tel.884000435.

•	 Do wynajęcia domek jednorodzinny.
Tel.607289286.

•	 OD 15-IX 2016 r wynajmę umeblowaną kawaler-
kę.Tel.668289708.

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do II piętra.
Tel.663695260,531844996.

•	 Kupię kawalerkę.Tel:531844996.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w Nowogar-
dzie.Tel.608853710.

•	 SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w Krzemien-
nej.Tel.721402325.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w bloku - Grzęzno, I pię-
tro 53,61 m , 2 pokoje.Cena do uzgodnienia. 
Tel:600695151.

•	 Garaż do wynajęcia ul: ogrodowa 
1.Tel.882182143.

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojowe.
Tel.668151516,608626696.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul;Armii Kraj-
owej.Tel.697720406.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w centrum Nowog-
ardu , trzy pokojowe, III piętro, ul: Bankowa.v 
Tel.785028118.

•	 Emeryt lat 67 samotny poszukuje pokoju w 
mieście lub na wsi.Tel.669443486.

•	 ½ domu w Grabinie k. Nowogardu – wynajmę. 
Tel. 513 561 195

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
517503673.

•	 Do wynajęcia mieszkanie / mile widziana Firma 
wystawiamy f-ry VAT/Tel. 603705670, 693344694.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 0,76ha. ul; Asnyka 
3b. Cena 420 tys. Tel. 786919296.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie. tel. 
697434177.

•	 Do wynajęcia kawalerka od 01 -09-2016 r 800 
zł.+ opłaty. Umeblowana. Kaucja za 2 m-ce. Tel. 
666128274.

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe, pow. 77,20 
m2, parter. Tel. 519833074.

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że sprzeda 
mieszkania  w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), zago-
spodarowana, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce (dom, 
hala produkcyjna, stajnia) w Boninie gm. Łobez. 
Atrakcyjna cena. Kontakt: agata780220@gmail.
com, 00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe na wsi 
koło Reska (pow. łobeski), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z garażem w 
Nowogardzie. Tanio. 600 177 163

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Ciekawa 
oferta. 697 999 578

•	 Sprzedam pół domu Osowo, działka przy domu 
28 arów, ładnie położone. 91 39 21 430, 696 404 
840

• Sprzedam kawalerkę, 723 777 511

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 53,61 
m2, dwa pokoje, I piętro Grzęzno (nowe blo-
ki) cena do uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29 m2 w bu-
dynku trzyrodzinnym w Nowogardzie. Bez po-
średników. 664 457 879, 517 932 281 

•	 Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 66 25 68 
916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę o pow. 29m2. 
Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 690 004 368

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub zamienie na 
trzy. 691 206 454

• Sprzedam działkę budowlaną w atrakcyjnym 
miejscu. Tel.. 695 400 600

•	 Sprzedam ogródek działkowy na Osiedlu Bema. 
Tel. 513 236 499

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do 42m2, do II 
piętra. Tel. 663 695 260, 91 3922 289 

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa pomieszcze-
nia, korytarz) plus toaleta w budynku ul. Boh. 
Warszawy 34 II piętro (dawny G.S.) cena za m 
kw. 2200 zł tel. 604183160

•	 Sprzedam lub wynajmę dom jednorodzinny bli-
sko centrum 150m2.Atrakcyjna cena. Tel. 601 587 
438 

•	 Pilnie poszukuje kawalerki do wynajęcia. Tel. 724 
568024 

•	 Wynajme lub sprzedam lokal użytkowy o pow. 
52m2 przy ul. Ks. Racibora 1, blok 4 (przy SP nr.3). 
Tel. 783 570 056, 659 264 594 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 3 pokoje w 
większości umeblowane. 662 142 843 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 15 15 
16, 608 626 696 

MOTORyZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 
(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia opłaty 
OC i przegląd do końca 2016 benzyna 1200 po-
jemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam Audi A4 poj. 1.6, przebieg 140 tys, 
ocynk, cena 6000 zł. Tel. 603 541 341, 91 39 103 
02

•	 Kupię Mercedesa do 2002 r oraz Toyotę z lat 90. 
Tel. 579 052 471

•	 Sprzedam autko bez prawa jazdy AIXMAN – 
1999r., 4 kw. Cena do uzgodnienia. 693 985 698

•	 Sprzedam samochód Skoda, rok 1997, kolor 
czerwony, czterodrzwiowy, cena 750 zł. Tel. 91 39 
103 15, 502 562 378 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam prosiaki. Żabowo Tel.730632835.

•	 SPRZEDAM 70-prosiaków. Tel: 725806787.

•	 KUPIĘ słomę w belach, lub sam zbeluję.Tel. 
502217497.

•	 Sprzedam kozy , owce i cielaki. Tel. 603541286.

•	 Sprzedam kury – nioski 1 rok. Tanio. Tel. 
724049451.

•	 Sprzedam 4 skiby Kewerland. Cena 2800 zł. do 
uzgodnienia. tel. 724049451.

•	 Sprzedam ciągnik C-360,stan b. dobry. Małą kraj-
zegę na 220 Volt. Tel. 696807922.

• Sprzedam siano w kostach . 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	 Sprzedam talerzówkę 3 metrową podwieszaną, 
redełka trójki, pług trzyskibowy OVERUM. 661 
751 296

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

•	 Usługi koszenia BIZONEM + sieczkarnia. Tel. 782 
490 930

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibowy do C-360. 
Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam kaczki białe i gęsi, możliwość dowozu. 
Tel. 726 977 283 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam prasę kostukującą Z-224. Stan dobry. 
509 389 636 

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573 

•	 Sprzedam kombajn Forschnit 514 E rok prod. 87 
. 603 467 609 

 USŁUGI

•	 CZYSZCZENIE –TAPICERKI W DOMU I SAMOCHO-
DZIE. ROMTEX. TANIO. Tel.668151516.

•	 Usługi ogólnobudowlane. Remonty. Tel. 
b667171283.

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

•	 CZYSZCZENIE –TAPICERKI W DOMU I SAMO-
CHODZIE.ROMTEX.TANIO. Tel.668151516.

• T R A N S P O R T - P R Z E P R O W A D Z K I .
Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, pod 
klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, ko-
szenie trawy i żywopłotu , i innbe prace 
ogrodowe. Tel.500789687.

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINą/SPRZąTANIE: CZySZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 
638

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 735 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

PRACA

•	 Przyjmę do pracy opiekunkę na weekendy /do 
pana/.Tel.724348596.

•	 Zatrudnię murarzy i pomocników.Tel.508290657.

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego. Atrak-
cyjne zarobki. Tel:601085199.

•	 Zatrudnię pracownika na Fermę drobiu. Dobre 
warunki płacowe i mieszkaniowe. Tel.511731352.

•	 Poszukuję opiekunki do dziecka / Zaprowadza-
nie i przyprowadzanie 7 latka ze szkoły Nr 1 w 
Nowogardzie./Tel ; 667255188.

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię do sklepu spożywczo-monopolo-
wego. 797 394 807

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. Kontakt: 603 
948 214, 663 161 899

•	 Pracownik, mechanik samochodowy, na serwis 
ogumienia, Żabowo 9a. 91 39 106 08

•	 Zatrudnię kierowcę z prawo jazdy kat. D (może 
być rencista lub emeryt). 601 893 514 

•	 Zatrudnię murarza i pomocnika murarza. 501 
549 756

•	 Szukam mężczyzny w wieku 25-55 lat do pracy, 
prawo jazdy kat. B. Tel. 91 39 20 577, asfurman-
czyk@poczta.onet.pl

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej, wyma-
gana dyspozycyjność. Tel. 724 348 596 

•	 Zatrudnię pracownika na fermę dobre warunki 
płacowe i mieszkaniowe. 511 731 352

• Zatrudnię do pracy na budowie. 504 595 424 

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę medycyny szkolnej. 
Tel. 600 931 014 

• Spawacza MIG niekoniecznie z uprawnieni-
nami zatrudnię. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
503 032 234 

• Do montażu konstrukcji stalowych, kilku pra-
cowników, współpraca okresowa lub na dłu-
żej. 503 032 234 

•	 Poszukuje osoby do pielęgnacji ogrodu, żywo-
płotu, Wierzbięcin. 504 031 723

• Zatrudnię montażystę stolarki okiennej. Tel. 
501 228 114

• Zatrudnimy pracownika biurowego - znajo-
mość podstaw księgowości mile widziana tel. 
91 39 25 275

•	 Poszukuje do opieki nad osobą starszą, schoro-
waną. 667 86 00 80 

INNE

•	 Drewno opałowe. Tel. 506232860

•	 SPRZEDAM - Laptop TOSHIBA SATELITE A 135-
S7406, 320 GB + dodatki. Tel. 501151723

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór drzew 
owocowych z owocami. Tuje – szmaragd 0,70 
cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

• Oddam w dobre ręce dwumiesięczne kotki. 
607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 667 
788 820

•	 Sprzedam meble dziecięcie. Tel. 691 344 786 

•	 Sprzedam dwie sofy do spania pojedyncze i jed-
ną podwójną oraz dwie pufy, cena 100 zł. Tel. 696 
138 406

•	 Owczarek niemiecki, długowłosy,czarnopodpa-
lany,czujny, ładny. 91 39 21 828

•	 Sprzedam drzewo opałowe olchę grubą. 607 
580 172 

•	 Sprzedam pszczoły, leżak wielkopolski. Tel. 783 
279 187

•	 Sprzedam domek holenderski wymiary 8m dł 
2,80 szerokości, wyposażenie salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z prysznicem, WC, pokoik 
dziecinny, stan bardzo dobry. 669 432 236, 698 
726 963 

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, komodę, fotel 
rozkładany jednoosobowy. Tel. 607 994 804 

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniższe ceny 
w województwie zachodniopomorskim. Trans-
port gratis. 721 668 245 

•	 Sprzedam pianino Białoruś, Cena 700 zł. 600 626 
268 

•	 STARE SAMOCHODY, MOTOCYKLE, ROWERY I 
LITERATURĘ KUPIĘ. 600 182 682
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROZKŁAD JAZDy PKP

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w sierpniu 
i odbierz premię letnią!

PRACA DLA OPIEKUNEK 
I OPIEKUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED.

 Tel. 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

P10.2.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
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11. brak przesady, powściągliwość
12. japońska forma szermierki
13. plebs, pospólstwo
14. zmarzluch
15. żona Saturna, bogini wegetacji
16. narośl
17. naramiennik na mundurze
18. mała Izabela
19. radziecka misja kosmiczna do planety Wenus 
i komety Halleya
20. gatunek wierzby
21. angielski tytuł feudalny
22. gaz świecący
23. przepływa przez Florencję
24. "g" z bemolem

Poziomo:
25. miasto w Nigerii
26. miasto w zespole miejskim Lucerny (Szwaj-
caria)
27. rola Pazury
28. morskie kąpielisko
29. jednostka monetarna Łotwy
30. osada górska na Kaukazie
31. miasto nad Nysą Szaloną, w dawnym woj. 
legnickim
32. ateuszostwo, niedowiarstwo
33. głębokie miejsce, toń
34. ruchliwość
35. firma fotograficzna
36. był taki fotoaparat
37. domena nudziarza
38. tłuszcz roślinny
39. minerał, odmiana granatu
40. "Wielki ..." w tytule filmu
41. woźna
42. miasto w Argentynie
43. wziątka karciana
44. pustynia piaszczysta
45. glon na galaretę
46. tamte kobiety
47. jama w ziemi
48. podpora fasoli
49. typ Daewoo

PODPOWIEDŹ: AZUL, KONO, OLTEN, PIROP.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Pionowo:
1. kompres na kolano
2. komunia udzielona ciężko choremu
3. miasto w Szwajcarii
4. uczony z Roterdamu
5. potomek klaczy konia i ogiera osła

6. dawny powóz
7. po klapsie
8. pies Nel i Stasia
9. model Renaulta
10. Thomas, amer. ciężarowiec, 2-krotny mistrz i 
w-mistrz olimpijski (1952, 56, 60)Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych:  „CO STOI 

PROSTO BYWA PODPIERANE”
Janina Grudzińska, St. Pokorska,  A. Wypych,  Jo-

lanta Kozioł, Renata Wiertalak, Pelagia Feliksiak, Hali-
na Galus, Żóralska Patrycja, Danuta Skowron, Włady-
sława Huget, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław 
Borowik,Maria Kloch, Andrzej Leszczyński.Halina Ste-
fańska,

Urszula Kaczmarek,Michał Furmańczyk,Malwina 
Bryndza,Urszula Skowron,

 Zwycięzcy: (3) –Malwina Bryndza, Urszula Kacz-
marek, A.Wypych.  

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
 Natalia Chruściel,Martynka Polakowska,Maja i Ola 

Szeszko,Mateusz Wiertalak,Daria Feliksiak, Krzyś Tom-
czak,Marcelek Budzich,Kacper Skowroński,Julia Fur-
mańczyk,Madzia Skowrońska, Bartek Feliksiak,Miłosz 
Wielgus,Kaja Kustusz, Weronika Zaremba.

Zwycięzca: (1) Marcelek Budzich.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do



Nr 63 (2493)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANy, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5 s. 10

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Węgorza:

Będzie nowa remiza 
i wóz strażacki...

Ponad 300 kolarzy 
w wyścigu głównym

reklAmA

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 

pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

s. 6, 7

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

Freedron

rondo  zarysowało swój kształt 

Minęli już półmetek...
s. 3

Przekraczają 
dopuszczalne  
normy nawet 
milion razy!

Kiedy 
skończy się 
niszczenie 
naszego 
zdrowia?

Tu powstaje 
coś ładnego 
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Uwaga znaleziono

Komunikat Policji

  Informujemy, że w dniu 20 sierpnia br. przed sklepem Intermar-
che ujawniono rowerek dziecięcy marki Kross. Właściciel zguby pro-
szony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie lub 
o kontakt  pod nr tel. 91-57-92-341 z asp. Piotrem Leyk.    
          

st.insp. Ref. Prewencji 
                Klaudia Gieryń

W ostatnich dniach, na terenie Nowogardu, znaleziono dwa komple-
ty kluczy. Właścicieli prosimy po odbiór zgub w redakcji DN. Jedno-
cześnie informujemy, że kolejny komplet kluczy, który dostarczono do 
redakcji wczoraj (poniedziałek), został już odebrany przez właściciela.

 Red. 

Wszystko co dobre szybko się kończy, również wakacje które dobiegają końca. Większość 
dorosłych ma też urlopy już za sobą. A uczniowie, za niespełna 9 dni wracają już do szko-
ły. Dlatego tym razem w co tygodniowej sondzie spytaliśmy uczniów z gminy Nowogard, 
jak minęły im wakacje i wypoczynek. 

Mateusz -   Moje wakacje były bardzo spokojne i naj-
częściej ograniczały się do spotkań ze znajomymi na pla-
ży, dlatego ten czas wspominam bardzo dobrze. Oprócz 
wyjść na plażę także, udało mi się pójść do kina na parę 
filmów. Niebawem zacznie się szkoła i trzeba będzie zno-
wu się zmobilizować by pójść do szkoły, a następnie cze-
kać na kolejne wakacje. 

Kacper – Wakacje spędzałem dosyć dobrze choć 
przyznam, że nie zrobiłem nic w tym okresie takiego 
szczególnego. Oczywiście nie przebywałem tylko w No-
wogardzie. Miałem okazję pojechać do mojej babci, aż 
pod Łódź. Tam spędzony czas wspominam bardzo miło 
i sympatycznie. Wakacje potraktowałem, jako czas na 
porządny odpoczynek i przyznam, że nie zaglądałem 
nawet do książek, bo zwyczajnie delektowałem się wol-
nym czasem od nauki. Za parę dni rozpoczyna się nowy 
rok szkolny, dlatego ostatnio zrobiłem małe przygoto-
wania, m.in. pod względem zakupu przyborów szkol-
nych, podręczników itp., które na ten czas już zakończy-
łem i teraz tylko czekam na pierwszy dzwonek szkolny. 

Tomek – Wakacje spędziłem bardzo spokojnie tu w No-
wogardzie, i w zasadzie na dłużej nigdzie nie wyjeżdżałem. 
Mijające wakacje były bardzo zimne i deszczowe, a w szcze-
gólności miesiąc sierpień, ale ostatecznie był to przecież czas 
wolny od szkoły, więc choć mokry nie był taki zły. 

Julka – Moje wakacje były po prostu super, byłam ra-
zem z rodzicami nad morzem w Kołobrzegu. Powiem 
panu, że te fale nie były takie duże, ale woda to była taka 
jakaś zimna. A w Nowogardzie byłam na wesołym mia-
steczku i też świetnie się bawiłam jeżdżąc na karuzeli. Ży-
czę wszystkim dzieciom, by w szkole były grzeczne, i zdo-
bywały same dobre oceny. 

 

Wiktoria - Mijające wakacje w większości spędziłam 
w Nowogardzie, ale nie smucę się z tego powodu, bo ten 
czas spędziłam tu bardzo fajnie, m.in. udało mi się za-
poznać kilku nowych znajomych. Korzystając z oka-
zji wszystkim moim koleżankom, kolegom, i oczywiście 
przyjaciółce Agnieszce, życzę samych dobrych ocen w 
nowym roku szkolnym. 

Red. 

15.08.2016 r. 
godz. 09:00
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w miejscowo-
ści Długołęka ujawnili nietrzeź-
wego kierującego samochodem 
marki Suzuki Swift. Krzysztof K. 
miał 0,72 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

16.08.2016 r. 
godz. 09:30 
Na drodze pomiędzy miejsco-

wościami Karsk – Błotno do-
szło do kolizji drogowej, w której 
uczestniczył pojazd marki Citro-
en Jumper. 

17.08.2016 r. 
godz. 19:20 
W sklepie Lidl doszło do kra-

dzieży sklepowej. 
godz. 20:15 
Na ul. Bankowej zaistniała ko-

lizja drogowa, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Ford oraz 
Opel Corsa. 

18.08.2016 r. 
godz. 18:50 
Powiadomienie o kradzieży 

różnego rodzaju elektronarzę-
dzi, spawarki elektrycznej mar-
ki Riper, agregatu prądotwór-
czego marki Honda, z kontene-
ra budowlanego w miejscowości 
Karsk. 

19.08.2016 r.
godz. 09:00
Pracownica sklepu Polo Mar-

ket powiadomiła o ujęci spraw-

cy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Zbigniew B. 

20.08.2016 r. 
godz. 11:50 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Warszawskiej pomiędzy trze-
ma pojazdami: Opel, Daimler 
Chrysler, Renault Scenic. 

godz. 14:00
Policjanci Referatu Ruchu Dro-

gowego KPP w Goleniowie, w 
miejscowości Redostowo ujaw-
nili nietrzeźwego kierujące-
go ciągnikiem rolniczym, Piotra 
P. znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2, 64 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

21.08.2016 r. 
godz. 02:00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. 3 
Maja podczas kontroli dro-
gowej samochodu marki Seat 
Ibiza ujawnili, że kierują-
cy Jakub D. może znajdować 
się pod działaniem środków 
działających podobnie do al-
koholu. Wstępne badania la-
boratoryjne wykazały zawar-
tość marihuany i amfetaminy 
w organizmie. 
    
          st. insp. 

Klaudia Gieryń 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki 
można zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania 
podręczników na rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a 
także zapotrzebowanie na te  podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy 
w redakcji osobiście, a także na telefon 91 39 22 165, bądź na 
redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

* Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr.2 w Nowo-
gardzie. Tel. 732 989 835 

rondo  zarysowało swój kształt 

Minęli już półmetek...
Trwa budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Ks. J. Poniatowskiego z Boh. Warszawy w ciągu drogi  krajowej będącej w administrowaniu WZD w Kosza-
linie. Prace minęły już półmetek. Wykonawca zapewnia, że nie ma żadnych opóźnień i rondo zostanie oddane w terminie. 

Na rozkopanym placu budowy 
można dostrzec już elementy ron-
da i nowe chodniki. Wybudowa-
no także część obrzeży pod przy-
szłe wyspy drogowe, na ulicach 
dojazdowych do skrzyżowania. 

- Od strony ulicy Poniatowskiego 
prace brukarskie mamy już wyko-
nane. Stoją krawężniki na wyspie 
centralnej, mamy zrobione chod-
niki i ciągi komunikacyjne. Teraz 

pracujemy nad tym, żeby przygo-
tować nawierzchnię pod warstwę 
bitumiczną. Po położeniu pierw-
szej masy, przeniesiemy ruch i za-
czniemy prace po drugiej stronie 
ronda – informuje  Mariusz Jaż-
dżewski z PRD S.A., wykonawcy 
robót. 

Jak zapewnia M. Jażdżewski, 
który nadzoruje budowę ronda, 
zakres prac przekroczył już pół-

metek, a roboty idą zgodnie z za-
planowanym harmonogramem. 

-Powiedziałbym, że wykona-
liśmy już 65% robót. Na pewno 
zmieścimy się w terminie. Nie ma 
żadnych opóźnień - dodaje M. Jaż-
dżewski. 

Ostatnim etapem prac będzie 
instalacja oświetlenia skrzyżowa-
nia, a także nasadzenie roślinno-
ści - głównie w centralnej części 
ronda (wyspa). Rondo zostanie 
oczywiście odpowiednio ozna-
czone, zarówno w znaki pionowe, 
jak i poziome. 

Wbrew pojawiającym się oba-
wom, przedstawiciel wykonawcy 
zapewnia, że na rondzie nie bę-
dzie za ciasno. 

- Szerokość drogi będzie więk-
sza niż w standardzie. Żaden sa-
mochód nie będzie miał problemu, 
zarówno z wjechaniem jak i opusz-
czeniem skrzyżowania – twierdzi 
M. Jażdżewski. 

Przypomnijmy, że inwesty-
cja ma kosztować 1 mln 236 tys. 
zł i zostanie pokryta po połowie  

ze środków Gminy Nowogard 
oraz Województwa, które repre-
zentowane jest w tym przypad-
ku przez Zachodniopomorski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, właści-
ciela drogi. Budowa ronda ma po-
trwać do końca września. 

Wciąż otwarta natomiast jest 
kwestia nadania imienia dla ron-
da. Na jednej z ostatnich sesji, 
radny Marcin Nieradka (Part-
nerstwo i Rozwój) zaproponował, 

aby skrzyżowanie otrzymało na-
zwę: Rondo Rotmistrza Pileckie-
go, bohatera czasu wojny, zamor-
dowanego przez komunistów w  
maju 1948 roku w areszcie śled-
czym Warszawa Mokotów.  Miej-
sce pochówku nieznane do wio-
sny tego roku, gdy badacze IPN 
zlokalizowali je na tzw. warszaw-
skiej „łączce”.

                 MS

Wczoraj, tj. w poniedziałek, rozpoczęto przygotowanie nawierzchni pod pierwszą 
warstwę masy bitumicznej, jaka ma być położona w najbliższych dniach

kolejna kolizja na skrzyżowaniu koło Netto

A kiedy tu powstanie rondo?
Brak oświetlenia drogowego, które zostało zdemontowane, po raz kolejny dało się we znaki kierow-
com. Wczoraj, około godz. 13:50, doszło do groźnej kolizji na skrzyżowaniu ulic: 700-lecia z 3 Maja.

 Sytuacja wręcz „sztampowa”-  ty-
powe wymuszenie pierwszeństwa. 
Do takich zdarzeń dochodzi na tym 
skrzyżowaniu co rusz. Szczególnie 
odkąd zdemontowano światła dro-
gowe, bo ponoć... były za drogie w 
utrzymaniu, a do tego wcale nie po-
magały w udrożnieniu ruchu (sic!).  
Niestety za demontażem nie poszła 
zapowiadana przez gminę zmiana 
organizacji ruchu, tak by pierwszeń-
stwo przejazdu miały samochody 
jadące zarówno od strony Stargar-
du, jak i Gdańska. Wówczas może 
światła rzeczywiście byłyby zbędne. 

Czytelnik, który nadesłał nam 
zdjęcie z wczorajszego zdarzenia 
drogowego, zadaje słusznie pyta-

nie: kiedy tu powstanie rondo? Zda-
je się bowiem, że jest taka potrzeba. 
Zresztą podobnie jest na skrzyżowa-
niu ulic 15-Lutego z Boh. Warszawy 
(skrzyżowanie koło Pizzerii „Fanta-
zja”).  Przebudowane kilka lat temu 
skrzyżowanie dziś już nie rozwią-
zuje komunikacyjnych problemów, 
zwłaszcza, że ilość samochodów 
wciąż wzrasta. Do tego, w pobliżu 
powstał duży market co też potęgu-
je ruch w tym obszarze miasta. Kto 
jeździ, ten wie... Zresztą kto nie jest 
zmotoryzowany też, bo i przez pasy 
przejść koło Lidla, to nie lada wy-
zwanie.

Tymczasem rondo powstaje w 
miejscu skrzyżowania ulic Ponia-

towskiego i Boh. Warszawy, gdzie 
do kolizji i wypadków dochodzi naj-
rzadziej. Dzieje się tak, chociaż wy-
starczyłoby może zamiast tak kosz-
townej inwestycji, zmienić organi-
zację ruchu poprzez na przykład 
ustawienia świateł lub po prostu 
znaku STOP dla jadących od ulicy 
Boh. Warszawy w kierunku przejaz-
du. No ale w tej sprawie to już „po-
zamiatane”, budowa ronda za chwi-
lę będzie ukończona, ale jeśli nic się 
nie zrobi z drożnością obok Pizze-
rii i bezpieczeństwem obok Netta, to 
inwestycja w rondo na niewiele się 
zda - będzie efekt głównie wizualny.     

Tych argumentów jednak władza 
nie słucha, a tymczasem kierowcom 
pozostaje  odstanie w korkach i ob-
jazd rondem dla uspokojenia ner-
wów.  

Nie mniej na pewno znajdą się 
tacy, co stwierdzą, że marudzimy, 
zamiast cieszyć się, że coś w ogóle 
robią... , bo mogliby np. sobie urzęd-
nicy do pracy przyjść i nic konkret-
nego nie robić i nikt by im z tego 
powodu zarzutów nie zrobił. Trzeba 
przyznać, że rzeczywiście mogłoby 
tak być.   

MS

Do kolizji na skrzyżowaniu doszło około godziny 13:30

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Jan Lep: lat 79, zmarł18.08.2016r., pogrzeb odbył się 20.08.2016r.  
na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

OGŁOSZeNIe

Widok Ronda od strony Czereśniowego Sadu
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Sonda z Osiny
remont w Węgorzach 

Będzie nowa remiza 
i wóz strażacki...
Trwa remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgo-
rzach (gm. Osina). W strażnicy powstaną pomieszczenia 
socjalne oraz węzeł sanitarny dla strażaków. Obiekt będzie 
przystosowany na przyjęcie nowego wozu bojowego, który 
ma zostać zakupiony w przyszłym roku. 

W gminie Osina funkcjonują trzy 
jednostki OSP w: Osinie, Redle i 
Węgorzach. Wójt gminy, Krzysztof 
Szwedo przyznaje, że strażnica w 
Węgorzach jest w najgorszym stanie. 

-Remizy w Osinie i Redle są już 
przystosowane do obowiązujących 
standardów. Posiadają podłącze-
nia do ciepłej wody, prysznice, toale-
ty, ogrzewanie. Ta w Węgorzach peł-
niła w zasadzie jedynie rolę garażu. 
Nie była wyposażona nawet w prysz-
nice, żeby strażacy mogli się wykąpać 
po akcji– mówi K. Szwedo. 

Dlatego gmina postanowiła nie 
zwlekać i zainwestować własne 
środki oraz wyremontować strażni-
cę. Tym bardziej, że planowany jest 
zakup nowego wozu bojowego dla 
strażaków w Węgorzach. Nowe auto 
nie zmieściłoby się w starej strażni-
cy. 

-Wspólnie z Zarządem Głów-
nym OSP, złożyliśmy wniosek o za-
kup nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wniosek zosta-
nie pozytywnie rozpatrzony.  Musimy 
jednak podnieść dach i powiększyć 
wrota garażu, żeby nowy samochód 
mógł tam spokojnie wjechać. To była 

główna przesłanka do rozpoczęcia re-
montu remizy – dodaje K. Szwedo. 

Oprócz wymienionych prac, re-
miza zyska nową elewację. Będzie 
również podłączona do istnieją-
cej sieci wodno-kanalizacyjnej, któ-
rą swego czasu gmina poprowadzi-
ła we wsi. 

Remont strażnicy w Węgorzach 
pochłonie prawie 200 tys. zł. Pra-
ce wykonuje lokalna firma Walbud, 
wyłoniona w drodze przetargu. Ro-
boty mają potrwać do końca paź-
dziernika. 

Na nowy samochód strażacy będą 
jednak musieli poczekać trochę dłu-
żej. Zdaniem wójta Szwedo, zakup 
nastąpi już po nowym roku. Koszt 
samochodu ma wynieść ok. 850 tys. 
zł, przy 15% udziale finansowym 
gminy. Reszta pochodzić będzie z 
dotacji przekazanej przez Urząd 
Marszałkowski. 

Na terenie gminy Osina bezpie-
czeństwa strzeże 68 strażaków OSP, 
24 druhów pełni służbę w Osinie, 21 
w Redle. W jednostce w Węgorzach 
gotowych do akcji jest 23 strażaków. 
Poza tym każda OSP ma po dwie 
młodzieżowe drużyny, w tym rów-
nież kobiece. 

Marcin Simiński

Modernizacja remizy w Węgorzach trwa od kilku tygodni. Prace mają być zakoń-
czone w październiku

UWAGA 
Nagroda za znalezienie 

Dnia 22 sierpnia 2016 roku na odcinku drogi pomiędzy ul. 
700 – lecia 13 (budynek w którym mieści się Biurex) poprzez 
ul. Bankową i dalej do Restauracji "Kamena" zgubiono zło-
tą bransoletkę – prezent. To niefortunne zdarzenie miało 
miejsce pomiędzy godziną 14:30 a 15:00

Uczciwego znalazcę proszę o kontakt pod numerem
 Tel. 609493993                                                                
Oczywiście przewiduję znaleźne.

właściciel

Wszystko co dobre szybko się kończy, również wakacje które dobiegają końca. Większość 
dorosłych ma też urlopy już za sobą. A uczniowie, za niespełna 9 dni wracają już do szko-
ły.  Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie zapytaliśmy kilka osób, jak spędziły mija-
jące już wakacje. 

Pani Stanisława – Ja mogę jedynie wspominać waka-
cje… To były dobre czasy, ale już nie bardzo je pamię-
tam. Niemniej pamiętam, że jako młoda uczennica jeździ-
łam z innymi uczniami w odwiedziny do dzieci w Domu 
Dziecka. By z nimi razem spędzić ten czas, np. na podwó-
rzu podczas zabaw. Dlatego moje wakacje zawsze upływa-
ły jako pełne zabawy i pożytecznego wypoczynku. Teraz są 
już inne czasy, ale życzę wszystkim dzieciom, by dla nich 
rok szkolny rozpoczął się bardzo spokojnie i radośnie. 

Marcel – Przyjechałem na wakacje z bratem do dziadka i 
babci, tu do Osiny. Bo, na co dzień mieszkamy w Niemczech. 
Świetnie się tu czuję i naprawdę mam co robić. Właśnie byliśmy 
nad morzem, w Pobierowie, a tam jak najbardziej kąpałem się 
w Bałtyku. Może to niektórych zaskoczy, ale pobyt w Polsce za-
pamiętam z dwóch powodów, że mam bardzo fajnych dziad-
ków i to, że grałem tu z moimi kolegami do woli w piłkę nożną. 
W Niemczech też gram, ale nie na podwórku lecz w klubie, jako 
młodzik w bardzo profesjonalnym klubie i szkolę się już bardzo 
profesjonalnie. Pogoda w Polsce jest bardzo fajna, ale ostatnie 
dni trochę pada deszcz, ale mimo to jest tu bardzo fajnie. Dla-
tego pobyt w Osinie, tam w Niemczech, będę wspominał bar-
dzo dobrze. 

Jan Łubik – Jestem już na emeryturze, ale byłem też na 
tzw. urlopie za granicą i bardzo dobrze się tam bawiłem wraz 
z małżonką i rodziną. Ta miejscowość w Niemczech, nieda-
leko Monachium, jest bardzo urocza, a wizyta w tym mieście 
zrobiła na mnie wrażenie. Tam wszystko jest inne, są kluby 
sportowe, baseny, które prowokują do czynnego odpoczynku i 
regeneracji. Dlatego korzystaliśmy z tych dobrodziejstw dość 
intensywnie. Ale wakacje to czas również dla wnuków, toteż 
bardzo się cieszę, że odwiedzają mnie tu w Osinie. 

Samuel – Tak się składa, że w Osinie nie przebywałem zbyt 
dużo, bo jeździłem do Nowogardu i spotykałem się z kuzynem 
z  którym chodziłem nad jezioro i  moich kolegów, których na co 
dzień nie widzę, bo mieszkam w Niemczech. Pobyt w Polsce na 
wakacjach u dziadków, to super sprawa, ale i wyjazd nad morze 
do Pobierowa także. Dlatego wspólnie z rodzicami tam bywali-
śmy i zażywaliśmy kąpieli w morzu. Pobyt w Polsce jest dla mnie 
super atrakcją, bo tam w Niemczech, to na co dzień bywa i tak, 
że czasami się nudzę. Tutaj mam kolegów z dawnych lat i bar-
dzo lubię z nimi rozmawiać o codziennym życiu i szkole. Dlate-
go szkoda, że niebawem muszę już wyjechać. Ale wakacje w Pol-
sce, to były naprawdę super wrażenia, które na długo pozostaną 
w mojej pamięci. Życzę swoim kolegom i koleżankom spokojnego 
nowego roku szkolnego, który przecież niebawem już się rozpocznie.  

Michał – Uważam, że moje wakacje były bardzo udane i 
wręcz fantastyczne, bo oprócz wyjazdów nad morze byłem 
również w Niemczech i tam miałem okazję popatrzeć jak 
żyją Niemcy. Te miasta niemieckie są bardzo czyste, i żyje 
się tam bardzo spokojnie. Urzekły mnie też widoki tj., góry, 
przełęcze,  naprawdę zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. 
Udało mi się również pograć w piłkę nożną. Tamtejsze obiek-
ty sportowe jak: basen czy stadiony robią wrażenie i zachęca-
ją do aktywnego odpoczynku. Dlatego moje wakacje podsu-
muję jako bardzo udane. Korzystając z okazji życzę wszyst-
kim, by w nowym roku szkolnym zdobywali same dobre oce-
ny w szkole. 

 Red. 
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elewacja na piątkę z plusem...

Tu powstaje coś ładnego 
Odsłonięto elewację jednego z dwóch budynków usługowo-mieszkalnych, jakie powstają przy ul. Bankowej. Wykończenie posesji zasługuje na uwagę. 

Nudna kubatura nieruchomo-
ści została przełamana nie tylko 
zastosowaniem kolorów, ale rów-
nież gzymsami. To nadało obiek-
towi odpowiedniego charakteru i 
pozwoliło wpasować się do stylu 
w jakiej wykończone są nierucho-
mości położone dalej tj. budynku 
gazowni i dwóch kamienic miesz-
kalnych, bliżej skrzyżowania z 3 
Maja. 

Architekt Rafał Szpilkowski, 
który zaprojektował zarówno ten 
budynek, jak i sąsiedni będący 
jeszcze w stanie surowym, przy-
znaje, że zamiarem było właśnie 
nawiązanie do starej części ulicy, 
dawniej nazywającej się Gazową. 

- Przy projektowaniu obu bu-
dynków myślałem przede wszyst-
kim o tym, żeby w harmonijny 
sposób uzupełniły zabudowę uli-

cy Bankowej-  mówi R. Szpilkow-
ski. - Nawiązują one swoją bryłą i 
kompozycją elewacji do historycz-
nej zabudowy Nowogardu. Bardzo 
się cieszę z tego, że wspólnie z in-
westorami podzielaliśmy taką wi-
zję architektury. W obiekcie, o któ-
rym rozmawiamy, użyliśmy pro-
stych i niedrogich detali elewacyj-
nych. Gzymsy podkreśliły poziomy 
podział elewacji, a opaski okienne 

pionowy. Wykonano je przez na-
klejenie dodatkowych pasów styro-
pianu. Na koniec elementy te wy-
odrębnione zostały ciemniejszym 
kolorem. Dzięki temu spora bryła 
budynku została optycznie podzie-
lona na mniejsze części, a obiekt 
uzyskał swój indywidualny cha-
rakter. Do wykonania pozostaje 
okładzina parteru z szarej płytki 
klinkierowej, która zakończy prace 
elewacyjne. Chciałbym podzięko-
wać inwestorom za udaną współ-
pracę i tak wierną dokumentacji 
projektowej realizację wykończe-
nia elewacji - kończy architekt. 

Architekt zdradza, że również 
sąsiadujący z nieruchomością bu-
dynek, będzie wykończony w in-
teresujący sposób, nawiązujący 
do historycznego klimatu. 

- Właściciele drugiej nierucho-
mości z równie dużym zaanga-
żowaniem podchodzą do wykoń-
czenia budynku. Zdecydowali się 
na zastosowanie detali elewacyj-
nych wykonywanych na zamówie-
nie, które pozwalają na osiągnię-
cie doskonałych efektów wizual-
nych. Elementy te będą wzorowa-
ne na detalach historycznych bu-
dynków stojących przy ul. Banko-
wej i 3 Maja. Parter budynku wy-
kończony ma zostać płytami gra-
nitowymi. Cieszę się, że również w 

tym przypadku trafiłem na inwe-
storów, którzy dokładają wszelkich 
starań, aby ich obiekt nadał nową 
jakość zabudowie śródmieścia No-
wogardu – dodaje R. Szpilkowski. 

Oba budynki mają łącznie oko-
ło 360 m2 powierzchni zabudo-
wy. Ich budowa powoli dobiega 
końca. Już umieszczono na nich 
informację o możliwości wynaj-
mowanie pomieszczeń, również 
mieszkalnych. 

Ostatnim etapem inwestycji bę-
dzie zagospodarowanie terenu 
wokół posesji. Warto podkreślić, 
że parkingi zostały zaplanowane z 
tyłu, a nie jak to zwykło się odby-
wać w naszym mieście przed bu-
dynkiem. Tym samym osiągnię-
ty zostanie jeszcze jeden niezwy-
kle istotny efekt estetyczny  ma-
jący wpływ na architektoniczny 
ład całej ulicy (o co wielokrotnie 
upominał się DN), a mianowicie 
utrzymanie na pierwszym planie  
równoległej zabudowy miejskiej 
wzdłuż jednolitej  pierzei i scho-
wanie z tyłu brzydkich architekto-
nicznie z natury parkingów . 

Dodajmy, że inwestorami dla 
obu projektów są osoby prywat-
ne, mieszkańcy naszej gminy. 

Marcin Simiński 

Powoli dobiega końca prywatna inwestycja przy ul. Bankowej

PkP zapowiada

Na peronie postawią wiatę dla pasażerów
Na peronie w Nowogardzie powstanie nowa wiata przystankowa - zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nasz dworzec znalazł się na mapie 13 sta-
cji w województwie zachodniopomorskim, które zostaną wyposażone w tego typu udogodnienia dla pasażerów.

 Poza Nowogardem nowe 
wiaty powstaną na przystan-
kach w Wałczu, Daszewie, 
Ustroniu Morskim, Worowie, 
Morzycy, Gogolewie, Ulikowie, 
Trąbkach, Szczecinie Gumień-
ce, Mokrzycy Wielkiej, Świno-

ujściu Przytór i  Troszynie. 
- Wiaty będą montowane na 

miejscu z gotowych elementów, 
co przyśpieszy cały proces. Wy-
posażone zostaną w ławki oraz 
poręcz do odpoczynku na sto-
jąco. Pod zadaszeniem zapew-

niona będzie wolna przestrzeń 
dla wózków inwalidzkich i dzie-
cięcych. Wiaty zapewnią dobrą 
ochronę przed deszczem i wia-
trem, co poprawi komfort po-
dróży – informuje Zbigniew 
Wolny, rzecznik prasowy PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Poza naszym województwem 
wiaty zostaną zamontowane w 
woj. pomorskim, wielkopol-
skim i lubuskim - łącznie po-
wstanie ich 26 na 24 stacjach. 

Instalacja przystanków ma 
się rozpocząć jeszcze we wrze-
śniu, a zakończyć w listopadzie. 
Wiaty wykona i zamontuje fir-
ma Vivenge Sp. z o. o. z Siedlec, 
za ponad 760 tys. zł. 

Jak zapowiada rzecznik PKP, 
montaż wiat ma nie utrudnić 
pasażerom dostępu do pero-
nów. 

MS

PS. 
Informujemy o szczegółach tej planowanej inwestycji jeszcze przed jej 

rozpoczęciem, również dlatego aby zapobiec kolejnym nieporozumie-
niom, jakie tradycyjnie w Nowogardzie towarzyszą inwestycjom finan-
sowanym i realizowanym przez PKP w obrębie nowogardzkiego dwor-
ca i zaplecza kolejowego. Nieporozumienia te wywołują powszechne roz-
bawienie u naszych sąsiadów, nie tylko w najbliższej okolicy. Niestety 
rozbawieniu temu towarzyszy także uśmiech pobłażliwego politowania. 
Wszystko dlatego, że lokalny burmistrz okazuje się wielkim miłośnikiem 
kolejek, i jak tylko kolej palcem kiwnie i cokolwiek ruszy, już się pojawia 
włodarz z ratusza z obstawą aby czynnie uczestniczyć i w pracach (nadzo-
rować zgodnie z mądrością ludową „pańskie oko konia tuczy”), a zwłasz-
cza uczestniczyć w hucznym przecinaniu wstęg (zgodnie z inną mądro-
ścią „nic o nas bez nas”). Ponieważ inwestor planujący, realizujący i fi-
nansujący inwestycje, czyli PKP, na „przecinania” na ogół nie ma czasu, 
to burmistrz musi organizować fetę z własnej inicjatywy. Do czego to pro-
wadzi oglądaliśmy ostatnio w związku z „oddawaniem do użytku” prze-
jazdu kolejowego na Batalionów Chłopskich. Tam było tylko rozdawanie 
prezentów, jak przyjdzie oddawać wiaty to może i zabawa ludowa się od-
będzie- wszak wiata to dach nad głową, a po peronie da się potupać ni-
czym w dobrej remizie. Być może nasz tekst spowoduje, że PKP poczu-
je się zobowiązana nie tylko wybudować wiaty, ale także je „godnie” od-
dać do użytku i burmistrz nie będzie musiał wszystkiego brać na siebie, 
mimo że bardzo chętnie to zawsze czyni. Ale dość tego wykorzystywania! 

Red.       

W miejscu, gdzie teraz stoją ławki, przy peronie nr 2, PKP wubuduje wiatę dla pa-
sażerów
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Przekraczają dopuszczalne  normy nawet milion razy!

Kiedy skończy się niszczenie naszego zdrowia? 
Na początku lipca w życie weszła Dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi.  To  wreszcie pierwszy, 
tak znaczny legislacyjny efekt wieloletnich starań naukowców od dawna alarmujący: wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości- pole elekromagnetyczne jest 
szkodliwe dla zdrowia a intensywność emisji  promieniowania stale wrasta do poziomów stanowiących ogromne zagrożenie dla całej populacji.

Pole elektromagnetyczne na-
turalnie występuje w przyro-
dzie. Jednak rozwój technolo-
gii sprawił, że zaczęły wytwarzać 
się również te sztuczne, związane 
z działalnością człowieka. Źró-
dłem „brudnej elektryczności” 
są zarówno urządzenia zewnętrz-
ne, takie jak linie wysokiego na-
pięcia czy wieże telefonii komór-
kowej, jak i te schowane głęboko 
w ścianach i podłogach pomiesz-
czeń, czyli instalacje elektrycz-
ne i przewody. Przybliżając temat 
publikujemy fragmenty wywia-
du przeprowadzonego przez jed-
no z naukowych czasopism kana-
dyjskich z doktor Magdą Havas- 
profesor w Trent Iniversity Ka-
nada. Od ponad 15 lat prowadzi 
ona badania związane z oddzia-
ływaniem pola elektromagne-
tycznego. 

Pyt. Jakie zagadnienia wcho-
dzą w zakres tematu o którym 
rozmawiamy 

MH. Mówimy o wpływie na 
zdrowie kilku w zależności od 
źródeł rodzajów promieniowa-
nia elektromagnetycznego i two-
rzą one następujące zagadnienia : 

 Promieniowanie mikrofalowe 
i radiowe wywodzące się z tech-
nologii bezprzewodowych dalej 
Jakość energii która przepływa 
kablami na duże odległości także. 
Energia elektryczna niskich czę-
stotliwości przepływająca liniami 
energetycznymi i w sprzęcie elek-
trycznym i na koniec kwestia prą-
du w gruncie który staje się pro-

blemem na kilku obszarach.
Pyt. Ale chyba najgroźniejsze 

w skutkach obecnie jest promie-
niowanie z pierwszej grupy

MH. Rozpowszechnienie tech-
nologii przekazywania informa-
cji poprzez powietrze i gdzie no-
śnikiem jest emitowanie promie-
niowanie (rafio, tv, tel. komórko-
we i inna łączność- dop. red) to 
tak naprawdę ostatnie stulecie. 
Wokół nas powstało szczególnie 
po wejściu na rynek telefonii ko-
mórkowej, mnóstwo nadajników 
sztucznie wytworzonych fal elek-

tromagnetycznych czyli rzeczy 
nowych dla układów fizjologicz-
nych i systemu odpornościowe-
go- genetycznie to jest szok. Małe 
promieniowanie prawdopodob-
nie nie jest problemem. Z czasem 
jednak zaczęliśmy dodawać coraz 
i coraz więcej częstotliwości. Nie 
przejmujemy się jednak nadaj-
nikami radiowymi, przejmuje-
my się nadajnikami sieci komór-
kowych, które pojawiają się do-
słownie wszędzie, przejmujemy 
się nadajnikami sieci WIFI, któ-
re otaczają nas z zewsząd. 

Pyt. Rzeczywiście anteny 
nadawcze spotykamy wszędzie 
na masztach a także na budyn-
kach w pobliżu których miesz-
kają luzie 

 MH. Im więcej jest anten 
nadawczych tym bardziej jeste-
śmy narażeni na promieniowanie 
Problem wież z antenami nadaw-
czymi polega na tym, że zloka-
lizowane są one zbyt blisko lu-
dzi którzy wokół nich mieszka-
ją (patrz załączone zdjęcia –dop. 
red). Ludzie ci zapadają na cho-
roby w tym także raki, mają wie-
le symptomów- chroniczne zmę-
czenie, problemy ze spaniem, 
bóle głowy. Wiele tych sympto-
mów określamy mianem elektro-
-wrażliwości. To jest jedna z przy-
czyn wcześniejszego starzenia się 
komórki stają się znacznie starsze 
aniżeli wynikałoby to z chronolo-
gii towarzyszą temu takie objawy 
jak ustawiczne bóle kręgosłupa, 
bóle głowy wcześniej nie wystę-
pujące. Bywa, że ludzie traktują 
te objawy jako objawy naturalne-

go starzenia się ale zbadaliśmy ,że 
gdy znajdą się w czystym środo-
wisku objawy te ustępują po pew-
nym czasie.

Pyt. To oznacza ze wie-
że nadawcze blisko miejsc za-
mieszkania muszą niepokoić?

MH. Tak wskazują na to nasze 
badania promieniowania pomia-
ry i zestawienia dotyczące sta-
nu zdrowia. Jest już pewne ,że im 
mniej promieniowania oddziały-
wującego na ludzi tym lepiej dla 
ich zdrowia - wieże antenowe o 
jedno z głównych źródeł szko-
dliwego promieniowania na któ-
re jesteśmy narażeni codziennie.

Pyt. A jaki konkretnie wpływ 
na stan zdrowia została wykaza-
ny badaniami

MH. Badania prowadzone 
przez wiele ośrodków naukowych 
wykazały, że pod wpływem pro-
mieniowania uszkodzeniu ule-
ga DNA co jest przyczyną raka. 
Badania te pokazują też zmia-
ny w strukturze bariery krew-
-mózg, która staje się dużo bar-
dziej przepuszczalna czyli rzeczy 
które dostają się do Twojego mó-
zgu normalnie byłyby usuwane. 
Promieniowanie wywiera wpływ 
na enzymy, które odgrywają fun-
damentalną role w utrzymaniu 
zdrowia w organizmie. Zakłóce-
niu ulega przepływ wapnia mie-
dzy komórkami. Mamy niezwy-
kle wyniki osób cierpiących na 
cukrzyce- promieniowanie wy-
wiera wpływ na poziom cukru we 
krwi. Prowadzone przez mój ze-
spól badania cukrzyków potwier-
dziły że jest to grupa osób szcze-

gólnie wrażliwych na promienio-
wanie elektromagnetyczne. Tak-
że osoby cierpiące na stwardnie-
nie rozsiane odczuwają pogor-
szenie zdrowia gdy zostają wysta-
wione na działanie promieniowa-
nia- symptomy ustępują gdy usu-
nie się promieniowanie(np. po-
przez usunięcie źródeł i ekrano-
wanie pomieszczeń- dop. red)

Pyt. No ale wszyscy używamy 
telefonu komórkowego.

MH. No cóż badania wykazu-
ją, że jeśli używa Pan telefonu ko-
mórkowego powyżej 10 lat zwięk-
sza Pan ryzyko rozwoju guza mó-
zgu, guza gruczołu ślinianki pod-
żuchwowej po tej samej stronie 
gdzie przykładamy telefon do 
ucha, Dysponujemy badaniami 
,że telefon komórkowy wywie-
ra wpływ na fale mózgowe nawet 
jak nie używa Pan telefonu jego 
wpływ w tym zakresie pozostaje.

Jest też kilka procent osób w 
populacji szczególnie elektro-
-wrażliwych. Takie osoby stale 
odczuwają w pobliżu źródeł emi-
sji promieniowania takie symp-
tomy jak szybkie zmęczenie się 
w ciągu dnia, źle śpią maja pro-
blemy z jasnym myśleniem, tra-
cą krótką pamięć, niektórzy mają 
problemy ze skórą inni odczuwa-
ją irytujące dzwonienie w uszach. 
Co ciekawe objawy te znikają gdy 
osoby te przebywają w „czystym” 
od promieniowania środowisku

Pyt Dlaczego skoro miliony 
ludzi są pod wpływem promie-
niowania w mediach na ten te-
mat cisza.

MH. Niestety rządy wielu 
państw nie są zainteresowane, 
ponieważ zarabiają ogromne pie-
niądze na licencjach i opłatach 
od firm telefonii komórkowej czy 
sieci WIFI. Najbardziej opinio-
twórcze media czyli media elek-
troniczne gdyby temat nagłaśnia-
ły to by podcinały gałąź, na której 
siedzą bazują bowiem na przeka-
zie elektronicznym.. Państwowe 
systemy kontrolne i monitoruja-
ce (np. Sanepid- dop. red.) reagu-
ją zawsze z opóźnieniem na za-
grożenia wywoływane przez bę-
dące na fali dysponujące miliar-
dami korporacje, Tak było też 
przez dziesięciolecia z zagroże-
niami wywoływanymi przez pa-
lenie tytoniu. Opamiętanie przy-
szło dopiero gdy liczba ofiar stała 
się zatrważająca

Pyt. No i jeszcze WIFI, jest 
ono także wszędzie

MH. Tak ponieważ jest zwią-
zane z możliwością korzy-
stania w każdym miejscu z 

Anteny nadawcze promieniujące z budynku byłego Hotelu w samym centrum miasta

Z jednego miejsca w centrum (peron na dworcu) dobrze wi-
dać aż 3 obiekty z zainstalowanymi antenami nadawczymi

Anteny na elewatorze sieją na pobliskie 
budynki  mieszkalne Anteny na kominie po byłej Mleczarni 

Nad wszystkim góruje zestaw promie-
niejący z komina byłej krochmalni
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POMYŚL O INDYWIDU-
ALNYM UBEZPIECZENIU 
DZIECKA. Rodzice decydu-
ją. Zapewnij sobie spotkanie 
z konsultantem. 601 493 880 

Lepiej zadbaj teraz!

bezprzewodowego dostę-
pu do internetu poprzez 

komputer czy laptop. Nieste-
ty jest WIFI również w szkołach. 
Ale tym ostatnim zakresie dzieje 
się coraz lepiej, są Państwa któ-
re zabroniły instalacji WIFI wła-
śnie w szkołach do nich należy np 
Francja. Nasze badania wykazały 
że szczególnie zagrożenie zdro-
wotne niesie promieniowanie dla 
dzieci i młodzieży do 16 roku ży-
cia. Moim zdaniem tę populacje 
będąca w fazie rozwoju osobo-
wościowego , intelektualnego i fi-
zycznego powinno się specjalnie 
chronić przez wpływem promie-
niowania. Ale do tego potrzebne 
są decyzje na poziomie rządów.

Pyt Co każdy z nas powinien 
więc robić, wszak nie usuniemy 
masztów z antenami i nie wy-
rzucimy smartfonów.

Tak ale możemy wprowadzić 
sobie kilka zasad higienicznych 
zupełnie podobnie jak z higieną 
osobistą czy zasadami odżywia-
nia . Na pewno trzeba ograniczyć 
używanie tel. komórkowego do 
niezbędnego. Należy oczyścić z 
urządzeń elektro-emisyjnych sy-
pialnie, na stoliku nocnym moż-
na pozostawić tylko książkę czy 

gazetę. W miarę możliwości zre-
zygnować z WIFI domowego, 
stosować ekranowanie pomiesz-
czeń zwłaszcza gdy zamieszkuje-
my w pobliżu anten nadawczych. 
Należy też „odciąć” małe dzieci 
od internetu….,( który notabe-
ne jeszcze z innych powodów sta-
nowi zagrożenia dla właściwego 
kształtowania osobowości i roz-
woju intelektualnego dzieci –dop. 
red) 

 Tyle rozmowa z profesor Mag-
dą Havas. Wspomniana na po-
czątku tekstu dyrektywa UE 
daje nadzieję, ze rządy dostrze-
gają wreszcie zagrożenia zwią-
zane z elektro-emisją i smogiem 
elektromagnetycznym oddziało-
wującym na wszystkich nie tyl-
ko na tych co używają urządzeń. 
Obecnie człowiek jest narażo-
ny na emisję pól elektromagne-
tycznych przekraczających do-
puszczalne normy nawet mi-
lion razy. W związku z dostrze-
żeniem tego problemu stworzy-
li europejscy parlamentarzyści 
Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego, która weszła w życie 1 lip-
ca 2016 r. Dokument ten okre-
śla minimalne wymagania w za-
kresie ochrony zdrowia i bezpie-

czeństwa pracowników narażo-
nych na działanie czynników fi-
zycznych, takich jak pole elektro-
magnetyczne. Reguluje też nor-
my Granicznego Poziomu Od-
działywania dla tych czynników, 
które mogą mieć wpływ na zdro-
wie człowieka. Czynniki te dzie-
lą się na termiczne i biofizyczne. 
Do tych ostatnich zaliczyć moż-
na takie dolegliwości jak zawroty 
i bóle głowy, mdłości, zaburzenia 
nastroju, przewlekłe zmęczenie, 
bezsenność, zakłócenia rytmu 
serca, zakłócenia w pracy mięśni, 
mózgu oraz innych narządów. I 
na koniec jeszcze jedno przypo-
mnienie: w przypadku narażenia 
na oddziaływanie pola elektro-
magnetycznego jest podobnie jak 
z tzw. paleniem biernym -wdy-
chają nie tylko palący ponieważ 
czynnik szkodliwy znajduje się w 
powietrzu.        

ms

Nadajniki na maszcie mają w bliskim zasięgu całe osiedle Bema

Pomóżmy sobie

redakcja DN 
zatrudni osobę w charakterze 

dziennikarza 
Chętnych do pracy w naszym zespole zapraszamy 

do składania CV w biurze redakcji, przy ul. Boh. 
Warszawy 7a. 

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

OGŁOSZeNIe

Interwencja domowa w Grabinie 

Odpowie także za znieważenie 
policjantów
W Grabinie k. Błotna, mężczyzna podczas interwencji domowej  znieważył funkcjonariu-
szy policji. 

Sytuacja miała miejsce 16 
sierpnia, podczas policyjnej in-
terwencji domowej, w jednej 

z posesji na terenie Grabina. 
47-letni Krzysztof K. zrobił się 
nerwowy, kiedy policjanci chcie-
li przebadać go na zwartość al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

-Podszedł do umundurowa-
nych funkcjonariuszy policji i 
znieważył ich słowami powszech-
nie uznawanymi za wulgarne. 
Został zatrzymany przez patrol 

OPI KP Nowogard - relacjonu-
je asp. sztab. Jacek Twardy, z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie. 

Mężczyzna odpowie za swoje 
zachowanie przed sądem. Grozi 
mu kara grzywny lub ogranicze-
nia wolności. Postępowanie w 
sprawie prowadzi KP Nowogard.  
                                                     MS

Na twarzach zarówno burmistrza, jak i pani radnej, widać ogromny intelektualny 
wysiłek. No cóż, odpowiedź na pytanie: budować czy nie budować Market na Be-
ma? przypomina iście Szekspirowskie dylematy

Nadesłali czytelnicy z 
zebrania na Osiedla Bema

- Oddam szafę dwudrzwiową (sosna), stolik RTV sosna 661 690 590
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, 
   który bardzo potrzebuje nowy wózek i protezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
- Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Wśród Czytelników, którzy do dnia 25.08.2016 dostarczą do redakcji DN. 
Komplet składający się  trzech oryginalnych kuponów rozlosujemy nagrody na zabiegi
Zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.

Konkurs z nagrodami! 
Nagrody od Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Do wygrania:  3 Bony na zabiegi 
          w Centrum Odnowy Biologicznej & Kosmetyki Profesjonalnej

Kupon konkursowy

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Tel  kontakt …………………………………………………………

Z okazji 18tych
 urodzin 

Konradowi 
Kolibskiemu 

młodemu piłkarzowi
 Pomorzanina Nowogard 

dużo goli 
życzy 

dziadek Zbyszek 
oraz dużo zdrowia

 życzy 
Babcia Irena

Przywędrował z południa…

Wyjątkowy pająk w naszej gminie
Na adres mailowy redakcji DN, Czytelnik ze wsi spod Nowogardu nadesłał zdjęcie wyjąt-
kowego okazu pająka, który zadomowił się na koszu na śmieci. Na pierwszy rzut oka pa-
jąk może budzić grozę, szczególnie wśród osób które boją się tych owadów. 

Nasz Czytelnik celowo nie zdra-
dza dokładnie gdzie mieszka, 
gdyż jak żartuje, nie chce wywoły-
wać paniki pośród osób, które pa-
nicznie boją się pająków. Kilka dni 
temu, gdy pan Stanisław wyszedł 

przed dom, zauważył dużego pa-
jąka, spoczywającego w sieci uwi-
tej na koszu na śmieci. Przez żółte 
zabarwienie i czarne paski, owad 
przypominał z wyglądu osę…  - 
W pierwszej chwili myślałem, że 
może to jakiś egzotyczny owad, 
który dziwnym trafem znalazł się 
na łąkach w gminie Nowogard. 
Sprawdziłem jednak w Internecie i 
okazało się, że to rzadki okaz po-
spolitego pająka – opowiada pan 
Stanisław. Rzeczywiście, owad wi-
doczny na zdjęciu to tygrzyk pa-
skowany, gatunek pająka siecio-
wego z rodziny krzyżakowatych. 
Była to samica, gdyż te osiągają do 
2,5 cm wielkości, natomiast sam-
ce zaledwie 7 mm. Pająk ten swo-
ją nazwę zawdzięcza ubarwieniu 
podobnemu do futra tygrysa. Ty-
grzyk paskowany występuje w Eu-
ropie w strefie umiarkowanej, na-
tomiast w Polsce najliczniej spoty-
kany jest na południu kraju. Nie-
gdyś znajdował się na liście gatun-
ków objętych ochroną prawną w 
Polsce, jednak ze względu na wy-
raźne rozprzestrzenianie się ty-

grzyka w ostatnich 20 latach na te-
renie całego kraju oraz wobec bra-
ku stwierdzenia dla niego zagro-
żeń, został z tej listy usunięty. To, 
że nie jest już chroniony, nie ozna-
cza, że można tak po prostu zabić 
taki „ładny” okaz pająka, jak przy-
znał pan Stanisław, ani przez mo-
ment nie miał wobec pająka złych 
zamiarów, choć niekoniecznie po-
dobało się to jego kobiecie… - Po-
czekałem, aż ten pająk sobie pój-
dzie, dałem mu jeden dzień, gdy-
by jednak nie chciał zniknąć, zła-
pał bym go w słoik i wypuścił na 
polanie. Okazało się jednak, że po 
jednym dniu i nocce, pająka już 
nie było, pozostawił po sobie jedy-
nie sieć na koszu – mówi nasz Czy-
telnik.  

Dziękujemy mieszkańcowi na-
szej gminy za zdjęcie rzadko spo-
tykanego u nas pająka, jednocze-
śnie zachęcamy wszystkich do 
dzielenia się na łamach prasy swo-
imi ciekawymi zdjęciami nietypo-
wych okazów przyrodniczych, nie 
tylko ze świata owadów. 

KR

Pan Stanisław mocno się zdziwił gdy 
wyrzucając rano śmieci ujrzał takiego 
o to pająka

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789



23-25.08.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91 
577

 200
7
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plNAJTANIEJ w okolicy
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III maraton rowerowy mTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego

Ponad 300 kolarzy w wyścigu głównym
W sobotę (20 sierpnia), o godzinie 11:00, rozpoczął się III Maraton Rowerowy MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego. Ponad 300 kolarzy wystartowało w 
wyścigu głównym, a także około 100 kolarzy w zmaganiach Turystów, Juniorów, czy też Rodzin. Kolarskie święto w Nowogardzie zakończyło się po godzi-
nie 17:00 i trzeba przyznać, że impreza zakończyła się dużym sukcesem organizatorów. 

 Maraton rowerowy, który był 
Memoriałem im. Artura Komi-
sarka oraz Pawła Zugaja, cieszył 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem, a uczestnikom nie prze-
szkadzał nawet poranny deszcz. 
Kilka minut po godzinie 11:00, 
zmagania rozpoczęła 47-osobowa 
grupa Kobiet, rywalizujących w 
poszczególnych kategoriach. Pa-
nie pokonały 3 okrążenia, które 
złożyły się na dystans 33 km. Naj-
szybsza była zawodniczka z Ma-
szewa- Monika Graczewska, któ-
ra wymagającą trasę pokonała z 
czasem 1:10:09. Na drugim stop-
niu podium uplasowała się Marta 
Balcerzak z Gorzowa Wlkp., na-
tomiast na 3. miejscu swoją ry-
walizację zakończyła Iwona Ry-
chlewska z Kołobrzegu. Najwy-
żej sklasyfikowaną reprezentant-
ką Nowogardu była Anna Kłos, 
której czas 1:19:16 pozwolił zająć 
7. miejsce w Open Kobiet oraz 3. 
pozycję w swojej kategorii wieko-
wej. Na 17. miejscu w Open upla-
sowała się Ewelina Olszewska, na-
tomiast na 18. pozycji Marlena 
Mikołajczyk. Nowogardzianki ry-
walizowały w kategorii K31-40 i 
zajęły w niej odpowiednio 9. i 10. 

miejsce. Oprócz Anny Kłos, na 
podium w swojej kategorii wieko-
wej uplasowała się również Iwo-
na Pietruszewska, która w prze-
dziale K61 i więcej, wywalczyła 
2. miejsce. Pośród panów to przy-

jezdni zajmowali lokaty w pierw-
szej dziesiątce. Na dystansie 44 
km najszybszy był Paweł Piotro-
wicz ze Szczecina, który trasę po-
konał z czasem 1:24:27. Na dru-
gim miejscu uplasował się Kac-

per Szczepaniak (zawodnik nie 
podał miejscowości, którą repre-
zentuje), z kolei najniższy stopień 
podium wywalczył Rafał Chmiel 
ze Strzelec Krajeńskich. Najwyżej 
sklasyfikowanym reprezentantem 
Nowogardu był Jakub Wielow-
ski, który uzyskał wynik 1:26:03 
i uplasował się na 15. pozycji w 
Open oraz na 7. miejscu w kate-
gorii M0-30. Na miejscu 17 upla-
sował się Arkadiusz Pietruszew-
ski, który w kategorii M41-50 za-
jął 5. pozycję, z kolei Robert Pod-
górski w Open wywalczył 18. po-
zycję, natomiast w M41-50 za-
jął 6. miejsce. Janusz Pietruszew-
ski zwyciężył w kategorii M61-70, 
plasując się m.in. przed Markiem 
Szymańskim któremu przypadło 
2. miejsce. W młodszych grupach, 
które wystartowały, rywalizowa-
li Juniorzy oraz Młodzicy i młod-
si. Pośród Juniorów wygrał Ma-
ciej Raducki z Wysokiej Kamień-

skiej, natomiast na 2. miejscu 
uplasował się Mateusz Walasz-
czyk z Golczewa. Podium uzupeł-
nił kolarz z Nowogardu- Damian 
Teodorczyk. Z kolei najszybszym 
Młodzikiem był Kamil Szymacha 
z Golczewa, który wygrał z Mają 
Wróblewską z Maszewa oraz z Ni-
kolą Wielowską reprezentującą 
Nowogard. W kategorii Turysta 
po emocjonującym finiszu zwy-
ciężył Krzysztof Janicki z Golcze-
wa. Na 2. miejscu uplasował się 
Aleksy Wierzchoń z Nowogardu, 
a podium uzupełnił kolarz z Gol-
czewa- Paweł Janowicz. W rywa-
lizacji CECH-u Nowogard wy-
grał Paweł Dobrzański, przed Se-
bastianem Giejbo oraz Sławomi-
rem Serafinem. Podczas marato-
nu przeprowadzono także wyścig 
rodzinny, złożony z trzyosobo-
wych drużyn, w składzie których 

musiało być jedno dziecko. Naj-
lepszą rodziną był zespół Jarosbi-
ke ze Skwierzyny, który wyprze-
dził na mecie rodzinę Wichłacz 
ze Stargardu, a także zdobywców 
brązowych medali, rodzinę Pie-
truszki z Nowogardu. Gratuluje-

my wszystkim kolarzom swoich 
startów oraz życzymy im popra-
wienia swoich wyników podczas 
IV edycji wyścigu. Przy artykule 
prezentujemy klasyfikację w po-
szczególnych wyścigach. 

KR

III Maraton Rowerowy MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego
Open Mężczyzn (44 km):
1. Paweł Piotrowicz (Szczecin) 1:24:27
2. Kacper Szczepaniak 1:24:28
3. Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie) 1:24:37
4. Sławek Pituch (Bytów) 1:24:37
5. Rafał Jaros (Szczecin) 1:24:37
6. Paweł Szczepaniak (Zwierzyn) 1:24:38
7. Remigiusz Kuźmicki (Szczecin) 1:24:39
8. Zbigniew Kaczała (Szczecin) 1:24:39
9. Robert Suszczynski (Gorzów Wlkp.) 1:24:40
10. Karol Wojtczak (Strzelce Krajeńskie) 1:24:40
…
15. Jakub Wielowski (Nowogard) 1:26:03
…
17. Arkadiusz Pietruszewski (Nowogard) 1:28:04
18. Robert Podgórski (Nowogard) 1:28:07
Open Kobiet (33 km):
1. Monika Graczewska (Maszewo) 1:10:09
2. Marta Balcerzak (Gorzów Wlkp.) 1:10:59
3. Iwona Rychlewska (Kołobrzeg) 1:15:47
4. Jowita Konieczna (Radaczewo) 1:17:36
5. Milena Bogucka (Przęsocin) 1:17:43
6. Joanna Ziemak-Lis (Szczecin) 1:18:29
7. Anna Kłos (Nowogard) 1:19:16
8. Małgorzata Howis (Stargard) 1:20:23
9. Jolanta Gajtkowska (Szczecin) 1:20:30
10. Ewelina Złoczowska (Siadło Dolne) 1:21:57
…
17. Ewelina Olszewska (Nowogard) 1:26:03
18. Marlena Mikołajczyk (Nowogard) 1:26:59
Juniorzy i Młodzicy:
1. Maciej Raducki (Wysoka Kamieńska) 0:20:24
2. Mateusz Walaszczyk (Golczewo) 0:20:24
3. Damian Teodorczyk (Nowogard) 0:22:19
4. Kamil Szymacha (Golczewo) 0:22:22
5. Maja Wróblewska (Maszewo) 0:23:41
6. Nikola Wielowska (Nowogard) 0:23:42
7. Hubert Grygowski (Nowogard) 0:23:42
8. Jacek Fecak (Nowogard) 0:23:42
9. Miłosz Kowalczyk (Nowogard) 0:24:09
10. Olaf Szyszka (Nowogard) 0:24:12
Turysta:
1. Krzysztof Janicki (Golczewo) 0:29:23
2. Aleksy Wierzchoń (Nowogard) 0:29:25
3. Paweł Janowicz (Golczewo) 0:29:33
4. Marek Lipiński (Nowogard) 0:29:44
5. Sebastian Orłowski (Nowogard) 0:30:22
CECH Nowogard:
1. Paweł Dobrzański (Nowogard) 0:32:27
2. Sebastian Giejbo (Nowogard) 0:33:21
3. Sławomir Serafin (Nowogard) 0:34:05
4. Mirosław Morawski (Nowogard) 0:34:23
5. Jan Smolira (Nowogard) 0:35:56
Rodzina:
1. Jarosbike (Skwierzyna) 0:15:38
2. Wichłacz (Stargard) 0:19:44
3. Pietruszki (Nowogard) 0:19:45
4. Ślepaczek (Nowogard) 0:21:40
5. Machoccy (Nowogard) 0:22:35

Głównemu wyścigowi towarzyszył m.in. start Juniorów i Młodzików. Na pierwszym 
planie z nr 506 Damian Teodorczyk, który w tym przedziale wiekowym zajął 3. 
miejsce

Na zdjęciu Jakub Wielowski, ktory uzyskał najlepszy czas pośród kolarzy z Nowo-
gardu

Panie kilka minut po godzinie 11-00 rozpoczęły swoim startem III Maraton Rowero-
wy MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego
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Pomorzanin gromi przed własną publicznością

Hattrick Rafała Listkiewicza
W sobotę (20 sierpnia), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina podejmowali Zootechnik Kołbacz. Gospodarze szybko bo 
już po pierwszych 8 minutach prowadzili 2:0, jeszcze przed przerwą dołożyli kolejne dwa trafienia i było po meczu. Klasycznego hattricka ustrzelił Rafał 
Listkiewicz, który do trzech goli dorzucił również asystę.  

Pomorzanin Nowogard – Zootechnik Kołbacz 5:0 (4:0)
Gole: ‘6 min. Rafał Listkiewicz, ‘8 min. Rafał Listkiewicz, ’23 min. Konrad Adamek, ’38 min. Rafał Listkiewicz, ’56 min. Damian Kosior
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Gracjan Wnuczyński, Paweł Królik (Grzegorz Skrzecz), Fernando Maia Batista (Maciej Grzejszczak) – Adam 

Mańka, Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski, Maciej Dobrowolski (c) (Natan Wnuczyński), Konrad Adamek (Dawid Kurek) – Rafał Listkiewicz. 

W składzie zabrakło kapitana 
Marcina Skórniewskiego, dlatego 
opaskę przejął Maciej Dobrowol-
ski, a na środku obrony został usta-
wiony Gracjan Wnuczyński. Go-
ście z Kołbacza nerwowo weszli w 
ten mecz i już na samym począt-
ku po dwóch poważnych błędach, 
zostali skarceni przez gospodarzy. 
Najpierw w 6. minucie goście wy-
bijali futbolówkę po rzucie wol-
nym spod własnego pola karnego. 
Piłka trafiła w środek pola do Gra-
cjana Wnuczyńskiego, który po-
dał do Kamila Lewandowskiego. 
Pomocnik Pomorzanina przepro-
wadził samotny rajd, rozpoczyna-
jąc swój bieg na 30 metrze, minął 
trzech rywali i powędrował z fut-
bolówką w pole karne. Będąc już 
przy linii końcowej boiska, Ka-
mil Lewandowski zagrał wzdłuż 
pola karnego do Rafała Listkiewi-
cza. Piłka nie miała prawa dojść 
do napastnika z Nowogardu, gdyż 
na jej linii lotu stało dwóch obroń-
ców gości, którzy jednak popełni-
li dziecinne błędy, przez co List-
kiewicz mógł wepchnąć futbo-
lówkę do bramki z najbliższej od-
ległości. Goście nie zdążyli otrzą-
snąć się po stracie gola, a już było 
2:0. W 8. minucie obrońca z Koł-
bacza przyjął piłkę na połowie bo-
iska, dobrze naciskał go Rafał List-
kiewicz, który odebrał rywalo-
wi futbolówkę i przez 30 metrów 
biegł sam do bramki gości. Do-
kładny strzał po ziemi obok bez-

radnego bramkarza dał nowogar-
dzianom drugiego gola. Do słabej 
gry defensywy przyjezdnych do-
łączyła jeszcze fatalna dyspozycja 
bramkarza, który przy najłatwiej-
szych uderzeniach popełniał błę-
dy. W 23. minucie Pomorzanin 
rozegrał piękną akcję, najpierw 
Fernando zagrał na lewe skrzy-
dło do Listkiewicza, który wpadł 
w pole karne i był sam na sam z 

bramkarzem, napastnik Pomorza-
nina nie miał jednak zamiaru za-
grać egoistycznie i podał na drugą 
stronę pola karnego do nabiegają-
cego Konrada Adamka, któremu 
pozostało wpakować piłkę do pu-
stej bramki. To był już nokaut, ale 

wobec fatalnie grających rywali, 
nowogardzianie walczyli o kolej-
ne bramki. W 29. minucie dwój-
kową akcję na jeden kontakt ro-
zegrali Maciej Dobrowolski i Ra-
fał Listkiewicz, który uderzył z 16 
metrów, jednak piłka poszybowa-
ła nad poprzeczką. W 36. minucie 
boisko z urazem opuścił strzelec 
trzeciego gola- Konrad Adamek, a 
w jego miejsce na placu gry poja-
wił się Dawid Kurek. Już dwie mi-
nuty po tej zmianie, Kurek otrzy-
mał idealne podanie z głębi pola 
na prawe skrzydło. Pomocnik Po-
morzanina korzystając ze swo-
jej szybkości zgubił całą defensy-
wę rywali i biegł sam w kierunku 
bramki gości, jednak w decydu-
jącym momencie nie zdecydował 
się na strzał i dograł na lewą stro-
nę do Rafała Listkiewicza, który 
tak jak Adamek przy trzecim golu, 
trafił do pustej bramki gości. Pił-
karze Zootechnika byli tego dnia 
w fatalnej dyspozycji i jakby tego 
było mało, sami sobie jeszcze bar-
dziej utrudnili swoją sytuację. W 
doliczonym czasie pierwszej poło-
wy, jeden z zawodników przyjezd-
nych otrzymał drugą żółtą kartkę 
i osłabił swój zespół. Dodajmy, że 
w pierwszej połowie Kołbacz od-
dał tylko jeden strzał, który poszy-
bował daleko od bramki strzeżo-
nej przez Michała Piątkowskiego. 

W drugiej części gry tem-
po spadło i nie było już tak dużo 
podbramkowych okazji dla go-

spodarzy. Nowogardzianie chcie-
li najwyraźniej dograć ten mecz 
do końca, jak najmniejszym na-
kładem sił, a rywale ambitnie 
walczyli o gola honorowego, jed-
nak nie potrafili oddać celnego 
strzału. W 56. minucie nowogar-
dzianie dograli piłkę z rzutu wol-
nego w pole karne, tam obrońca 
gości wykopał futbolówkę, jed-
nak wprost pod nogi ustawione-
go na szesnastce Damiana Kosio-
ra, który ze stoickim spokojem 
bardzo ładnie przymierzył, a fut-
bolówka po technicznym strzale 
po ziemi wpadła tuż przy słupku 
bramki rywali. Tym samym Ko-
sior ustalił wynik tego meczu na 
5:0 dla gospodarzy. Wynik powi-
nien być wyższy, choćby po ak-

cji z 63. minuty, gdy Dawid Ku-
rek ładnym podaniem urucho-
mił na prawym skrzydle Rafała 
Listkiewicza, który będąc sam na 
sam z bramkarzem wystawił pił-
kę jak na tacy do niepilnowanego 
Kamila Lewandowskiego, nieste-
ty pomocnik Pomorzanina strze-
lając do pustej bramki trafił w po-
przeczkę. Pomorzanin dopisuje 
sobie kolejne trzy punkty i obec-
nie zajmuje 5. miejsce w ligowej 
tabeli. W 3. kolejce nowogardzia-
nie pojadą do Świnoujścia, gdzie 
mecz z Flotą da nam odpowiedź 
na to, jak silny w tym sezonie jest 
nowogardzki zespół. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
2. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Sarmata Dobra  2:2
Iskierka Szczecin – Promień Mosty  9:1
Tanowia Tanowo – Flota Świnoujście  1:5
Błękitni Trzygłów – Orzeł Łożnica  5:1
Odrzanka Radziszewo – Masovia Maszewo 4:6
Pomorzanin Nowogard – Zootechnik Kołbacz 5:0
Sparta Gryfice – Pomorzanin Krąpiel  0:1
Wicher Brojce – Mewa Resko   2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskierka Szczecin 2 6 13 2 2 0 0
2 Flota Świnoujście 2 6 9 1 2 0 0
3 Masovia Maszewo 2 6 12 5 2 0 0
4 Błękitni Trzygłów 2 6 9 2 2 0 0
5 Pomorzanin Nowogard 2 6 7 1 2 0 0
6 Wicher Brojce 2 6 5 1 2 0 0
7 Pomorzanin Krąpiel 2 3 2 3 1 0 1
8 Tanowia Tanowo 2 3 4 7 1 0 1
9 Orzeł Łożnica 2 3 3 6 1 0 1
10 Sarmata Dobra 2 1 3 4 0 1 1
11 Ehrle Dobra Szczecińska 2 1 3 6 0 1 1
12 Odrzanka Radziszewo 2 0 5 8 0 0 2
13 Mewa Resko 2 0 1 6 0 0 2
14 Sparta Gryfice 2 0 0 5 0 0 2
15 Zootechnik Kołbacz 2 0 2 8 0 0 2
16 Promień Mosty 2 0 2 15 0 0 2

Dominik Wawrzyniak dwoił się i troił w środku pola, często kreując okazje dla swoich kolegów

Piłkarze Pomorzanina pięć razy mieli okazję do radości ze strzelenia bramki

Rafał Listkiewicz rozegrał świetne spo-
tkanie. Napastnik Pomorzanian strzelił 
trzy gole oraz zaliczył asystę
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044

Poszukuję opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat. 
Praca ok. 8 km. od Nowogardu. 

Tel. 696 446 744

Poszukuję pani 
do sprzątania domu 

2 razy w tygodniu. 
Poza Nowogardem.

Tel. 696 446 744.

OGŁOSZeNIe OGŁOSZeNIe

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydatów na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres:  ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard 
bądź drogą elektroniczną na adres:  rudnicki@toyota-pewneauto.pl.

Wszelkie pytania można uzyskać pod numerem telefonu 501 374 789

- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza samochodowego,
- lakiernik samochodowy,
- pomocnik lakiernika samochodowego
- doradca serwisowy.

Pomorzanin ma swoją Akademię Piłkarską

Zapraszamy na treningi
W połowie sierpnia b.r., Pomorzanin Nowogard oficjalnie utworzył w klubie Akademię 
Piłkarską, która szkolić będzie młodych piłkarzy w wieku od 5 do 12 lat. To z pewnością 
krok na przód, który może zaowocować w przyszłości. 

Jak poinformował redakcję 
DN prezes Marcin Skórniewski, 
taka akademia musiała w końcu 
powstać na terenie Nowogardu, 
gdyż działa na korzyść dla roz-
woju piłki nożnej w naszym mie-
ście. -  Kolejnym krokiem w roz-
woju sekcji piłki nożnej Pomorza-
nina jest powstanie Akademii Pił-
karskiej, która obejmuje najmłod-
sze roczniki, takie jak: młodzik, or-
lik, żak i skrzat. Akademia piłkar-
ska to wizja i pasja reszta to tyl-
ko ciężka praca. Akademia to do-
datkowe grupy wiekowe, które pod 
okiem naszych doświadczonych 
trenerów będą budować przy-
szłość nowogardzkiej piłki. Waż-
nym elementem będą też rodzice 
którzy są podstawą idealnego roz-

woju dziecka tak na płaszczyźnie 
intelektualnej jak i ruchowej. Już 
od pierwszych dni naszym zawod-
nikom przekazywane będą zasa-
dy fair play oraz wzajemnego po-
szanowania – mówi Marcin Skór-
niewski. Jak zapewnia prezes, roz-
wojem młodych piłkarzy zajmą 
się trenerzy posiadający licencję 
UEFA B, ale wciąż systematycz-
nie podnoszący swoje kwalifika-
cje. Mowa tu o Anicie Piotrow-
skiej oraz Pawle Błaszczyku. Nie 
są to osoby anonimowe dla kibi-
ców Pomorzanina. Paweł Błasz-
czyk z powodzeniem trenuje ko-
biecą drużynę Pomorzanina, od 
pierwszych dni jej istnienia. Z ko-
lei Anita Piotrowska to niezwy-
kle doświadczona piłkarka, która 

trenowała w najlepszych polskich 
klubach, a obecnie bryluje na bo-
iskach III Ligi Kobiet. Anita Pio-
trowska i Paweł Błaszczyk będą 
koordynować przedsięwzięcie ja-
kim jest Akademia Piłkarska Po-
morzanina. Anita Piotrowska do-
stanie grupy starszych piłkarzy, 
z roczników: 2004, 2005, 2006, 
2007. Natomiast Paweł Błasz-
czyk pracował będzie z najmłod-
szymi, czyli z rocznikami: 2008, 
2009, 2010, 2011. Wierzymy, że za 
kilka lat będzie można dostrzec 
pierwsze efekty pracy wymienio-
nych trenerów. Zachęcamy rów-
nież wszystkich rodziców do tego, 
aby przyprowadzali swoje pocie-
chy na treningi do Akademii Pił-
karskiej Pomorzanina. 

KR
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w sierpniu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Oddam 
kanapę i łóżko w dobrym stanie 

 tel 695-144-374

Hurtownia materiałów 
Budowlanych „Budmat”

SPrZeDA 
OkAZYJNIe I TANIO 

całe II piętro „biurowiec” 
po byłym G.S. 

ul. Bohaterów Warszawy 34 
powierzchnia 256 m2, 

indywidualne ogrzewanie  
i oświetlenie, 2 toalety, idealne  

na działalność gospodarczą.
Tel. 91 39 22 071, 

694 440 204, 604 183 160

NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
z garażem w Nowogardzie. Tanio. 
600 177 163

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta.  697 999 578

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 66 25 68 916

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
o pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 55 88 
39, 690 004 368

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub 
zamienie na trzy. 691 206 454

• Sprzedam ogródek działkowy na 
Osiedlu Bema. Tel. 513 236 499

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa 
pomieszczenia, korytarz) plus to-
aleta w budynku ul. Boh. Warsza-
wy 34 II piętro (dawny G.S.) cena 
za m kw. 2200 zł tel. 604183160

• Sprzedam lub wynajmę dom jed-
norodzinny blisko centrum 150m2.

Atrakcyjna cena. Tel. 601 587 438 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe.
Tel.517 503 673

• Do wynajęcia mieszkanie / mile 
widziana Firma wystawiamy f-ry 
VAT. Tel.603 705 670, 693 344 
694.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie.
tel.697 434 177.

• SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojo-
we,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 
833 074.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, po kapitalnym remoncie - jak 
nowe. Tel.721 157 443.

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy Asnyka. Tel. 884 000 435.

• Do wynajęcia domek jednoro-
dzinny. Tel. 607 289 286.

• OD 15-IX 2016 r wynajmę ume-
blowaną kawalerkę. Tel. 668 289 
708.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
do II piętra.Tel. 663 695 260, 531 
844 996.

• Kupię kawalerkę.Tel. 531 844 996.

• SPRZEDAM Dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie.Tel. 608 853 
710.

• SPRZEDAM mieszkanie 3 poko-
jowe w Krzemiennej.Tel. 721 402 
325.

• SPRZEDAM mieszkanie w bloku - 
Grzęzno, I piętro 53,61 m , 2 poko-
je.Cena do uzgodnienia. Tel. 600 
695 151

• Garaż do wynajęcia ul: ogrodowa 
1.Tel.882182143.

• SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojo-
we.Tel.668151516,608626696.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
ul;Armii Krajowej.Tel.697720406.

• SPRZEDAM mieszkanie w centrum 
Nowogardu , trzy pokojowe, III 
piętro, ul: Bankowa.

• Tel.785028118.

• Emeryt lat 67 samotny poszuku-
je pokoju w mieście lub na wsi.
Tel.669443486.

• ½ domu w Grabinie k. Nowogardu 
– wynajmę. Tel. 513 561 195

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29m2 w budynku czterorodzin-
nymw Nowogardzie. Bez pośredni-
ków. 664 457 879, 517 932 281

• Kupię działkę budowlaną do 12 
arów w Nowogardzie (część za-
chodnia). 606 891 535

mOTOrYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

• Sprzedam autko bez prawa jaz-
dy AIXMAN – 1999r., 4kw. Cena do 
uzgodnienia. 693 985 698

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 r17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340 

rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach . 782 
036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Usługi koszenia BIZONEM + siecz-
karnia. Tel. 782 490 930

• Sprzedam pług obracany trzyski-
bowy do C-360. Tel. 607 580 172 

• Sprzedam kaczki białe i gęsi, moż-
liwość dowozu. Tel. 726 977 283 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Maliny sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam kozy, owce i cielaki. Tel. 
603 541 286

• Sorzedam kury – nioski 1 rok. Ta-
nio. 724 049 451

• Sprzedam 4 skiby Kewerland. 
Cena 2800 zł do uzgodnienia. Tel. 
724 049 451

• Sprzedam pług KVERNELAND ob-
racany, czteroskibowy, 16’’. Tel. 695 
026 023 

 USŁUGI

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWA-
NÓW, WYkŁADZIN, TAPICerkI 
meBlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ 
SkÓrZANeJ mATerIAŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIANeJ / lANOlI-
NĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

• CZYSZCZENIE –TAPICERKI W 
DOMU I SAMOCHODZIE.rOmTeX.
TANIO. Tel.668151516.

•	 TrANSPOrT-PrZePrOWADZkI.
Tel.665720037.

•	 kompleksowe wykań-
czanie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnianie 
ziemi, koszenie trawy i żywo-
płotu , i innbe prace ogrodowe. 
Tel.500789687.

PrACA

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Kontakt: 603 948 214, 663 161 
899

• Szukam mężczyzny w wieku 25-
55 lat do pracy, prawo jazdy kat. B. 
Tel. 91 39 20 577, asfurmanczyk@
poczta.onet.pl

• NZOZ zatrudni pielęgniarkę me-
dycyny szkolnej. Tel. 600 931 014 

•	 Spawacza mIG niekoniecznie 
z uprawnieninami zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 503 
032 234 

•	 Do montażu konstrukcji sta-
lowych, kilku pracowników, 
współpraca okresowa lub na 
dłużej. 503 032 234 

•	 Zatrudnimy pracownika biuro-
wego - znajomość podstaw księ-
gowości mile widziana tel. 91 39 
25 275

• Poszukuje do opieki nad osobą star-
szą, schorowaną. 667 86 00 80 

• Przyjmę do pracy opiekun-
kę na weekendy /do pana/.
Tel.724348596.

•	 Zatrudnię montażystę stolarki 
okiennej. Tel. 501 228 114

• Zatrudnię murarzy i pomocników.
Tel.508290657.

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Atrakcyjne zarobki.
Tel:601085199.

• Zatrudnię pracownika na Fermę 
drobiu. Dobre warunki płacowe i 
mieszkaniowe. Tel.511731352.

• Poszukuję opiekunki do dziecka / 
Zaprowadzanie i przyprowadza-
nie 7 latka ze szkoły Nr 1 w Nowo-
gardzie./Tel ; 667255188.

• Poszukuje osoby do opieki do 
dwójki starszych osób na terenie 
Nowogardu. 667 966 644

INNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

• Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

• Owczarek niemiecki, długowłosy-
,czarnopodpalany,czujny, ładny. 
91 39 21 828

• Sprzedam drzewo opałowe olchę 
grubą. 607 580 172 

• Sprzedam pszczoły, leżak wielko-
polski. Tel. 783 279 187

• Sprzedam domek holenderski wy-
miary 8m dł 2,80 szerokości, wy-
posażenie salon z aneksem ku-
chennym, łazienka z prysznicem, 
WC, pokoik dziecinny, stan bardzo 
dobry. 669 432 236, 698 726 963 

• Sprzedam szafę narożną, regał, 
komodę, fotel rozkładany jedno-
osobowy. Tel. 607 994 804 

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna 
najniższe ceny w województwie 
zachodniopomorskim. Transport 
gratis. 721 668 245 

• Sprzedam pianino Białoruś, Cena 
700 zł. 600 626 268 

• STARE SAMOCHODY, MOTOCY-
KLE, ROWERY I LITERATURĘ KUPIĘ. 
600 182 682 

• Drewno opałowe. Tel. 506 232 860

• Sprzedam Laptop TOSHIBA SATE-
LITE A 135-S7406, 320 GB + dodat-
ki. Tel. 501151723

• Szkółka w Karsku poleca b.duży 
wybór drzew owocowych z owo-
cami. Tuje – szmaragd 0,70 cm. po 
10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 W nocy z dnia z 17 na 18 sierp-
nia z placu budowy w miejsco-
wości kars skradziono narzę-
dzia m.in.: AGreGAT – HON-
DA, SPAWArkA INWeNTOrO-
WA rIPer, PIŁA elekTrYCZNA 
BlACk DeCker, mOTOWIer-
TArkA HITAHI, mOTOWIerTAr-
kA DeWAlT, SZlIFIerkA kĄTO-
WA mAC AllISTer, SZlIFIerkA 
kĄTOWA BlACk DeCker, WIer-
TArkA BlACk DeCker, ZeSTAW 
klUCZY NASADOWYCH kO-
WAl, DWIe SkrZYNkI NArZĘ-
DZIOWe. Za pomoc w odnale-
zieniu oferuje nagrodę w wy-
sokości 1000 zł. Informacje pod 
numerem 725 047 526, 603 339 
358 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

klaudia Stefańska, rafał kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Rada parafialna w Olchowie 

zleci ocieplenie 
sufitu w kościele 

Tel. 607 421 004 lub 
881 061 928
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

k S e r O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

echa letnich imprez: Nowogardzianie na festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie

Bitwa w strugach deszczu, woskowe tabliczki i dziegieć...
W dniach od 5 do 7 sierpnia w Wolinie odbył się XXII Festiwal Słowian i Wikingów. Jak każdego roku do Wolina zjechało kilka tysięcy odtwórców wcze-
snego średniowiecza z kilkudziesięciu krajów. Ponownie Wyspa Ostrów na rzece Dziwnie zamieniła się w prawdziwą osadę pełną Wikingów i Słowian – 
wojów, rzemieślników, kupców i artystów.

Dla odwiedzających przygoto-
wano liczne atrakcje: pokazy śre-
dniowiecznych rzemiosł, m.in.: 
garncarstwa, bednarstwa, ko-
walstwa, złotnictwa-jubilerstwa, 
szewstwa-skórnictwa, burszty-
niarstwa, snycerstwa, rogownic-
twa, wikliniarstwa, mennictwa i 
innych.

Były też pokazy uzbrojenia 
średniowiecznego wojownika z 
możliwością przymierzenia nie-
których jego elementów, a bar-
dziej wytrwali mogli spróbować 
swoich sił w walce.

Organizatorzy przygotowa-
li również stanowiska strzelania 
z łuku, rzucania oszczepem pre-
zentację i degustację średnio-
wiecznych przysmaków oraz 
plac zabaw dla najmłodszych.

Wielu turystów przyciągnę-
ła także strefa czytania – miej-
sce, w którym można było zapo-
znać się z różnymi publikacjami 
oraz spotkać ich autorów, takich 
jak m.in. Łukasz Malinowski – 
„Skald”, Jakub Morawiec, Łukasz 
Neubauer – „Sagi islandzkie”, 
Magdalena Zawadzka-Sołtysek 
– „Gra Bogów”, Hanna Lis, Pa-
weł Lis – „Kuchnia Słowian, czy-
li o poszukiwaniu dawnych sma-
ków” czy Władysław Jan Grabski 
– „Saga o jarlu Broniszu”.  

Podczas festiwalu uczestni-

cy mogli również bawić się przy 
muzyce zespołów nie tylko z kra-
ju, ale również ze Szwecji, Wę-
gier i Rosji. Zagrali więc m.in. 
Gędźba, Kalabalik, Ęzibaba, Sze-
dinek, Dziwoludy czy Idisi.

Średniowieczny laptop
Jednym z odtwórców wczesne-

go średniowiecza jest Kastuś Szy-
dłowski, który odwiedzającym w 
tych dniach woliński Ostrów po-
kazywał, jak wyrabiało się wo-
skowe tabliczki do pisania. Skła-
dają się one z deski, w niecce któ-
rej znajduje się cienka warstwa 
ściętego wosku oraz równego 
jej rozmiarom wieczka, co spra-
wia, że te tabliczki przypominały 
nieco wyglądem dzisiejsze lap-
topy. - Bardzo często tych tabli-
czek używali ludzie zamożniejsi, 
kupcy, fachowcy. Tabliczka wo-
skowa była ówczesnym materia-
łem piśmienniczym – tłumaczy 
Kastuś Szydłowski - Na wosku 
pisało się tekst i w każdej chwi-
li można było go zmazać. Wosk 
miał jeszcze jedną zaletę, gdyż 
zapis na nim mógł przetrwać 
setki, nawet tysiące lat. Tak więc 
zamykana tabliczka służyła rów-
nież np. do zapisów testamen-
towych. Wosk jako materiał pi-
śmienniczy stosowany był jesz-
cze pod koniec epoki brązu, naj-
pierw na terenach Mezopota-

mii. Następnie używali go Etru-
skowie, Rzymianie, Grecy. W 
naszym kraju znajdowane były, 
m.in. w Szczecinie, w okolicach 
Poznania, Gniezna czy Biskupi-
na, rylce z X w. do pisania na ta-
kich tabliczkach - tak więc w ta-
kich miejscach gdzie tworzyła 
się państwowość, funkcjonowała 
biurokracja. Natomiast jeśli cho-
dzi o same tabliczki, to najbar-
dziej znane są znaleziska z Elblą-
ga. Niedawno taka tabliczka zna-
leziona została także we Wrocła-
wiu. Zaś co do samego ich wy-
robu, to wygląda on następują-
co; deseczka, na której robi się 
tabliczkę jest grubości do cen-
tymetra, trzeba w niej wydrążyć 
dwumilimetrową nieckę i wy-
pełnić płynnym woskiem. Naj-
popularniejszym kolorem wo-
sku był czarny, ponieważ był naj-
bardziej praktyczny. Uzyskiwało 
się go za pomocą sadzy, węgla 
drzewnego lub dziegciu – mówi 
Kastuś Szydłowski.

… i jeszcze trochę dziegciu
Niemałą uwagę turystów w 

trakcie festiwalu przyciągnęli 
również wczesnośredniowiecz-
ni wytwórcy dziegciu. Jednym 
z nich jest Dawid Suszczyński z 
Białegostoku - Na tym festiwa-
lu pokazujemy jak wyrabia się 
dziegieć, który jest smołą drzew-
ną. Wyrób polega na tym, że do 
naczynia wkłada się korę brzo-

zy, gdyż dziegieć jest właśnie z 
tego gatunku drzewa. Następnie 
to naczynie oklejamy gliną, żeby 
nastąpiło wypalanie beztlenowe. 
Całość wkładamy z kolei do spe-
cjalnie wykopanego dołu, i roz-
palamy w nim ognisko. Dół słu-
ży do tego, by zachować opty-
malną, równomierną tempera-
turę, tak aby naczynie nie pę-
kło, bo glina nie lubi zmiennych 
temperatur. Po kilku godzinach 
z jednego naczynia podczas spa-
lania beztlenowego, do drugiego 
nieco mniejszego naczynia, wy-
cieka dziegieć. Trzeba tutaj pod-
kreślić fakt, iż ma on właściwo-
ści zdrowotne, np. na infekcje 
skóry, grzybice. Jest bardzo sku-
teczny. W średniowieczu dzie-

gieć był używany na  wiele więk-
szą skalę. Stosowano go m.in. do 
impregnacji drewna łodzi. Ale 
również dzisiaj ma on wiele za-
stosowań, bo w aptekach można 
dostać mydło dziegciowe, sma-
ruje się nim także końskie kopy-
ta, żeby się mocno nie niszczyły 
– mówi Dawid Suszczyński. 

Wikingowie i Słowianie zno-
wu dostarczyli nam niezapo-
mnianych wrażeń oraz wiedzy o 
życiu we wczesnym średniowie-
czu. Festiwal dobiegł końca. Ale 
już za rok Wolin ponownie zaroi 
się rekonstruktorami tego fascy-
nującego okresu naszej historii. 

Piotr Słomski

I tym razem bitwa wikińskich i słowiańskich wojów była nie na żarty. W strugach 
deszczu starły się wojska Bolesława Krzywoustego i księcia Warcisława. Wolin  
przez najbliższy rok będzie wolny od najazdów

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

poszukuje kandydatów 
na stanowisko

KASJER - DORADCA KLIENTA
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

e-mail: jaroslaw.solecki@bzwbk.pl
lub osobiście w placówce ul. Bankowa 3F, Nowogard

Więcej informacji 
tel. 91 391 03 78

OGŁOSZeNIe
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Organicznych:
• NPK Gärrest
  - nawóz w formie płynnej 
    pochodzenia roślinnego
  - 6kg-N, 3kg-P, 3kg-K
  - najtańszy azot na rynku
• NPK Humus
  - nawóz w formie stałej 
    pochodzenia roślinnego
  - 8kg-N, 6kg-P, 6kg-K
  - duża zawartość próchnicy oraz 
    dobra przyswajalność do gleby 
  - lepszy niż obornik odzwierzęcy

Farma Redło Sp. z o.o. 
Redło 13 • 72-221 Osina

Całoroczny skup zbóż !

Możliwość rozliczenia się kompensatą za zboża BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!!!

Wapno:
- kopalniane wapno magnezowe
- 23% tlenek wapnia i 12% tlenek magnezu
- natychmiastowy termin realizacji

ASL- roztwór 
siarczano-amonowy:
- 8% azot całkowity (80 kg w tonie)
- 9% siarki siarczanowej (90 kg w tonie)

Pasza dla zwierząt Cattles Best:
- pasza pochodzenia roślinnego
- idealna dla krów i trzody chlewnej

Kontakt: Regionalny Przedstawiciel Handlowy:
Waldemar Grutkowski, Tel. + 48 600 374 274

Sprzedaż nawozów 

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

A3.1.P.d/o

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMAREKLAMA

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Dlaczego ludzie stąd wieją? • W sobotę Gminne Dożynki • Wywiad z M. Zajączkowską

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Wynajmę
pomieszczenia

magazynowe i biurowe
(blisko centrum)

tel. 601 544 530

WYNAJMĘ STANOWISKO 
DLA FRYZJERA 

W CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

TEL 570-645-440

Tragedia  
w nowogardzkim 
szpitalu 

Zmarła  
po urodzeniu 
dziecka
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

W skrócie

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie na te 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 
91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
• Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

Tel. 732 989 835 
• Sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 

Tel. 603229081.
• Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-

gard. Tel. 602365812.
• Zakupię  książki w dobrym stanie do III klasy Gimnazjum Nr 2 w 

Nowogardzie. Tel. 783 787 380.

Masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 

 513 088 309 
 91 392 21 65

W minionych dniach wyburzono pomieszczenie byłej kotłowni znaj-
dującej się przy osiedlu na Bankowej od strony łącznika z ulicą Dworco-
wą. Mają tutaj powstać nowe parkingi, a teren wokół bloków w końcu 
będzie uporządkowany. Inwestycję prowadzi SM „Gardno”.

W czwartek nad ranem, nieznany kierowca ściął betonowy słup ener-
getyczny przy ulicy Wojska Polskiego, a następnie zbiegł z miejsca zda-
rzenia. Zniszczony słup przed upadkiem chroniły tylko naprężone prze-
wody elektryczne. Okoliczni mieszkańcy czując się zagrożeni, przez kil-
ka godzin alarmowali o sprawie odpowiednie służby. Dopiero o godz. 
14:30 przyjechała ekipa z Enei i rozpoczęła remont słupa. - To cud, że 
to tego czasu słup się nie przewrócił - mówią nam mieszkańcy ul.Woj-
ska Polskiego. 

PUWiS naprawia i remontuje 

Pracowali całą noc
Ekipa remontowa PUWiS przez całą noc usuwała awarię zasuwy, do jakiej doszło przy prze-
jeździe kolejowym przy ul. 700-lecia. Podczas prac konieczne było odcięcie dopływu wody, 
płynącej do okolicznych budynków.

Prace rozpoczęły się w środę o 
godz. 21:00 i polegały na wymia-
nie pękniętej zasuwy, z której są-
czyła się woda.  Do awarii doszło 
co prawda kilka dni temu, jed-
nak trzeba było poczekać na do-
stawę części. Roboty nie były ła-
twe. Trzeba było zrobić odkrywkę 
w ulicy, następnie wstawić nową 
zasuwę i studzienkę w wodociąg 
o średnicy 200 mm. Niestety ko-
nieczne było wyłączenie dopływu 
wody na czas prac, stąd też zde-
cydowano się na roboty w godzi-
nach nocnych, kiedy pobór wody 
jest najmniejszy. Ciśnienie w ru-
rach wróciło po 5 nad ranem, kie-
dy roboty zostały zakończone. W 
ciągu najbliższych kilku dni, PU-
WiS przywróci też nawierzchnię 
drogi w miejscu usuwania awarii 
do stanu poprzedniego. 

Warto dodać, że przy okazji wy-
miany zasuwy przy przejeździe 
kolejowym, korzystając z wyłą-
czonego dopływu wody, wymie-
niono także tą przy skrzyżowaniu 
ulicy 700-lecia z Bankową. W tym 
celu jeszcze w dzień pracownicy 
PUWiS odkryli to miejsce,  by  już 
nocą mniej hałasować i sprawniej 
przeprowadzić całą wymianę. 

MS

Ekipa remontowa dokopuje się do pęknietej zasuwy przy przejeździe kolejowym.

Ekipa PUWiS odkrywa zasuwę przy skrzyżowaniu ulic Bankowej z 700-lecia, by w 
nocy wymienić część na nową.

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, wyburzono jeden z pawilo-
nów stojących na tzw. podkowie, przy ul. Warszawskiej. W ostatnich 
dniach rozpoczęto przygotowanie terenu pod przyszłą budowę. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że powstanie tu niewielki, murowany pawilon handlo-
wy.
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KOMUNIKAT
Burmistrza Nowogardu

z dnia 22 sierpnia 2016roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

w sprawie lokalizacji pawilonu handlowego
na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema)

w   Nowogardzie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniach 29 sierpnia do 3 września 2016 
roku na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie zostaną przeprowadzone 
konsultacje społeczne w sprawie  lokalizacji pawilonu handlowego na terenie osiedla                                        
nr  3 (osiedle Bema) w Nowogardzie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez upoważnionych przez Urząd Miejski w No-
wogardzie ankieterów, którzy będą posiadać stosowny identyfikator.

   HARMONOGRAM PRACY ANKIETERÓW

Lp Termin konultacji Nazwa ulic Godziny pracy 
ankieterów

1 29 sierpnia 2016 roku
Norwida, Wybickiego, 
Staszica ,Gen Bema od 
nr 1 do nr 17 

17 -20

2 30 sierpnia 2016 roku Gen. Bema od nr 18 do 
nr 29 17 - 20

3 31 sierpnia 2016 roku Gen. Bema od nr 30 do 
36 17-20

4 1 września  2016 roku
Gen. Bema od nr 37  
do 53, Leśna od nr 1 
do 3

17-20

5 2 września 2016 roku Leśna od nr 4 do 6a 17-20

6 3 września 2016 roku Leśna od nr 6A do 12 10-16

Szanowni Państwo, zachęcam do udziału w konsultacjach. Państwa zdanie w tej sprawie 
będzie podstawą mojego stanowiska w tej sprawie.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

OSIEDLE BEMA

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard
6 lat temu startując na urząd Burmistrza Nowo-

gardu deklarowałem, że za mojej kadencji nie po-
wstanie na terenie gminy Nowogard żaden mar-
ket. Słowa danego dotrzymałem, bowiem w ka-
dencji 2010-2014 żaden market na terenie naszej 
gminy nie rozpoczął działalności. Swoje stanowi-
sko w tej sprawie wyrażałem w trosce o naszych 
przedsiębiorców - handlowców i miejsca pracy 
przez nich tworzone.

W 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie wpłynął wniosek inwestora o wydanie 
warunków zabudowy dla planowanej inwestycji 
budowy pawilonu handlowego (marketu) na ul. 
Generała Bema. W maju 2014 roku wydałem w 
tej sprawie decyzję odmowną, która wskutek od-
wołania złożonego przez inwestora została uchy-
lona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Szczecinie (organ wyższego stopnia). We wrze-
śniu 2015 ponownie wydałem decyzję odmawia-
jącą ustalenia warunków zabudowy dla plano-
wanej inwestycji - budowa pawilonu handlowe-
go (marketu) na osiedlu Bema w Nowogardzie. 
Ta decyzja również została uchylona przez organ 
odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Szczecinie.

Niestety, jak wynika z powyższego, dwukrotnie 
moje decyzje w sprawie odmowy wydania wa-
runków zabudowy pawilonu handlowego (mar-
ketu) zostały uchylone. Może to w konsekwen-
cji rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą 
po stronie gminy, a w takim przypadku zapłaci-
my wszyscy.

Na kwestie lokalizacji marketu na osiedlu 

Bema muszę patrzeć ze wszystkich stron, dlate-

go z uwagą słucham argumentów wszystkich za-

interesowanych: mieszkańców, przedsiębiorców i 

szukam właściwego rozwiązania.
W związku z zaistniałą sytuacją, mój zastęp-

ca Krzysztof Kolibski oraz kierownik Wydziału 
Architektury, Budownictwa i Planowania Prze-
strzennego Paweł Krugły odbyli spotkanie z 
przedsiębiorcami - handlowcami, prowadzącymi 
działalność na terenie osiedla Bema i poinformo-
wali ich o sytuacji w tej sprawie.

W dniu 16 sierpnia br. odbyłem spotkanie z 
Radą Osiedla nr 3 w Nowogardzie i poinformo-
wałem zgromadzonych o obecnej sytuacji. Wów-
czas wspólnie uzgodniliśmy, że o lokalizacji mar-
ketu na osiedlu zapytam samych mieszkańców 
Osiedla.

Aby poznać wolę ogółu mieszkańców osiedla 
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne 
w formie badań ankietowych, w których proszę 
Państwa o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś za 
lokalizacją pawilonu handlowego (marketu) na 
terenie osiedla?

Ankiety zostaną przeprowadzone przez upo-
ważnionych przez Urząd : Miejski w Nowogar-
dzie ankieterów, którzy będą posiadać stosowny 
identyfikator. Aby j zapewnić

bezstronność i obiektywizm w przeprowadze-
niu badania ankietowego głosy z ankiet zostaną 
komisyjnie przeliczone. Dane osób, które wezmą 
udział w konsultacjach oraz ich odpowiedzi będą 
znane tylko wyznaczonym pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Szanowni Państwo,
wypełniając misję służenia społeczności naszej 

gminy, w trosce o jak najlepsze spełnianie oczeki-
wań mieszkańców, zachęcam do udziału w kon-
sultacjach. Państwa zdanie w tej sprawie będzie 
podstawą mojego stanowiska w tej sprawie.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Gmina Nowogard - spadek liczby mieszkańców w latach 2011 - 2016 (I-VI)

2011 2012 2013 2014 2015 I-VI  2016

(-96)
(-88)

(-105)

(-227)
23738

(-102)

Utrzymuje się tempo spadku liczby ludności w gminie Nowogard

Dlaczego ludzie stąd wieją?
Alarmujące dane dotyczące dramatycznego wzrostu tempa spadku liczby ludności gminy Nowogard, podawaliśmy już w styczniu i dotyczyły one 
sytuacji na dzień 31 grudnia 2015. Niestety pierwsze półrocze tego roku nie przyniosło zmiany trendu. Nadal „ubywa nas” w tempie ponad 200 
osób na rok.

Systematyczny spadek licz-
by mieszkańców gminy Nowo-
gard, to zjawisko występujące od 
dawna. Ale stabilne od lat tem-
po w tym zakresie czyli oko-
ło 100 ubywających osób rocz-
nie, w ubiegłym roku wykazało 
dramatyczne przyspieszenie. Za 
2015 odnotowano bowiem spa-
dek liczby ludności  o 227 osób! 
Niestety statystyki za pierw-
sze półrocze tego roku potwier-
dzają, że to zatrważające tempo 
trwa - tylko od stycznia do 30 
czerwca ubyło w naszej gminie 
102 mieszkańców!... Jak to wy-
gląda przez lata w liczbach - wy-
nika ze statystyk ewidencji lud-
ności nowogardzkiego urzędu 
miejskiego. 

Liczba mieszkańców gminy 
Nowogard:

na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
na 31. 12. 2012 – 24 260 osób 

– spadek o 98 osób
na 31. 12. 2013 – 24 172 osób- 

spadek o 88 osób
na 31. 12.  2014 –  24 067 osób- 

spadek  o 105 osób
na 31. 12. 2015 -   23 840  osób 

-  spadek o  227 osób!
Na 30. 06. 2015- 23 738 osób- 

spadek o 102 osoby! (tylko za 
półrocze!)

W tej liczbie ludności na dzień 
30 czerwca liczba mieszkańców 
miasta Nowogard stanowi -16 
068 osób.  Charakterystyczne 
dla sytuacji demograficznej gmi-
ny Nowogard jest to, że spadek 
liczby mieszkańców nie wynika 
z ujemnego wskaźnika przyro-
stu naturalnego, ale jest efektem 
bardzo dużej liczby osób emi-
grujących na stale z terenu gmi-
ny. Wobec tego, że dzieci się u 
nas rodzi sporo i to nawet rodzi 
się dużo (około 100-200 osób się 
rocznie rodzi więcej, jak w tym 
samym czasie umiera) to obraz 
poziomu ucieczki obywateli jest 
jeszcze bardziej dramatyczny 
aniżeli wynika to z liczby ukazu-
jącej spadek liczby mieszkańców. 
Pokazuje  bowiem, że realnie 
emigruje z terenu naszej gmi-
ny ponad 300-400 osób rocz-
nie! Dlaczego, w przeciwień-
stwie do analogicznego trendu 
powiatowego (ukazujemy go ni-
żej), liczba mieszkańców gminy 
Nowogard zmniejsza się z roku 
na rok i to w tempie coraz szyb-
szym?  Dlaczego ludzie nie chcą 
mieszkać w gminie, w której po-
noć „tyle się dzieje i burmistrz 
taki fajny”, jak twierdzi towarzy-
stwo miejscowych komuchów  

zadowolonych z gwarantowanej 
dla nich tutaj zawsze pracy, bądź 
wysokości rent? Zachęcamy do 
refleksji nad tym zagadnieniem, 
a zwłaszcza do wyciągania wnio-
sków przed wypełnieniem kar-
ty wyborczej w kolejnych wybo-
rach samorządowych.  

Z powiatu Goleniowa i Osiny 
nie uciekają 

Nowogardzką ucieczkę miesz-
kańców nie da się wytłumaczyć 
np. tzw. ogólnym trendem, przy-
najmniej tym odnotowywanym 
w najbliższej okolicy, czyli ogól-
nie w powiecie, jak i w sąsied-
nich gminach. Tam, bowiem 
tendencja jest odwrotna od no-
wogardzkiej - liczba mieszkań-
ców rośnie! 

1.   I tak, w powiecie gole-
niowskim liczba ludności na ko-
niec 2015 roku wyniosła 82 507 
osób, czyli o 147 więcej jak rok 
wcześniej, na koniec 2014 roku 
było to, bowiem 82 360 osób, co 
stanowiło wówczas prawie 300 
osób więcej aniżeli na koniec 
2012 r., kiedy to w powiecie za-
meldowanych było 82 067 osób. 
Tak więc w ciągu trzech lat liczba 
ludności powiatu wzrosła o po-
nad 500 osób. 

2. W sąsiedniej z nami gminie 
Osina zmienność liczby miesz-
kańców przedstawiała się nastę-
pująco: na koniec 2012 – 2 906 
osób, na koniec 2013 nieznacz-
ny spadek – 2 809 osób, ale po 
następnym roku wzrost, który 
powetował z nawiązką tę stra-
tę, na koniec, bowiem 2014 licz-
ba mieszkańców wyniosła 2 
916 osób. Na koniec roku 2015 
w gminie zamieszkiwało 2 932 
osoby, czyli o 16 osób więcej jak 
rok wcześniej. Zmienność licz-
by ludności w gminie Osina w 
latach 2012- 2105 z uzupełnie-
niem za pierwsze półrocze 2016  
prezentujemy na załączonym do 
tekstu grafie. 

 3. Prawdziwy boom ludno-
ściowy odnotowuje gmina Gole-
niów, (34 404 na koniec 2015), 
w której liczba mieszkańców od 
lat stale rośnie i w ciągu 10 lat od 
2004 roku zwiększyła się o po-
nad 2 tys.! Ten wzrost w ostat-
nich latach jest mniejszy, ale 
tak w badanym przez nas cza-
sie ostatnich 4 lat wzrost liczby 
mieszkańców gminy Goleniów 
wyniósł około 300 osób, przy-
pomnijmy w tym samym czasie 
gmina Nowogard straciła ponad  
500 mieszkańców.  
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Nasz komentarz
Tezy, że nowogardzką władzę nie obchodzą 

alarmujące dane, dotyczące nowogardzkiej de-
mografii, nie trzeba nawet udowadniać, widać 
to gołym okiem. Prowadzi się tam w magistra-
cie, co prawda pewne wynikające z obowiąz-
ku ustawowego statystyki, ale nie gromadzi się 
wielu innych danych istotnych dla uprawiania 
jakiejkolwiek polityki społecznej, np. danych 
dotyczących emigracji zarobkowej czy śred-
niej życia. Nie gromadzi się wielu danych, w 
ślad za tym nie prowadzi się już żadnych analiz 
nawet tych łatwo dostępnych wskaźników de-
mograficznych aby uchwycić i zrozumieć zja-
wiska zwłaszcza te groźne społecznie. Nie sły-
szeliśmy, aby sytuacja demograficzna w tym 
przyczyny ucieczki ludności były kiedykol-
wiek przedmiotem poważnej debaty w na-
szym samorządzie. Wszak rozsądny człowiek 
wie, że każdy skutek ma swoją przyczynę i trze-
ba ją zidentyfikować, aby znaleźć środki zarad-
cze w przypadku występowania niekorzyst-
nych zjawisk… Nikogo też nie obchodzą alar-

mujące, publikowane przez DN od pięciu lat, 
dane dotyczące średniego życia mężczyzn i ko-
biet w Nowogardzie. (przypomnijmy mężczyź-
ni żyją u nas 7 lat, a kobiety 5 lat średnio kró-
cej aniżeli wynoszą odpowiednie średnie życia 
w kraju). Nie obchodzą zwłaszcza władzy od-
powiedzialnej wszak za funkcjonowanie syste-
mów bezpieczeństwa publicznego, w tym służ-
by zdrowia profilaktyki prozdrowotnej, ochro-
ny środowiska, czyli tych mających wpływ na 
nasz stan zdrowia i tym samym długość życia. 
Poważnego ujęcia tych zagadnień brakowa-
ło już po raz kolejny także w programach wy-
borczych, zwłaszcza burmistrza, (co zresztą nie 
przeszkodziło temuż wygrać w pierwszej turze 
– tutaj non coments!). Jak sobie pościelisz  tak 
się wyśpisz – mówi znane przysłowie. My je tu-
taj trawersujemy: jaką sobie władzę wybierzesz 
w takich warunkach żyć będziesz… i nie tyl-
ko Ty, Twój sąsiad również, a i Twoje dzieci na 
ogół to także w przyszłości odczują… no chy-
ba, że stąd zwieją, co jak wyżej widać wielu od 
lat czyni.

 ms
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Konkurs na dyrektora rozstrzygnięty

W Przedszkolu nr 1 bez zmian
Na stanowisku dyrektora w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie nie będzie zmian. Szefem tej 
placówki nadal będzie Jolanta Bielska – tak zdecydowała komisja konkursowa. 

Konkurs na to stanowisko odbył 
się w minioną środę, 24 sierpnia, 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie. Poza obecną dyrektor, czy-
li J. Bielską, stanęła do niego była 
szefowa tej placówki- Jolanta Jac-
kowiak. To jednak na kandydaturę 
J. Bielskiej swój głos oddało więk-
szość członków 9-osobowej komi-
sji konkursowej, choć o wygranej 
zadecydował zaledwie jeden głos 
przewagi. 

Tym samym, to J. Bielska będzie 
nadal sprawować funkcję dyrekto-
ra Przedszkola nr 1. Wyniki kon-
kursu musi jeszcze zaopiniować 
Kurator Oświaty. Kadencja dyrek-
tora trwa 5 lat. 

MS Jolnata Bielska pozostanie nadal dyrektorem Przedszkola nr 1.

Tragedia w nowogardzkim szpitalu 

Zmarła po urodzeniu dziecka
 W minioną środę, 24 sierpnia, ok. godz. 9:00 na oddziale położniczo-ginekologicznym w nowogardzkim szpitalu, zmarła 32-letnia pani Karolina z Masz-
kowa. Kilka godzin wcześniej kobieta urodziła dziecko. Nieoczekiwaną śmiercią pani Karoliny wstrząśnięta jest nie tylko rodzina zmarłej, ale cała spo-
łeczność Maszkowa. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. 

Po rozmowie zarówno z rodzi-
ną zmarłej, jak i naszymi informa-
torami z kręgów personelu szpita-
la, udało się nam ustalić niektó-
re fakty i okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia. Kobieta zo-
stała przywieziona karetką na od-
dział położniczy, w nocy z wtorku 
na środę, ok. godz. 1:30. Pogoto-
wie, które zabrało kobietę, wezwa-
li jej bliscy, bo rodzącej odeszły 
wody płodowe. Już w trakcie akcji 
porodowej, w szpitalu doszło do 
komplikacji. Lekarz dyżurny mu-
siał dokonać cesarskiego cięcia, a 
dziecko urodziło się, jak się potem 
okazało, z niedotlenieniem mó-
zgu i zostało przetransportowane 
do szpitala w Szczecin-Zdrojach. 
Również stan matki po porodzie 
nie był dobry. Nieoficjalnie wia-
domo, że doznała wewnętrznego 
krwotoku. Jeszcze w nocy na salę 
wezwano drugiego lekarza położ-
nika. Mimo interwencji chirur-
gicznej, kilka godzin później, stan 
kobiety się znacznie pogorszył i 
ostatecznie pani Karolina zmarła. 
Zgon nastąpił ok. godz. 9:00 rano.  

Przyczyny śmierci bada Proku-
ratura Rejonowa w Goleniowie. 
Szpital nie udziela szczegółowych 
informacji o tym, dlaczego kobie-
ta zmarła. 

-Ponieważ pacjentka zmarła 
przed upływem 24 godzin od przy-
jęcia do szpitala, moim obowiąz-
kiem było powiadomienie o tym 
prokuratury. Ciało zostało przeka-
zane do sekcji zwłok. Do czasu za-
kończenia postępowania przez pro-

kuraturę nie mogę udzielać żad-
nych informacji na temat ewentu-
alnych przyczyn, ani też okolicz-
ności zgonu pacjentki - mówi Ka-
zimierz Lembas, dyrektor szpitala. 

Bliscy kobiety są w szoku po 
tym co się stało. Okazuje się bo-
wiem, że pani Karolina po raz 
pierwszy stawiła się w szpitalu 
już 12 sierpnia, ze skierowaniem 
od swojego lekarza prowadzącego 
ciążę. Kobieta miała bowiem już 3 
centymetrowe rozwarcie. Puchły 
jej też nogi. Rodzina twierdzi jed-
nak, że po wykonaniu w nowo-
gardzkim szpitalu badania KTG 
(wynik nam okazano) kobieta nie 
została przyjęta na odział gineko-
logiczno-położniczy i odesłana do 

domu. Dlaczego podjęto wówczas 
taką decyzję? To pierwsze pytanie 
na jakie nie ma na razie odpowie-
dzi. Można się tylko domyślać, że 
lekarz uznał konieczność rozwią-
zania ciąży czy t hospitalizacji za 
przedwczesną. Rodzina ma także 
wątpliwości co do samego prze-
biegu porodu, a także reakcji leka-
rzy na rzekome komplikacje, któ-
re miały pojawić się u pani Karo-
liny po urodzeniu dziecka. Tym 
bardziej, że ciąża przebiegała we 
wcześniejszej fazie bez proble-
mów, a płód rozwijał się prawidło-
wo – tak wynika z dokumentacji 
medycznej. Warto dodać, że pani 
Karolina w trakcie ciąży regular-
nie odwiedzała swoją lekarz pro-

wadzącą i nie otrzymała żadnych 
sygnałów, że dzieje się coś niepo-
kojącego. Skierowanie do szpitala 
otrzymane od lekarza prowadzą-
cego,12 sierpnia, wynikało z roze-
znania, że zbliża się rozwiązanie.  
W tym miejscu musimy, bazując 
na zdobytych przez nas informa-
cjach, musimy postawić kolejne 
pytanie, na które w obliczu trage-
dii nie można nie udzielić odpo-
wiedzi  – czy nie jest niefrasobli-
wością dopuszczenie do  sytuacji, 
w której zawsze obarczony pew-
nym ryzykiem zabieg cesarskie-
go cięcia przeprowadza tylko le-
karz dyżurny będący dodatkowo 
w tym wypadku osobą w mocno 
podeszłym wieku (emeryt dojeż-

dżający ze Szczecina)?         
Pozostaje wierzyć, że wyniki 

sekcji zwłok, dadzą odpowiedź na 
podstawowe pytanie: co wpłynę-
ło na tak tragiczny przebieg zda-
rzeń w czasie odbierania porodu u 
pani Karoliny? Czy były to przy-
czyny, których nie dało się wcze-
śniej zdiagnozować i zapobiec ich 
skutkom, czy też dopuszczono się 
zaniedbań, bądź popełniono błę-
dy przed i w trakcie porodu oraz 
w trakcie akcji reanimacyjnej? Bli-
scy kobiety zapowiadają, że złożą 
osobne doniesienie do prokuratu-
ry w tej sprawie. 

- Musimy się dowiedzieć, dlacze-
go Karolina zmarła. Nie możemy 
tego odpuścić – mówi zrozpaczo-
na Mama zmarłej w środę kobiety.  

Pani Karolina osierociła 8-let-
niego synka. Mieszkała z nim w 
Maszkowie, wspólnie z dziadka-
mi i partnerem – ojcem urodzo-
nego we wtorek w nocy chłop-
czyka. Dramatu całej sytuacji do-
daje fakt, że w zeszłym tygodniu 
zmarł dziadek kobiety. Rodzina 
jest w głębokiej żałobie, po stracie 
dwóch bliskich osób w tak krót-
kim czasie. 

Redakcja DN składa najbliż-
szym zmarłej pani Karoliny wyra-
zy głębokiego współczucia. Rów-
nież wśród personelu szpitala pa-
nuje przygnębienie- Taka sytuacja 
nie zdarzyła się u nas od 35lat, dla-
tego również wszyscy to przeżywa-
my - mówi dyrektor K. Lembas.  

Marcin Simiński

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz 
pralkę automatyczną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, po-

kojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 

011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej 

dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  
Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
- Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 
przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Wiesława Królik: lat 72, zmarł 22.08.2016r., pogrzeb odbył się 

24.08.2016r.  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Natura ludzka niesie ze sobą wie-
le pragnień, zarówno tych, któ-
re dotyczą naszych podstawowych 
potrzeb życiowych, jak i tych wyż-
szego rzędu: bycia akceptowanym, 
kochanym, szanowanym czy doce-
nionym i zauważonym. Człowiek, 
którego pragnienia w tym wzglę-
dzie są prawidłowo zaspokajane, 
ma poczucie własnej wartości i nie 
podejmuje niezdrowej rywalizacji. 
Nie dąży do tego, by umniejszać in-
nych, po to, by stawiać wyżej siebie. 

Dzisiejsze czytania mszalne po-
kazują nam mechanizmy działania 
pychy oraz są niejako wyzwaniem, 
by w ich świetle spojrzeć na swoje 
własne życie, pytając, czy my sami 
nie cierpimy na tę straszną choro-
bę. Słowo Boże wskazuje nam też, 
gdzie szukać lekarstwa na pychę. 

Mędrzec Syrach daje wskazania 
jak szczęśliwie żyć. Uświadamia 
nam, że nasze szczęście osobiste nie 
jest skutkiem tego, że nasze życie 
jest wolne od katastrof i nieszczęść, 
ale jest ono osobistym wyborem, fi-
lozofią życia, popartą ciężką pra-
cą. Zwraca się on do nas „synu/cór-
ko” uświadamiając, że choć może 
mamy już wiele lat na karku i czu-
jemy się dorośli, to żeby się na-
uczyć szczęśliwiej żyć, trzeba stać 
się uczniem, mieć otwarty umysł i 
serce, być gotowym na zmiany.

Pierwsza jego wskazówka to za-
chęta do łagodności w codziennym 
postępowaniu. Człowiek, któremu 
brakuje łagodności jest gwałtowny, 
arogancki, przykry dla otoczenia. 
Przez złośliwość i brak zrozumienia 
odtrąca innych od siebie. Nie może 
więc oczekiwać, by inni go kocha-
li. Otrzyma w zamian tyle samo ła-
godności, ile sam okaże innym.

Drugie zalecenie mędrca brzmi: 
„Im większy jesteś, tym bardziej się 
uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 
Wielka jest bowiem potęga Pana”. 
Ta wypowiedź Syracha jest nie-

zmiernie ważna, bo przypomina 
nam, że uczenie się szczęśliwego 
życia nie jest jakąś psychologiczną 
terapią, ale przede wszystkim wy-
nika z wiary w Boga. To Bóg pra-
gnie naszego szczęścia i zbawienia 
wiecznego. Bardziej nawet niż my 
sami. Wskazania mędrca wypły-
wają z jego wiary w Boga i odwo-
łują się do naszej wiary. Bez wiary 
straciłyby swój sens, a my realizując 
je stawalibyśmy się ludźmi jeszcze 
bardziej nieszczęśliwymi. Wskaza-
nie Syracha „Im większy jesteś, tym 
bardziej się uniżaj” skierowane jest 
do ludzi, którym w życiu się powio-
dło, którzy mają jakieś osiągnięcia 
wyróżniające ich spośród innych, 
którzy mają poczucie własnej war-
tości. Częstą reakcją w takich sytu-
acjach jest wynoszenie się nad in-
nych, poczucie „bycia większym”. 
Jeżeli człowiek nie podejdzie do 
takiej sytuacji z wiarą, zagubi po-
czucie szczęścia i popadnie w py-
chę, straszną chorobę, którą bardzo 
trudno leczyć.

Dochodzimy tu do trzecie-
go stwierdzenia mędrca: „Na cho-
robę pyszałka nie ma lekarstwa”. 
Mówi nam on, że pycha to strasz-
na i trudna do leczenia choroba. 
Czy mędrzec nie przesadza w swo-
jej ocenie? Historia rodzaju ludz-
kiego pokazuje, że nie, że pycha to 
przyczyna największej liczby ludz-
kich dramatów. To ona jest źródłem 
większości grzechów i upadków. Jej 
leczenie jest bardzo trudne i długo-
trwałe. Wielu w ogóle go nie chce 
podjąć. Nie można jej leczyć jeże-
li sam pacjent jej nie zdiagnozuje. 
Ten, kto nie podejmie jej leczenia, 
tylko pogarsza swoje położenie.

Choroba pychy atakuje człowie-
ka od pradawnych czasów. Autorzy 
Biblii łączą jej powstanie ze sprze-
niewierzeniem się Bogu pierw-
szych ludzi Adama i Ewę. Atakuje 
ona wszystkich bez wyjątku. Nasz 
Pan Jezus Chrystus uczy nas w dzi-
siejszej Ewangelii jak jej zapobie-
gać i jak się z niej leczyć. Opowia-
dając przypowieść o zajmowaniu 
pierwszych miejsc, zachęca nas do 
wypracowywania w sobie posta-
wy życiowej, która może nas zabez-
pieczyć przed pychą lub leczyć się z 
niej, jeżeli bylibyśmy nią owładnię-
ci. Ta postawa życiowa to uniżenie 
wobec innych. Chodzi w niej o to, 
by oddawać każdemu człowiekowi 
należny mu szacunek, by nie wy-

wyższać się nad niego, by mieć w 
sobie pokorę.

Czy to w ogóle ma sens? Dlaczego 
mamy uniżać się wobec ludzi, któ-
rzy są np. słabsi i mniej inteligent-
ni od nas? Dlaczego mamy wywyż-
szać i chwalić tych, którzy mniej niż 
my w życiu osiągnęli? Te pytania są 
jak najbardziej słuszne, bo pobu-
dzają nas do myślenia i do poszu-
kiwania głębszego sensu wskazania 
Jezusa do uniżania się. Przypowieść 
Jezusa jest zakończono ważną my-
ślą: „Każdy, kto się wywyższa bę-
dzie poniżony a kto się poniża, bę-
dzie wywyższony” a dalsze jego sło-
wa, skierowane do przywódcy fary-
zeuszów, który Go zaprosił pokazu-
ją jaka powinna być ich aplikacja i 
na czym tak naprawdę polega uni-
żanie się, będące lekarstwem na na-
szą pychę. Nie chodzi tu o zwykłe, 
czasami puste i nic nie kosztują-
ce, gesty kłaniania się, czy puszcza-
nia kogoś przodem. Prawdziwą po-
korę człowieka i to, na ile wyleczył 
się on z pychy ocenić można obser-
wując jego postawę wobec „ubo-
gich, ułomnych, chromych i niewi-
domych” czyli wobec ludzi od któ-
rych niczego w zamian nie możemy 
się spodziewać. To jak im pomaga-
my, jaką opieką ich otaczamy, jak 
się do nich odnosimy jest wskaźni-
kiem tego ile w nas jest pokory a ile 
pychy. Pamiętajmy: lekarstwem na 
pychę jest bezinteresowne pełnie-
nie dzieł miłosierdzia!

Czy jednak takie stwierdzenie 
jest to do końca prawdziwe? Czy 
my chrześcijanie, gdy pomagamy 
ubogim i chorym, czynimy to na-
prawdę bezinteresownie? To tyl-
ko część prawdy. Sami bowiem, 
gdy obdarowujemy, otrzymujemy 
w zamian stokroć więcej niż daje-
my. Po pierwsze, w ten sposób le-
czymy się z pychy. Po drugie, dzię-
ki temu, że ludzie, którym okazali-
śmy miłosierdzie nie mogą nam się 
odwdzięczyć zbieramy jakby ,,kapi-
tał” na wieczną odpłatę, uzyskiwa-
ną przy zmartwychwstaniu spra-
wiedliwych.

Przypowieść Jezusa wygłoszona 
w gronie faryzeuszów czerpiących 
zadowolenie z własnej doskonało-
ści, kładzie nacisk na darmowość 
łaski zbawienia. Aby otrzymać 
pierwsze miejsce na uczcie zbawio-
nych potrzeba przede wszystkim 
pokornej wiary i pragnienia zna-
lezienia się w Królestwie Bożym. 
Oczywiście ,,wiara bez uczynków 
jest martwa”, ale nawet najbardziej 
szlachetne uczynki w świecie, z któ-
rego usunięto wszechmoc i łaska-
wość Boga, nic nie znaczą.

ks. Bartosz Wach

Dziadkowie jako rodzina za-
stępcza

„Moja siostra żyje w nieformal-
nym związku z którego ma dziec-
ko. Rodzice dziecka nie sprawu-
ją władzy rodzicielskiej w sposób 
właściwy, często spożywają alko-
hol i narkotyki, oboje nie pracu-
ją. Dziecko nie ma odpowiedniej 
opieki. Co w takiej sytuacji mogą 
zrobić dziadkowie dziecka?”

Zgodnie z treścią art. 95 § 1 ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, 
władza rodzicielska obejmuje w 
szczególności obowiązek i prawo 
rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka 
oraz do wychowywania dziecka, 
z poszanowaniem jego godności i 
praw, przy czym istotnym jest, iż 
władza ta powinna być wykony-
wana tak, jak tego wymaga dobro 
dziecka i interes społeczny. 

W przypadku nieprawidłowe-
go wykonywania władzy rodzi-
cielskiej ustawodawca przewi-
dział szereg uprawnień sądu opie-
kuńczego. Zasadą jest, że sąd ten 
może wydać każde zarządzenie 
której jest konieczne i celowe dla 
ochrony dobra dziecka, w tym 
pozbawić rodziców władzy rodzi-
cielskiej, a także zakazać osobi-
stej styczności. Szereg uprawnień 
Sądu Rodzinnego przewidzia-
ny został w art. 109 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, zgodnie 
z którym sąd opiekuńczy może w 
szczególności:

- zobowiązać rodziców mało-
letniego do określonego postę-
powania, w szczególności do pra-
cy z asystentem rodziny, realizo-

wania inny form pracy z rodziną, 
skierować małoletniego do pla-
cówki wsparcia dziennego, skie-
rować rodziców do placówki albo 
specjalisty zajmujących się terapią 
rodzinną,

- określić jakie czynności nie 
mogą być przez rodziców doko-
nywane bez zezwolenia sądu, albo 
poddać rodziców innym ograni-
czeniom, jakim podlega opiekun,

- poddać wykonywanie władzy 
rodzicielskiej stałemu nadzorowi 
kuratora sądowego,

- skierować małoletniego do or-
ganizacji lub instytucji powołanej 
do przygotowania zawodowego 
albo do innej placówki sprawują-
cej częściową pieczę nad dziećmi,

- zarządzić umieszczenie 
małoletniego w rodzinie zastęp-
czej, rodzinnym domu dziecka 
albo w instytucjonalnej pieczy za-
stępczej. 

W zaistniałej zatem sytuacji za-
sadnym jest zawiadomienie sąd 
opiekuńczy o zaistniałej sytuacji, 
który z urzędu podejmie postę-
powanie i wyda odpowiednie za-
rządzenie mając na względzie do-
bro dziecka. Babcia małoletniego 
może także wystąpić z wnioskiem 
o ograniczenie władzy rodziciel-
skiej i umieszczenie wnuka w ro-
dzinie zastępczej spokrewnio-
nej w osobie babci. Należy mieć 
także na względzie okoliczność, 
iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
najwyższego umieszczenie dziec-
ka w rodzinie zastępczej lub pla-
cówce opiekuńczej powinno być 
stosowane dopiero wówczas, gdy 
inne zarządzenia sądu nie przy-
niosły spodziewanego rezulta-
tu lub gdy ze względu na szcze-
gólne okoliczności sprawy można 
uznać, iż takiego wyniku nie da-
dzą, nadto, że dziecko umieszcza-
ne jest w pieczy zastępczej do cza-
su zaistnienia warunków umożli-
wiających jego powrót do rodziny 
albo umieszczenia go w rodzinie 
przysposabiającej. 

Agnieszka Warian

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 
Z GMINY NOWOGARDU I OKOLIC

W związku z licznymi głosami, opiniami i prośbami mieszkań-
ców Gminy Nowogard dotyczących zaprzestania wyjazdów na bada-
nia mammograficzne przez Samorządową Fundację Opieki Medycznej 
„Zdrowie” informuję mieszkańców, że po wielu rozmowach, konsul-
tacjach, ustaleniach, rozpoczynam organizację i zapisy na wyjazdy na 
badania mammograficzne już na miesiąc wrzesień 2016. Wyjazd i ba-
dania będą odbywały się w tym samym miejscu co do tej pory i z tymi 
samymi organizatorami, to znaczy w NZOZ Medical Care CRiDO w 
Szczecin Zdroje

Oferta Składać się będzie z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636,  

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! ZAPRASZAM 
LIDIA BOGUS

PS. NIE TRZEBA BYĆ PREZESEM FUNDACJI „ZDROWIE”, ABY 
SŁUCHAĆ GŁOSU SPOŁECZEŃSTWA

 Z poważaniem  Lidia Bogus

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”
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Zapraszam po 500+ 

i proszę żeby panie pamiętały  kto je przyznał

Mój zastępca już dawno je pobiera

 i się nie wstydzi

Jak znów mi pobory utną o połowę 

to i mi się będzie pewnie należeć

Nadesłane  
przez Czytelników

Był „list gończy” za opornymi rodzinami, teraz 
poszukuje rolników...

Trwa spektakl  
w „oparach absurdu”
Dramatycznie poszukiwał rodzin aby im wręczyć 500 plus, teraz szuka rolników aby im dać 
zwrot  akcyzy od paliwa. Czy burmistrz Nowogardu ma ludzi za idiotów - pytają rolnicy, któ-
rym w tym tygodniu dostarczono do domów ulotkę z wizerunkiem burmistrza i apelem, 
aby rolnicy brali pieniądze z tzw. zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego. Apelu-
je też, aby wśród członków Rodzin i znajomych szukano tych, co pieniędzy nie wzięli. Przy-
pomnijmy, że rolnicy pobierają te rządowe dopłaty od 10 lat!  

Burmistrz  Nowogardu  nie 
ustaje w wysiłkach robienia ludo-
wi wody z mózgu. Po wielu wcze-
śniejszych „wejściach”,  których 
wspomnienie podarujemy sobie - 
wstyd i tak wystarczający - mamy 
ostatnio, w wykonaniu  włodarza, 
prawdziwą  inwazję informacyj-
ną. Przestały mu wystarczać  za-
pisywane przez dwie osoby (za-
trudnione tylko do tego ) strony 
witryny UM, przestały wystarczać 
co dwa tygodnie biuletyny propa-
gandowe (po 20-30 stron), prze-
stały wystarczać roczne wielostro-
nicowe rozrzucane po gminie tzw. 
sprawozdania – teraz pojawiły się 
nadto kolorowe ulotki- pierw-
sze dwa wydania poświęcono 500 
plus. Niestety nie ostatnie:  w tym 
tygodniu mamy następne. Celem 
pierwszej akcji ulotkowej było su-
gerowanie  społeczności nowo-
gardzkiej, że miliony  z rządowe-
go programu 500 plus, to jakaś 
zasługa burmistrza Nowogardu. 
Jak już nasz burmistrz  porozda-
wał  te miliony rodzinom z dzieć-
mi, to teraz zabrał się za rozdawa-
nie milionów, nieco mniejszych, 
rolnikom. „Wypłaciliśmy już bli-
sko milion złotych”, dowiaduje się 
niczego nieświadomy chłop z za-
bitej dechami wsi od uśmiechnię-

tego burmistrza patrzącego rado-
snym wzrokiem utkwionym pro-
sto w oczy Czytelnika z pierwszej 
strony ostatniej  edycji ulotki wy-
danej nakładem UM  za pieniądze 
równie jak chłop niedoinformo-
wanego podatnika (wiejsko-miej-
skiego). W dalszej części  publi-
kacji, trwający w ciemnogrodzie, 
otrzymują  informacje od biegłe-
go w każdej dziedzinie włodarza, 
o tym jak pobrać dopłaty do pali-
wa, a także apel aby wśród człon-
ków Rodzin i znajomych  poszu-
kać  tych co pieniędzy nie wzięli 
i tym samym burmistrzowi „wiel-
kiej przyjemności” ich wręcze-
nia nie sprawili.  - Czy burmistrz 
Nowogardu ma ludzi za idiotów  - 
pytają rolnicy, którzy dostarczy-
li ulotkę do DN i przypominają, 
że rządowy program zwrotu ak-
cyzy trwa już od lat dziesięciu,  
więc apelowanie o szukanie rze-
komych nieświadomych czekają-
cych na nich pieniędzy jest absur-
dem. Ponadto rola gminy w pro-
gramie jest rolą okienka w kasie: 
gmina na zlecenie rządu RP wy-
płaca rządowe pieniądze i jeszcze 
dostaje za to zwrot kosztów admi-
nistracyjnych. Ulotkę z wizerun-
kiem burmistrza rolnicy dosta-
li do skrzynek, a nas ciekawi czy 

dostali także specjalne zaprosze-
nia na dożynki? A jeśli nie to kto 
otrzymał  te ponad trzysta zapro-
szeń, które według naszego infor-
matora burmistrz porozsyłał  na 
sierpniowe dożynki gminne? (w 
tym roku odbędą się one w Dą-
browie).

  Czy otrzymali je rolnicy, czy też  
rzesza zwapniałych towarzyszy 
upadłego SLD zjeżdżająca z 
połowy województwa, którym 
burmistrz za kasę mieszkańców 
Nowogardu funduje co chwila 
darmową wyżerkę i klakę przy 
okazji gminnych imprez (ostatnio 
patrz: impreza  z okazji „Lata z 
Muzami”).   

Czy zaproszenia na dożynki 
otrzymali rolnicy czy też  tylko 
Ci „uprawnieni”  jednocześnie do 
zasiadania, jak było to w ubiegłym 
roku w Świerczewie u Armaty, w 
specjalnym namiocie? Tam było 
także serwowane menu „ekstra”, 
na które wydano w owym Świer-
czewie o wiele więcej aniżeli na 
pospolitą grochówkę podawaną 
całej reszcie uczestników doży-
nek?

My w imieniu myślących pyta-
my i pytać będziemy, ale rozumie-
my też, że burmistrz ma podstawy 
aby  działać w naszej gminie we-
dług pewnej  zasady: „Jak się daje 
to się kraje”.

ms

Wkrótce rocznica sierpnia 80

Tajemnica 
sprawiedliwości  
tej  nie „po ludzku”

Za kilka dni 30 i 31 sierpnia obchodzić  będziemy kolejną  rocznicę 
powstania  Solidarności. Dni te zarazem kończą ten wyjątkowo obfitu-
jący w rocznice narodowej martyrologii miesiąc. Dotykając refleksją lo-
sów naszej Ojczyzny i  współrodaków  stale pochylamy się nad tajem-
nicą cierpienia, miłosierdzia i sprawiedliwości  i przeciwnych zrządzeń 
Bożej Opatrzności.  Dlatego w ramach tych refleksji  przypominamy 
wiersz „Z nienapisanej teorii snów” Zbigniewa Herberta, dedykowany 
Pamięci Jeana Améry.  Wiersz nie został zamieszczony w żadnym z to-
mików wykonanych przez poetę własnoręcznie. Został odczytany przez 
Ryszarda Krynickiego z rękopisów Zbigniewa Herberta, a jego publika-
cja nastąpiła w 2011 roku przez Wydawnictwo a5 w tomie „Utwory roz-
proszone (Rekonesans)”.

I
Oprawcy śpią spokojnie sny mają różowe
poczciwi ludobójcy którym już wybaczyła
krótka ludzka pamięć - obcy i plemieńcy
łagodny wiatr obraca kartki rodzinnych albumów
okna domu otwarte na sierpień cień jabłoni w kwiatach
pod którą się zgromadził zacny ród
bryczka dziadka wyprawa do kościoła
pierwsza komunia pierwszy uścisk matki
ognisko na polanie i niebo gwiaździste
bez znaków i tajemnic bez apokalipsy
więc śpią spokojnie sny mają pożywne
pełne jadła napojów tłustych ciał kobiecych
z którymi gry miłosne w gąszczach zagajników
a nad tym wszystkim płynie głos niezapomniany
głos czysty jak źródło niewinny jak echo
o chłopcu który spotkał różę na łące pośród wrzosów
dzwon pamięci nie budzi widm ani koszmarów
dzwon pamięci powtarza wielkie odpuszczenie
budzą się wcześnie rano pełni woli mocy
starannie golą kupieckie policzki
resztę włosów układają jak wieniec laurowy
pod wodą zapomnienia która zmywa wszystko
namydlają swe ciało mydłem marki Macbeth
II
Dlaczego sen - schronienie wszystkich ludzi
odmawia swojej łaski ofiarom przemocy
dlaczego w nocy krwawią wśród czystej pościeli
i wchodzą w swoje łóżka jak do sali tortur
jak do celi śmierci jak w cień szubienicy
przecież i oni mieli matkę i widzieli
las polanę niebo jabłoń w kwiatach różę
kto wygnał to wszystko z zakamarków duszy
oni także przeżyli chwile szczęścia więc dlaczego
ich wycie budzi w nocy niewinnych domowników
i zrywają się raz jeszcze do szalonej ucieczki
tłukąc głową o ścianę a potem już nie śpią
wpatrzeni tępo w zegar który niczego nie zmieni
dzwon pamięci powtarza wielkie przerażenie
dzwon pamięci bije niezmiennie na trwogę
zaiste ciężko wyznać oprawcy odnieśli zwycięstwo
ofiary na całą wieczność życia są już pokonane
więc muszą sami ułożyć się z tą karą bez winy
z blizną wstydu odciskiem palców na policzku
podłą wolą przeżycia pokusą wybaczenia
a opowieść o piekle budzi już słuszny niesmak
nie ma już teraz miejsca gdzie by zanieść skargę
niepojęte wyroki feruje trybunał snów
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Spokojne wakacje nad wodą

Plażowe ostatki
Tylko do końca miesiąca otwarta jest nowogardzka plaża. 
Z ładnej pogody pod koniec wakacji chętnie korzystają nasi 
mieszkańcy. Wcześniej nie mieli ku temu zbytnio okazji.

Nowogardzka plaża strzeżona 
jest przez dwójkę ratowników 
przez całe wakacje – od godz. 10 
do 18. Jak sami ratownicy przy-
znają, przez zdecydowaną więk-
szość czasu nie mieli oni jednak 
zbyt dużo pracy. Z powodu nie-
zbyt ładnej pogody i częstych 
opadów deszczu na plażę nie 
przychodziło  wiele osób.

- Ten sezon, jeśli chodzi o pogo-
dę, był niestety słaby. W tamtym 
miesiącu słońce było może przez 
tydzień, w pojedynczych dniach 
przychodziło do nas sporo ludzi. 
W sierpniu, ze względu na aurę, 
ludzie nie przychodzili zbyt chęt-
nie, tylko na spacer lub z dziećmi 
na plac zabaw – powiedział nam 
kierownik zespołu ratowników, 
Maciej Bajgert.

Ostatni tydzień wakacji, to 
dla ratowników pracowity czas. 
Dzieci chętnie korzystają z ostat-
nich dni laby, a pogoda sprzy-
ja wypoczynkowi nad wodą. - 
Pod koniec tego miesiąca ma być 
ładna pogoda, więc ludzie zaczę-

li przychodzić na plażę. Byli tu 
już od 10 rano, mimo że jest śro-
dek tygodnia i dużo ludzi pracu-
je. Myślę, że po południu będzie 
ich jeszcze więcej. Cieszę się, bo 
wcześniej brakowało tej pogody. 
Na koniec sezonu mamy co robić.

Główna grupa plażowiczów, 
to rodzice z małymi dziećmi. 
Zazwyczaj na plaży jest bardzo 
spokojnie i bezpiecznie. W trak-
cie pracy ratownicy nie musieli 
interweniować zbyt często. Nie 
było żadnego podtopienia, jak 

w zeszłym roku, kiedy zdarzy-
ły się dwa takie przypadki. - W 
tym roku było spokojnie. Ludzie 
nie łamią nagminnie przepisów. 
Zdarzały się pojedyncze przy-
padki, kiedy musieliśmy inter-
weniować, ale wystarczy zwrócić 
uwagę i ludzie już nie popełniają 
tych błędów- dodaje M. Bajgert.

W czasie gdy plaża jest strze-
żona, zakazane jest skakanie 
z mola. Wystarczy jednak, że 
wybija godzina 18, ratownicy 
opuszczają flagi, a do skoków 

ustawiony jest rząd dzieci. Aby 
skakanie było dozwolone tak-
że w ciągu dnia, potrzebne są co 
najmniej trzy osoby do pilnowa-
nia bezpieczeństwa na plaży. Na 
razie nie jest to możliwe, ale wi-
dać, że gdy tylko pozwala na to 
pogoda, to najmłodsi mieszkań-
cy naszego miasta chętnie ko-
rzystają z naszej plaży. Kto wie, 
może w przyszłym roku będą 
mieli ku temu więcej okazji.

MP

Z ładnej pogody pod koniec wakacji korzysta spora liczba mieszkańców

Kierownik zespołu ratowników, Maciej 
Bajgert, nie miał podczas tego lata 
zbyt wiele pracy

REKLAMA
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W sobotę odbędą się gminne dożynki 

Dąbrowa Nowogardzka gotowa na przyjęcie gości 
W najbliższą sobotę, tj. 27 sierpnia, odbędą się dożynki gminne. W tym roku, gospodarzem święta plonów będzie sołectwo Dąbrowa Nowogardzka. W mi-
nioną środę postanowiliśmy odwiedzić tę miejscowość, by sprawdzić czy jest gotowa na przyjęcie dożynkowych gości. 

Już w Karsku, na skrzyżo-
waniu koło kościoła, gdzie 
skręca się do Dąbrowy No-
wogardzkiej, zawisł spory ba-
ner informujący o dożynkach. 
Przed wjazdem do samej Dą-
browy ustawiono dwie deko-
racje w formie wiatraków wy-
konane ze słomianych balo-
tów. Na jednym widnieje napis 

„Dąbrowa”, a na drugim „Wi-
tamy”. Kilkanaście metrów da-
lej, po lewej stronie jest boisko. 
Tam spotykamy sołtysa sołec-
twa Dąbrowa Now., Zbignie-
wa Florkowskiego. Sołtys w ro-
boczym stroju grabi skoszoną 
trawę na placu, gdzie odbędą 
się główne uroczystości. 

-Tak naprawdę, to przygo-
towujemy się do tego dnia już 
od jesieni zeszłego roku, kiedy 
to gmina zgodziła się, abyśmy 
byli gospodarzem święta plo-
nów. W tej chwili przygotowa-
nia są już na ostatniej prostej. 
Każdy kosi trawę i maluje ogro-
dzenia przed domem. W piątek 
(tj. dzisiaj -dop. red.) podwórza 
zostaną udekorowane stosow-
nie do tego święta. Mieszkań-
cy naprawdę bardzo angażują 
się w te prace, za co jestem im 
wdzięczny – mówi sołtys, Zbi-
gniew Florkowski. 

Sołtys w rozmowie z DN 
zdradza, jakie atrakcje będą 
czekały na tych, którzy wybio-
rą się do Dąbrowy Now. w naj-
bliższą sobotę. 

-Poza oficjalnymi wydarze-
niami, które będą się odbywa-
ły na scenie, zorganizujemy dla 
wszystkich konkursy zręczno-
ściowe z nagrodami. Tego jesz-

cze na żadnych dożynkach nie 
było. Poza tym zachęcam do od-
wiedzenia stosik, na których bę-
dzie można zakupić rękodzieło 
oraz smaczne, domowe potra-
wy. Szczególnie polecam spró-
bować naszych lokalnych piero-
gów -  dodaje Z. Florkowski. 

Dożynki to jednak przede 
wszystkim święto dziękczy-
nienia za plony. Nieodłącznym 
elementem tej tradycji jest 
przygotowanie przez wsie do-
żynkowych wieńców, uplecio-
nych z tegorocznych kłosów 
zbóż, ozdobionych owocami, 
kwiatami i ziołami, które po-
święci kapłan.  

-Mamy potwierdzoną infor-
mację, że przyjedzie do nas 16 
sołectw z własnymi wieńcami. 
To będzie chyba rekord. Spo-
dziewamy się także pięknej po-
gody, więc pozostaje mi wszyst-
kich zaprosić do Dąbrowy w so-

botę. Nie zabraknie tutaj nicze-
go – zapewnia sołtys. 

Uroczystości dożynkowe 
rozpoczną się o godz. 13:00 
w najbliższą sobotę, od Mszy 
Świętej Dziękczynnej odpra-
wionej w miejscowym kościół-
ku pw. św. Michała Archanio-
ła. Liturgię ubogaci muzycznie 
Orkiestra Dęta ze Szczecina.  

Po zakończeniu Mszy św. ko-
rowód dożynkowy przejdzie 
na boisko, gdzie zacznie się 
dalsza część imprezy. 

Dąbrowa będzie gospoda-
rzem gminnych dożynek po 
raz drugi. Pierwszy raz gościła 
u siebie święto plonów w roku 
2010. 

Marcin Simiński

Zbigniew Florkowski - sołtys Dąbrowy Now.

Kościół pw. św. Michała Archanioła tu odbędzie się Msza Dziękczynna za plony
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Rozmowy Dziennika

Przez Paryż do Hollywood
W trakcie festiwalu Lato z Muzami 2016 wśród gości znalazła się także Małgorzata Zajączkowska. Znana jest polskiej widowni z fil-
mów „Pogoda na jutro” Jerzego Stuhra, „Wrogowie. Historia miłości” Paula Mazurskiego czy „Strzały na Broadwayu” Woodiego Al-
lena i wielu innych.  Grała także w serialach, m.in. w „Złotopolskich”. Od 14 października będzie można ją zobaczyć w filmie „Zaćma” 
Ryszarda Bugajskiego.

W trakcie festiwalu obejrzeli-
śmy „Noc Walpurgii” w reżyse-
rii Marcina Bortkiewicza, gdzie 
wcieliła się pani w rolę doświad-
czonej wojną divy operowej. Czy 
rola w tym filmie jest taką, na któ-
rą pani od dawna czekała?

W jakimś sensie jest to rola, na 
którą czekałam. Jestem już bardzo 
dojrzałą kobietą i aktorką. W tym 
wieku piękne jest w tym zawodzie 
to, że tak naprawdę do końca nic 
nie wiadomo. Mówi się, że nie ma 
ról dla dojrzałych kobiet, że gra-
my głównie role wspomagające dla 
głównego bohatera. I nagle okazu-
je się, że młody reżyser pisze fan-
tastyczną rolę dla dojrzałej aktorki. 
Tak więc naprawdę w tym życiu ni-
gdy nic nie wiadomo, i to jest wła-
śnie cudne.

Obecnie zdaje się, że tu i ów-
dzie do głosu dochodzi raczej 
kult młodego aktora

Trzeba się nad jedną rzeczą za-
stanowić, dlaczego na wielu festi-
walach, na których byliśmy, dosta-
jemy nagrody młodego jury? Dla 
nas jest to duże zaskoczenie, że 
właśnie do młodych ten film tra-
fia. I pytaliśmy tych młodych ludzi, 
dlaczego tak jest, a oni odpowie-
dzieli, że ten film bardzo działa na 
emocje. Jest obecnie wiele takich 
polskich filmów, które były świet-
nie zagrane, napisany został wspa-
niały scenariusz i bardzo dobrze 
wyreżyserowany, ale gdy wychodzę 
z kina, to pierwsze moje myślenie 
jest o tym, co zjem. Film nie zosta-
je we mnie.

Może dlatego, że nie widziała w 
nich pani, w jakimś sensie, siebie?

Ale dlaczego widzę siebie oglą-
dając np. „Casablancę”? czy „Kto 
się boi Virginii Woolf ”? Dlaczego 
gdy oglądam filmy Hitchcocka, to 
bez przerwy w tych samych mo-
mentach tak samo się boję?

Bo pewnie odpowiadają one 
pani wrażliwości

Tak. Ale myślę, że jest to jedno-
cześnie, to, że dawniej ludzie za-
trzymywali się bardziej na drugim 
człowieku niż na zdarzeniu i mani-
pulowali jego emocjami w tym do-
brym znaczeniu tego słowa. Oni 
mniej myśleli o efekcie a bardziej 
spełniali to, co w nich siedziało. 
Tak jak Fellini, który był bardzo 
odważny na swoje czasy. Nie bał 
się pójść za swoją wyobraźnią. Ale 
oglądam też filmy Pedro Almo-
dóvara i je kocham, bo one mnie 
poruszają. Ten reżyser urucha-
mia moją wyobraźnię. Lubię wła-
śnie takich twórców. Za dużo jest 
dziś chyba efekciarstwa i myśle-
nia o tym, gdzie postawić następ-
ną nagrodę i na jakiej półce. To jest 

wieczne pytanie, czy kochasz siebie 
w sztuce, czy sztukę w sobie.

Planowała pani nie tak dawno 
wraz z Marcinem Bortkiewiczem 
stworzyć projekt w oparciu o tek-
sty Ingmara Bergmana

Mieliśmy w teatrze próby „So-
naty jesiennej” Bergmana. Nieste-
ty obecnie z powodu braku czasu i 
pieniędzy na ten projekt, zawiesili-
śmy naszą pracę. Jednak nie mogę 
powiedzieć, że jest to raz na zawsze 
odłożone na półkę i nigdy do tego 
nie wrócimy.

Kiedy oglądam wywiady z pa-
nią, nie uchodzi często mo-
jej uwadze to, że nie boi się pani 
mówić otwarcie o swoich marze-
niach, odczuciach. Nie zawsze 
przecież lubimy się dzielić tym, co 
czujemy.

Są oczywiście emocje, o których 
nie mówię. Tak jestem nauczona z 
domu, iż są sprawy, które załatwia-
my w gronie przyjaciół i najbliż-
szych. Nie lubię chodzić i biado-
lić, mówiąc np. „Oj, nie mam roli, 
jestem biedna, nie zarabiam”, tego 
typu zachowanie nie jest mi bliskie. 
Oczywiście można mówić o marze-
niach, ale jeśli się je już puszcza w 
eter, to robi się coś, żeby się one zi-
ściły, nie jest się biernym.

Dokładnie. Kiedy mówiła pani, 
że marzy się pani rola divy opero-
wej, to dziennikarz, który prze-
prowadzał z panią wtedy wywiad, 
zauważył, iż to marzenie jest już w 
toku, realizacji.

Czasami marzenia się spełniają, 
czasami nie, ale ja wychodzę z ta-
kiego założenia, że jeśli mi napraw-
dę na czymś zależy to znaczy, że 
zrobię wszystko, co mogę, żeby to 
się stało. Bo nawet jeśli się nie sta-
nie, to nie mam sobie nic do zarzu-
cenia.  

Na początku lat 80 zaczęła się 
pani przygoda z tzw. Zachodem, 
najpierw przez dwa i pół roku 
przebywała pani we Francji grając 
tam m.in. w „Dantonie” Andrze-
ja Wajdy.

Jeszcze przed Stanem Wojennym 
miałam zdjęcia do filmu Andrzeja 
Wajdy, który zresztą ze względu na 
zaistniałą trudną sytuację w Polsce 
nigdy nie powstał. W tamtym cza-
sie znalazłam się w Paryżu. Kiedy 
byłam we Francji i Andrzej Wajda 
dowiedział, że jestem w tym kraju, 
to zaangażował mnie tym razem do 
„Dantona”.

A później rozpoczął się 16-letni 
pobyt w USA i praca z twórcami 
takiego formatu jak Woody Allen.

To prawda. Praca z Allenem jest 
wielką przygodą. Nie ma aktora, 
który odmawia Woodiemu Alleno-
wi. Obojętnie, jaką rolę się u niego 

gra. Możliwość pracy z nim nad ja-
kimś projektem jest już formą no-
bilitacji dla aktora, chociaż płaci on 
piesko, wszystkim tak samo, czy-
li minimum związkowe i dorzuca 
10% na agenta.

A jak wyglądała pani praca z 
Woody Allenem?

To była profesjonalna praca. Czas 
był szczelnie wypełniony. Pamię-
tam kiedy podczas ostatniego dnia 
zdjęciowego chciałam do niego po-
dejść i poprosić o wspólne zdjęcie. 
Nie zrobiłam tego wtedy i strasz-
nie tego żałuję, bo niepotrzebnie 
krępowałam się, że może będę mu 
przeszkadzać jakimś tam robie-
niem zdjęcia. Mam książkę, którą 
mi podpisał i jest to miła pamiątka.

Powiedziała pani, że Woody Al-
len ma takie szczególne podejście 
do kobiet, że je po prostu rozu-
mie.

Tak. Kiedy obejrzałam jego film 
„Vicky Cristina Barcelona”, to zo-
baczyłam, że on bardzo dobrze ro-
zumie kobiety – w różnym wieku, z 
wielu stron im się przypatruje i na-
prawdę, moim zdaniem, zna kobie-
ty i je lubi.

Ciekawe. Jak to się przejawia?
Widać to w tym, jak opisuje on 

pewne reakcje kobiet, ich decyzje. 
Reakcje ukazywanych przez niego 
kobiet czasami zdają się irracjonal-
ne, ale jest w nich jednak jakaś lo-
gika. I wydaje mi się też, że on do-
skonale rozumie, czego kobieta po-
trzebuje. Bo czy jest się królową czy 
sprzątaczką, to do miłości podcho-
dzi się tak samo. Każdy człowiek 
chce być kochany i ma potrzebę ak-
ceptacji.

Pani wieloletni pobyt w Sta-
nach to również występy na srebr-

nym ekranie, na przykład w seria-
lu „All my children”.

Tak. Byłam w nim półtora roku. 
Najpierw przez pół roku na dniach 
zdjęciowych a później dostałam 
kontrakt na rok. To jest jednak zu-
pełnie coś innego. Można powie-
dzieć, że jest to taka złota klatka. 
Pracuje się na planie takiego seria-
lu codziennie, aktor jest bardzo do-
brze opłacany. Chodzi się w pięk-
nych, wypożyczonych sukienkach 
na różne charytatywne bale i rau-
ty, natomiast nie można nic inne-
go robić i ta złota klatka zaczyna 
być z czasem strasznie ciasna i do-
skwierać. W końcu za wszystko jest 
cena. Wyszłam z tego, ponieważ 
chciałam robić coś innego i przy-
szedł Broadway, gdzie grałam przez 
osiem miesięcy. Była to wspaniała 
przygoda.

Ale i do serialu wiele może 
wnieść gra aktorów

Aktor wypełnia film czy serial. 
Opakowanie może być różne, na-
tomiast nas interesuje to, co jest w 
środku. Każdy aktor swoją osobo-
wością wnosi coś do danej produk-
cji. I nawet jeśli ogląda się seriale, 
to właśnie ze względu na fakt, że 
przywiązuje się do występujących 
w nich ludzi. Jeżeli nie przywiązy-
walibyśmy się do naszych bohate-
rów, to byśmy do nich nie wraca-
li. Coś oczywiście jest w scenariu-
szu napisane, ale to trzeba jeszcze 
wypełnić, zagrać. I albo aktor robi 
to w ten sposób, że chce go się da-
lej oglądać, albo nie. Dla przykła-
du w amerykańskim serialu „Sześć 
stóp pod ziemią”, zresztą jednym z 
moich ulubionych, zagrali genial-
ni aktorzy i wykreowali napraw-
dę soczyste postaci. Oczywiście, że 

dobry scenariusz zawsze pomaga, 
bo jest wtedy co grać, a w gorszym 
trzeba się „pompować” i wymyślać 
różne rzeczy.

Jak pani ocenia pod tym wzglę-
dem kondycję rodzimej branży?

W tej chwili gram w serialu „Dru-
ga szansa”. Historia jest napraw-
dę bardzo fajnie napisana. Mam w 
nim rolę upadłej divy jazzu z pro-
blemem alkoholowym, która wal-
czy, podnosi się i ponownie upada, 
próbując dostać tę drugą szansę w 
życiu. I okazuje się, że publiczność, 
wychowana już jednak na kilku se-
rialach i posiadająca pewną dojrza-
łość, bardzo polubiła graną przeze 
mnie Ninę. Dostaję wiele listów czy 
wiadomości na facebooku. Czy-
li odważne postawienie tematu, że 
kobiety mają problem alkoholo-
wy i trzeba o tym mówić, zaczyna 
być przekonujące dla widza. Bo lu-
dziom też daje się wtedy nadzieję, 
że można z czegoś takiego wyjść.

W jaki sposób odpoczywa pani 
od świata filmu?

Dla przykładu reżyseruję w Te-
atrze Wielkim. W tej chwili pra-
cuję nad „Snem nocy letniej” na 
scenie kameralnej. Dwa lata temu 
zrobiłam musical na podstawie ba-
jek Brzechwy. Pracuję z młodzieżą, 
która nie ukończyła jeszcze dwu-
dziestego roku życia. Jest to fanta-
styczna praca, ponieważ ci młodzi 
ludzie są pełni zapału, doceniający, 
czyści. Uczą się ode mnie, a ja od 
nich też dużo biorę.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam serdecznie wszystkich czy-
telników

Piotr Słomski

Małgorzata Zajączkowska i Pior Słomski
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Visonex LUKS Top Wierzbięcin

Tenisiści stołowi pozyskali sponsora
Już za trzy tygodnie rozgrywki ligowe wznowią tenisiści stołowi z Wierzbięcina. Podczas przerwy w Klubie, prowadzonym przez Józefa Korkosza, nastąpi-
ły znaczące zmiany. Jedną z nich jest podpisanie umowy sponsorskiej z Gospodarstwem Rolnym Visonex, które na rok 2016 przeznaczyło na klub 25 000 zł.  

Zawodnicy z Wierzbięcina mają 
za sobą najlepszy sezon w histo-
rii klubu. Podopieczni Józefa Kor-
kosza wygrali rozgrywki II Ligi 
i byli o włos od awansu do I Ligi, 
jednak przegrali decydujący dwu-
mecz. W tak świetnej postawie w 
barażach zawodnikom z Wierzbię-
cina na pewno pomógł atut wła-
snej hali sportowej, znajdującej się 
przy Szkole Podstawowej w Wierz-
bięcinie. Jednak aby móc rozgry-
wać rundę barażową o mistrzo-
stwo II Ligi, klub musiał spełniać 
odpowiednie wymagania, jak choć-
by możliwość rozgrywania spo-
tkań na czterech takich samych sto-
łach. Wówczas okazało się, że dru-
żyna z Wierzbięcina posiada czte-
ry stoły, ale po dwa inne i możli-
wość rozegrania barażów stanęła 
pod znakiem zapytania. Pisaliśmy 
o tych komplikacjach na łamach 
DN, jak również o tym, jak drogim 
sportem jest tenis stołowy. Okaza-
ło się, że artykuł ten nie przeszedł 
bez echa… - O tym, że klub ma ja-
kieś potrzeby przeczytałem w gazecie 
lokalnej - w Dzienniku Nowogardz-
kim, tam był artykuł na temat spo-
tkań finałowych rozgrywek II Ligi. 
Wówczas pan Józef Korkosz zawarł 
tam taką tezę, że potrzebuje dwóch 

stołów do tenisa stołowego, aby speł-
niać wymogi Związku i móc jako 
zwycięzca sezonu zasadniczego być 
gospodarzem barażów. Takich sto-
łów klub nie miał i brakowało na ten 
cel środków. Zadzwoniłem do pana 
Józefa, spotkaliśmy się, zapropono-
wałem, że te stoły zakupię i opłacę 
wymianę okładzin w rakietach za-
wodników do końca roku – opowia-
da właściciel Gospodarstwa Rolne-
go Visonex - Zbigniew Piątak. Klub 
wraz z Gospodarstwem Rolnym Vi-
sonex podpisał stosowną umowę, 
w myśl której sponsor w tym roku 
przeznaczy 25 000 zł. Głównym i 
zarazem jedynym warunkiem jest 
to, że od teraz tenisiści stołowi na-
zywać się będą Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin. - Do tej pory przezna-
czyliśmy kwotę 25 tysięcy złotych, 
tak jest zapisane w umowie spon-
sorskiej na rok 2016. W umowie 
również jest paragraf, który mówi 
że umowa może zostać przedłużo-
na, czyli myślę, że będziemy konty-
nuowali tę współpracę – informuje 
Zbigniew Piątak. Radości z takiego 
obrotu sprawy nie kryje trener te-
nisistów, a zarazem dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie, 
Józef Korkosz. - Pozyskanie takie-
go sponsora jest bardzo dobrą wia-

domością dla klubu. Pan Zbigniew 
Piątak pomógł nam w zakupie sto-
łów, strojów, sprzętu dla chłopaków, 
pozostaje nam tylko się cieszyć, po-
nieważ koszty uprawiania tego spor-
tu, jak wiadomo są dość duże - ilość 
zużywanych okładzin, wyjazdy. Sta-
ramy się co roku o dotację z gminy 
i otrzymujemy taką dotację, bar-
dzo się cieszymy, że możemy dzię-
ki hojności pana Piątaka, również 
„Kameny” oraz radnych i wielu in-
nych dobrych ludzi, którzy w mniej-

szy lub większy sposób nam poma-
gają, rozwijać tę dyscyplinę spor-
tu – mówi trener tenisistów stoło-
wych z Wierzbięcina, Józef Kor-
kosz. Jak wspomniał w krótkiej roz-
mowie z redakcją Zbigniew Piątak, 
pierwszą współpracę z dyrektorem 
SP w Wierzbięcinie nawiązał w ze-
szłym roku. Wówczas wraz ze zna-
jomym był w szkole i podczas roz-
mowy usłyszał od dyrektora, że ten 
organizuje w szkole kolonie letnie i 
ma takie marzenie, żeby dzieci, któ-

re przyjadą, mogły położyć się na 
normalnych łóżkach polowych, a 
nie jak do tej pory na karimatach, 
na podłodze. Wówczas Gospodar-
stwo Rolne Visonex zasponsorowa-
ło 28 łóżek polowych. Wierzymy, że 
współpraca na linii Gospodarstwa 
Rolnego Visonex i klubu z Wierz-
bięcina, będzie owocna i przynie-
sie dużo sukcesów tenisistom sto-
łowym.       

KR

Od tego sezonu Gospodarstwo Rolne Visonex będzie sponsorem tensistów stołowych z Wierzbięcina
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Srebrny medal i tytuł Króla Strzelców Iber Cup 2016

Świat poznał Maxa Labochę!
Świetne wiadomości napłynęły z Danii, gdzie reprezentacja Polski Football Academy z nowogardzianinem Maxem Labochą 
w składzie, rywalizowała na jednym z największych młodzieżowych turniejów piłkarskich na świecie. Drużyna Maxa (kate-
goria U-10) wywalczyła srebrny medal, a piłkarz z Nowogardu wywalczył koronę Króla Strzelców! 

O powołaniu Maxa Labochy do 
kadry Polski Football Academy 
pisaliśmy już jakiś czas temu, po-
równując jego błyskawiczny roz-
wój do dokonań najsłynniejsze-
go piłkarza z Nowogardu - Mar-
ka Leśniaka. Wówczas zapowia-
daliśmy jego udział na turnie-
ju rozgrywanym w duńskim Es-
bjergu. Iber Cup, bo  o tym tur-
nieju mowa, to jeden z najwięk-
szych młodzieżowych turnie-
jów piłkarskich na świecie. Roz-
grywany jest w czterech lokaliza-
cjach: Stany Zjednoczone, Hisz-
pania, Portugalia oraz Skandy-
nawia. Tym razem padło na Da-
nię, gdzie w Esbjergu młodzi pił-
karze rywalizowali w dniach 2-6 
sierpnia. Co roku w rozgrywkach 
uczestniczy łącznie ponad 12 ty-
sięcy zawodników i zawodniczek, 
którzy reprezentują barwy ponad 
800 zespołów z ponad 50 kra-
jów. W Esbjergu wystąpiły dru-
żyny m.in.: Anderlechtu Bruk-

sela (U-12), Sportingu Lizbona 
(U-14), FC Liverpoolu (U-15), 
czy też Benfiki Lizbona (U-16), 
nie zabrakło także drużyn z od-
ległych państw, takich jak: Japo-
nia, Liban, Izrael, Zambia i Stany 
Zjednoczone. Max Labocha do 
kadry reprezentacji Polski Foot-
ball Academy trafił po świetnych 
występach w szczecińskim od-
dziale szkółki, a drużynę na tur-
niej tworzyli najlepsi piłkarze w 
Polsce w roczniku 2006. Football 
Academy trafiła do grupy złożo-
nej z sześciu zespołów. W pierw-
szym meczu młodzi Polacy po-
konali Bristol Inner City z An-
glii 1:0. W kolejnym spotkaniu 
rozgromili Duńczyków z zespo-
łu AGF B aż 8:0, a w tym spo-
tkaniu Max Labocha skompleto-
wał hattricka. W trzecim spotka-
niu Polacy walczyli z norweskim 
NF Academy i wygrali po zacię-
tym boju 3:2, ponownie pierwsze 
skrzypce zagrał Max Labocha, 

który strzelił dwa gole. W następ-
nym pojedynku FA Polska poko-
nała Duńczyków z zespołu Jelling 
FS 1:0, natomiast w ostatnim me-
czu grupowym rozstrzelała go-
spodarzy, zespół Esbjerg FB 8:2, a 
wychowanek Pomorzanina strze-
lił 4 gole. W ćwierćfinale Foot-

ball Academy natrafiła na Angli-
ków- Pro Touch SA, których po-
konała 2:1, a Max Labocha strze-
lił pierwszego gola. W półfina-
le Polacy nie dali szans pierwszej 
drużynie duńskiego AGF, wygry-
wając 2:0 i tutaj ponownie Labo-
cha wpisał się na listę strzelców. 
W finale młodzi piłkarze z Pol-
ski spotkali się z grupowymi ry-
walami z Anglii, zespołem Bri-
stol Inner City. Tym razem jed-
nak to Anglicy okazali się lepsi 
o jedną bramkę, wygrywając 1:2. 
Jedynego gola dla Polaków strze-
lił nie kto inny, jak… Max Labo-
cha. W sumie dla srebrnych me-
dalistów Iber Cup do lat 10, wy-
chowanek Pomorzanina Nowo-
gard strzelił 12 goli w 8 meczach 
i został Królem Strzelców całego 
turnieju U-10. Jak wielki to suk-
ces, to chyba nikomu nie trzeba 
mówić, nazwisko młodziutkiego 
Maxa Labochy z pewnością po-
wędrowało do wielu notatników 

łowców talentów z całej Europy. 
Nam pozostaje pogratulować wy-
chowankowi Pomorzanina oraz 
jego rodzicom i życzyć młodemu 
piłkarzowi, aby wciąż rozwijał się 
w tak zawrotnym tempie.

KR 
Foto: Football Academy 

Max Labocha - przy piłce, wywalczył z 
kolegami z reprezentacji Polski Foot-
ball Academy srebrny medal podczas 
Iber Cup

Na zdjęciu dryblujący Max Labocha, 
który strzelając 12 goli w 8 meczach, 
został Królem Strzelców turnieju U-10
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Przez Paryż do Hollywood
W trakcie festiwalu Lato z Muzami 2016 wśród gości znalazła się także Małgorzata Zajączkowska. Znana jest polskiej widowni z fil-
mów „Pogoda na jutro” Jerzego Stuhra, „Wrogowie. Historia miłości” Paula Mazurskiego czy „Strzały na Broadwayu” Woodiego Al-
lena i wielu innych.  Grała także w serialach, m.in. w „Złotopolskich”. Od 14 października będzie można ją zobaczyć w filmie „Zaćma” 
Ryszarda Bugajskiego.

W trakcie festiwalu obejrzeli-
śmy „Noc Walpurgii” w reżyse-
rii Marcina Bortkiewicza, gdzie 
wcieliła się pani w rolę doświad-
czonej wojną divy operowej. Czy 
rola w tym filmie jest taką, na któ-
rą pani od dawna czekała?

W jakimś sensie jest to rola, na 
którą czekałam. Jestem już bardzo 
dojrzałą kobietą i aktorką. W tym 
wieku piękne jest w tym zawodzie 
to, że tak naprawdę do końca nic 
nie wiadomo. Mówi się, że nie ma 
ról dla dojrzałych kobiet, że gra-
my głównie role wspomagające dla 
głównego bohatera. I nagle okazu-
je się, że młody reżyser pisze fan-
tastyczną rolę dla dojrzałej aktorki. 
Tak więc naprawdę w tym życiu ni-
gdy nic nie wiadomo, i to jest wła-
śnie cudne.

Obecnie zdaje się, że tu i ów-
dzie do głosu dochodzi raczej 
kult młodego aktora

Trzeba się nad jedną rzeczą za-
stanowić, dlaczego na wielu festi-
walach, na których byliśmy, dosta-
jemy nagrody młodego jury? Dla 
nas jest to duże zaskoczenie, że 
właśnie do młodych ten film tra-
fia. I pytaliśmy tych młodych ludzi, 
dlaczego tak jest, a oni odpowie-
dzieli, że ten film bardzo działa na 
emocje. Jest obecnie wiele takich 
polskich filmów, które były świet-
nie zagrane, napisany został wspa-
niały scenariusz i bardzo dobrze 
wyreżyserowany, ale gdy wychodzę 
z kina, to pierwsze moje myślenie 
jest o tym, co zjem. Film nie zosta-
je we mnie.

Może dlatego, że nie widziała w 
nich pani, w jakimś sensie, siebie?

Ale dlaczego widzę siebie oglą-
dając np. „Casablancę”? czy „Kto 
się boi Virginii Woolf ”? Dlaczego 
gdy oglądam filmy Hitchcocka, to 
bez przerwy w tych samych mo-
mentach tak samo się boję?

Bo pewnie odpowiadają one 
pani wrażliwości

Tak. Ale myślę, że jest to jedno-
cześnie, to, że dawniej ludzie za-
trzymywali się bardziej na drugim 
człowieku niż na zdarzeniu i mani-
pulowali jego emocjami w tym do-
brym znaczeniu tego słowa. Oni 
mniej myśleli o efekcie a bardziej 
spełniali to, co w nich siedziało. 
Tak jak Fellini, który był bardzo 
odważny na swoje czasy. Nie bał 
się pójść za swoją wyobraźnią. Ale 
oglądam też filmy Pedro Almo-
dóvara i je kocham, bo one mnie 
poruszają. Ten reżyser urucha-
mia moją wyobraźnię. Lubię wła-
śnie takich twórców. Za dużo jest 
dziś chyba efekciarstwa i myśle-
nia o tym, gdzie postawić następ-
ną nagrodę i na jakiej półce. To jest 

wieczne pytanie, czy kochasz siebie 
w sztuce, czy sztukę w sobie.

Planowała pani nie tak dawno 
wraz z Marcinem Bortkiewiczem 
stworzyć projekt w oparciu o tek-
sty Ingmara Bergmana

Mieliśmy w teatrze próby „So-
naty jesiennej” Bergmana. Nieste-
ty obecnie z powodu braku czasu i 
pieniędzy na ten projekt, zawiesili-
śmy naszą pracę. Jednak nie mogę 
powiedzieć, że jest to raz na zawsze 
odłożone na półkę i nigdy do tego 
nie wrócimy.

Kiedy oglądam wywiady z pa-
nią, nie uchodzi często mo-
jej uwadze to, że nie boi się pani 
mówić otwarcie o swoich marze-
niach, odczuciach. Nie zawsze 
przecież lubimy się dzielić tym, co 
czujemy.

Są oczywiście emocje, o których 
nie mówię. Tak jestem nauczona z 
domu, iż są sprawy, które załatwia-
my w gronie przyjaciół i najbliż-
szych. Nie lubię chodzić i biado-
lić, mówiąc np. „Oj, nie mam roli, 
jestem biedna, nie zarabiam”, tego 
typu zachowanie nie jest mi bliskie. 
Oczywiście można mówić o marze-
niach, ale jeśli się je już puszcza w 
eter, to robi się coś, żeby się one zi-
ściły, nie jest się biernym.

Dokładnie. Kiedy mówiła pani, 
że marzy się pani rola divy opero-
wej, to dziennikarz, który prze-
prowadzał z panią wtedy wywiad, 
zauważył, iż to marzenie jest już w 
toku, realizacji.

Czasami marzenia się spełniają, 
czasami nie, ale ja wychodzę z ta-
kiego założenia, że jeśli mi napraw-
dę na czymś zależy to znaczy, że 
zrobię wszystko, co mogę, żeby to 
się stało. Bo nawet jeśli się nie sta-
nie, to nie mam sobie nic do zarzu-
cenia.  

Na początku lat 80 zaczęła się 
pani przygoda z tzw. Zachodem, 
najpierw przez dwa i pół roku 
przebywała pani we Francji grając 
tam m.in. w „Dantonie” Andrze-
ja Wajdy.

Jeszcze przed Stanem Wojennym 
miałam zdjęcia do filmu Andrzeja 
Wajdy, który zresztą ze względu na 
zaistniałą trudną sytuację w Polsce 
nigdy nie powstał. W tamtym cza-
sie znalazłam się w Paryżu. Kiedy 
byłam we Francji i Andrzej Wajda 
dowiedział, że jestem w tym kraju, 
to zaangażował mnie tym razem do 
„Dantona”.

A później rozpoczął się 16-letni 
pobyt w USA i praca z twórcami 
takiego formatu jak Woody Allen.

To prawda. Praca z Allenem jest 
wielką przygodą. Nie ma aktora, 
który odmawia Woodiemu Alleno-
wi. Obojętnie, jaką rolę się u niego 

gra. Możliwość pracy z nim nad ja-
kimś projektem jest już formą no-
bilitacji dla aktora, chociaż płaci on 
piesko, wszystkim tak samo, czy-
li minimum związkowe i dorzuca 
10% na agenta.

A jak wyglądała pani praca z 
Woody Allenem?

To była profesjonalna praca. Czas 
był szczelnie wypełniony. Pamię-
tam kiedy podczas ostatniego dnia 
zdjęciowego chciałam do niego po-
dejść i poprosić o wspólne zdjęcie. 
Nie zrobiłam tego wtedy i strasz-
nie tego żałuję, bo niepotrzebnie 
krępowałam się, że może będę mu 
przeszkadzać jakimś tam robie-
niem zdjęcia. Mam książkę, którą 
mi podpisał i jest to miła pamiątka.

Powiedziała pani, że Woody Al-
len ma takie szczególne podejście 
do kobiet, że je po prostu rozu-
mie.

Tak. Kiedy obejrzałam jego film 
„Vicky Cristina Barcelona”, to zo-
baczyłam, że on bardzo dobrze ro-
zumie kobiety – w różnym wieku, z 
wielu stron im się przypatruje i na-
prawdę, moim zdaniem, zna kobie-
ty i je lubi.

Ciekawe. Jak to się przejawia?
Widać to w tym, jak opisuje on 

pewne reakcje kobiet, ich decyzje. 
Reakcje ukazywanych przez niego 
kobiet czasami zdają się irracjonal-
ne, ale jest w nich jednak jakaś lo-
gika. I wydaje mi się też, że on do-
skonale rozumie, czego kobieta po-
trzebuje. Bo czy jest się królową czy 
sprzątaczką, to do miłości podcho-
dzi się tak samo. Każdy człowiek 
chce być kochany i ma potrzebę ak-
ceptacji.

Pani wieloletni pobyt w Sta-
nach to również występy na srebr-

nym ekranie, na przykład w seria-
lu „All my children”.

Tak. Byłam w nim półtora roku. 
Najpierw przez pół roku na dniach 
zdjęciowych a później dostałam 
kontrakt na rok. To jest jednak zu-
pełnie coś innego. Można powie-
dzieć, że jest to taka złota klatka. 
Pracuje się na planie takiego seria-
lu codziennie, aktor jest bardzo do-
brze opłacany. Chodzi się w pięk-
nych, wypożyczonych sukienkach 
na różne charytatywne bale i rau-
ty, natomiast nie można nic inne-
go robić i ta złota klatka zaczyna 
być z czasem strasznie ciasna i do-
skwierać. W końcu za wszystko jest 
cena. Wyszłam z tego, ponieważ 
chciałam robić coś innego i przy-
szedł Broadway, gdzie grałam przez 
osiem miesięcy. Była to wspaniała 
przygoda.

Ale i do serialu wiele może 
wnieść gra aktorów

Aktor wypełnia film czy serial. 
Opakowanie może być różne, na-
tomiast nas interesuje to, co jest w 
środku. Każdy aktor swoją osobo-
wością wnosi coś do danej produk-
cji. I nawet jeśli ogląda się seriale, 
to właśnie ze względu na fakt, że 
przywiązuje się do występujących 
w nich ludzi. Jeżeli nie przywiązy-
walibyśmy się do naszych bohate-
rów, to byśmy do nich nie wraca-
li. Coś oczywiście jest w scenariu-
szu napisane, ale to trzeba jeszcze 
wypełnić, zagrać. I albo aktor robi 
to w ten sposób, że chce go się da-
lej oglądać, albo nie. Dla przykła-
du w amerykańskim serialu „Sześć 
stóp pod ziemią”, zresztą jednym z 
moich ulubionych, zagrali genial-
ni aktorzy i wykreowali napraw-
dę soczyste postaci. Oczywiście, że 

dobry scenariusz zawsze pomaga, 
bo jest wtedy co grać, a w gorszym 
trzeba się „pompować” i wymyślać 
różne rzeczy.

Jak pani ocenia pod tym wzglę-
dem kondycję rodzimej branży?

W tej chwili gram w serialu „Dru-
ga szansa”. Historia jest napraw-
dę bardzo fajnie napisana. Mam w 
nim rolę upadłej divy jazzu z pro-
blemem alkoholowym, która wal-
czy, podnosi się i ponownie upada, 
próbując dostać tę drugą szansę w 
życiu. I okazuje się, że publiczność, 
wychowana już jednak na kilku se-
rialach i posiadająca pewną dojrza-
łość, bardzo polubiła graną przeze 
mnie Ninę. Dostaję wiele listów czy 
wiadomości na facebooku. Czy-
li odważne postawienie tematu, że 
kobiety mają problem alkoholo-
wy i trzeba o tym mówić, zaczyna 
być przekonujące dla widza. Bo lu-
dziom też daje się wtedy nadzieję, 
że można z czegoś takiego wyjść.

W jaki sposób odpoczywa pani 
od świata filmu?

Dla przykładu reżyseruję w Te-
atrze Wielkim. W tej chwili pra-
cuję nad „Snem nocy letniej” na 
scenie kameralnej. Dwa lata temu 
zrobiłam musical na podstawie ba-
jek Brzechwy. Pracuję z młodzieżą, 
która nie ukończyła jeszcze dwu-
dziestego roku życia. Jest to fanta-
styczna praca, ponieważ ci młodzi 
ludzie są pełni zapału, doceniający, 
czyści. Uczą się ode mnie, a ja od 
nich też dużo biorę.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam serdecznie wszystkich czy-
telników

Piotr Słomski

Małgorzata Zajączkowska i Pior Słomski
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Filip syn Mariki i Marcina 
Bąk u. 24-08-2016 z Wojcie-
szyna

Lenka córka Sary Litwin ur. 
24-08-2016 z Łobza

Hania córka Patrycji Wdo-
wik ur. 22-08-2016 z Łobza

Laura córka Małgorzaty i 
Pawła ur. 23-08-2016  z Ko-
ściuszek

Pola córka Wioletty Wo-
jewoda ur. 24-08-2016 z 
Brzozowa

Mateuszek syn Klaudii Ni-
zińskiej ur. 23-08-2016 z 
Borkowa Wielkiego

Syn Anny i Pawła Kaliczyń-
skich ur. 25-08-2016 z No-
wogardu

II Runda Pucharu Polski ZZPN

Pomorzanin zagra z Hanzą
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary II Rundy Pucharu Polski w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Los skojarzył drużynę z Nowogardu z Hanzą Goleniów, 
która występuje w A Klasie. Mecz zostanie rozegrany w Goleniowie, w środę (7 września), 
o godzinie 17:00. 

Wydział Gier i Ewidencji Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej rozlosował pary II 
Rundy Pucharu Polski z regionu 
szczecińskiego. Do zwycięzców z 
I Rundy, która rozgrywała się na 
szczeblach B Klasy oraz A Klasy, 
dołączyły również zespoły z wo-
jewódzkiej oraz regionalnej okrę-
gówki, w tym Pomorzanin Nowo-
gard. Podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego natrafili na Hanzę Go-
leniów, występującą w 3. grupie 
szczecińskiej A Klasy. Rywale no-
wogardzian jeszcze nie rozpoczę-
li rozgrywek ligowych, te zain-
augurują w najbliższą sobotę (27 
sierpnia). Przypomnijmy, że Han-
za w minionym sezonie w A Kla-
sie rywalizowała z drugim zespo-
łem Pomorzanina. W pierwszym 
meczu na własnym boisku roz-
gromiła „rezerwowych” 7:0, z ko-
lei w rewanżu wygrała w Nowo-

gardzie 1:2. W sumie do ostatnich 
kolejek goleniowianie bili się o 
awans do regionalnej okręgówki, 
przegrywając go na finiszu i osta-
tecznie kończąc rozgrywki na 3. 
miejscu. Piłkarze Hanzy nie mogą 
mile wspominać swojego udzia-
łu w Pucharze Polski ZZPN z se-
zonu 2015/2016, gdyż odpadli już 
w I Rundzie, po porażce 3:0 z Or-
łem Małkocin występującym w B 
Klasie. Tym razem jednak Han-

za przebrnęła przez I Rundę, wy-
grywając w niedzielę (21 sierpnia) 
0:1 z Dębami Rogowo, występują-
cymi w B Klasie. Wierzymy, że na 
II Rundzie zakończy się przygo-

da piłkarzy z Goleniowa z Pucha-
rem Polski ZZPN. Choć trudno 
wierzyć w to, aby Pomorzanin do-
szedł do finału rozgrywek, to jed-
nak warto wspomnieć o tym, że 
finaliści otrzymają nagrody pie-
niężne, a zwycięska drużyna uzy-
ska również prawo gry w ogólno-
polskiej pierwszej fazie Pucha-
ru Polski w przyszłym sezonie. W 
sumie w II Rundzie rozlosowano 
39. par, wszystkie zespoły swoje 
mecze rozegrają w środę (7 wrze-
śnia), o godzinie 17:00. Gospoda-
rzami będą zespoły, które są niżej 
notowane. W pozostałych parach 

ciekawie zapowiadają się spotka-
nia m.in.: Ehrle Dobrej Szczeciń-
skiej z Chemikiem Police, Flo-
ty Świnoujście z Iskrą Golcze-
wo, Unii Stargard z Masovią Ma-
szewo, czy też Światowida Łobez 
z Iną Ińsko. Dodajmy, że Wydział 
Gier i Ewidencji ustalił już ter-
min spotkań III Rundy. Zostaną 
one rozegrane w środę (21 wrze-
śnia), o godzinie 16:30, a do zwy-
cięskich drużyn z II Rundy dołą-
czą również zespoły występujące 
w IV Lidze. 

KR

Walkę o Puchar Polski ZZPN Pomorzanin rozpocznie 7 września, o godzinie 17.00, 
w Goleniowie z tamtejszą Hanzą
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Jeśli masz 
problem 

z alkoholem lub 
ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko 
zaprasza 

w każdy wtorek 
o godz. 16.00  

pod Ratuszem.

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

poszukuje kandydatów 
na stanowisko

KASJER - DORADCA KLIENTA
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

e-mail: jaroslaw.solecki@bzwbk.pl
lub osobiście w placówce ul. Bankowa 3F, Nowogard

Więcej informacji 
tel. 91 391 03 78

LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

Wszystko, 
co piękne 

i wymarzone,
niech w Twym życiu 

będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe, 
niech szybko minie.

Z okazji 

18. urodzin
JULITY PELC

najserdeczniejsze 
życzenia 

składają 
rodzice, 

siostra Nikola, 
babcia Zosia, 

wujkowie Adam oraz
Mariusz

Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w każdej chwili moc radości. 

Niech Ci Mamo pachną kwiaty, 
drzewa i niech wszystko „Sto lat” śpiewa.

Kochanej jubilatce 
Halinie Berezowskiej 

z okazji Urodzin 
najserdeczniejsze życzenia 

składają: 
dzieci, wnuki i prawnuki

ŻYCZENIA
ŻYCZENIA

Kolejni młodzi i zdolni piłkarze opuszczają Pomorzanin

Bracia Bobrowscy  
w Salosie Szczecin
Jak poinformował redakcję DN prezes Marcin Skórniewski, Pomorzanin oddał do Sa-
losu Szczecin dwóch swoich zdolnych wychowanków, aby umożliwić im jak najlepszy 
rozwój. Mowa tu o braciach Macieju i Mikołaju Bobrowskich.  

Mikołaj i Maciej Bobrowscy 
w Pomorzaninie prowadzeni 
byli przez Michała Sokulskiego, 
Krystiana Miklasa, a następnie 
Dawida Kurka. Widząc poten-
cjał młodych piłkarzy, Klub po-
stanowił namówić ich rodziców 
do tego, aby trafili do silniejsze-
go zespołu, z bardziej rozbu-
dowaną bazą treningową, gwa-
rantującą większy rozwój mło-
dego piłkarza. Nie jest tajemni-
cą, że w naszym regionie naj-
lepszym kierunkiem jest Pogoń 
Szczecin, Salos Szczecin, Foot-
ball Academy Szczecin lub Błę-
kitni Stargard. Ostatecznie bra-
cia Bobrowscy trafili do Salosu 
Szczecin, który jest beniamin-
kiem Centralnej Ligi Juniorów 

i w obecnym sezonie rywalizo-
wać będzie m.in. z Lechem Po-
znań, Górnikiem Zabrze, Ślą-
skiem Wrocław. Salos wyszkolił 
już wielu piłkarzy odnoszących 
znaczące sukcesy na ogólnopol-
skiej arenie i nie tylko. Jednym z 
wychowanków Salosu jest m.in. 
reprezentant Polski - Filip Sta-
rzyński.   - Zgodnie z przyjęty-
mi przez nas 5 lat temu zasada-
mi, najzdolniejsi i zarazem naj-
bardziej pracowici wychowanko-
wie Klubu mają mieć możliwość 
dalszego rozwoju. Oznacza to, że 
jeśli mają szansę przejść do inne-
go klubu, gdzie są lepsze warun-
ki treningowe, to my ich do tego 
wręcz namawiamy – mówi pre-
zes Marcin Skórniewski.  - W 

tym przypadku poszliśmy o krok 
dalej. Pan Zdzisław Zdeb widząc 
potencjał braci namówił rodzi-
ców i chłopców do testów w Sa-
losie. Wypadły one pozytyw-
nie. Potem był obóz w Szczecin-
ku, a wczoraj podpisaliśmy od-
cinki zwolnienia. Tym samym 
mając przed sobą jeszcze 3 lata 
gry w juniorach, Maciej i Miko-
łaj trafiają do beniaminka Cen-
tralnej Ligi Juniorów. Gratuluje-
my chłopcom, rodzicom i naszym 
trenerom – kończy Marcin Skór-
niewski. Życzymy wychowan-
kom Pomorzanina, aby rozwijali 
swój talent i odnosili w nowym 
klubie jak największe sukcesy. 

KR

Drużyna młodzieżowa Pomorzanina Nowogard, z braćmi Bobrowskimi w składzie, którą wówczas prowadził Krystian Miklas

Poszukuję opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat. 
Praca ok. 8 km. od Nowogardu. 

Tel. 696 446 744

Poszukuję pani 
do sprzątania domu 

2 razy w tygodniu. 
Poza Nowogardem.

Tel. 696 446 744.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE



Nr 65 (2495)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Projekt „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”

Kto będzie trenował z gwiazdą?
W dniu 22 sierpnia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, za pośrednictwem lokalnej prasy chce 
dotrzeć do nauczycieli wychowania fizycznego z wiejskich szkół podstawowych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Celem promocji jest zachęcenie do udziału w pro-
jekcie: „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, dzięki któremu podopieczni będą 
mieli niepowtarzalną okazję do odbycia treningu z gwiazdą sportu. Należy jednak się spie-
szyć, gdyż zgłoszenia będą przyjmowane jedynie do 15 września.

Rozpoczęła się rekrutacja do 
projektu Leśna Akademia Spor-
tu Dzieci i Młodzieży (LAS), ad-
resowanego do wszystkich szkół 
podstawowych z gmin wiej-
skich i wiejsko-miejskich woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie aktywności fizycz-
nej wśród uczestników oraz pro-
mocja pozytywnego nastawie-
nia do sportu. Tegoroczna edy-
cja LAS-u polegać będzie na re-
alizacji jednodniowych trenin-
gów dla uczniów 10 szkół pod-
stawowych (uczniowie klas IV-
-VI). Każdy z treningów popro-
wadzi gwiazda lekkiej atletyki. 
Zajęcia będą polegały na szere-
gu gier i zabaw lekkoatletycznych 
połączonych z quizem wiedzy o 
sporcie. Szkoły zostaną wyposa-
żone w sprzęt sportowy, koniecz-
ny do przeprowadzenia zajęć. Na 
zakończenie treningu każdy z 
uczniów otrzyma dyplom ukoń-

czenia treningu oraz poradnik z 
ćwiczeniami do samodzielnego 
wykonywania. W zajęciach spor-
towych weźmie udział około 500 
uczniów. Aby wziąć udział w pro-
jekcie, należy przygotować au-
torski scenariusz zajęć wychowa-
nia fizycznego w kompleksie le-

śnym. Formularz zgłoszeniowy 
wraz z dokumentacją przeprowa-
dzonych zajęć należy dostarczyć 
do organizatora, Fundacji Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Zgłoszenia można nad-
syłać za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej do 15 września 

Do 15 września nauczyciele wychowania fizycznego mogą składać formularze 
zgłoszeniowe w ramach projektu Leśna Akademia Sportu

Flota zweryfikuje, jak silny mamy zespół

Trudne zadanie przed 
Pomorzaninem
W sobotę (27 sierpnia), o godzinie 17:00, na stadionie w Świnoujściu, piłkarze Pomorza-
nina Nowogard w ramach 3. kolejki regionalnej okręgówki zagrają z tamtejszą Flotą. „Wy-
spiarze” co prawda nie są już zespołem, który jeszcze w sezonie 2012/2013 bił się o awans 
do Ekstraklasy, ale z pewnością błyskawicznie chcą wrócić przynajmniej do III Ligi. Mecz z 
Flotą odpowie nam na pytanie: na co tak naprawdę stać piłkarzy Pomorzanina?

Flota Świnoujście w sezonie 
2014/2015 została zdegradowana 
z I Ligi do … A Klasy. W minio-
nym sezonie błyskawicznie awan-
sowała do regionalnej okręgówki, 
odnosząc 25 zwycięstw i tylko raz 
przegrywając, strzelając przy tym 
aż 169 goli i tracąc 20 bramek. W 
obecnym sezonie „Wyspiarze” po-
konali na inaugurację Spartę Gry-
fice 4:0, natomiast w 2. kolejce w 
Tanowie wygrali 1:5, przedłużając 
tym samym serię zwycięstw do 
24! Wierzymy jednak, że ten licz-
nik zatrzyma się już w 3. kolejce 

regionalnej okręgówki, podczas 
spotkania z Pomorzaninem. No-
wogardzianie również bardzo do-
brze rozpoczęli ligowe zmagania. 
Tak jak Flota mają komplet punk-
tów i jedynie dwa gole strzelone 
mniej. Momentami podczas me-
czów z Sarmatą oraz Zootechni-
kiem podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego w ładnym stylu prze-
dostawali się pod bramkę rywali, 
co może napawać optymizmem. 
Choć liderem jest póki co Iskierka 
Szczecin, a przed Pomorzaninem 
z lepszym bilansem znajduje się 

jeszcze Masovia Maszewo i Błę-
kitni Trzygłów, to niemal pewnym 
jest, że to Flota wywalczy awans, a 
zespoły, które obecnie znajdują się 
na czele tabeli, złapią niebawem 
„zadyszkę”. Poza Świnoujściem 
ciekawy mecz zapowiada się także 
w Maszewie, gdzie trzecia w tabeli 
Masovia zagra z czwartą drużyną 
rozgrywek - Błękitnymi Trzygłów. 
Obecny lider, drużyna Iskierki 
Szczecin, wybierze się do Dobrej 
na mecz z Sarmatą. Przy artykule 
prezentujemy komplet gier 3. ko-
lejki regionalnej okręgówki. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
3. kolejka:
Mewa Resko – Sparta Gryfice   (27.08; 12:00)
Masovia Maszewo – Błękitni Trzygłów  (27.08; 13:00)
Sarmata Dobra – Iskierka Szczecin   (27.08; 16:00)
Promień Mosty – Odrzanka Radziszewo  (27.08; 16:00)
Flota Świnoujście – Pomorzanin Nowogard  (27.08; 17:00)
Orzeł Łożnica – Wicher Brojce   (27.08; 17:00)
Pomorzanin Krąpiel – Tanowia Tanowo  (28.08; 16:00)
Zootechnik Kołbacz – Ehrle Dobra Szczecińska (28.08; 18:00)

Już w najbliższą sobotę piłkarze Pomorzanina zagrają w Świnoujściu, z tamtejszą 
Flotą

br. Wszystkie szczegóły dotyczą-
ce tegorocznej edycji projektu są 
dostępne na stronie internetowej 
Fundacji: www.efrwp.pl. Zadanie 
jest współfinansowane ze środ-
ków otrzymanych z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Zachę-

camy nauczycieli z gmin Nowo-
gard oraz Osina do przyłączenia 
się do projektu i wysłania formu-
larzu zgłoszeniowego. 

Info: EFRWP
Oprac: KR
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Nowogardzie 

zatrudnią 
pracownika 
na pełen etat, 
w charakterze 
rehabilitanta, 
fizjoterapeuty.

Bliższe informacje pod tel. 
91 39 25 262 lub 

695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Nowogardzie 

poszukują firmy 
transportowej 

do przewożenia 
osób – uczestników 

placówki. 
Bliższe informacje pod numerem 

telefonu 
91 39 25 262 lub 

695 426 044

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Ko-

rzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 
kpc, że w dniu:

31 sierpnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 214 
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Ki-

lińskiego 8 odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użyt-
kowej 51.52 m2 wraz z udział em 16/ l 000 w prawie własnośc i budynku 
mieszkalnego nr ewid. 404 oraz udziałem 16/ l 000 w prawie użytkowa-
nia wieczystego działki gruntu nr cwid. 240/3, składający się z dwóch po-
koi, przedpokoju, kuchni, łazienki z we. Nieruchomość położona w miej-
scowości Nowogard, przy ul. Kowalska 1c/3 stanowi własność dłużnika:

Maciejczyk Ewa, Maciejczyk Marek
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydzia-

le Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr 
SZlO/0004374817. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.400,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 86.933,33 zł.
Rękojmia wynosi 13.040,00 zł
Przystępując do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysoko-

ści 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-30 
na komo komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao 
SA (decyduje da ta wpływu środków na rachunek komornika) lub w kan-
celarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w 
gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upo-
ważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomoc-
nego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie L art. 976 § l kpc w 
przetargu nic mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonków ich 
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakte-
rze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licy-
tacji. osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem orga-
nu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich 
nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na wła-
sność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem 
licytacji nie zło.lą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod eg-
zekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytko-
wanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczę-
ciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Nieruchomość tą mogą oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości 
znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Komornik Sądowy Norbert Korzeniewski

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydatów na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres:  ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard 
bądź drogą elektroniczną na adres:  rudnicki@toyota-pewneauto.pl.

Wszelkie pytania można uzyskać pod numerem telefonu 501 374 789

- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza samochodowego,
- lakiernik samochodowy,
- pomocnik lakiernika samochodowego
- doradca serwisowy.

Usługi drenarskie 
obsuszanie pól, 

łąk i terenów wokół domu 
oraz inne prace ziemne. 

793 836 238

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
zatrudni  

Analityka Kredytowego 
w Centrali Banku

Oczekiwania :
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• wymagane doświadczenie w bankowości w zakresie analiz kredy-

towych lub innych  analiz min. 1 rok
• umysł analityczny
 PODSTAWOWE  OBOWIĄZKI:
- weryfikacja wniosków kredytowych o wysokim ryzyku
- tworzenie niezależnych opinii dotyczących ryzyka kredytowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjne-
go na adres: kadry@bsgoleniow.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na sta-
nowisko Analityka kredytowego  ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro-
nie danych osobowych: tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi oso-
bami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

 
Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie  
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

BRYGARDZISTA
 Lokalizacja: Łozienica k/Goleniowa  

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• organizacja pracy podległym pracownikom ( zespół 10-20 osób )
• przestrzeganie ustalonych standardów
• zarządzanie powierzonym obszarem magazynu
• dbałość o sprzęt, wyposażenie i terminowość wykonania powierzonych zadań
• raportowanie do Kierownika Działu 
• optymalizacja i poprawa stosowanych standardów i procedur
Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników min 2 lata
• doświadczenia w zarządzaniu  magazynem
• umiejętności podejmowania decyzji
• proaktywnej postawy lidera
• umiejętności delegowania zadań i wyznaczania priorytetów
• znajomości pakietu Ms Office
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
              w stopniu średniozaawansowanym
• mile widziane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych
Oferujemy:
• pracę w �rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 16.09.2016r.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Bezczynszowe dwa pokoje 53 m2 w Nowogardzie 
170.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

OKAZJA!
Dwa domy w cenie jednego !

CENA: 150 000 zł

SPRZEDAM  
DZIAŁKĘ  

BUDOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropolu (gmina Do-
bra), zagospodarowana, tel. 502 385 
935

• Posiadłość położona na 0,5 ha dział-
ce (dom, hala produkcyjna, stajnia) w 
Boninie gm. Łobez. Atrakcyjna cena. 
Kontakt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, toaleta, c.o., 
Tel. 609 881 060, 783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z ga-
rażem w Nowogardzie. Tanio. 600 177 
163

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta.  697 999 578

• Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 
66 25 68 916

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę o 
pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 690 
004 368

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub za-
mienie na trzy. 691 206 454

• Sprzedam ogródek działkowy na Osie-
dlu Bema. Tel. 513 236 499

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa po-
mieszczenia, korytarz) plus toale-
ta w budynku ul. Boh. Warszawy 34 
II piętro (dawny G.S.) cena za m kw. 
2200 zł tel. 604183160

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe.
Tel.517 503 673

• Do wynajęcia mieszkanie / mile wi-
dziana Firma wystawiamy f-ry VAT. 
Tel.603 705 670, 693 344 694.

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie.
tel.697 434 177.

• SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
po kapitalnym remoncie - jak nowe. 
Tel.721 157 443.

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Tel. 884 000 435.

• Do wynajęcia domek jednorodzinny. 
Tel. 607 289 286.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe do II 
piętra.Tel. 663 695 260, 531 844 996.

• Kupię kawalerkę.Tel. 531 844 996.

• SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie.Tel. 608 853 710.

• SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
Krzemiennej.Tel. 721 402 325.

• SPRZEDAM mieszkanie w bloku - Grzę-
zno, I piętro 53,61 m , 2 pokoje.Cena do 
uzgodnienia. Tel. 600 695 151

• Garaż do wynajęcia ul: Ogrodowa 
1.Tel.882182143.

• SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojowe.
Tel.668151516,608626696.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul;Ar-
mii Krajowej.Tel.697720406.

• SPRZEDAM mieszkanie w centrum No-
wogardu , trzy pokojowe, III piętro, ul: 
Bankowa.

• Tel.785028118.

• Emeryt lat 67 samotny poszukuje poko-
ju w mieście lub na wsi.Tel.669443486.

• ½ domu w Grabinie k. Nowogardu – wy-
najmę. Tel. 513 561 195

• Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29m2 

w budynku czterorodzinnymw No-
wogardzie. Bez pośredników. 664 457 
879, 517 932 281

• Kupię działkę budowlaną do 12 arów 
w Nowogardzie (część zachodnia). 606 
891 535

• Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 4 pok., czynsz 
540 zł. 609 757 444

• MOTORYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam autko bez prawa jazdy 
AIXMAN – 1999r., 4kw. Cena do uzgod-
nienia. 693 985 698

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Kupię Golfa 3. Może być do remontu. 
600 811 404

• ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach . 782 036 
086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Usługi koszenia BIZONEM + sieczkar-
nia. Tel. 782 490 930

• Sprzedam pług obracany trzyskibowy 
do C-360. Tel. 607 580 172 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Maliny sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam kozy, owce i cielaki. Tel. 603 
541 286

• Sorzedam kury – nioski 1 rok. Tanio. 
724 049 451

• Sprzedam 4 skiby Kewerland. Cena 
2800 zł do uzgodnienia. Tel. 724 049 
451

• Sprzedam pług KVERNELAND obraca-
ny, czteroskibowy, 16’’. Tel. 695 026 023 

• Sprzedam prosiaki. 725 806 787

 USŁUGI

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, szko-
lenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

• CZYSZCZENIE –TAPICERKI W DOMU 
I SAMOCHODZIE.ROMTEX.TANIO. 
Tel.668151516.

• TR ANSPORT-PRZEPROWADZKI.
Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
pod klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe 
prace ogrodowe. Tel.500789687.

PRACA

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Szukam mężczyzny w wieku 25-55 lat 
do pracy, prawo jazdy kat. B. Tel. 91 39 
20 577, asfurmanczyk@poczta.onet.pl

• NZOZ zatrudni pielęgniarkę medycyny 
szkolnej. Tel. 600 931 014 

• Zatrudnimy pracownika biurowego 
- znajomość podstaw księgowości 
mile widziana tel. 91 39 25 275

• Poszukuje do opieki nad osobą star-
szą, schorowaną. 667 86 00 80 

• Przyjmę do pracy opiekunkę na week-
endy /do pana/.Tel.724348596.

• Zatrudnię montażystę stolarki okien-
nej. Tel. 501 228 114

• Zatrudnię murarzy i pomocników.
Tel.508290657.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Atrakcyjne zarobki.Tel:601085199.

• Zatrudnię pracownika na Fermę dro-
biu. Dobre warunki płacowe i mieszka-
niowe. Tel.511731352.

• Poszukuję opiekunki do dziecka / Za-
prowadzanie i przyprowadzanie 7 lat-
ka ze szkoły Nr 1 w Nowogardzie./Tel 
; 667255188.

• Poszukuje osoby do opieki do dwójki 
starszych osób na terenie Nowogardu. 
667 966 644

• Przyjme pracownika na staż do pro-
dukcji okien. 695 100 700

• Przyjmę od zaraz kasjera do sklepu 
„Lewiatan” przy ul. 5 Marca 13. 502 735 
901

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Oddam w dobre ręce dwumiesięczne 
kotki. 607 545 533

• Sprzedam drewno opałowo-kominko-
we. 667 788 820

• Sprzedam drzewo opałowe olchę gru-
bą. 607 580 172 

• Sprzedam pszczoły, leżak wielkopol-
ski. Tel. 783 279 187

• Sprzedam szafę narożną, regał, komo-
dę, fotel rozkładany jednoosobowy. 
Tel. 607 994 804 

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna naj-
niższe ceny w województwie zachod-
niopomorskim. Transport gratis. 721 
668 245 

• Sprzedam pianino Białoruś, Cena 700 
zł. 600 626 268 

• Drewno opałowe. Tel. 506 232 860

• Sprzedam Laptop TOSHIBA SATELI-
TE A 135-S7406, 320 GB + dodatki. Tel. 
501151723

• Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje 
– szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 
606106142.

• W nocy z dnia z 17 na 18 sierpnia z 
placu budowy w miejscowości Kars 
skradziono narzędzia m.in.: AGRE-
GAT – HONDA, SPAWARKA INWEN-
TOROWA RIPER, PIŁA ELEKTRYCZ-
NA BLACK DECKER, MOTOWIERTAR-
KA HITAHI, MOTOWIERTARKA DE-
WALT, SZLIFIERKA KĄTOWA MAC AL-
LISTER, SZLIFIERKA KĄTOWA BLACK 
DECKER, WIERTARKA BLACK DEC-
KER, ZESTAW KLUCZY NASADO-
WYCH KOWAL, DWIE SKRZYNKI NA-
RZĘDZIOWE. Za pomoc w odnale-
zieniu oferuje nagrodę w wysokości 
1000 zł. Informacje pod numerem 
725 047 526, 603 339 358 
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROZKŁAD JAZDY PKP

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

Wyjedź z nami w sierpniu 
i odbierz premię letnią!

PRACA DLA OPIEKUNEK 
I OPIEKUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED.

 Tel. 91 506 55 55

A11.4.ś-czb.d/o

P10.2.ś-czb.d/o

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony
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KRZYŻÓWKA DziennikaKUPon 65
11. reklamowany proszek do prania
12. z borowców
13. chronione drzewo iglaste
14. zbiór połączonych czasopism
15. okres dziejowy
16. zbieg okoliczności
17. niejedna w dzienniczku urwisa
18. dawny zakład fryzjerski
19. uczta chrześcijan
20. szwedzki, norweski grosz
21. pilastry
22. wyspa w Aleutach
23. średniowieczny student
24. irlandzka tajna armia
25. imię Byczewskiego

POZIOMO:
26. pierwiastek l. a. 49
27. krótka wiadomość tekstowa
28. naczynie kuchenne
29. sposób bycia
30. psina z podwórka
31. ulotka propagująca jakąś ideę
32. przekłada cudze myśli
33. gra z patyczkami
34. gimnastyka w takt muzyki
35. w starożytnym Rzymie urzędnik do spraw 
porządku w mieście
36. Szalom, pisarz żydowski, 1881-1957
37. przedmiot
38. niegodziwiec
39. marka włoskich skuterów
40. przed kredą
41. nóżka grzyba
42. dotkliwa uwaga
43. cygańskie imię
44. kościół parafialny
45. materiał drogowy
46. pawie oczko z domowego akwarium
47. kiks siatkarza
48. anglosaska miara gruntu
49. prawy dopływ Wisły
50. wąż R. Kiplinga
51. otulina

PODPOWIEDŹ: ASZ, IWO, KAA, OERE. 

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

PIONOWO:
1. miasto w Japonii (Sikoku), port nad Wewnętrz-
nym M. Japońskim
2. człowiek bez ubrania
3. d wykluczone
4. satit

5. ..., a cieszy
6. hałas przesuwanych mebli
7. pracuje na cmentarzu
8. ciasto z rozmnożonymi drożdżami
9. pierwiastek o l. atom. 39
10. znany środek owadobójczyDo wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Milczenie 

stroi kobietę
Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Alicja Wypych, Patrycja Żóralska, Natalia Furmańczyk, 
Roman Kaczmarek, Halina Stefańska, Genowefa Mać-
kowska, Danuta Skowron, Janina Grudzińska, Danu-
ta Koper, Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, Renata 
Wiertalak, Andrzej Leszczyński, Władysława Huget, 
Stanisława Pokorska

Zwycięzcy:Alicja Wypych, Danuta Koper, Renata 
Wietalak

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Martynka Polsakowska, Julia 

Jarząb, Zuzanna Wrońska, Miłosz Wielgus, Kacper 
Skowroński, Maja Patecka, Basia Kloch, Bartek Felik-
siak, Adaś Skowornek, Daria Feliksiak, Mateusz Wier-
talak, Kamil Feliksiak

Zwycięzca:  Julia Jarząb 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3 s. 7

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

Sikorki:

Budują fermę norek

Zmarł 
ks. Piotr 
Gronostaj

REKLAMA

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 

pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

s. 5

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

Wojcieszyn

Tragiczny wypadek 

Miejsce przez władzę zapomniane…

Rzeczywistość to jest na „barakach”,   
a nie w gminnych ulotkach
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Za trzy dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego. Dlatego tym 
razem podczas ulicznej sondy zapytaliśmy o przygotowania do kolejnego roku nauki?

Pan Grzegorz – Mimo, że jestem kawalerem i nie mam 
dzieci to widzę, że teraz rodzice mają dość dużo zamiesza-
nia z przygotowaniem swoich pociech do szkoły. Wiadomo, 
że koszty takiej wyprawki są bardzo duże, dlatego bardzo do-
brze, że jest program 500 plus, który niewątpliwie bardzo tu 
jest pomocny dla rodziców. Sam mam brata, który widzę, że 
jest dość zaangażowany w kompletowanie wyprawki do szko-
ły. Ale z tego, co mi wiadomo to w tym roku kończy już szkołę 
średnią i zapewne będzie chciał pójść dalej na studia. Chcia-
łem jeszcze dodać, że program 500 plus otworzył nowe moż-
liwości finansowe rodziców, dlatego dobrze by było by rodzice 
pamiętali, że te pieniążki mają być dla dzieci, a w szczególno-
ści na ich potrzeby związane choćby teraz ze szkołą.

 

Pan Tomasz - Już jestem przygotowany do szkoły, 
mam kupione zeszyty i to wszystko, co będzie mi po-
trzebne do szkoły. Fajnie, że książki zapewnia nam 
szkoła. Dlatego nie muszę biegać wraz z rodzicami do 
księgarni w tej sprawie. To jest dość trudny okres zarów-
no dla rodziców jak i dla uczniów… Wszystkim kole-
gom i koleżankom życzę udanego rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. 

Pani Małgorzata – Jak najbardziej jestem już wyrobiona 
z przygotowaniami szkolnymi dla mojego syna, który w tym 
roku idzie do klasy zerowej. Świetnie, że program 500 plus po-
zwolił, żeby właśnie te wszystkie przybory szkolne bez proble-
mu kupić. Dlatego jestem bardzo z tego faktu zadowolona i na 
szczęście nie muszę się martwić, bo te pieniądze wystarczą na 
przybory szkolne i niektórą odzież szkolną. Tylko tak zastana-
wiam się, jak będzie ze wstawianiem porannym? 

Paweł Cichecki – Wszystko jest już przygotowane, a 
samo kompletowanie przyborów szkolnych, jak długopisy 
itp. szły pełną parą. Owszem napotkałem na mały zgrzyt w 
postaci książki do Anatomii, ale ostatecznie udało mi się ją 
dostać. Dlatego po jej zdobyciu mogę powiedzieć z całą od-
powiedzialnością, że jestem przygotowany do szkoły. 

Kamila Bielej – Jestem studentką II roku studiów na kie-
runku dietetyka. Dlatego mam jeszcze trochę wolnego cza-
su, ale jak najbardziej, że myślę już o przygotowaniach na 
studia. Mam ten komfort, że podręczniki mogę wypoży-
czać z uniwersyteckiej biblioteki, toteż przygotowania są 
bardziej w stronę rzeczy osobistych i oczywiście skoroszy-
tów, które będę zapisywała na wykładach i ćwiczeniach. 
Nie wiem na ile moje przypuszczenia się sprawdzą, ale w 
tym roku przewiduję, że będzie nieco więcej podręczników, 
z których będę musiała się uczyć do sesji. Dlatego życzę so-
bie i wszystkim studentom, by ich sesje były oczywiście zali-
czone u wykładowców pomyślnie za te pół roku. 

Red. 

22.08.2016 r. 
godz. 10:40 
Powiadomienie o kradzieży 

zużytych akumulatorów prze-
chowywanych przed sklepem 
Agroma przy ul. Boh. Warszawy. 

godz. 11:30 
Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej w miejscowości 
Kulice ujawnili, że kierujący sa-
mochodem marki Opel Vectra, 
Sławomir M. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdem. 

godz. 14:00
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 700 Lecia. 
godz. 16:30 
Na ul. 700 Lecia zderzyły się 

dwa pojazdy: VW Jetta oraz To-
yota. 

23.08.2016 r. 
Powiadomienie o kradzieży 

tablic rejestracyjnych z pojazdu 
marki Ford Focus, zaparkowane-
go przy ul. Bankowej. 

godz. 12:00
Na Placu Wolności doszło do 

uszkodzenia samochodu marki 
Toyota przez kierującego pojaz-
dem Audi, który odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

 24.08.2016 r. 
godz. 12:40 
Kradzież samochodu marki 

BMW w miejscowości Wierzbię-
cin.

godz. 14:00
W sklepie Intermarche ujęto 

sprawców kradzieży sklepowej. 
25.08.2016 r. 
godz. 05:45
W wyniki wtargnięcia psa na 

drogę, kierujący samochodem 
marki Renault uderzył w słup 
energetyczny oraz ogrodzenie 

posesji przy ul. Wojska Polskiego.  
godz. 14:00
Kradzież portfela z zawartością 

dokumentów oraz pieniędzy z 
oddziału Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie. 

godz. 19:30 
Powiadomienie o kradzieży sa-

mochodu marki Opel Corsa, po-
zostawionego na poboczu jezd-
ni w pobliżu miejscowości Redo-
stowo. 

26.08.2016 r. 
godz. 11:15 
Policjanci OPI w miejscowo-

ści Długołęka zatrzymali kieru-
jącego pojazdem marki KIA Shu-
ma, Damiana M. nieposiadające-
go uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Ponad-
to tester narkotykowy wykazał 
obecność środków psychoaktyw-
nych u w/w.

27.08.2016 r. 
godz. 14:30
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Błotno, pomiędzy 
pojazdami Seat Ibiza i Opel Cor-
sa. 

godz. 20:00
Kradzież modemu Huawei na 

ul. Pocztowej. 
28.08.2016 r. 
godz. 09:50 
Kolizja drogowa na ul. Armii 

Krajowej, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Suzuki Swift oraz 
Skoda. 

godz. 20:45 
Powiadomienie o kradzieży 

laptopa, pieniędzy oraz biżuterii 
z mieszkania przy ul. Warszaw-
skiej. 
    
                      st. insp. Klaudia Gieryń 

Uwaga

Znaleziono klucze 
Klucze znaleziono przy ul. Mickiewicza. Właściciela zgu-
by prosimy o odbiór kluczy w redakcji DN, przy ul. Boh. 
Warszawy 7 a. 
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SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

Powstaje ferma norek w Sikorkach

A jednak budują mimo protestów
Wydawało się, że po protestach mieszkańców, do jakich doszło przed rokiem, inwestor zrezygnuje z budowy fermy norek w Sikorkach. Kilka dni temu ru-
szyły jednak prace na działce, gdzie ma powstać zakład. Tym razem wydaje się, że budowa fermy zostanie już sfinalizowana. 

Przypomnijmy, że burmistrz 
Nowogardu już w 2012 wydał 
pierwsze warunki zabudowy dla 
wniosku złożonego przez inwe-
stora planowanej fermy w Sikor-
kach. Rok później warunki te zo-
stały zmienione i burmistrz wy-
dał, kolejne poprawione warunki. 
Na tej podstawie inwestor uzy-
skał już z automatu zgodę na bu-
dowę od Starostwa Powiatowego. 
Niedługo po tym ruszyły pierw-
sze prace budowlane, a w ślad za 
nimi protesty mieszkańców. 

Okazało się jednak, że cały ten 
proces wydawania pozwolenia 
na budowę odbył się bez ich wie-
dzy, a żeby tego było mało fer-
ma ma powstać w odległości za-
ledwie 40 metrów od pierwszych 

zabudowań w Sikorkach. Miesz-
kańcy próbowali najpierw szukać 
wsparcia u wojewody, chcąc za-
skarżyć wydanie decyzji pozwala-
jącej na budowę. Wojewoda jed-
nak uznał, że nie ma do tego pod-
staw, bo inwestor spełnił wszyst-
kie wymagane przez prawo bu-
dowlane warunki. Podobnego 
zdania była gmina i starostwo 
powiatowe. Mieszkańcy zebra-
li, więc 100 podpisów pod prote-
stem i próbowali szukać pomocy 
u radnych. Zażądali uchwalenia 
dla ich okolicy takiego planu za-
gospodarowania przestrzennego, 
który nie pozwoliłby na powsta-
wanie kolejnych zakładów w gmi-
nie. Przygotowano nawet projekt 
takiej uchwały w trybie inicjaty-

wy obywatelskiej, ale ostatecz-
nie nie został on przyjęty, cho-
ciaż sam przebieg głosowania stał 
się później przedmiotem postę-
powania prokuratorskiego. Już 
po sesji wyszło, bowiem, że ofi-
cjalnie podany wynik głosowania 
nie zgadzał się z tym, jak głoso-
wali poszczególni radni. Ci napi-
sali do przewodniczącego RM pi-
smo żądając reasumpcji głosowa-
nia na kolejnym posiedzeniu se-
sji, ale Stanisław Saniuk nie przy-
chylił się do oczekiwania wnio-
skodawców i obowiązujący stał 
się oficjalnie podany wynik gło-
sowania. Sama prokuratura usta-
liła, na podstawie zeznań świad-
ków w tym radnych, że faktycznie 
do pomyłki przy liczeniu głosów 
doszło, ale nie jest to czyn, który 
zasługuje na skierowanie sprawy 
do sądu. Notabene to ciekawe po-
dejście prokuratury – otwiera się 
w ten sposób legalna możliwość 
realizacji przestępstw - można się 
„pomylić” i pomyłka będzie obo-
wiązywała. W międzyczasie, jak-
by na otarcie łez, rada przyjęła je-
dynie uchwałę, która zobowią-
zuje każdego inwestora chcącego 
postawić na terenie naszej gmi-
ny kolejną fermę, do przeprowa-
dzenia konsultacji z okoliczną 
społecznością, a branża hodow-
ców norek w naszej gminie za-

pewniła, że będzie stała na stra-
ży tego, aby każda taka inwesty-
cja była wykonywana zgodnie z 
wszelkimi, dobrymi praktykami, 
i nie godziła w zasady współżycia 
społecznego. Wiadomo było jed-
nak od początku, że uchwała ma 
raczej intencyjny charakter, i bę-
dzie „martwa”, ponieważ brakuje 
jej oparcia w przepisach budow-
lanych, które jasno określają za-
sady przeprowadzania „konsul-
tacji” społecznych. Toteż szybko 
okazało się, że uchwała jest prak-
tycznie nierespektowana przez 
kolejnych hodowców. Już po tym 
powstała, np. mimo sprzeciwu 
sporej części mieszkańców, fer-
ma norek pod Wyszomierzem. 
Wszystko wskazuje na to, że ko-
lejna właśnie powstanie pod Si-
korkami. 

W miniony piątek, nieliczni 
mieszkańcy tej wsi zebrali się kil-
kadziesiąt metrów od trwających 
prac, bo jak twierdzą sprawa tej 
budowy nadal jest niewyjaśnio-
na. Ich zdaniem nadal trwają 
spory przed sądem, ze stronami 
postępowania (sąsiadującymi z 
gruntem, na którym ma powstać 
ferma), które wniosły protesty 
wobec decyzji administracyj-
nych zezwalających inwestoro-
wi rozpoczęcie budowy. Na miej-
sce spotkania przybył funkcjona-
riusz policji. Mieszkańcy liczy-
li, bowiem, że policjant sprawdzi, 
czy roboty są prowadzone legal-
nie. Ten jednak tłumaczył, że zo-
stał jedynie wezwany do zabez-
pieczenia porządku w czasie de-
baty, a poza tym nie jest władny 
do podjęcie tak daleko idącej in-
terwencji. Mieszkańcy twierdzili, 
że zaproszony był też ponoć sam 
inwestor, ale nie przybył na spo-
tkanie. Pojawił się za to kierow-
nik budowy, pan Marek Antczak. 
Ten wyjaśnił zgromadzonym, że 
nie ma żadnej wiedzy, aby cof-
nięto bądź wstrzymano wydaną 

zgodę na budowę inwestorowi. - 
Według dokumentacji, jaką prze-
kazał mi inwestor budowa jest 
prowadzona zgodnie z prawem. 
Nie mamy żadnej informacji, ja-
koby miałaby ona być wstrzyma-
na z powodu jakichś postępowań 
przed sądem - poinformował M. 
Antczak. 

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że za politykę prze-
strzenną gminy odpowiada, we-
dług prawa budowlanego, nie kto 
inny jak burmistrz. Robert Cza-
pla miał wiele okazji ku temu, 
by dokonać zmiany w planie za-
gospodarowania przestrzenne-
go, tak by fermy norek, przynaj-
mniej nie powstawały ludziom 
pod oknami. Przez całą poprzed-
nią kadencję, jak połowę obecnej, 
takiego kroku nie wykonał, na-
wet, kiedy zwracali się do niego 
o to mieszkańcy i wiadomo było, 
że Rada Miasta wspiera te wnio-
ski mieszkańców. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że w Sikorkach powstanie za-
kład o obsadzie zwierząt, 39 DJP 
(minimalna obsada niewyma-
gająca uzyskania przy pozwo-
leniu na budowę m.in. raportu 
na oddziaływanie na środowi-
sko), ma ona mieć prawie 5 tys. 
mkw. powierzchni, z czego więk-
szość będą stanowiły pawilony 
hodowlane – w sumie 25 sztuk. 
Poza obiektami przeznaczonymi 
dla zwierząt, na fermie powstaną: 
budynek socjalno-garażowy, si-
los i płyta gnojowa. Całość oczy-
wiście będzie wyposażona w nie-
zbędną infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną, elektryczną i dro-
gi wewnętrzne oraz drogę dojaz-
dową do drogi publicznej. Inwe-
storem fermy jest jeden z lokal-
nych przedsiębiorców, właściciel 
dużej firmy transportowej, nota-
bene związany rodzinnie z Sikor-
kami. 

Marcin Simiński

Mieszkańcy w trakcie rozmowy z kierownikiem budowy

Tragiczny wypadek pod Wojcieszynem

Zginął 56-letni kierowca Chevroleta 
Wczoraj, tj. poniedziałek, ok. godz. 10:30, na drodze krajowej nr 6, tuż przed wjazdem na 
obwodnicę Nowogardu, w okolicy Wojcieszyna doszło do tragicznego wypadku, w wyniku 
którego śmierć na miejscu poniósł mężczyzna ze Szczecina.

 Jak poinformowała Julita Fi-
lipczuk, rzecznik prasowy poli-
cji, kierujący samochodem oso-
bowym marki Chevrolet wje-
chał wprost pod nadjeżdżające-
go Tira. 

-Z niewyjaśnionych na razie 
przyczyn, kierowca Chevroleta, 
jadący w kierunku Nowogardu, 
nagle zjechał na przeciwległy 
pas jezdni i zderzył się czołowo 
z jadącym w przeciwnym kie-

runku ciągnikiem siodłowym – 
mówi J. Filipczuk. 

W wyniku zderzenie kieru-
jący samochodem osobowym 
zmarł na miejscu. To 56-let-
ni mężczyzna, pochodzący ze 
Szczecina. Kierowca ciężarów-
ki, z którą zderzył się Chevro-
let, nie odniósł żadnych obra-
żeń. Wiadomo też, że mężczy-
zna był trzeźwy. 

Policja musiała na ponad go-
dzinę zablokować ruch na kra-
jowej „szóstce”. 

Powstały gigantyczne korki, 
również w samym Nowogar-
dzie.  

Przyczyny wypadku pod nad-
zorem Prokuratury z Golenio-
wa, ustalają nowogardzcy poli-
cjanci.

MS

Wypadek zdarzył się tuż za Wojcieszynem w stronę Żabowa
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Sonda z Osiny
Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie zapytaliśmy, jak wy-

gląda stan przygotowań do nowego roku szkolnego, który rozpo-
czyna się już w czwartek. 

Pani Agnieszka – Moje cór-
ki nie miały kłopotów z przygo-
towaniami do szkoły. Ostatnią 
rzeczą, jaką kupiły to są piórni-
ki. Dobrze, że podręczniki, ćwi-
czenia zapewnia szkoła. Dlate-
go tutaj ja, jako rodzic, nie muszę 
się tym przejmować. Wszystkim 
uczniom i swoim córkom życzę 
oczywiście jak najlepszych ocen 
w nadchodzącym nowym roku 
szkolnym. 

Michał – Tak się składa, że do 
szkoły mam pond 200 km, dlatego 
musiałem już wcześniej pomyśleć 
o przygotowaniach pod wieloma 
kwestiami. Jestem uczniem Tech-
nikum Leśnego, które znajduje się 
dość daleko od mojego domu, toteż 
nie mogę niczego w tych przygoto-
waniach pominąć. Ale podręczniki 
na szczęście gwarantuje nam szko-
ła i nie muszę się tą sprawą przej-
mować. 

Pan Robert – Jestem już do 
szkoły przygotowany ze wszyst-
kim, bo tu oczywiście bardzo po-
mogli mi rodzice. Oczywiście pod-
ręczniki mam ze szkoły, toteż nie 
muszę się tym przejmować. Szko-
da, że kończą się już wakacje, ale 
co robić? Trzeba wracać do szko-
ły. Jestem uczniem II klasy gim-
nazjum, dlatego nie wiem, czego 
się spodziewać, ale mam nadzie-
ję, że będzie wszystko dobrze. Ży-
czę wszystkim moim kolegom i ko-
leżankom, by nadchodzący nowy 
rok szkolny był dla nich udany pod 
każdym względem.             Red. 

Osińskie święto plonów już w sobotę

Gminne dożynki w Węgorzycach 
Już w najbliższą sobotę, 3 września, w Węgorzycach odbędą się gminne dożyn-
ki. Święto plonów dla mieszkańców gminy Osina rozpocznie się tradycyjnie od 
Mszy św. dziękczynnej. 

Msza św., w trakcie której spo-
łeczność Osiny podziękuje Bogu 
za tegoroczne plony odbędzie się 
w Kościele pw. św. Jana Pawła II w 
Węgorzycach. Następnie korowód 
dożynkowy przemieści się na bo-
isko sportowe, gdzie zaplanowa-
no dalszą część uroczystości. Poza 
wydarzeniami muzycznymi, w pro-
gramie dożynek zaplanowano też 
mnóstwo atrakcji, także tych z my-
ślą o najmłodszych, m.in. warsztaty 
ekologiczne, czy dmuchane zamki. 

W imieniu organizatorów święta 
plonów, tj. wójta gminy Krzyszto-
fa Szwedo oraz mieszkańców Wę-
grzyc, pozostaje zaprosić wszyst-
kich do udziału w imprezie. Pełen 
program wydarzenia publikujemy 
obok

MS

Problemy nowogardzkich księgarni

Podręcznikowy ból głowy
Wydaje się, że dostęp do tańszych, rządowych podręczników powinien być udogodnie-
niem dla wielu osób. Nowe przepisy uderzyły jednak przede wszystkim w księgarnie, choć 
i rodzice mają spore problemy przy zakupie części książek.

Jeszcze kilka lat temu, nowe 
szkolne podręczniki można było 
nabyć tylko w różnego rodzaju 
księgarniach. Teraz sytuacja się 
zmieniła – książki do większości 
klas szkoły podstawowej i gim-
nazjum sprowadza sama szko-
ła. Obecnie księgarnie sprzeda-
ją jedynie podręczniki do szko-
ły średniej, a także ostatnich klas 
gimnazjum i podstawówki. W 
tym drugim przypadku już tylko 
w tym roku.

Dzięki reformie, która weszła 
w życie w 2014 roku, szkoły za-
kupiły podręczniki dla pierw-
szej klasy szkoły podstawo-
wej. W kolejnych latach zmiany 
obejmowały kolejne klasy szko-
ły podstawowej i gimnazjum. W 
nadchodzącym roku szkolnym 
podręczniki we własnym zakre-
sie muszą nabyć jedynie rodzice 
uczniów z VI klasy szkoły pod-
stawowej, III klasy gimnazjum i 
szkół średnich.

Problemy z dostępem do pod-
ręczników z podstawówki i 
gimnazjum są jednak ogrom-
ne. Wszystko dlatego, że książ-
ki te sprzedawane są już tylko 
w tym roku – w kolejnym pod-
ręczniki wypożyczane ze szko-
ły dotyczyć będą już wszystkich 
klas. Wydawnictwa nie druku-
ją już nowych książek, bo zwy-

czajnie im się to nie opłaca, a do-
tychczasowe wydania zostały już 
wykupione i nie ma ich zarów-
no w księgarniach, jak i w hur-
towniach.

Jak powiedziała nam pra-
cownica jednej z nowogardz-
kich księgarni, większość rodzi-
ców bardzo szybko wyposażyła 
dzieci w potrzebne książki i nie 
było problemu. Wciąż jest jed-
nak grupa osób, która podręcz-
ników nie ma, a na domiar złego 
nie może ich kupić.

Do tej pory podręczniki sta-
nowiły zdecydowaną większość 
dochodów księgarni. Zarobio-
ne na nich pieniądze odkładano 
na kolejne miesiące, kiedy ob-
rót był dużo mniejszy. Obecnie 
w Nowogardzie mamy już tylko 
dwa tego typu sklepy i kto wie, 
czy wkrótce nie będzie jeszcze 
gorzej. W przyszłym roku rodzi-
ce kupować będą już tylko pod-
ręczniki do szkół średnich.

Średni koszt zestawu książek, 
dla jednego ucznia w księgar-
ni, to około 350 złotych. Niektó-
rzy z bogatszych rodziców wole-
liby kupić nowe książki, niż wy-
pożyczać je w szkole. Część eg-
zemplarzy używana już była, bo-
wiem przez kilkoro dzieci i jest 
zwyczajnie zużyta. Rodzice nie 
zawsze mają jednak taką moż-

liwość, bo część szkół nie udo-
stępnia nawet wykazu podręcz-
ników.

- Państwo zabrało nam pod-
ręczniki i nie dało nic w zamian 
– usłyszeliśmy w jednej z na-
szych księgarń. Przedsiębiorcy 
starają się, co prawda rekompen-
sować straty choćby szkolnymi 
akcesoriami, ale i te rodzice ku-
pują głównie w marketach. Choć 
często zdarza się tak, że po cza-
sie wracają do księgarni, bo ku-
piony po okazyjnej cenie zestaw 
wytrzymał tylko kilka miesięcy.

MP

Na tych półkach mieszczą się obecnie 
wszystkie szkolne podręczniki. Jeszcze 
trzy lata temu było ich ponad dwa razy 
więcej.

W Węgorzycach pojawiły się już dekoracje dożynkowe
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Miejsce przez władzę zapomniane…

Rzeczywistość to jest na „barakach”,   
a nie w gminnych ulotkach
Odpadające tynki, zacieki na ścianach, płynące pod oknami fekalia i szczury wdzierające się do mieszkań – aż trudno sobie wyobrazić, że w takich warun-
kach mogą w 21 wieku mieszkać ludzie w naszej gminie. A jednak w nowogardzkich „barakach”, bo tak zwykło się mówić o mieszkaniach przy ul. Reja, 
tak właśnie wygląda codzienna rzeczywistość, z którą muszą się borykać lokatorzy.

 

Kilka dni temu do redakcji DN 
zadzwoniła jedna z mieszkanek 
„baraków” przy ul. Reja. Kobieta 
zdecydowała się na kontakt z na-
szą redakcją, chcąc w ten sposób 
zwrócić uwagę na problem, z ja-
kim od kilku miesięcy boryka się 
jej sąsiadka. 

-Mieszka u nas pani, która od 
kilku miesięcy nie ma drzwi wej-
ściowych do domu, bo stare nie 
nadawały się już do użytku. Jako 
sąsiedzi nie możemy dłużej na to 
patrzeć. Tym bardziej, że ta pani 
przed laty sama wymieniła drzwi 
i okna w mieszkaniu, biorąc kredyt 
- opowiada kobieta. 

Trudno było uwierzyć, że w 
tych czasach, w gminnym miesz-
kaniu może brakować drzwi wej-
ściowych. Udajemy się pod wska-
zany adres, by porozmawiać z lo-
katorką tego mieszkania. 

- Jak pan widzi nie ma drzwi…, 
wnioskowałam o ich wymianą, bo 
stare się już nie nadawały do użyt-
ku, ale powiedziano mi, że dopó-
ki nie spłacę zadłużenia, drzwi nie 
zostaną wymienione. Mimo tego, 

że odpracowuję zaległości w czyn-
szu, a wcześniej sama wymieni-
łam okna. Zresztą te stare drzwi 
też kupiłam kilka lat temu na raty 
– mówi pani Lucyna. Kobieta w 
miejsce drzwi powiesiła firanę, 
żeby chociaż w taki sposób nieco 
odsłonić się od podwórza. 

W trakcie rozmowy woła nas 
do siebie mieszkająca naprzeciw 
pani Lucyny, pani Zofia. Okazuje 
się, że kobieta również ma kłopo-
ty z uzyskaniem pomocy od gmi-
ny w kwestii drzwi wejściowych. 

W moich drzwiach jest zepsuta 
klamka i zamek. Musieliśmy zro-
bić łatę z kawałka płyty paździe-
rzowej, żeby cały zamek nie wy-
padł. Boję się tak mieszkać. Prze-
cież wystarczy, że ktoś kopnie te 
drzwi i wejdzie do środka. Nieste-
ty już od dłuższego czasu mimo 
próśb, gmina nie chce mi napra-
wić tych drzwi. Zamiast tego usły-
szałam, że mam sobie sama kupić- 
mówi pani Zofia. 

To nie jedyny problem, z ja-
kim borykają się mieszkańcy „ba-
raków” na Reja. Wokół budyn-
ków wylewają fekalia. Mieszka-
nia nie są, bowiem podłączone do 
kanalizacji, a niekiedy nawet do 
szamb. Tylko część mieszkańców 
ma podłączenie do zbiorników, 
ale i te nie są w najlepszym stanie.

Lista problemów mieszkańców 
„baraków” jest o wiele dłuższa. 
Pękające ściany, pleśń, przecieka-
jące sufity, nieszczelne piece ka-
flowe. Dużo do życzenia pozosta-
wia też instalacja elektryczna. W 
wielu domach mieszkańcy korzy-
stają z przedłużaczy, bo mają po-
palone kontakty.  Niektórzy, tak 
jak pani Lucyna, decydują się na 
wymianę okablowania. W jed-
nym z mieszkań, do którego zo-
staliśmy zaproszeni, wdzierają się 
szczury. 

Proszę spojrzeć, szczury wygry-
zają ściany przy samej podłodze 
i wchodzą do domu. W nocy sły-
chać skrobanie przy fundamen-
tach. Kiedyś spałam, a na tapcza-
nie szczur siedział. Innym razem 
wlazł do wanny. Sypiemy trutkę i 
uszczelniamy, co się da, żeby tylko 
uniemożliwić wejście tym gryzo-
niom do domu. Syn obkopuje tak-
że całe mieszkanie na zewnątrz – 
mówi pani Małgorzata. 

Ludzie próbują we własnym za-
kresie wykonywać drobne napra-
wy i remonty, wymieniają okna 
biorąc pożyczki. Starają się też po-
rządkować teren wokół mieszkań. 
Robią tak, mimo iż nie są właści-
cielami tych mieszkań, a do tego 
bardzo często są w trudnej sytu-
acji życiowej i zwyczajnie brakuje 
im pieniędzy na chleb, a co dopie-
ro na remontowanie gminnych 

mieszkań. 
Jesteśmy pozostawieni sami so-

bie. Nie mamy pomocy od gminy, 
a sami nie mamy pieniędzy, żeby 
remontować mieszkania, zresztą 
one nie są nasze, więc to nie nale-
ży do naszych obowiązków- doda-
je p. Małgorzata. 

Mieszkańcy liczą na to, że na-
sza interwencja, chociaż zawsty-
dzi miejskie władze i zwróci uwa-
gę na ich sytuację. 

Marcin Simiński

Pani Lucyna nie może się doprosić wy-
miany drzwi przez gminę, chociaż już 
wielokrotnie sama inwestowała w nie-
swoje mieszkanie. Na razie w miejsce 
drzwi jest firana, pytanie co będzie w 
zimę

Pan Piotr, zasypuje świeże dziury, które wykopały szczury, próbując dostać się do mieszkania

Tak wyglądają ściany w większości mieszkań przy ul. Reja. Na nic zdają się próby 
remontu podejmowane przez lokatorów.

Pani Zofia ma zepsuty zamek w drzwiach. Starsza kobieta obawia się o swoje bez-
pieczeństwo

Nasz komentarz: 
Jaki pan, taki kram…
Wizytę na barakach powinien 

odbyć burmistrz miasta. Widać, 
bowiem Robert Czapla dawno, a 
może i nigdy tam nie był. Miał ku 
temu okazję niedawno, kiedy w 
sąsiedztwie oddawał nowe miesz-
kania komunalne. Nie skorzystał, 
nie znalazł w sobie na tyle odwa-
gi, by spojrzeć w oczy rzeczywi-
stym warunkom, w jakich żyją 
ludzie nieopodal. Po co miał so-
bie psuć taki dzień. Wówczas nie 
powstałoby przecież tyle zdjęć z 
uśmiechniętym włodarzem, bo 
do śmiechu ludziom na barakach 
to z pewnością nie jest. Poza tym 
jak tu mieszkańcom wcisnąć baj-
kę o tym, że gminy nie stać na re-
monty, kiedy przecież każdy z 
nich widzi, jak lekką ręką wyda-
wane są pieniądze, chociażby na 
oświetlenie fontanny, czy też pro-
pagandowe ulotki, na których 
świat jest prawie różowy. Ludzie 

to widzą, i tym bardziej czują się 
oszukani, pozostawieni na pa-
stwę losu. 

Dla nich, bowiem na barakach 
czas się zatrzymał… nie zmieni-
ło się nic od czasu zmiany burmi-
strza. Ba! Jest chyba jeszcze go-
rzej… No cóż, powiadają, że „jaki 
pan, taki kram”… 

MS 

A nieopodal inny świat... nowy budy-
nek komunalny, w którym niedawno 
zamieszkali ludzie. Tu na razie proble-
mów nie ma. Pytanie, czy kiedyś wła-
dze o tym miejscu zapomną, tak jak o 
barakach w sąsiedztwie

Tu przy domu płynie kanaliza Piece kaflowe są w tak złym stanie, że 
mieszkańcy sami muszą je lepić, żeby 
zimą się nie udusić dymem
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W czwartek Czermnica wybierze nowego sołtysa

Posłowie Jana Artemiuka 

W dniu 24 czerwca 2016r, zło-
żyłem rezygnację z funkcji sołtysa. 
Mieszkańcy Czermnicy po ponad 
2 miesiącach doczekali się wresz-
cie ogłoszenia wyborów i odbędą się 
one 1 września 2016r, o godz. 18:00.  
Z tego miejsca chciałbym bardzo 
zachęcić wszystkich uprawnionych 
do głosowania, i do uczestnictwa 
w tych wyborach, gdyż jest to jedy-
ny moment, by udzielić jednemu z 
mieszkańców swojego poparcia i za-
ufania. Sam niestety w tym dniu nie 
będę mógł w nich uczestniczyć.

Funkcję Sołtysa sprawowałem 
nieco ponad rok. W czasie wybo-
rów otrzymałem ogromne poparcie, 
za które bardzo dziękuję. Składając 
rezygnację zdawałem sobie sprawę, 
że tą decyzją zawiodłem wielu, ale 
uwierzcie mi to było konieczne. Nie 
chcę się rozpisywać, co było głów-
ną przyczyną, bo mogłoby to mieć 
wpływ na wybory, a tego chciałbym 
uniknąć. Każdy popełnia błędy i 
osoby, które się do tego przyczyniły 
myślę, że wyciągną właściwe wnio-
ski na przyszłość.

Zawiodłem Was, ale myślę, że 
dość dużo też zrobiłem.

Udało się nam dość głośno po-
rozmawiać o problemach naszej 
wsi. Miało to przy okazji tragiczne 
skutki, ale było bardzo potrzebne. 
Dumny jestem ze wszystkich, którzy 
w tamtym okresie potrafili nazywać 
rzeczy po imieniu.

Mamy i tu, nieskromnie dodam, 
chyba najładniejszy Plac Zabaw w 
Gminie. Mamy, bo dzielnie o nie-
go walczyliśmy, najpierw zbiera-
jąc głosy pod projektem potem bo-
rykając się z przeciwnościami, jakie 
stwarzały nam władze gminy. W 
końcu jednak udało się, Burmistrz 
sowicie dofinansował projekt, Rada 
Miejska chętnie dołożyła brakujące 
pieniądze.

Udało nam się również odtwo-
rzyć murawę naszego wiejskie-
go boiska, które od lat na to czeka-
ło. Dziękuję wszystkim, którzy bez-
interesownie zaangażowali się w te 
prace.

Doprowadziliśmy świetlicę do 
użytku, zakupiliśmy meble i sprzę-
ty kuchenne, skompletowaliśmy stół 

bilardowy i zakupiliśmy wygodny 
wypoczynek.

Dużo energii i pracy poświęcili-
śmy szczególnie dzieciom. Zawsze 
uważałem, że warto inwestować w 
dzieci, dlatego wszelkie imprezy kie-
rowane pod ich adresem obfitowa-
ły w różne atrakcje. Poza tymi stan-
dardowymi, jak Dzień Dziecka czy 
Mikołajki mieliśmy w ofercie dodat-
kowo cykl zajęć wakacyjnych zwa-
nych Aktywne Wakacje. Liczę, że 
nowy sołtys będzie je kontynuował 
w przyszłym roku.

Kolejnym wielkim sukcesem, o 
którym chciałbym wspomnieć jest 
przekonanie Rady Miejskiej, by w 
budżecie na ten rok pojawiły się 
środki na budowę drogi asfalto-
wej na niedługim, bo 270m odcin-
ku łączącym 4 rodziny z najbliż-
szą drogą. Od wielu lat mieszkań-
cy tych posesji pisali wnioski, dzieli-
li się swoimi problemami na łamach 
prasy. Teraz droga jest tylko kwe-
stią czasu, gdyż finanse na nią już 
są. Dziękuję Radnym, którzy się do 
tego przyczynili, a nowemu Sołtyso-
wi będę zazdrościł jej otwarcia.

Wierzcie mi, że każdy grosz Fun-
duszu Sołeckiego wydałem w naj-
lepszy z możliwych sposobów kupu-
jąc wszystko solidne, ale i po najniż-
szych cenach na rynku. Nigdy nie 
szedłem na skróty kupując zawsze 
produkt gotowy, lecz gdy się dało 
kupowałem półprodukty, z których 
wspólnie coś robiliśmy jak np. stoli-
ki i ławki. Imprezy starałem się fi-
nansować głównie z pieniędzy po-
chodzących od sponsorów, a nie z 
Funduszu Sołeckiego. Dla przykła-
du Dzień Dziecka kosztował mnie 
3400zł, z czego tylko 400zł po-
szło z Funduszu. Reszta to pienią-
dze od firm i osób fizycznych, któ-
re doceniają to, co robimy i wiedzą, 
że wspierając nas nie wyrzucają pie-
niądze w błoto, lecz zamieniają je w 
radość dzieci. Dziękuję wszystkim 
sponsorom i liczę, że równie hojni 
będziecie dla mojego następcy.

Jestem pełen podziwu dla miesz-
kańców Czermnicy, którzy tak chęt-
nie i prawie bez wyjątku wpłacali 
mi podatek, z którego prowizję za-
wsze wspólnie przeznaczaliśmy na 
jakiś cel. Z tych pieniędzy wspiera-
liśmy Aktywne Wakacje, Mikołajki 
i zakupiliśmy profesjonalny stół do 
piłkarzyków. Co prawda koszt sto-
łu znacznie przewyższał prowizję, 
bo kosztował 1400zł, przez co zakup 
planowany był w kolejnym kwar-
tale po zebraniu kolejnego podat-
ku jednak, gdy o pomyśle i zaanga-
żowaniu mieszkańców dowiedzie-
li się Radni Rady Miejskiej, braku-
jące pieniądze dołożyli nam ze środ-
ków prywatnych. Szczególnie dzię-
kuję tu Przewodniczącemu Sta-
nisławowi Saniukowi, Wice-

przewodniczącemu Michałowi 
Kracie i Radnej Jowicie Paw-
lak.

Dziękując wielu za wiele, nie spo-
sób tu pominąć Nadleśnictwa No-
wogard. Pan Tadeusz Piotrowski 
zawsze wspierał mnie we wszyst-
kich działaniach. Nie tylko finan-
sowo, ale również dobrą radą wyni-
kającą z doświadczenia w działaniu 
społecznym. Ta współpraca powinna 
trwać i się rozwijać. Czermnica na 
przestrzeni dziesięcioleci, a nawet 
wieku, zawsze powiązana była z 
włodarzami lasów i trzeba to wyko-
rzystać i kontynuować. 

Wszyscy wiecie jak trudno było 
mi nawiązać współpracę z władza-
mi gminy. Polityka na tak niskim 
szczeblu nie powinna być uprawia-
na, bo szkodzi działaniom społecz-
nym. Chciałbym żeby nowy sołtys 
nie musiał tego przerabiać podob-
nie jak ja. Wszelkie przejawy inicja-
tywy społecznej powinny być wspie-
rane a nie negowane, bo to zniechę-
ca do dalszego działania.

Może trudno w to uwierzyć, ale 
byłem chyba jedynym sołtysem, któ-
ry na bramie swej posesji nie miał 
zawieszonej tablicy z napisem Soł-
tys. Otóż ta, którą dostałem była w 
fatalnym stanie, zardzewiała, z bra-
kami farby na literach. Nie ukry-
wam, wstydziłem się jej i choć mia-
łem świadomość, że za brak wywie-
szonej tablicy mogę ponieść konse-
kwencje karne wolałem jej nie wy-
wieszać, gdyż po prostu urągała na-
szemu orłowi w koronie. Wiele mie-
sięcy wnioskowałem o nową tablicę, 
aż w końcu zrozumiałem, że mi nie 
przysługuje. Wielkim zaskoczeniem 
jednak było, że po złożeniu 
rezygnacji kilka dni później, poprzez 
panie z rady Sołeckiej otrzymałem 
nawą tablicę. Cieszę się, że już jest, 
bo przyda się nowemu sołtysowi.

Planów na dalszy rozwój mia-
łem dużo, marzyło mi się boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, chodniki, 
sieć gazowa i kanalizacyjna. Uwa-
żam, że wszystko jest w zasięgu ręki 
i niestety pozostawiam to już moje-
mu następcy.

Moje Sołtysowanie trwało tak 
długo, jak trwała współpraca z 
Radą Sołecką. Zawsze uważałem, 
że razem można znacznie więcej. 
Jednak, gdy pojawiają się chwile, w 
których coraz trudniej o porozumie-
nie jestem gotów złożyć rezygnację, 
by dać szansę innym. I tak się stało. 

Wierzę, że tego dnia dokonacie 
dobrego wyboru, a nowy Sołtys za-
skoczy Was swoim zaangażowa-
niem i poświęceniem dla wioski. Je-
śli będziecie go wspierać, a kryty-
ka pojawi się tylko w konieczności, 
będzie Waszym Sołtysem przez wie-
le kadencji. 

Jan Artemiuk 

Jeszcze o konieczności 
nowego szaletu 

W nawiązaniu do artykułu z dnia, 19 sierpnia, pt. „Przydałby się 
jeszcze jeden szalet”, chciałabym się wypowiedzieć na ten temat. Nie-
dawno, przy Lidlu, para starszych turystów z Niemiec spytała mnie o to-
aletę. Ze wstydem musiałam powiedzieć, że nie ma. Mówię ze wstydem, 
bo niedawno byłam w Anglii i tam publiczne toalety są wszędzie, do-
słownie na każdym kroku, a przy tym są czyste, pachnące i BEZPŁAT-
NE. Nie twierdzę, że u nas na każdym rogu musi stać szalet, ale tam 
gdzie się przewija dużo ludzi, gdzie jest spore skupisko sklepów, powin-
ny być. Czy to naprawdę dla naszych władz jest taki problem? Według 
mnie dostępność do publicznych toalet jest miarą cywilizacji. Czy na-
prawdę musimy się wstydzić przed cudzoziemcami, że nie mają gdzie 
załatwić podstawowych potrzeb fizjologicznych? Nasi rodacy załatwia-
ją się gdzie się da, wszystkie kąty i krzaczki przy Lidlu i przy Biedron-
ce (Boh. W-wy) są zanieczyszczone przez odchody. Czy naprawdę musi 
tak być? Czy musimy w upały wąchać te zapaszki? Może nasze władze 
dostrzegą w końcu ten, jakby nie było, naprawdę ważny problem? Czego 
sobie i wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzę.

 Z poważaniem,
Czytelniczka

@    Ludzie listy piszą  @ 

Mieszkaniec Nowogardu 
zatrzymany k. Dobrej

Jazda po pijaku  
i awantura z Policją 
Krzysztof S. z Nowogardu odpowie przed sądem nie tylko 
za jazdę na „podwójnym gazie”, ale też naruszenie cielesne 
policjanta i zniszczenie radiowozu. 

W nocy z 20 na 21 sierpnia, o go-
dzinie 1:45, dyżurny KPP Łobez zo-
stał poinformowany, przez postron-
ną osobę, że na drodze wojewódzkiej 
W-146 pomiędzy Mieszewem a Do-
brą najprawdopodobniej doszło do 
wypadku drogowego. Jak wynika-
ło z informacji, w przydrożnym ro-
wie znajdował się samochód osobo-
wy. Na miejsce zadysponowano pa-
trol policji w celu sprawdzenia infor-
macji. Przybyli na miejsce policjan-
ci zastali kierowcę, który już na sam 
widok mundurowych zrobił się agre-
sywny. Jak się okazało, powód takie-

go zachowania był prosty – kierowca 
chwilę wcześniej prowadził „na po-
dwójnym” gazie. Krzysztof S. z No-
wogardu na przywitanie znieważył 
policjantów. Po chwili doszło tak-
że do szamotaniny, w trakcie któ-
rej nowogardzianin naruszył niety-
kalność cielesną policjantów. Jak-
by tego było mało, mężczyzna pod-
czas zatrzymania wybił tylną szybę w 
policyjnym radiowozie. Po wytrzeź-
wieniu Krzysztof S. usłyszał zarzuty. 
Wkrótce za swój czyn będzie od-
powiadał przed sądem. 

(sc)

Jak  bu co to jest to tytuł filmu o wojnie w Wietnamie https://pl.wikipedia.org/wiki/Cienka_czerwona_linia_(film_1998)

Cienka czerwona linia 

Kto ją przekroczy to 

do odstrzału

Nadesłane przez czytelników
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Pomóżmy sobie

Zmarł ks. Piotr Gronostaj

Był dobrym człowiekiem 
i gorliwym kapłanem
Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa 
Chrystusa informujemy, że w czwartek,  24 sierpnia 2016 r., w wieku 50 lat,   zmarł Ks. 
Piotr Gronostaj, wikariusz Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie- informuje 
kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Sławomir Zyga.  

Ks. Piotr Gronostaj uro-
dził się  8  października 1966 r. w 
Choszcznie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 3 czerwca 1995 r. w Szcze-
cinie. Posługiwał w następujących 
parafiach:

Golczewo 01.07.1995 - 28.06.1996 - Wika-
riusz

Police, Niep. Pocz. NMP 28.06.1996 - 
01.07.1997 - Wikariusz

Lipiany 01.07.1997 - 01.07.1998 - Wikariusz
Suchań 01.07.1998 - 21.06.2003 - Wikariusz
Witkowo 21.06.2003 - 21.07.2003  - Wika-

riusz
Świnoujście, bł. Michała Kozala 21.07.2003 

- 25.08.2005 - Wikariusz 
Nowogard, Wniebowzięcia NMP 

25.08.2005 - 25.08.2009 - Wikariusz 
Stargard, Miłosierdzia Bożego 25.08.2009 - 

25.08.2010 - Wikariusz
Krzęcin, 25.08.2010 - 22.08.2011  - Wika-

riusz
Cedynia 22.08.2011 - 25.08.2012  - Wika-

riusz
Szczecin, MB Ostrobramskiej 

25.08.2012 - 24.08.2016 - Wika-
riusz

Ksiądz Piotr był dobrze zna-
ny w Nowogardzie. Jako wika-
riusz parafii Wniebowzięcia NMP 
przebywał u nas aż 4 lata.  War-
to wspomnieć, że Ks. Piotr odpra-
wiał Mszę Św. w pamiętny sobot-
ni wieczór 3 grudnia 2005 r., gdy 
wieżę kościoła ogarnął wielki po-
żar. Ks. Piotr sprawnie przepro-
wadził wówczas ewakuację wier-
nych zgromadzonych na Mszy. 
Prosimy Dobrego Pana, aby hoj-
nie wynagrodził swojego sługę 
śp. Piotra, także za dobro, którym 
zostaliśmy obdarzeni przez ręce 
tego kapłana.   

  Uroczystości pogrzebowe odbę-
dą się wg następującego porządku:

Wtorek, 30 sierpnia br., w Ko-
ściele parafialnym pw. Matki Bo-
żej Ostrobramskiej w Szczecinie

- godz. 18: 00 - Msza Święta ża-
łobna i pożegnanie w dekanacie;

Środa, 31 sierpnia br.,  w Ko-
ściele  pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Choszcznie:

- godz. 14: 30 – wystawienie 
trumny z ciałem Zmarłego, mo-
dlitwa różańcowa i  koronka do 
Bożego Miłosierdzia;

- godz. 15: 00 – Msza Święta po-
grzebowa pod przewodnictwem 
Księdza Arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi;

- po Mszy Świętej kondukt ża-
łobny i złożenie ciała zmarłego 
Kapłana na cmentarzu komunal-
ny w Choszcznie.

W uroczystościach pogrzebo-
wych będzie uczestniczyło ok. 35 
wiernych z parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP z Nowogardu. Do-
jadą oni do Choszczna zorgani-
zowanym specjalnie przez parafię 
transportem. 

sm

ks.  P. Gronostaj z pielgrzymką ministrantów i ich rodziny z parafii pw. WNMP do Lichenia- rok 2006

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Andrzej Ancwal: lat 63, zmarł 21.08.2016r., pogrzeb odbył się 24.08.2016r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Gryc: lat 71, zmarł 22.08.2016r., pogrzeb odbył się 25.08.2016r. na cmentarzu w Szczecinie.
Karolina Ławniczek: lat 32, zmarła 23.08.2016r., pogrzeb odbędzie się 01.09.2016r. na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Kazimierz Soszyński: lat 77, zmarł 25.08.2016r., pogrzeb odbył się 27.08.2016r. na cmentarzu w Maszewie.
Władysław Giziński: lat 60, zmarł 27.08.2016r., pogrzeb odbędzie się 30.08.2016r. o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Marianna Wierzchowska: lat 88, zmarła 29.08.2016r., pogrzeb odbędzie się 31.08.2016r. o godz. 14:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,

 Sebastian Furmańczyk

Rozpoczęcie obchodów 
70-lecia Biblioteki  
 2-3 wrzesień

2 września - Dzień Otwarty 
Biblioteki

10.00 – otwarcie kiermaszu  
„Książka za złotówkę”

10.00-11.00 – Narodowe Czy-
tanie „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza. Gościem specjalnym 
będzie pan Stanisław Heropoli-
tański, jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych polskich lektorów.

15.00 –   wręczenie nagród dla 
NAJAKTYWNIEJSZYCH CZY-
TELNIKÓW 

16.00 – uroczyste otwarcie ob-
chodów Jubileuszu 70 - lecia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie

prezentacja „70 -  lecie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w No-
wogardzie”

część artystyczna
otwarcie wystawy „Biblioteka 

dawniej i dziś”
3 września – Narodowe Czy-

tanie „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza

14.00-16.00 – gościem honoro-
wym będzie Pani Anna Seniuk, 
znana polska aktorka

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

• Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Tel. 732 989 835 

• Sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 
Tel. 603229081.

• Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-
gard. Tel. 602365812.

• Zakupię  książki w dobrym stanie do III klasy Gimnazjum Nr 2 w 
Nowogardzie. Tel. 783 787 380.

- Oddam szafę dwudrzwiową (sosna), stolik RTV sosna 661 690 590
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę 

automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, 

dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 

578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
- Oddam: szczeniaki dwumiesięczne rasy Labrador 731 262 635
- Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 

636932
- Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla cho-

rego  Miłosza, 
   który bardzo potrzebuje nowy wózek i protezy.  Nakrętki można przynosić do 

redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
- Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: poligraf@post.pl  

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.08.2016r. 
odeszła od nas ukochana Mama, Babcia i Prababcia 

Marianna Wierzchowska
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 31.08.2016r. 

O godzinie 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie

Danuta Ławniczek i Krystyna Szymczak 
wraz z rodzinami
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REKLAMA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Polsko – słowacki plener 
malarski w Strzelewie
Przez ponad tydzień siedmiu artystów z Polski i Słowacji brało udział w plenerze malar-
skim w Strzelewie, u Katarzyny i Zygmunta Heland. Plener zakończył się pożegnalnym 
wernisażem. 

Plener rozpoczął się 17 sierpnia. 
Jego organizatorami byli wspólnie 
Zygmunt Heland i Monika Ślósar-
czyk, uznana polska malarka, po-
chodząca z Wisły. 

-Jest to kolejny plener, który zor-
ganizowałem wspólnie z Moniką 
Ślósarczyk. Ta osoba bardzo dużo 
tworzy i wystawia, również poza 
granicami kraju. Ma też świetne 
kontakty z liczącymi się artysta-

mi, którzy dali jej się namówić do 
przyjazdu, tu do nas do Strzelewa- 
mówi Z. Heland. 

Wśród artystów, biorących 
udział w plenerze, było 4 Polaków 
i 3 Słowaków. Każdy z nich to ar-
tysta z dorobkiem, którego prace 
są cenione w kraju i za granicą. 

-Nasi goście stworzyli kilkadzie-
siąt prac, do których inspiracją była 
właśnie nasza okolica. Część z tych 

obrazów pozostanie u nas, a my bę-
dziemy je wystawiać przy różnych 
okazjach – zdradza Z. Heland. 

Artyści czują się dobrze w Strze-
lewie, tu odnajdują swoisty klimat 
- tak twierdzi jeden z uczestników 
pleneru, Jakub Lesiński, artysta 
pochodzący z Radomska. 

-Strzelewo to urokliwe miejsce, 
jest tu ciekawe światło, fantastycz-
ni ludzie. Panuje tu specyficzny kli-
mat. Ja zawsze czerpię inspiracje z 
natury, które przetwarzam w trak-
cie pracy, dlatego czułem się tutaj 
znakomicie - mówi artysta. 

W plenerze oprócz M. Ślósar-
czyk i J. Lesińskiego wzięli udział: 
Iwona Perlińska z Polski oraz 
Emila Kaminska, Józef Kaminsky, 
Frantisek Turcsanyi i Vlado Bro-
nisevsky ze Słowacji. 

Plener zakończył pożegnalny 
wernisaż, który miał miejsce w 
miniony czwartek, 25 sierpnia, w 
sali teatralnej, znajdującej się na 
terenie posesji Katarzyny i Zyg-
munta Heland, w Strzelewie.

Marcin Simiński

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie artystów biorących udział w plenerze razem z Kata-
rzyną i Zygmuntem Heland

Wersnisaż zorganizowany na zakończenie polsko-słowackiego pleneru w Strzelewie

Część prac, które powstały w czasie pleneru malarskiego, pozostanie w Strzele-
wie pod opieką państwa Heland
OGŁOSZENIE



30.08-1.09.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Plac Wolności 9
Nowogard
Pon - Pt 8.00 - 16.00

U nas zapłacisz
wszystkie

swoje rachunki!

Najniższe prowizje!
Tanio, szybko i bezpiecznie!

Vectra  1,49 zł

Energia, Gaz 2,50 zł

   Telefony 2,50 zł

        ZUS, US 2,50 zł

            KRUS 2,50 zł

       Pozostałe
2,50 zł

LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

Dożynki gminne w Dąbrowie Nowogardzkiej - fotorelacja

Na terenie całej wsi można było spotkać dożynkowe ozdoby z satyrycznym prze-
kazem

Wieniec dożynkowy przygotowany przez sołectwo Błotno na czele z sołtys Danutą Nowak, na zdjęciu obok wiceprzewodniczą-
cego rady Piotra Słomskiego

Racjonalne chłopskie spojrzenie na rzeczywistość Ogródek przygotowany przez sołectwo Żabowo  na czele z sołtysem Januszem Kozieł

Wieniec wystawiło również sołectwo Ostrzyca Panorama placu dożynkowego

W niedzielę, w Dąbrowie Nowogardzkiej odbyły się tegoroczne Gminne Dożynki. Gospodarzem dożynek i ich głównym organizatorem był sołtys Zbi-
gniew Florkowski wraz z Radą Sołecką wsi. Najpierw w miejscowym kościele ks. proboszcz Grzegorz Legutko odprawił Mszę Świętą Dziękczynną za te-
goroczne plony. We Mszy Św. udział wzięli także przedstawiciele lokalnej władzy, burmistrz, starosta, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej. Następnie wszyscy przeszli na plac ustrojony i przygotowany na uroczystość i zabawę. Tradycyjnie odbył się też konkurs wieńców dożynkowych. 
Burmistrz w długiej przemowie zaprezentował swoje dokonania od początków kadencji. Rolnicy po wcześniejszym dziękczynieniu Opatrzności za plony 
mieli, zatem okazję podziękować także burmistrzowi za stałą opiekę. Zabawa przy zastawionych stołach trwała długo w noc.  

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

OGŁOSZENIE
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Wywiad z Longinem Komołowskim

Każde pokolenie przeżywa swoje wielkie momenty
 W związku z przypadającym 31 sierpnia świętem Dnia Wolności i Solidarności, rozmawiamy z Longinem Komołowskim uczestnikiem wydarzeń sierp-
niowych 80 roku w Szczecinie i jedną z głównych postaci Solidarności w regionie i kraju 

Red. Obchodzimy kolejną sierp-
niową rocznicę, rocznicę powsta-
nia Solidarności. Czym ta rocznica 
jest dla uczestnika tamtych wydarzeń 
sierpniowych 80 roku w stoczni szcze-
cińskiej, a potem także wieloletniego 
przewodniczącego ZR NSZZ Solidar-
ność w Szczecinie.

Longin Komołowski.  Każda kolejna 
rocznica sprawia, że próbujemy sobie 
odtworzyć tamte chwile. Można oczy-
wiście ująć to tak wzniośle, że to były 
epokowe wydarzenia, które doprowa-
dziły do odzyskania wolności, itd., ale 
ja pamiętam raczej, jak to wyglądało w 
moim bezpośrednim otoczeniu na po-
ziomie wydziału stoczniowego, zakła-
du, który wówczas był centrum wy-
darzeń w Szczecinie i w naszym woje-
wództwie. Zwłaszcza pamiętam klimat 
tamtego czasu i myślę, że ten specyficz-
ny klimat pozostał nie tylko w mojej pa-
mięci, ale w pamięci każdego, kto wów-
czas uczestniczył czy był bezpośred-
nim świadkiem tych wydarzeń. Ten kli-
mat trudno nawet dzisiaj oddać słowa-
mi, próbowano wielokrotnie to uchwy-
cić w wielu książkach czy opisach tam-
tego czasu, ale w rzeczywistości trze-
ba było tam być by tego doświadczyć, 
aby wiedzieć, o czym mówimy. Więc to 

ten klimat był najważniejszy. W przeci-
wieństwie, bowiem do roku 70 i także 
68 składały się na niego zupełnie nowe 
emocje i okoliczności i to dawało taką 
nadzieję, a nawet pewność, że tym ra-
zem się uda. Ja pamiętam już rok 68, 
jako uczeń klasy maturalnej Techni-
kum Budowy Okrętów i pamiętam rok 
70-ty, jako uczestnik strajku w stoczni. 
I to były inne dni, inne klimaty. W 70-
tym roku jak się chodziło po wydzia-
łach stoczniowych to wszyscy się na-
wzajem zapewniali, że chodzi w prote-
ście tylko o sprawy socjalne o ekono-
mię o podwyżki itd. itd. -, powszech-
nie odżegnywano się od jakichkolwiek 
oczekiwań z obszaru wolnościowego 
traktowanego jako polityczny. W sierp-
niu klimat był inny, nie było tego mi-
nimalizmu roku 70- tego, była od po-
czątku determinacja, że strajkujemy do 
osiągnięcia celu oczywiście pojawia się 
tutaj pytanie, jakiego celu, ale wśród ce-
lów spisanych pojawił się przecież ten 
główny- postulat Wolnych Związków 
Zawodowych.

Red. To jest bardzo ciekawe na ile 
ten cel był wówczas uświadomiony, 
jak go sobie wyobrażaliście konkret-
nie.

L.K. Mam ogląd w tej sprawie tylko, 

jako szeregowy uczestnik strajku, mam 
w głowie te debaty z kolegami na wy-
dziale, te dynamiczne okoliczności, ja-
kie się wydarzały, również te obawy i 
także niepokój, jaki w niektórych miej-
scach się jednak objawiał łącznie z py-
taniami jak się to skończy, czym się to 
skończy? Odpowiedź na pytanie o cel 
nie jest jednak prosta także dlatego, że 
nie było też tak, że istniał od początku 
realny plan- chcemy wolnych związków 
zawodowych.

Ale zarazem przecież to właśnie ten 
punkt, jako zasadniczy pojawi się w po-
stulatach. Warto tutajdodać, że główne 
postulaty zostały spisane w Gdańsku i 
w ich następstwie powstały postulaty 
szczecińskie, w Gdańsku strajk się za-
czął parę dni wcześniej i my i cały kraj 
postępowaliśmy za Gdańskiem, dlatego 
dla mnie dyskusja w sprawie zakończe-
nia strajku (30 sierpnia w Szczecinie a 
31 -go w Gdańsku) jest bezprzedmio-
towa, sprawa jest oczywista, powinni-
śmy zakończyć strajk jednocześnie. Ale 
wracając do postulatów – ja nie pamię-
tam, aby w moim otoczeniu trwała ja-
kaś mocno pogłębiona debata na temat 
sformułowania treści 21 postulatów, 
postulaty zasadniczo do nas przyszły 
właśnie z Gdańska, ale intuicja podpo-

wiadała, że postulat wolności związko-
wej jest najważniejszy- może nie wie-
dzieliśmy, co to w praktyce będzie 
oznaczało, ale wszyscy czuliśmy, że jest 
to najważniejsza sprawa. Dlatego roz-
mawialiśmy o tym, co te wolne związ-
ki zawodowe mogą nam przynieść, jaką 
zmianę spowodują i wokół tego kon-
centrowała się debata na wydziałach, to 
nas ekscytowało. Dlatego na pewno nie 
było tak jak się niekiedy dzisiaj próbuje 
twierdzić, że postulat Wolnych Związ-
ków Zawodowych to był taki tylko teo-
retyczny postulat.

Red.  Czyli można powiedzieć, że 
ten cel nie był sformułowany wyraź-
nie od początku, on się przed Wami 
jakby odkrywał z upływem dni i z 
przebiegiem zdarzeń.

L.K. Moim zdaniem tak. Przycho-
dzili koledzy z wydziałów i pytali: jak 
to może być? Pamiętaliśmy przecież tu 
w Szczecinie, czym się skończyły Rady 
Pracownicze, których działanie było 
przecież gwarantowane w deklaracjach 
rządowych po strajku 70 roku. Koniec 
tego był ostatecznie dość szybki łącznie 
z próbami kompromitowania działacza 
Rad Edmunda Bałuki. Ludzie pamięta-
li to i obawiali się, czy historia się nie 
powtórzy, czy władza naprawdę jest go-
towa oddać cześć przestrzeni publicz-
nej w ręce niezależnych związków i na 
czym tak konkretnie ta rola związków 
będzie wypełniana? 

Red. Warto chyba tutaj podkreślić, 
że coś takiego jak niezależna od wła-
dzy instytucja w tamtym czasie to zu-
pełnie nowa rzecz, nie znana nikomu 
z doświadczenia peerelowskiej rze-
czywistości ...

L.K. Tak niezależność to była kom-
pletnie niezapisana karta przy tak 
omnipotentnej ówczesnej władzy, mó-
wienie o niezależności to była jakaś zu-
pełna nowość, kompletny abstrakt, nikt 
nie wiedział, jak sobie można to kon-
kretnie wyobrazić. Ale wracając do od-
mienności sytuacji w sierpniu - pa-
miętając rok 70- ty ludzie widzieli, że 
w sierpniu jest także inne zachowanie 
władzy, wtedy szybko pojawiły się czoł-
gi i władza niechętnie zasiadła do roz-
mowy, demonstrowała natomiast siłę, 
teraz władza zachowywała się inaczej 
to było zauważalne jak strajk postępo-
wał i nie było takiej gwałtownej reakcji 
władzy, więc pojawiło się oczekiwanie, 
że może teraz skończy się inaczej jak w 
roku 70. Ważne też było to, że w sierp-
niu udział wzięli wszyscy, nie tak jak w 
68 czy 70 -tym, teraz byli i robotnicy i 
studenci i rolnicy także, była inteligen-
cja, artyści cały szeroki przekrój spo-
łeczny wsparł protesty i to też podno-
szono w tych dyskusjach na wydziale, że 
teraz to inaczej, bo to cały kraj, bo tyle 
zakładów się dołączyło, więc to wszyst-
ko podnosiło na duchu i skłaniało do 
myślenia, że wydarza się coś wyjątko-
wego. Sam raczej nie rozważałem wte-
dy tego jeszcze w kategoriach wydarze-
nia historycznego, ale przeczucie wyjąt-

kowości i przeświadczenie, że realizacja 
postulatów zdecydowanie zmieni sytu-
ację w kraju było niewątpliwe. Chcę tu-
taj dodać, bo zawsze staram się o tym 
uczciwie mówić, że wówczas moja 
świadomość rewolucyjna, świadomość 
konieczności zmiany, że komuna musi 
odejść, aby był wolny kraj, ta świado-
mość nie była za głęboka. Mimo moich 
licznych lektur chociażby Doktora Ży-
wago, Sołżenicyna, czy też innych lek-
tur, pomimo tego, że wiedziałem spo-
ro co się wydarzyło, słyszałem o Katy-
niu itd., ale i tak to nie była taka pogłę-
biona świadomość, że my tutaj musi-
my odzyskać wolność. Po za tym wol-
ność, od czego? Od Związku Radziec-
kiego takiego potężnego mocarstwa? - 
to nie było myślenie ani moje ani chyba 
myślenie większości.

Red. No tak, zagadnienia ustrojowe 
nie były dla obywateli były zastrzeżo-
ne dla władzy.

L.K. Może na poziomie gdańskim na 
poziomie doradców Wałęsy przy posia-
daniu pewnych informacji z Warsza-
wy może różne rzeczy były rozważane 
w tym np. miejsca w strukturach pań-
stwa dla wolnych związków, może były 
omawiane czy przedstawiane, ale u nas 
w moim otoczeniu wyobrażenie kon-
kretów było niewielkie, choć podkre-
ślam wszyscy mieliśmy przekonanie, 
że ten postulat wolnych związków jest 
kluczowy, intuicyjnie wiedzieliśmy, że 
jest to bardzo ważne i po raz pierwszy 
w sierpniu myśleliśmy o tym, jako o zu-
pełnie realnej możliwości bez paraliżu-
jącego strachu, co będzie, tego strachu, 
jaki np. pamiętaliśmy jeszcze z roku 70 
tego. Więc to odpuszczenie przez wła-
dzę znacznych obszarów wpływów - w 
sierpniu wydawało się coraz bardziej 
pewne. 

Red. No, ale potem przyszedł stan 
wojenny w grudniu 1981.

L.K. Tak i wtedy ten strach z 70 roku 
powrócił, wtedy, gdy na strajkujących 
w grudniu w stoczni przeciw wprowa-
dzeniu stanu wojennego władza zno-
wu wysłała czołgi. Między bramą kole-
jową na wysokości, której był mój wy-
dział, a samym wydziałem widziałem 
biegające w popłochu osoby z pytania-
mi - co teraz będzie, strach towarzyszył 
wtedy nawet przygotowaniom do obro-
ny gromadzeniu butli z tlenem na bra-
mie, podwieszaniu blach na halach. Ale 
w sierpniu tego nie było, był ten szcze-
gólny klimat, który stał się doświadcze-
niem całego pokolenia. Każde pokole-
nie przeżywa swoje wielkie momenty, 
w moim pokoleniu wydarzenia 68 r., 70 
r., 80 r. potem 89 r. to były takie chwi-
le, które zmieniły bieg historii, chwile, 
które człowiek pamiętać będzie na całe 
życie.

Red. A jak odnajdowaliście w so-
bie siłę w czasach, gdy po sierpnio-
wym zrywie w wyniku stanu wojen-
nego Solidarność przestała formalnie 
istnieć? Czy do podziemia, co w prak-
tyce oznaczało głównie piwnice 

Longin Komołowski.  W 1974 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Zawodowo 
do 2002 był związany ze  Stocznią Szczecińską. Pracował jako ślusarz, zaopatrzeniowiec oraz kierownik Wydziału Kontroli 
Jakości. Jako pracownik Stoczni brał udział w strajku okupacyjnym w czasie wydarzeń grudniowych (17–22 grudnia 1970). 
Od 17 do 30 sierpnia 1980 uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej zakończonym zawarciem porozumienia z delegacją 
rządową. We wrześniu 1980 został członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1981 należał do grupy roboczej opracowującej projekty 
ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie państwowym. W 1982 współorganizował podziemne struktury „Soli-
darności” w Szczecinie, w kolejnych latach uczestniczył w podziemnej działalności związku, organizował druk i kolportaż wy-
dawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Od 1984 był członkiem Rady Koordynacyjnej Pomorza Zachodniego. 
W latach 1988–1989 współtworzył Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „Solidarności”. Wielokrotnie zatrzymywany i 
przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. W 1989 został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Stoczni Szczecińskiej. 
W latach 1990–1997 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego, zasiadał w Komisji Krajowej 
oraz Prezydium. W wyborach parlamentarnych w 1997 zdobył mandat posła na Sejm z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Od 
31 października 1997 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej, a od 19 października 1999 do 19 października 2001 
wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. . W wyborach parlamentarnych, 
które odbyły się 21 października 2007, po raz drugi uzyskał mandat posła (na Sejm VI kadencji), jako bezpartyjny kandydat 
z listy. Od 2000 do 2015 był prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 13 czerwca 2010 został wybrany na stanowisko 
prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
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drukarń gdzie powielano nielegal-
ne czasopisma i literaturę, docierało 
jakieś światło jakaś jutrzenka nadziei.

L.K. Okres legalnej działalności So-
lidarności po roku 80-tym powoli da-
wał odpowiedź na pytanie, jeszcze to z 
sierpnia, co może realnie wolny zwią-
zek zawodowy? Zaczęły pojawiać się 
różne zmiany choćby wolna niezależ-
na prasa czy cotygodniowa transmisja 
radiowa Mszy Świętej w Radiu publicz-
nym wówczas rządowym. Było widać, 
że władza musi się liczyć z decyzjami, 
które zapadają w Gdańsku, w związku 
Solidarność, wokół Wałęsy, a więc fak-
tem okazywało się to przeczucie sierp-
niowe, że wolny związek zawodowy to 
bardzo ważna nowość od której mogą 
zacząć się zmiany zarówno ekonomicz-
ne, sytuacji pracowników, ale i zmiany 
w sytuacji wszystkich obywateli. Wszy-
scy dostrzegli, co to jest ta wolność, do-
strzegli, że ktoś poza partią może po-
dejmować decyzje, które mają wpływ 
na zachowanie się tejże partii i na sytu-
ację w kraju. Pamiętam te sytuacje, gdy 
czekano powszechnie na gazety, któ-
re zaczęły się regularnie ukazywać np. 
Jedność czy Tygodnik Solidarność, gdy 
każdy artykuł był analizowany i dysku-
towany tak, że to był naprawdę bardzo 
twórczy okres jakby smakowania de-
mokracji i wolności w praktyce spo-
łecznej i to było kolejne nieprawdopo-
dobne przeżycie.

Red. Czy można więc powiedzieć, 
że jak w sierpniu wyobrażaliście sobie 
wolność intuicyjnie tak w czasie do 
stanu wojennego zostaliście nią nie-
jako realnie ugryzieni...

L.K. Dokładnie tak to można okre-
ślić. Gdy wprowadzono stan wojenny 
my byliśmy już innymi ludźmi aniże-
li wcześniej przed sierpniem. Dlatego 
gdy pojawił się u mnie jeden z kolegów 
a potem inni na tzw. kontakcie i zapro-
ponowali abym włączył się w wydaw-
nictwo prasy podziemnej, było to dla 
mnie oczywiste, odpowiedź brzmia-
ła - zgoda. Tu nie było nawet rozważa-
nia i dywagowania czy warto nie war-
to, groźne, niegroźne? To było oczywi-
ste, a o dzień do namysłu poprosiłem 
tylko, dlatego aby zweryfikować propo-
nujących, co zresztą okazało się realnie 
nie do wykonania, więc zacząłem tro-
chę w ciemno. To właśnie doświadcze-
nie wolności tych niemal dwu lat Soli-
darności pokazało, że jest to wartość, 
o którą warto zabiegać i dla niej zary-
zykować. Natomiast, jeśli chodzi o bu-
dowanie wtedy realnej perspektywy 
na przyszłość to było już trudne. Ow-
szem, wsparcie duchowe Ojca Święte-
go Jana Pawła II, te zapalone świeczki 
w oknach, Prezydent, R. Reagan i jego 
zdecydowane gesty itd. to wszystko da-
wało pewną nadzieję, ale jednak taki 
twardy sposób rozprawienia się z Soli-
darnością, te ofiary, te niepewne wieści 
z obozów internowania i więzień, które 
miały na celu zastraszanie, to wszystko 
jakoś działało i dla wielu nie było już po 
tym takie proste i oczywiste żeby anga-
żować się w tej sytuacji w jakieś formy 
oporu. Także wśród mojego środowi-
ska osób zaangażowanych w wydawa-
nie podziemnej prasy i podtrzymują-
cych kontakty organizacyjne nie było 
również takich rozmów o perspekty-
wie w stylu- słuchajcie, wiemy, co bę-
dzie trzeba tylko robić tak a tak. Było 

oczywiste natomiast, że nikt nie przyj-
dzie z odsieczą, jakaś obca armia nas 
wyzwoli. Dlatego trzeba było działać 
tak trochę z nadzieją wbrew nadziei. 
Uczyliśmy się też konspiracji. Wydawa-
no podręczniki takie jak Mały Jawniak, 
Poradnik Konspiratora czy akowskie 
jeszcze doświadczenie zachowania się 
podczas przesłuchania, zasad budowa-
nia konspiracji, kontaktów itd. Chłonę-
liśmy to, żeby się nauczyć jak się należy 
zachowywać w warunkach konspira-
cyjnych, a zwłaszcza podczas ewentu-
alnych przesłuchań. Trzeba pamiętać, 
że działalność ta była nielegalna i gro-
ziła zwłaszcza w pierwszej fazie stanu 
wojennego poważnymi konsekwencja-
mi, więc trzeba było być odpowiedzial-
nym nie tylko za siebie, ale za innych. 
Te instrukcje spełniły wówczas bardzo 
ważne zadanie, np. co do przesłuchań 
to poradniki uczyły, że nie warto wda-
wać się w szczegóły, ponieważ przesłu-
chujący na ogół nie mają pełnej wiedzy 
o przesłuchiwanym trzeba, więc uwa-
żać, aby nieświadomie tej wiedzy es-
bekowi nie uzupełnić, wiedzy zarów-
no o sobie jak i o kolegach. A póki wie-
dza oficera SB nie była pełna nie mo-
gła stanowić podstawy do zatrzyma-
nia. Sprawdzaliśmy też na ile idea Soli-
darności jest nadal żywa takim spraw-
dzeniem był m.in. strajk bodajże z 1983 
roku. Strajk, co prawda częściowo „wy-
szedł”, ale nie dał jednak odpowiedzi na 
pytanie - Ile osób jest gotowych zaan-
gażować się w strajk generalny i zno-
wu zawalczyć? Więc nie dało się spra-
wy w tamtym momencie pociągnąć da-
lej. Działania władz dały też różne ne-
gatywne owoce, wiele skupisk Solidar-
ności zostało rozbitych, działaczy po-
zbawiano możliwości organizowania 
oporu jednych internowano innych 
zwalniano z pracy inni jeszcze opusz-
czali kraj. To wszystko czyniło poważ-
ne spustoszenie w szeregach, zwłaszcza 
najbardziej aktywnych działaczy. I tak 
było aż do 86 roku do września, czyli 
do ówczesnej amnestii. Dla mnie oraz 
skupionych wokół Andrzeja Milcza-
nowskiego działaczy w żaden sposób 
nie rysował się do tego czasu jakiś wy-
jątkowo optymistyczny scenariusz, że 
oto za chwilę nastąpi odwrócenie karty 
i przed Solidarnością otworzą się wy-
jątkowe możliwości - nie było bowiem 
żadnych podstaw żeby tak myśleć.

Red. Kiedy zaczęło się zmieniać?
L.K. Zaczęło się zmieniać po 86 

roku. Coś musiało się stać w obozie 
władzy i były tego pewne symptomy 
np. zmienił się tryb przesłuchań, ofi-
cerowie przesłuchujący po wrześniu 86 
zmienili swój stosunek do nas, a znali-
śmy ich dobrze, ponieważ ci sami nę-
kali nas od początku. To zelżenie kursu 
dawało pewne podstawy do pozytyw-
nego myślenia o przyszłości i rzeczywi-
ście ostatecznie doprowadziło po straj-
kach 88 i do Okrągłego Stołu. Jednak 
gdyby mi ktoś powiedział nawet wte-
dy- słuchaj to będzie tak, że ta władza 
porozumie się z opozycją i społeczeń-
stwem w wyniku czego nastąpi w koń-
cu pełne odzyskanie wolności - to bym 
nawet wtedy nie uwierzył. Było to dla 
mnie niewyobrażalne, dlatego, że wi-
działem, jaki jest realnie poziom spo-
łecznego oporu. To dzisiaj możemy się 
oszukiwać i mówić o jakiejś niesamo-
witej konsekwencji i determinacji spo-

łecznej. Tego nie było. Ja nie widziałem 
takiej społecznej energii, aby na jej ba-
zie można było budować plan strajku 
generalnego i reaktywacji Solidarno-
ści. Śmialiśmy się nawet wśród kole-
gów zajmujących się podziemnym wy-
dawaniem gazet, że za chwilę będziemy 
drukować nasze pisma roznosić je i … 
czytać. To tylko z dzisiejszej perspekty-
wy wydać się może takie proste i takie 
oczywiste, co się wydarzyło w 89 roku i 
nie brakuje też tych, którzy twierdzą, że 
zrobiliby to znacznie lepiej, zwłaszcza 
Okrągły Stół, który zresztą do teraz na-
dal dzieli środowiska. Zawsze i wszyst-
ko można oczywiście zrobić lepiej, ale 
szkoda, że tych potrafiących lepiej nie 
było wówczas albo gdzie wówczas byli?

Red. Czy zatem to zmiana sytuacji 
zewnętrznej była głównym czynni-
kiem umożliwiającym to co stało się 
w 89 roku

L.K. Trochę też tak. Ale pomimo to, 
co powiedziałem o wypaleniu się soli-
darnościowego żywiołu i widocznym 
braku powszechnej energii społecznej, 
to jednak pewna istotna jak się oka-
zało liczbowo część społeczeństwa w 
tym działaniu i oporze pozostała przez 
okres stanu wojennego aż do roku 89. 
I to stanowiło ważny sygnał dla wła-
dzy, a ta musiała to widzieć przez swo-
je służby bezpieczeństwa. Gdy to tego 
dodamy katastrofalną sytuację eko-
nomiczną kraju to razem z korzystną, 
pod wieloma względami, sytuacją ze-
wnętrzną mamy zespół istotnych czyn-
ników, które ostatecznie doprowadzi-
ły, poprzez strajki sierpniowe 88, do 
Okrągłego Stołu i dalszych konsekwen-
cji społecznych i politycznych w tym 
ustrojowych.

Red. Dzisiaj możemy zaobserwo-
wać, że trwa nadal swoisty spór o So-
lidarność o dziedzictwo Solidarno-
ści. Niestety odnoszę wrażenie, że 
obecnie jest to głównie spór o uzna-
nie osobistych zasług poszczególnych 
osób a nie np. o to, czy ten dobry etos, 
solidarnościową schedę urzeczywist-
niamy na co dzień?, czy nie zapo-
mnieliśmy, – o co walczyliśmy?

L.K. Jak już wspomniałem, działałem 
w grupie związanej z Andrzejem Mil-
czanowskim, środowisko to akcepto-
wało pomysł Okrągłego Stołu i widzia-
ło w nim rozwiązanie, wówczas pato-
wej sytuacji. Jednak część Solidarności, 
ale także niektóre inne środowiska np. 
Mariana Jurczyka czy też Kornela Mo-
rawieckiego nie zgadzały się na Okrą-
gły Stół. Podnosili oni argumenty, sły-
szałem je sam, ponieważ brałem udział 
w tych dyskusjach, że władza w pew-
nym momencie przyjdzie sama do nas, 
że sytuacja jest tak zła, że komuna i tak 
wkrótce upadnie i władza znajdzie się 
na ulicy wystarczy wtedy ją podnieść. 
Ja miałem inny pogląd w tej sprawie i 
zgadzałem się wówczas z Andrzejem 
Milczanowskim, który używał takie-
go ładnego określenia, że tej Armii nad 
Dnieprem jakoś nie widać. No, ale kwe-
stia Okrągłego Stołu podzieliła wtedy 
Solidarność. Pamiętam taką ostrą dys-
kusję w tym temacie w Szczecinie w ko-
ściele na Słonecznym, przyjechał wte-
dy Lech Wałęsa. Do dzisiaj nie wiem, 
na czym opierał się optymizm kryty-
ków Okrągłego Stołu w tym ich teza o 
władzy, która będzie leżała na ulicy – to 
teza, której ani wówczas ani dzisiaj nie 

da się udowodnić. Trzeba było przeby-
wać w jakimś, gettcie intelektualnym, 
aby nie widzieć, że władza nie jest na 
tyle słaba, aby nie trwać, a społeczeń-
stwo na tyle mocne, aby ją przegonić. 
Jest też jeszcze inna oś sporu- kryty-
cy Okrągłego Stołu uważają, że spowo-
dował on zamknięcie oczu na uwłasz-
czanie się postkomunistów na mająt-
ku państwowym i inne nieprawidłowo-
ści okresu transformacji, ale moim zda-
niem nikt się na to nie umawiał, to też 
są fałszywe wnioski przyczyna tych pa-
tologii leży zupełnie gdzie indziej, ale 
to już temat na inną rozmowę.

Red. A ten spór o prawo do Soli-
darności?

L.K. Niektórzy mówią- pierwsza So-
lidarność była dobra potem rzekomo 
była zła. Lech Wałęsa mówił o zwija-
niu sztandarów, aby nie kalać tradycji 
tej dawnej Solidarności i tak dalej..... 
w tej debacie takie postawy się ujaw-
niają.... dobrze by było jednak abyśmy 
nie budowali historii od nowa ona jest 
taka jaka jest, żyją na szczęście jesz-
cze świadkowie, wszystko można kon-
frontować . Fatalnie by było gdyby któ-
raś z opcji politycznych zawłaszczy-
ła tradycję Solidarności bo moim zda-
niem żadna nie ma prawa do tego żeby 
mówić że ona jest jedynym uprawnio-
nym kontynuatorem idei Solidarno-
ści. Natomiast o znaczeniu poszczegól-
nych osób w tamtych czasach i to z kim 
wiązała się realna nadzieja w trudnych 
okolicznościach, o tym historia już na-
pisała sama.

Red. W latach 1998-2002 był Pan 
ministrem pracy a także wicepremie-
rem w rządzie AWS. Jakie znaczenie 
miało dla Pana wtedy na służbie pań-
stwowej to solidarnościowe doświad-
czenie i czy wynikały z niego jakieś 
szczególne zobowiązania.

L.K. Człowiek który otarł się o Soli-
darność brał czynny udział w jej budo-
waniu, odbudowywaniu i

trwaniu musi siłą rzeczy żyć ideała-
mi solidarności wspólnotowej. Trze-
ba pamiętać, że Solidarność jest na-
wet w skali światowej dość oryginal-
nym zjawiskiem nie był to, bowiem ani 
klasyczny związek zawodowy ani par-
tia polityczna, jej rola wykraczała za-
równo poza jedną jak i druga definicję. 
Niewątpliwie dla mojego pokolenia So-
lidarność to była taka szkoła, w której 
uczyliśmy się rzeczy zupełnie nowych, 
w której obowiązywała zasada soli-
darności wzajemnej, ale także pilno-
wanie interesów nie tylko świata pra-
cy, ale bardziej interesu Polaków i Pol-
ski, jako takiej. I to ostatnie w tych spo-
rach i debatach między nami to był ab-
solutny priorytet. I to też ludzie Soli-
darności w dużej mierze przenieśli do 
Rządu AWS-u = tam państwo jego do-
brobyt, jego funkcjonowanie to był ten 
fundament myślenia człowieka solidar-
nościowego przynajmniej w moim ro-
zumieniu. Ale była także szczególna 
otwartość na problemy pracownicze 
wynikająca ze znajomości świata pra-
cy. Taka postawa wyniesiona w istocie 
z Solidarności wcześniejszej stawała się 
paradoksalnie powodem sporów z So-
lidarnością tamtego okresu funkcjonu-
jącą już głównie, jako typowy związek 
zawodowy pilnujący interesu pracow-
niczego. Ale ostatecznie wydaje mi się, 
że dobrze zaprocentowało i dla spraw 

pracowniczych i dla spraw Polski, że 
prowadziliśmy, w okresie Rządu AWS, 
debatę z Solidarnością właśnie, jako lu-
dzie Solidarności.

Red. Po tragicznej śmierci w 2010 
roku w Smoleńsku Macieja Płażyń-
skiego kieruje Pan, jako jego następ-
ca stowarzyszeniem Wspólnota Pol-
ska. Jak wiadomo stowarzyszenie to 
wypełnia w dużym stopniu w prakty-
ce obowiązki wspierania przez Pań-
stwo Polskie Polonii na całym świe-
cie, a Pan, jako jego Prezes kontak-
tuje się z ośrodkami polonijnymi na 
bieżąco. Jak dzisiaj wśród naszej Po-
lonii postrzegana jest tradycja Soli-
darności i czy i jak obchodzona jest 
tam sierpniowa rocznica.

L.K. Z tym jest różnie w różnych 
miejscach na świecie. Powojenna emi-
gracja do Anglii do USA czy innych 
krajów odbywała się w kilku falach. Dla 
emigrujących w czasach PRL, również 
tych wyjeżdzających w solidarnościo-
wej fali emigracyjnej, zagadnienie nie-
podległości Polski było i jest nadal bar-
dzo ważne, wielu angażowało się przez 
lata w miarę posiadanych możliwo-
ści we wspomaganie działań na rzecz 
tejże niepodległości Polski. Dla nas w 
Polsce również było ważne, że istnie-
ją na świecie skupiska Polaków goto-
wych nieść i niosących w różnych for-
mach pomoc krajowi. Dlatego jest dość 
oczywiste, że dla tych ludzi solidarno-
ściowe rocznice są bliskie i pamiętają, 
aby się w tych dniach obchodów spo-
tkać wspominać i rozmawiać o Polsce i 
o Solidarności o doświadczeniach tam-
tego czasu. Inaczej jest wśród emigran-
tów ekonomicznych, którzy wyjechali z 
już wolnego kraju za lepszym życiem. 
Tutaj stosunek do

Solidarności jest zróżnicowany tak 
jak średnio zróżnicowany jest w po-
koleniu postsolidarnościowym, choć 
wydaje się, że powinno być rozumia-
ne znaczenie Solidarności dla odzyska-
nie wolności. Jeszcze inne emocje So-
lidarność wywołuje wśród Polonii na 
Wschodzie. Trzeba pamiętać, że nie są 
to emigranci, są to Polacy oni nigdy nie 
wyjechali ze swojej ziemi im Polskę za-
brano. Niewątpliwie doceniają oni fakt, 
że przemiany, które zapoczątkowała re-
wolucja Solidarności umożliwiły im 
wyjście z narodowego oficjalnego nie-
bytu, w jakim mniejszości

narodowe żyły w sowieckich repu-
blikach. Dzień dzisiejszy przynosi swo-
je problemy dla Polaków na Litwie, Bia-
łorusi czy Ukrainie, ale mogą oni legal-
nie się zrzeszać i w różnym stopniu w 
różnych krajach, posiadają wolność 
praktykowania swojej kultury narodo-
wej. Wiedzą, że to wszystko to dorobek 
solidarnościowego przełomu.

Red. Dziękujemy za rozmowę i po-
zdrawiamy Pana z Nowogardu, swego 
czasu bywał Pan u nas często…

L.K. Również dziękuje. Rzeczywiście 
był czas zwłaszcza przez kilka lat odbu-
dowy Solidarności po kwietniu 1989, 
gdy często udawałem się do różnych 
miejscowości na terenie całego woje-
wództwa, również do Nowogardu. Pa-
miętam lokalnych działaczy Solidar-
ności - u Was zwłaszcza Marka Słom-
skiego i Barbarę Drozd.      

red
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OGŁOSZENIE

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydatów na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres:  ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard 
bądź drogą elektroniczną na adres:  rudnicki@toyota-pewneauto.pl.

Wszelkie pytania można uzyskać pod numerem telefonu 501 374 789

- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza samochodowego,
- lakiernik samochodowy,
- pomocnik lakiernika samochodowego
- doradca serwisowy.

 
  
 
 
 

 
    

    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     
pracowników, produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl 
 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I BRYGADZISTĘ NA PRZYUCZENIE 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 

 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres: ul. Zamkowa 
7b, 72-200 Nowogard 
              lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

I DO OBSŁUGI KOMPUTERA

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
 Dnia 10 września 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDOSzczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Szukasz prac
 → wyślij swoje CV wraz ze zdjęciem
rekrutacja.nowogardwp.pl@wp.pl

Szukamy: 
barmanów/barmanek

       kucharzy/kucharek
  kelnerów/kelnerek

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

„Wyspiarze” za mocni dla Pomorzanina

Flota nie pozostawia złudzeń
W sobotę (27 sierpnia), o godzinie 17:00, na stadionie w Świnoujściu piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o ligowe punkty z tamtejszą Flotą. No-
wogardzianie zaledwie do 6. minuty łudzili się, że wywiozą „coś” ze Świnoujścia… Gospodarze już na początku objęli prowadzenie, które systematycz-
nie podwyższali. Ostatecznie licznik zatrzymał się na sześciu golach dla „Wyspiarzy”, którzy po okazałym zwycięstwie awansowali na pozycję lidera. 

Flota Świnoujście – Pomorzanin Nowogard  6:0 (3:0)
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Marcin Skórniewski (c) , Paweł Królik, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński (Grzegorz Skrzecz), Adam Mańka, 

Dominik Wawrzyniak (Natan Wnuczyński), Fernando Maia Batista (Kamil Lewandowski), Dawid Kurek (Patryk Marcinkowski) – Rafał Listkiewicz.

Piłkarze Pomorzanina do 
Świnoujścia udali się z zamia-
rem wywalczenia punktów, 
rzeczywistość okazała się jed-
nak brutalna. Jeśli ktoś sądził, 
że Flota nie jest głównym fa-
worytem do awansu, to gru-
bo się mylił. Już w 6. minu-
cie meczu, gospodarze obję-
li prowadzenie. Flota umie-
jętnie wymieniała podania na 
30 metrze boiska, po czym je-
den z zawodników miejsco-
wych posłał długą piłkę na 
lewe skrzydło. Tam przy linii 
końcowej zawodnik gospoda-
rzy efektownie ograł Dawida 
Kurka, wycofał piłkę do kole-
gi, który znajdował się na 14 
metrze i po przełożeniu sobie 
futbolówki, pewnie uderzył 
na bramkę gości. W 10. minu-
cie Pomorzanin mógł wyrów-
nać, za sprawą Rafała Listkie-
wicza. Napastnik Pomorza-
nina bardzo ładnie przymie-
rzył z rzutu wolnego, jednak 
jego strzał z trudem wybro-
nił golkiper Floty, przenosząc 
piłkę nad poprzeczką. Dzie-
sięć minut później na bram-
kę gospodarzy uderzał Paweł 
Królik, ale piłka zatrzyma-
ła się jedynie na górnej siat-
ce bramki. To by było na tyle 
jeśli chodzi o groźne sytuacje 
przyjezdnych. W 36. minucie 
Flota miała rzut karny za za-
granie ręką Damiana Kosio-
ra, a „jedenastkę” pewnie wy-

konał zawodnik ze Świnouj-
ścia, całkowicie zmylając Mi-
chała Piątkowskiego. Przed 
przerwą gospodarze zdobyli 
jeszcze jedną bramkę. W 44. 
Minucie „Wyspiarze” ponow-
nie rozklepali Pomorzanin, a 
po szybkiej wymianie piłki, ta 
trafiła na lewe skrzydło, z któ-
rego pomocnik gospodarzy 
idealnie dośrodkował na 5 
metr przed bramką gości. Po-
między Marcinem Skórniew-
skim i Damianem Kosio-
rem stał zawodnik Floty, któ-
ry wyszedł w powietrze i sku-
tecznie główkował, nie dając 

szans na obronę Michałowi 
Piątkowskiemu. Po zmianie 
stron trener Zbigniew Gu-
mienny wykonał dwie zmia-
ny, Dawida Kurka zastąpił 
Patryk Marcinkowski, nato-
miast za Fernando na boisku 
pojawił się Kamil Lewandow-
ski. Przez 25 minut gry no-
wogardzianie umiejętnie się 
bronili, jednak później Flota 
zadała rywalom kolejne trzy 
ciosy… Najpierw w 70. minu-
cie gospodarze wyprowadzili 
szybką kontrę, po której dłu-
gie podanie z 40 metra będą-
cy w polu karnym napastnik 

miejscowych w pełnym bie-
gu przyjął na klatkę piersio-
wą, po czym uderzył z wo-
leja na bramkę Pomorzani-
na podwyższając na 4:0. Pią-
ty gol padł 3 minuty później, 
ponownie jeden z obrońców 
Floty popisał się kilkudziesię-
ciometrowym podaniem na 
lewe skrzydło, tam będąc przy 
narożniku pola karnego za-
wodnik gospodarzy miękko 
zacentrował w pole karne do 
klubowego kolegi, który po-
mimo asysty Damiana Kosio-
ra, przyjął piłkę i celnie strze-
lił z około 7 metrów. Ostatnia 
bramka padła w 77. minucie. 

Napastnik Floty otrzymał po-
danie w prawym narożniku 
pola karnego, na „zamach” 
zwiódł Damiana Kosiora 
przekładając sobie piłkę na 
lepszą nogę, po czym uderzył 
po ziemi w kierunku bramki 
gości. Strzał nie był zbyt moc-
ny i Michał Piątkowski mógł 
nieco lepiej zachować się przy 
interwencji, jednak nie zdo-
łał sięgnąć piłki przez co Po-
morzanin wracał do domu po 
porażce 6:0. Flota pokazała 
nowogardzianom nad czym 
jeszcze muszą popracować, 
ważne aby ta wysoka poraż-
ka nie podłamała podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego 
i aby w kolejnym spotkaniu 
walczyli o 3 punkty. W ligo-
wej tabeli „Wyspiarze” zako-
twiczyli na 1. miejscu, druga 
pozycja zajmowana jest przez 
Masovię Maszewo. Te dwie 
drużyny są jedynymi zespo-
łami, które jeszcze nie straci-
ły punktów. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR  

Po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze z Nowogardu schodzili z boiska z opuszczonymi głowami
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Wyjedź z nami
 w sierpniu i odbierz premię letnią!
Praca dla Opiekunek i Opieku-

nów osób starszych w Niemczech.
ATERIMA MED. 

Tel. 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budow-

laną 1739 m2, uzbrojoną 
w Dobropolu (gmina Do-
bra), zagospodarowana, 
tel. 502 385 935

• Posiadłość położona na 0,5 
ha działce (dom, hala pro-
dukcyjna, stajnia) w Bo-
ninie gm. Łobez. Atrak-
cyjna cena. Kontakt: aga-
t a 7 8 0 2 2 0 @ g m a i l . c o m , 
00447503160755

• Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło Re-
ska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, toa-
leta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe z garażem w Nowo-
gardzie. Tanio. 600 177 163

• Wynajmę biuro 28m2, ści-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa oferta.  
697 999 578

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w cen-
trum. Tel. 66 25 68 916

• Sprzedam lub wynajmę ka-
walerkę o pow. 29m2. Pilnie. 
Tel. 791 55 88 39, 690 004 368

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
koje lub zamienie na trzy. 
691 206 454

• Sprzedam ogródek działko-
wy na Osiedlu Bema. Tel. 
513 236 499

• Sprzedam biuro 44 m kw. 
(dwa pomieszczenia, ko-
rytarz) plus toaleta w bu-
dynku ul. Boh. Warszawy 
34 II piętro (dawny G.S.) 
cena za m kw. 2200 zł tel. 
604183160

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe.Tel.517 503 673

• Do wynajęcia mieszkanie / 
mile widziana Firma wysta-
wiamy f-ry VAT. Tel.603 705 
670, 693 344 694.

• Sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie.tel.697 434 177.

• SPRZEDAM -mieszkanie 
3 pokojowe,pow.77, 20 m2, 
parter. Tel.519 833 074.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, po kapitalnym re-
moncie - jak nowe. Tel.721 
157 443.

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy Asnyka. Tel. 884 000 
435.

• Do wynajęcia domek jedno-
rodzinny. Tel. 607 289 286.

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe do II piętra.Tel. 663 
695 260, 531 844 996.

• Kupię kawalerkę.Tel. 531 844 
996.

• SPRZEDAM Dom 110 m2 

z garażem w Nowogardzie.
Tel. 608 853 710.

• SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe w Krzemiennej.
Tel. 721 402 325.

• SPRZEDAM mieszkanie 
w bloku - Grzęzno, I piętro 
53,61 m , 2 pokoje.Cena do 
uzgodnienia. Tel. 600 695 
151

• Garaż do wynajęcia ul: ogro-
dowa 1.Tel.882182143.

• SPRZEDAM- miesz-
kanie 2 pokojowe.
Tel.668151516,608626696.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe ul;Armii Krajowej.
Tel.697720406.

• SPRZEDAM mieszkanie w 
centrum Nowogardu , trzy 
pokojowe, III piętro, ul: Ban-
kowa.

• Tel.785028118.
• Emeryt lat 67 samotny po-

szukuje pokoju w mieście 
lub na wsi.Tel.669443486.

• ½ domu w Grabinie k. No-
wogardu – wynajmę. Tel. 513 
561 195

• Sprzedam mieszkanie o 
pow. 141,29m2 w budynku 
czterorodzinnymw Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 
664 457 879, 517 932 281

• Kupię działkę budowlaną 
do 12 arów w Nowogardzie 
(część zachodnia). 606 891 
535

• Sprzedam działkę budow-
laną w okolicach stadionu. 
695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 4 
pok., czynsz 540 zł. 609 757 
444

• Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. Tel. 507 
045 404

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

• Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC i 
przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 
24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam autko bez prawa 
jazdy AIXMAN – 1999r., 
4kw. Cena do uzgodnienia. 
693 985 698

• Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 R17 
91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Kupię Golfa 3. Może być do 
remontu. 600 811 404

ROLNICTWO
• Sprzedam siano w kostach . 

782 036 086
• Koszenie łąk, mulczowa-

nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz 
Amazon. 502 853 573 

• Usługi koszenia BIZONEM 
+ sieczkarnia. Tel. 782 490 
930

• Sprzedam pług obracany 
trzyskibowy do C-360. Tel. 
607 580 172 

• Sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

• Maliny sprzedam. 502 853 
573 

• Sprzedam kozy, owce i ciela-
ki. Tel. 603 541 286

• Sorzedam kury – nioski 1 
rok. Tanio. 724 049 451

• Sprzedam 4 skiby Kewer-
land. Cena 2800 zł do uzgod-
nienia. Tel. 724 049 451

• Sprzedam prosiaki. 725 806 
787

• Kupię krajzegę 3 gazową i 
małą bronę. 508 211 575

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi 
z możliwością dowozu. 726 
977 283

• Sprzedam prosiaki sztuk 11. 
781 900 122 

 USŁUGI
• MONTAŻ MEBLI, facho-

wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szyb-
ko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne facho-
wo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Glazurnik – fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 
729 933 

• DACHY, OCIEPLENIA. 660 
879 108

• CZYSZCZENIE –TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHO-
DZIE.ROMTEX.TANIO. 
Tel.668151516.

• TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI.Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańcza-
nie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulch-
nianie ziemi, koszenie 
trawy i żywopłotu , i in-
nbe prace ogrodowe. 
Tel.500789687.

PRACA
• Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• NZOZ zatrudni pielęgniarkę 
medycyny szkolnej. Tel. 600 
931 014 

• Zatrudnimy pracowni-
ka biurowego - znajomość 
podstaw księgowości mile 
widziana tel. 91 39 25 275

• Poszukuje do opieki nad 
osobą starszą, schorowaną. 
667 86 00 80 

• Przyjmę do pracy opiekun-
kę na weekendy /do pana/.
Tel.724348596.

• Zatrudnię montażystę sto-
larki okiennej. Tel. 501 228 
114

• Zatrudnię murarzy i pomoc-
ników.Tel.508290657.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Atrakcyjne za-
robki.Tel:601085199.

• Zatrudnię pracownika na 
Fermę drobiu. Dobre wa-
runki płacowe i mieszkanio-
we. Tel.511731352.

• Poszukuję opiekunki do 
dziecka / Zaprowadzanie 
i przyprowadzanie 7 latka 
ze szkoły Nr 1 w Nowogar-
dzie./Tel ; 667255188.

• Przyjme pracownika na 
staż do produkcji okien. 695 
100 700

• Przyjmę od zaraz kasjera do 
sklepu „Lewiatan” przy ul. 5 
Marca 13. 502 735 901

• Poszukuje Pani do opieki 
nad starszą osobą. 783 559 
556 

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy przy produkcji me-
bli kuchennych, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 696 034 
712 

INNE
• Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Oddam w dobre ręce dwu-
miesięczne kotki. 607 545 
533

• Sprzedam drewno opałowo-
-kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam drzewo opałowe 
olchę grubą. 607 580 172 

• Sprzedam pszczoły, leżak 
wielkopolski. Tel. 783 279 
187

• Sprzedam szafę narożną, re-
gał, komodę, fotel rozkłada-
ny jednoosobowy. Tel. 607 
994 804 

• Siatka ogrodzeniowa, siatka 
leśna najniższe ceny w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim. Transport gratis. 721 
668 245 

• Sprzedam pianino Białoruś, 
Cena 700 zł. 600 626 268 

• Drewno opałowe. Tel. 506 
232 860

• Sprzedam Laptop TOSHIBA 
SATELITE A 135-S7406, 320 
GB + dodatki. Tel. 501151723

• Szkółka w Karsku poleca 
b.duży wybór drzew owo-
cowych z owocami. Tuje – 
szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ 
szt. Tel. 606106142.

• Tanio sprzedam akwaria : 
80 l, 100 l, 150 l bez osprzę-
tu oraz kotniki 10 l i 15 l. Tel. 
501 937 542 

• 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejWarsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

REKLAMA

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

poszukuje kandydatów 
na stanowisko

KASJER - DORADCA KLIENTA
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

e-mail: jaroslaw.solecki@bzwbk.pl
lub osobiście w placówce ul. Bankowa 3F, Nowogard

Więcej informacji 
tel. 91 391 03 78

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VI Runda, Wschowa

Zacharewicz poza zasięgiem, 
Jamroży na podium
W niedzielę (21 sierpnia), w miejscowości Wschowa odbyła się VI Runda Mistrzostw Stre-
fy Polski Zachodniej. Świetnie zaprezentowała się Żaneta Zacharewicz, która w ładnym 
stylu dwukrotnie wygrała swoje wyścigi. Kolejne cenne punkty do swojego dorobku do-
pisał również Tomasz Jamroży, który w klasyfikacji zawodów zajął 3. miejsce. Oprócz tej 
dwójki, w zawodach startowali jeszcze inni reprezentanci KM Cisy Nowogard. 

Żaneta Zacharewicz w sezonie 
2016 prezentuje bardzo wysoki po-
ziom. Nic dziwnego więc, że nowo-
gardzianka powoli przyzwyczaiła 
swoje rywalki do tego, że podczas 
zawodów mogą jedynie oglądać jej 
plecy. Nie inaczej było w wojewódz-
twie lubuskim, gdzie w miejscowo-
ści Wschowa odbyła się VI Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej w motocrossie. Startująca w kla-
sie MX Kobiet Żaneta Zacharewicz, 
co prawda nie wygrała w treningu 
kwalifikacyjnym, wykręcając dru-
gi czas, jednak podczas wyścigów 
była już poza zasięgiem rywalek. W 
pierwszym wyścigu po pokonaniu 7 
okrążeń Żaneta jako pierwsza prze-
kroczyła linię mety, osiągając czas 
17:20:039. Drugą na mecie Karo-

linę Jankowiak z Automobilklubu 
Głogów pokonała o 10 sekund. Po-
dium uzupełniła zawodniczka OKM 
Ostrów Wielkopolski Katarzyna 
Śron. W drugim biegu podium wy-
glądało dokładnie tak samo. Wygra-
ła zawodniczka KM Cisy Nowogard 
z czasem 17:15:894, pokonując o 11 
sekund Karolinę Jankowiak i o po-
nad minutę Katarzynę Śron. Tym sa-
mym z kompletem 100 punktów Ża-
neta Zacharewicz wygrała klasyfika-
cję indywidualną zawodów. W kla-
syfikacji sezonu Żaneta Zacharewicz 
straciła pozycję liderki, ze względu 
na to, że nie wystartowała w V Run-
dzie rozgrywanej w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Jej nieobecność wyko-
rzystała Karolina Jankowiak, która 
wówczas dwukrotnie zajęła 2. miej-
sce i dopisała sobie 88 punktów. 
Jankowiak jest liderką z liczbą 512 
punktów na koncie, natomiast Żane-
ta Zacharewicz zajmuje 2. miejsce z 
484 punktami. Na 3. pozycji plasuje 
się Katarzyna Śron z 473 punktami. 

Podczas VI Rundy nie zawiódł 
również startujący w klasie MX 
Quad Open – Tomasz Jamroży. Za-
wodnik KM Cisy podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego uzyskał czwar-
ty wynik, jednak nie oznaczało to, 
że nie powalczy o podium. Pierwszy 
wyścig nie ułożył się po myśli Toma-
sza Jamrożego. Zawodnik reprezen-
tujący KM Cisy przejechał 9 okrą-
żeń z czasem 25:37:379, a wynik ten 
oznaczał dopiero 8. miejsce. Zwy-
ciężył Roman Gwiazda z KM Choj-
na, przed Tomaszem Golińskim z 

WKM Wschowa oraz Sławomirem 
Wilczyńskim z Anapower Anabud 
Racing Team. Tomasz Jamroży jed-
nak nie spuścił głowy i powalczył z 
rywalami podczas drugiego biegu, w 
którym zawodnicy pokonali 8 okrą-
żeń. Zawodnik KM Cisy objechał 
tor  z czasem 21:33:133, a wynik ten 
oznaczał, że Jamroży zajął 2. miej-
sce w tym biegu. Najszybszy tym ra-
zem był Paweł Bartkowiak z WKM 
Wschowa, a najniższy stopień po-
dium przypadł Łukaszowi Lorenco-
wi z Pro Racing Team. Fakt, że na 
czołowych miejscach w pierwszym 
i drugim wyścigu plasowali się inni 
zawodnicy sprawił, że Tomasz Jam-
roży z liczbą 77 punktów wywalczył 
3. miejsce w klasyfikacji indywidu-
alnej zawodów. Zwyciężył w tym ze-
stawieniu Paweł Bartkowiak z WKM 
Wschowa, natomiast drugie miej-
sce przypadło Tomaszowi Goliń-
skiemu również z WKM Wscho-
wa. Dzięki wywalczonym punktom 
VI Rundy, Tomasz Jamroży umoc-
nił się na 3. miejscu w klasyfikacji 
sezonu. Zawodnik KM Cisy uzbierał 
do tej pory 476 punktów i do wice-
lidera Pawła Bartkowiaka traci jedy-
nie 14 punktów, natomiast do lide-
ra Łukasza Lorenca tylko 15 punk-
tów. Co najważniejsze Jamroży po-
większył swoją przewagę nad czwar-
tym zawodnikiem w klasyfikacji do 
41 punktów. 

Jeśli chodzi o pozostałych zawod-
ników KM Cisy Nowogard, to w kla-
sie MX2C startowali Remigiusz Za-
jąc oraz Sebastian Kluczewski. W 
pierwszym wyścigu Remigiusz Zając 
zajął 9. miejsce, natomiast Sebastian 
Kluczewski 26. pozycję. W drugim 
biegu Remigiusz Zając uplasował się 
na 16. miejscu, natomiast Sebastian 
Kluczewski już nie wystartował. 

KR  

Żaneta Zacharewicz nie pozostawi-
ła złudzeń podczas VI Rundy, kto jest 
obecnie najlepszy w MX Kobiet

Finał Colnago Lang Team Race

Brąz Łukasza Janica
W miniony weekend, w Bytowie na Kaszubach odbył się IV 
i zarazem finałowy etap Colnago Lang Team Race. Na star-
cie nie zabrakło reprezentantów Nowogardu. Duży sukces 
odniósł Łukasz Janic, który w swojej kategorii wywalczył 3. 
miejsce klasyfikacji generalnej po 4 etapach.  

Łukasz Janic i Jan Zugaj wy-
startowali w Bytowie, podczas IV 
etapu Colnago Lang Team Race, 
czyli najwyżej ocenianego cyklu 
wyścigów dla amatorów w Pol-
sce. Przypomnijmy, że pierwsza 
edycja odbyła się w Gdańsku, na-
stępnie kolarze startowali w War-
szawie oraz w miejscowości Kro-
kowa. W sumie w tym roku 3000 
kolarzy wzięło udział w cyklu wy-
ścigów szosowych dla amatorów. 
Bytów powitał kolarzy przepięk-
ną słoneczną pogodą, ale też wia-
trem. Każdy mógł wybrać start 
na malowniczej, kaszubskiej tra-
sie przez lasy i wzdłuż jezior na 
42 kilometrowym dystansie Mini 
lub 73 kilometrowym dystansie 
Maxi. Łukasz Janic rywalizował 
na 42 kilometrach w kategorii 
wiekowej M-1. Kolarz reprezen-
tujący barwy STC Stargard, po-
konał dystans z czasem 1:03:39, 
osiągając średnią prędkość wy-
ścigu 39.59 km/h. Łukasz Janic 
wystartował jeszcze w dwóch in-
nych edycjach, po których wciąż 
miał szansę na podium w ca-
łym cyklu. Dlatego w Bytowie 
na ostatnich metrach mieszka-
niec Nowogardu zażarcie walczył 

o jak najwyższą lokatę. Ostatecz-
nie po pasjonującym finiszu ko-
larz z Nowogardu zajął 5. miej-
sce w swojej kategorii, natomiast 
w Open Mężczyzn uplasował się 
na 24. pozycji. Co najważniejsze 
wynik ten pozwolił mu zająć 3. 
miejsce całego cyklu i cieszyć się 
z brązowego medalu w kategorii 
M-1. Z kolei Jan Zugaj powalczył 
na dystansie Maxi. Zawodnik z 
Nowogardu dystans 73 kilome-
trów pokonał z czasem 1:52:19, 
osiągając średnią prędkość wy-
ścigu 39 km/h/ Kolarz reprezen-
tujący barwy Pesta JF Duet Gole-
niów, startował w kategorii M-3. 
Czas uzyskany przez Jana Zuga-
ja uplasował go na 6. miejscu w 
kategorii M-3 oraz na 22. pozycji 
w Open Mężczyzn. Choć tym sa-
mym Colnago Lang Team Race w 
2016 roku dobiegło końca, to jed-
nak nie koniec sezonu rowerowe-
go. Organizatorzy już dziś zapra-
szają wszystkich miłośników ko-
larstwa górskiego do Dąbrowy 
Górniczej, gdzie w dniu 17 wrze-
śnia odbędzie się Skandia Mara-
ton Lang Team. 

KR 

Łukasz Janic na podium klasyfikacji generalnej Colnago Lang Team Race

OGŁOSZENIE
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklamareklama reklama

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Na okulistę trzeba czekać ponad miesiąc  •  Kolejny naćpany hulał po drogach

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 5Czytaj s. 2

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Wynajmę
pomieszczenia

magazynowe i biurowe
(blisko centrum)

tel. 601 544 530

Nowe mieszkania 
na sprzedaż

Spadła czy 
została 
zepchnięta? 

Urzędnicy 
mówią:  
budowa jest 
legalna

Czytaj s. 4
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W skrócie

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie na te 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 
91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
• Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

Tel. 732 989 835 
• Sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 

Tel. 603229081.
• Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-

gard. Tel. 602365812.
• Zakupię  książki w dobrym stanie do III klasy Gimnazjum Nr 2 w 

Nowogardzie. Tel. 783 787 380.

W czwartkowe południe, pod betonowym obeliskiem na Placu Wol-
ności odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu II Woj-
ny Światowej. Uczestniczyli w nich kombatanci, przedstawiciele lokal-
nych władz, a także poczty sztandarowe gminnych placówek oświato-
wych. Wszyscy złożyli pod pomnikiem kwiaty i odśpiewali hymn pań-
stwowy. Tym razem nie wygłoszono okolicznościowego wystąpienia, 
które zgodnie z wieloletnią tradycją było odczytywane przez przedsta-
wiciela władzy.

 Problemy z dostępem do okulisty

Trzeba  czekać ponad miesiąc
Jedna osoba na urlopie wystarczy, aby skutecznie utrudnić pracę dwóch przychodni. Pa-
cjenci w pilnych przypadkach mają problemy z dostaniem się do okulisty. O planowych wi-
zytach lepiej nawet nie wspominać.

Sygnały o dużych kolejkach w 
przychodni „SANUS” dotarły do 
nas od kilku czytelników. Szyb-
ko zweryfikowaliśmy te informa-
cje, próbując zarejestrować się do 
okulisty. Termin, jaki nam zapro-
ponowano, to dopiero początek 
października.

Wszystko przez to, że przyjmu-
jąca w „SANUSIE” okulista, lek. 
Iglewska do siódmego września 
przebywa na urlopie. Pacjenci nie 
są więc w tym czasie przyjmowa-
ni, a pilne przypadki odsyłane są 
do drugiej z nowogardzkich przy-
chodni. Ta ma jednak dużo mniej-
szy kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, przez co nie jest 
w stanie obsłużyć wszystkich osób.

Taką wersję w rozmowie z DN 
potwierdziła też Anna Smolira, 
szefowa „SANUSA”  - Pani Iglew-
ska jest obecnie na urlopie. Jak każ-
dy normalny człowiek potrzebuje 
odpoczynku i wszystkie pilne przy-
padki są obecnie załatwiane w in-
nych oddziałach okulistycznych. 

Jest druga przychodnia w Nowo-
gardzie, która także ma kontrakt z 
Narodowym Funduszem i pacjen-
ci w pilnych przypadkach powinni 
być tam przyjęci.

Problemy z pilnymi przypadka-
mi powinny skończyć się w przy-
szłym tygodniu. Pacjenci, którzy 

czekają na planowe wizyty, mu-
szą się natomiast uzbroić w cier-
pliwość. - Ósmego września dok-
tor Iglewska jest już w pracy. Pa-
cjenci są już zapisani i będą plano-
wo przyjęci. Pilne przypadki tak-
że będą ponadlimitowo przyjmo-
wane. Jeżeli ktoś chce zapisać się 
na wizytę planową, to zgodnie z 
przepisami NFZ-u musi poczekać 
na dostępny termin. Pani doktor 
przyjmuje codziennie ponad trzy-
dzieści osób – to często dużo wię-
cej niż stanowi kontrakt z NFZ-em 
–  dodaje A. Smolira.

Dobrze, że 7 września kolejka 
ruszy, ale i tak nadal będzie ona 
długa. Wszystko z powodu wa-
kacji i należnego urlopu. Jednak, 
czy celem zapobieżenia w przy-
szłości takim bardzo niedogod-
nym dla pacjentów spiętrzeniom, 
nie należałoby przemyśleć innych 
rozwiązań na czas dłuższej uspra-
wiedliwionej nieobecności spe-
cjalisty?     

MP

Gdzie się bawić 
Trawnik przed blokiem przy 

ulicy Kowalskiej, to częste miejsce 
zabaw okolicznych dzieci. Niektó-
rzy z mieszkańców bloku uwa-
żają, że prowadzi to do niszcze-
nia zielonego terenu i przeganiają 
stąd  bawiącą się latorośl. Powsta-
je jednak pytanie – gdzie mieszka-
jące w tej okolicy dzieci mają spę-
dzać wolny czas? Niestety,  mia-
sto mimo obietnic dotyczących 
budowy na tzw. dołku  placu za-
baw, jak dotąd nie zapewniło im 
takiego miejsca. Tej istniejącej tu-
taj wolnej przestrzeni nie da się 
dzisiaj zagospodarować nawet na 
prowizoryczne miejsce do gry czy 
zabawy.

Tam dzieci nie chodzą po-
nieważ to teren pełen zwierzę-
cych odchodów - informuje jed-
na z Czytelniczek dzwoniących 
do redakcji - były obietnice pla-
cu zabaw, a jak na razie to na-
wet nie ogrodzą tego terenu więc 
jest wykorzystywany przez oko-
licznych właścicieli psów jako 
miejsce do wybiegów i  załatwia-
nia przez czworonogów potrzeb, 
nie rozumiem dlaczego dzieci 
bawiące się na czystym trawni-
ku między blokami przeganiają   
starsze Panie z pobliskiego blo-
ku - pyta na koniec  nasza roz-
mówczyni.  

red.

Wejście do budynku, gdzie mieszczą się 
m.in. gabinety okulistyczne przychodni 
SANUS

Spadła czy została zepchnięta? 

Wypadek na chodniku
W miniony wtorek, 30 sierpnia, ok. godz. 16:00, przy ul. 700-lecia, na wysokości biurowca 
ZBK, doszło do rowerowego wypadku. Okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne. 

Jadąca rowerem kobieta miała 
w pewnym momencie odbić się 
przez jednego z przechodniów, 
próbując go ominąć,  i z impe-
tem wypaść za kierownicę, upa-
dając na niewielki pas zieleni, jaki 
znajduje się przed ZBK. Z relacji 
świadków wynika jednak, że ro-
werzystkę ktoś popchnął, a na-
stępnie uciekł. 

Świadkowie zdarzenia na miej-
sce wezwali zespół ratownic-
twa medycznego. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy  kobieta została 
przewieziona do nowogardzkiego 
szpitala. Jak wynika z naszych in-
formacji, nie doznała poważniej-
szych urazów – skończyło się na 
stłuczeniach. 

Poza karetką pogotowia na 
miejsce przybyła także policja. 
Funkcjonariusze policji zabezpie-
czyli rower kobiety, odwożąc go 
do miejsca jej zamieszkania. Poli-

cja nie informuje, jakoby w związ-
ku ze zdarzeniem miało być pro-
wadzone jakiekolwiek postępo-
wanie. Na razie cała sytuacja zo-
stała zakwalifikowana, „jako upa-
dek z roweru” - informuje rzecz-
nik policji, asp. Julita Filipczuk. 

Swoją drogą warto pamiętać, 
że jazda rowerem po chodniku, 
zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym, jest niedozwolona. Z 

drugiej strony jednak, brak pasów 
ruchu wyznaczonych dla jedno-
śladów (o ścieżkach rowerowych 
nawet nie wspominając), powo-
duje, że wiele osób boi się poru-
szać rowerem po ulicach-szcze-
gólnie tam, gdzie występuje duży 
ruch samochodowy. I trudno się 
zresztą temu dziwić. 

MS

Rowerzystka została przewieziona do szpitala, przez zespół Ratownictwa Medycznego

Uwaga mieszkańcy Wierzbięcina!
Jak dowiedziała się redakcja DN, w okolicy Wierzbięcina planowana jest budowa fermy norek. Inwestycję za-

mierza zrealizować Gospodarstwo Rolne Visonex, należące do Zbigniewa Piątaka. 
W najbliższą niedzielę, 4 września, o godz. 16:00, w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, odbędzie się spo-

tkanie z mieszkańcami wsi na temat planowanej inwestycji. Z inicjatywą zebrania wyszedł sam inwestor, który 
zresztą ma również wziąć udział w niedzielnym spotkaniu. MS
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ
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Inauguracja roku szkolnego 2016/17

Koniec odpoczynku, czas wracać do nauki
Po dwóch miesiącach wakacji dzieci i młodzież wracają do szkolnych ławek. Nowy rok szkolny rozpoczęło wczoraj w naszej gminie około trzech tysięcy 
uczniów. Redakcja DN odwiedziła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum nr 3, gdzie powołano nowych dyrektorów.

W Gimnazjum nr 3 nowym dy-
rektorem został Arkadiusz Wi-
śniewski, który zastąpił na tym 
stanowisku Bogdana Sobolew-
skiego. Nominację otrzymał z rąk 
zastępcy burmistrza, Krzysztofa 
Kolibskiego. Stanowisko dyrekto-
ra A. Wiśniewski objął 22 sierp-
nia. Ta funkcja została mu powie-
rzona na najbliższe cztery lata – 
kadencja skończy się 31 sierpnia 
2020 roku.

Nowy dyrektor przyjął między 
innymi ślubowanie pierwszoklasi-
stów, nie mogło też oczywiście za-
braknąć powitania grona pedago-
gicznego i uczniów - Przypadł mi 
zaszczyt ogłosić inaugurację nowe-
go roku szkolnego 2016/2017. Dro-
dzy uczniowie, minął czas waka-
cji – dni wielu wrażeń i wypoczyn-
ku. Mam nadzieję, że macie mnó-
stwo związanych z tym pięknych 
wspomnień. Teraz przed nami ko-
lejny rok szkolny, czas nowych wy-
zwań. Chciałbym, abyście pamię-
tali, że uczycie się dla siebie, a nie 
dla szkoły. Ona Wam jedynie w 
tym pomaga – powiedziałem A. 
Wiśniewski.

Na uroczystości rozpoczęcia 

roku szkolnego obecny był też 
między innymi ksiądz Ireneusz 
Kamionka, proboszcz parafii pod 
wezwaniem Matki Bożej Fatim-
skiej. Przedstawił on nowego wi-
kariusza, ks. Piotra, który w Gim-
nazjum nr 3 będzie prowadził lek-
cje religii. W całej szkole naukę w 
sześciu oddziałach będzie pobie-
rało około 120 uczniów.

Drugą placówką, w której do-
szło do zmian na kluczowym sta-
nowisku, jest Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica przy ul. Poniatowskiego - 

największa szkoła w naszej gmi-
nie pod względem uczniów. W 
tym roku liczba ta wynosi ok. 800 
osób. Nowym dyrektorem szko-

ły został Jarosław Chudyk, do tej 
pory uczący w ZSP przedmiotów 
zawodowych. Zastąpi on na tym 
stanowisku po 25 latach Stanisła-
wa Sitkowskiego. Wyraźnie zde-
nerwowany nową rolą dyrektor 
życzył uczniom samych sukcesów, 
a kadrze pedagogicznej satysfakcji 
z wykonywanej pracy.

- Drodzy uczniowie, szczegól-
nie klas pierwszych, szkoła stawia 
przed Wami kolejne wyzwanie, 
którym musicie stawić czoła. Życzę 
osiągania sukcesów, z których każ-
dy z was będzie dumny. Nauczycie-
lom i rodzicom życzę dużo cierpli-
wości i skutecznego działania - po-
wiedział J. Chudyk.

W uroczystości rozpoczynają-

cej nowy rok szkolny w ZSP wzię-
li udział, poza uczniami i kadrą 
pedagogiczną, również zaprosze-
ni goście w osobach ks. Dzieka-
na Kazimierza Łukjaniuka oraz 
starosty goleniowskiego,Toma-
sza Kulinicza. Ten ostatni zapo-
wiedział, że niebawem szkoła zo-
stanie poddana gruntownej prze-
budowie (o tym więcej w kolej-
nych wydaniach). Starosta po-
prosił przy okazji o cierpliwość w 
sprawie wymiany parkietu na sali 
gimnastycznej. Powiat dwukrot-
nie ogłaszał przetarg na to zada-
nie, ale bez powodzenia. Oferty 

firm przewyższały pulę, jaką po-
wiat zamierzał przeznaczyć na tę 
inwestycję, dlatego też ma ona zo-
stać wpisana do przyszłorocznego 
budżetu z korektą kosztów.

Podczas inauguracji roku szkol-
nego 2016/17 w ZSP, uczczono mi-
nutą ciszy dwie tragicznie zmar-
łe siostry mieszkające w Ostrzy-
cy, które zginęły w wypadku pod 
Jenikowem 12 lipca. Jedna z nich 
była absolwentką ZSP, druga mia-
ła od września kontynuować ko-
lejny rok nauki w tej szkole.

Szkoły czekają zmiany
W rozpoczynającym się roku 

szkolnym oświatę czeka sporo 
zmian. Najważniejszą z nich jest 
rezygnacja z egzaminu szóstokla-

sisty. Ponadto obowiązek rozpo-
częcia pierwszej klasy znów doty-
czy dzieci w wieku 7 lat. Do szkol-
nych sklepików powrócą droż-
dżówki, a kolejne klasy zosta-
ły objęte programem darmowych 
podręczników. Zniesiono też tzw. 
„godziny karciane” dla nauczycie-
li – dodatkowe godziny, za które 
nie otrzymywali oni wynagrodze-
nia. Ta nowość akurat budzi spo-
ro kontrowersji wśród pedago-
gów. Otwarta pozostaje też kwe-
stia przyszłości gimnazjów, które 
jak wiadomo obecny rząd planuje 
zlikwidować, chcąc powrócić do 
nauczania w systemie: 8 i 4.

W gminie Nowogard rok szkol-
ny rozpoczął się w 10 szko-
łach podstawowych, w tym 6 na 
wsiach, trzech gimnazjach, trzech 
szkołach ponadgimnazjalnych (I 
LO, ZSO, ZSP), a także Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym. Poza tym, kolejny rok 
nauki połączonej z zabawą roz-
poczęły 3 gminne i dwa prywat-
ne przedszkola na terenie naszej 
gminy. Łącznie jest to ponad 3 ty-
siące dzieci i młodzieży w całej 
gminie.

Redakcja DN życzy dzieciom i 
młodzieży powodzenia w nowym 
roku szkolnym, i samych „szó-
stek”,  a kadrze pedagogicznej oraz 
pracownikom obsługi oświaty, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy.

MS, MP

W ZSP kolejny rok szkolny rozpoczyna ok. 800 uczniów.

Nowy dyrektor Gimnazjum nr 3 odczytuje tekst ślubowania dla uczniów rozpoczy-
nających naukę w szkole.

Nowy dyrektor ZSP, Jarosław Chudyk, 
wita się ze społecznością szkolną.

Zastępca burmistrza przekazuje nomi-
nację na stanowisko dyrektora Gimna-
zjum nr 3 Arkadiuszowi Wiśniewskie-
mu
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Kolejny naćpany hula po drogach

Jechał bez prawka  
i po narkotykach 
W Długołęce patrol policji zatrzymał kierującego samochodem, który nie dość że nie po-
siadał Prawa Jazdy to był pod wpływem narkotyków. 

Do zatrzymania doszło 26 
sierpnia, ok. godz.11:15, podczas 
rutynowej kontroli drogowej. 

-Kierujący samochodem marki 
Kia Shuma, Damian M. zamiesz-
kały w Długołęce, nie posiada 
uprawnień do prowadzenia sa-
mochodu, ponadto wykonany test 
narkotykowy wykazał w organi-
zmie mężczyzny obecność sub-
stancji psychotropowej o nazwie 
„amfetamina”- informuje policja. 

Poza wykonaniem badania za 
pomocą narkotestu, pobrano od 
mężczyzny również krew, co po-

zwoli ustalić ile wziął narkotyków. 
Postępowanie w sprawie prowa-
dzi KP Nowogard. Przypomnij-
my, że 12 sierpnia, w Karsku do-
szło do tragicznego wypadku, któ-
rego sprawcą był właśnie kierujący 
będący pod wpływem narkotyków 
(marihuany i amfetaminy). Jadący 
Golfem 26 -letni mieszkaniec Gol-
czewa, potrącił śmiertelnie prze-
chodzącego przez jezdnię 59-let-
niego mieszkańca Karska. Męż-
czyzna oczekuje na rozprawę w Są-
dzie. Grozi mu kara bezwzględne-
go pozbawienia wolności. MS

Nasz komentarz
W wywiadzie udzielonym DN 

w 2013 roku, na początku swo-
jego nowogardzkiego etapu służ-
by, nowa wówczas komendant ko-
misariatu Policji w Nowogardzie, 
Małgorzata Figura, zapowiada-
ła swoją szczególną determinację 
w walce z narkotykami, w tym za-
pobieganiu wynikającym z uży-
wania narkotyków skutkom (groź-
nym zwłaszcza dla młodzieży) i 
bezwzględnemu traktowaniu to-
warzyszącego zjawisku narkoma-
ni przestępczego procederu.  Po la-
tach, niestety, szczególnych efek-
tów tej deklarowanej stanowczo-

ści i konsekwencji nie widać. Ani 
dealerzy ani narkomani się pani 
komendant nie przestraszyli, i jak 
wynika z naszych informacji pro-
ceder się rozwija i jego ujawnia-
nie i karanie jest realizowane w 
stopniu znikomym do skali zjawi-
ska. Pewna część „ujawnień” wy-
nika zresztą nie z gorliwości dzia-
łań pani komendant, ale z faktu, 
że „ćpun” wpada zabijając czło-
wieka, jak w Karsku bądź wpa-
da podczas „rutynowej” kontro-
li drogowej, jak teraz w Długołęce.  
Ale żeby już samemu namierzyć 
towarzystwa, czy to propagują-
ce „kulturę” brania, czy to dystry-

buujące „koks” i je rozbroić i po-
sadzić gdzie trzeba, to już są osią-
gnięcia na ogół nieosiągalne dla 
nowogardzkiego komisariatu pod 
przewodnictwem Małgorzaty Fi-
gury i zapowiadanej przez nią on-
giś narkotykowej krucjaty.  A prze-
cież, jak powszechnie wiadomo, 
niektórzy, których warto byłoby 
złapać na gorącym uczynku są tak 
blisko komisariatu… Pytanie, dla-
czego pani komendant tak „zmię-
kła” w stosunku do deklarowanej 
wcześniej postawy?, pozostawia-
my bez oficjalnej odpowiedzi.  

                                                                                                        Red.

Gmina rozstrzygnęła przetarg

Kto będzie woził dzieci do szkoły?
Wiemy już, kto w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym będzie odpowiadał za dowóz 
dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Nowogard. Przetarg na pięć z siedmiu tras 
wygrał PPKS Gryfice. Tylko dwie trasy będą obsługiwały firmy transportowe z Nowogardu.

Zamówienie publiczne na do-
wóz dzieci do szkół podstawo-
wych na terenie gminy Nowogard 
dotyczyło sześciu miejsc – Błot-
na, Strzelewa, Żabowa, Orzecho-
wa, Długołęki, a także dwóch kur-
sów do Wierzbięcina. W złożo-
nych ofertach przede wszystkim 
brana była pod uwagę ich cena – 
wybrano po prostu tę firmę, któ-
rej usługi były tańsze. Nieznacz-
nie na ocenę ofert wpływał tak-
że wiek pojazdów, którymi dzieci 
mają być dowożone do placówek 
oświatowych.

Do wszystkich części przetargu 
stanęły dwie firmy – Olibus Mo-
dzelewski z Goleniowa i PPKS 
Gryfice. W przypadku Błotna, 
Strzelewa, Żabowa, Orzechowa i 
jednego przetargu do Wierzbię-
cina, więcej chętnych nie było i w 
tych pięciu przypadkach wybrano 

ofertę PPKS Gryfice.
W przypadku dowozu dzieci do 

SP w Długołęce oprócz firm Oli-
bus Modzelewski i PPKS Gryfi-
ce do przetargu stanęła również 

firma FHU Adam Fedeńczak i to 
właśnie ona złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę – o blisko 4 tysią-
ce złotych tańszą od konkurencji. 
Była to kwota 25 118,90 zł przy 28 
788,48 zł PPKS-u i 29 082,24 zł 
firmy z Goleniowa

Przetarg na dowóz dzieci do 
szkoły podstawowej w Wierz-
bięcinie wygrała natomiast fir-
ma „Tranmar” Marcin Fedeńczak, 
która także złożyła dużo tańszą – 
o około siedem tysięcy złotych (25 
718,56 zł) – ofertę od konkuren-
cji – PPKS Gryfice (32 387,04 zł) 
i Olibus Modzelewski (33 242,40 
zł).

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że tylko do dwóch z siedmiu tras 
zgłosiły się nowogardzkie firmy i 
to właśnie ich oferty okazały się 
zdecydowanie najkorzystniejsze.

MP

Na większości przystanków przez naj-
bliższy rok szkolny zatrzymywać bę-
dzie się PPKS Gryfice

Zakończyła się przebudowa 
budynku przy ul. Kilińskiego

Mieszkania wystawione 
już na sprzedaż 
Zakończyła się przebudowa budynku przy ul. Kilińskiego, 
gdzie dawniej funkcjonowała szkoła zawodowa. Teraz są 
tam mieszkania, które inwestor wystawił już na sprzedaż. 

Modernizacja budynku trwała 
od zeszłego roku. Obecnie prowa-
dzone są jeszcze prace związane z 
zagospodarowaniem terenu wo-
kół posesji. W budynku przygoto-
wano 12 mieszkań o powierzchni 
od 40 do 70 m kw. Wszystkie lo-
kale są dwupokojowe i do każde-
go przynależna jest też piwnica . 

-Mieszkania są w tzw. stanie de-
weloperskim. Każde posiada wła-
sne centralne ogrzewanie gazowe, 
z dwubiegowym piecem. Ściany są 
wygładzone i dwukrotnie pomalo-
wane na biało. W każdym lokalu 
znajduje się toaleta wyposażona w 
sanitariaty i miejsce na urządze-
nie kuchni bądź aneksu kuchen-
nego, sam budynek ma doskona-
le właściwości termiczne ściany ze-
wnętrzne są grube na dwie cegły co 
zimą minimalizuje koszty ogrze-
wania, a latem stanowi skuteczną 
osłonę przed upałem  - mówi Wie-
sław Jurczyk z  firmy Darkat ze 
Stargardu Szczecińskiego, właści-
ciel budynku.  

Atutem jest też ciekawy rozkład 
lokali. Każde z mieszkań jest inne 
pod względem organizacji prze-
strzeni. Dwa z nich, są dostępne 
z klatki z wejściem  od strony ul. 

Kilińskiego, do pozostałych pro-
wadzi klatka po drugiej stronie 
budynku (od byłej hali warsztato-
wej) . Klatki są przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 

Zadbano również o komfort na 
zewnątrz. Cała posesja jest ogro-
dzona. Dla przyszłych mieszkań-
ców przygotowano też parkin-
gi znajdujące się wewnątrz  ogro-
dzenia. działki Zwieńczeniem in-
westycji są zielone nasadzenia. 

-Budynek jest dogodnie położo-
ny w spokojnej okolicy. Blisko jest 
także zejście do jeziora. Dlate-
go wierzę, że przyszli mieszkańcy 
będą się tutaj dobrze czuli  – doda-
je W. Jurczyk. 

Mieszkania wybudowano z 
myślą o sprzedaży. Cena za metr 
kwadratowy waha się w okolicach 
3700 zł.

Warto dodać, że firma Dar-
kat ze Stargardu jest m.in. wła-
ścicielem autoryzowanego salo-
nu samochodów marki Hyundai 
w Szczecinie. Inwestuje też w pro-
jekty deweloperskie, do tej pory 
realizowane głównie na terenie 
Stargardu. Informacje o szczegó-
łach oferty patrz na ostatniej stro-
nie dzisiejszego wydania DN 

MS

Wiesław Jurczyk, właściciel firmy Dar-
kat ze Stargardu, która oferuje na 
sprzedaż nowe mieszkania przy ul. Ki-
lińskiego

Budynek byłej szkoły zawodowej przeszedł gruntowną modernizację zarówno z 
zewnątrz, jak i wewnątrz. Widok na posesję od strony ul. Kilińskiego

Wnętrze jednego z 12 lokali mieszkal-
nych, jakie czekają na nowych właści-
cieli
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Tylko do 5 września, promocyjna rezerwacja biletów

Z naszego lotniska do Warszawy, także Ryanairem 
Od 26 marca przyszłego roku, z lotniska regionalnego w Goleniowie polecimy do Warszawy nie tylko LOT-em, swoją nową trasę Szczecin Warszawa uru-
chomi także Ryanair – informuje rzecznik Portu Lotniczego

Dotychczas jedyne trwałe kra-
jowe połączenie ze Szczecina do 
Warszawy obsługiwał nasz na-
rodowy przewoźnik LOT, oferu-
jąc trzy rejsy dziennie. Od wiosny 
przyszłego roku, z lotniska w Go-
leniowie im. NSZZ Solidarność 
do stolicy polecimy także irlandz-
kimi tanimi liniami lotniczymi 
Ryanair:     

„Ryanair z przyjemnością wpro-
wadza nową trasę ze Szczecina do 
Warszawy (F. Chopina). Połącze-
nie będzie obsługiwane codziennie 
od 26 marca 2017 r.” - informuje 
w tym tygodniu rzeczniczka linii 
Olga Pawlonka. 

„Z okazji uruchomienia nowe-
go połączenia wprowadzamy do 
sprzedaży bilety w promocyjnej ce-
nie od 69 zł na podróż w kwietniu 
i w maju. Promocyjne ceny obo-
wiązują do poniedziałku (5 wrze-
śnia) do północy. Aby zdążyć z re-
zerwacją najlepiej wejść na stronę 
www.ryanair.com już dziś.”- koń-
czy rzecznik.

Ryanair, irlandzkie niskokosz-
towe linie lotnicze (tzw. tanie li-

nie), to obecnie nr 1 wśród prze-
woźników operujących z Polski, 
oferujący głównie różne trasy do 
wielu miast europejskich. „Ry-
anair stale oferuje najniższe ceny 
w Europie”- informowała tak-
że w trakcie briefingu rzecznicz-
ka linii- „Polscy klienci mogą już 
wkrótce, w ramach programu “Al-
ways Getting Better” oczekiwać ko-
lejnych udogodnień, jak nowe tra-
sy, nowe wnętrza kabin i jeszcze 
niższe ceny”.  

 W Polsce Linia prowadził też 
pojedyncze trasy wewnątrz-krajo-
we, z Warszawy do Gdańska i do 
Wrocławia. Trasa Szczecin- War-

szawa w rozkładówce krajowych 
lotów przewoźnika znalazła się po 
raz pierwszy, natomiast na trasach 
zagranicznych np. do Londynu 
i Liverpoolu wykonuje on prze-
wozy z naszego lotniska od kilku 
lat. Ustalono już godziny codzien-
nych lotów na planowanej trasie 
do Warszawy.    

Szczecin – Warszawa  
19:10 – 20:25
Warszawa – Szczecin  
20:50 – 22:05
Loty obsługiwane będą przez 

samoloty Boeing 738 wersji 189 
miejscowej. Jest to samolot stano-
wiący podstawowy model użytko-

wany przez Ryanaira. Warto do-
dać, że LOT lata na trasie Szcze-
cin - Warszawa samolotami Bom-
bardier(okazjonalnie też Embra-
er  bądź ATR), zabierającymi na 
pokład około 70 pasażerów. Od-
rzutowy Boeing pokonuje tra-
sę do Warszawy około 15 minut 
szybciej aniżeli turbośmigłowe 
Bombardiery. Na dzień dzisiej-
szy, z Portu Lotniczego Szczecin 
– Goleniów możemy polecieć do: 
Warszawy (3 x dziennie), Londy-
nu Stansted, Dublina, Oslo Gar-
demoen, Londynu Luton, Liver-
poolu, Oslo Torp, Stavanger, Ber-
gen oraz Oslo Rygge.

W zeszłym roku, Port Lotni-
czy Szczecin – Goleniów zakoń-
czył jakże potrzebną a związaną z 
modernizacją i rozbudową infra-
struktury lotniskowej inwestycję 
(remont drogi startowej, moder-
nizacja i rozbudowa płyt postojo-
wych samolotów, budowa równo-
ległej drogi kołowania). Te inwe-
stycje, pokazały liniom lotniczym, 
jak i operatorom cargo, iż szcze-
cińskie lotnisko jest prężnie rozwi-

jającym się portem lotniczym mo-
gącym w bezpieczny sposób ob-
sługiwać praktycznie każdy rodzaj 
samolotów (pasażerskich i cargo).  

Dzięki istniejącym jak i nowym 
połączeniom, szczecińskie lotni-
sko planuje obsłużyć w 2016 roku 
rekordową ilość około 480.000 
pasażerów, natomiast rok 2017 
zapowiada się jeszcze lepiej. Ilość 
obsłużonych pasażerów powin-
na przekroczyć 600.000. Potwier-
dzeniem realności tych planów 
są dane dotyczące pierwszych 
siedmiu miesięcy 2016 roku. Od 
stycznia do lipca z zachodnio-
pomorskiego lotniska skorzysta-
ła rekordowa ilość pasażerów – 
268.033, notując wzrost do ana-
logicznego okresu roku ubiegłe-
go na poziomie 19,46 %.  Dodat-
kowo, na szczecińskim lotnisku 
bardzo prężnie rozwija się ruch 
cargo. Również w tym segmencie 
rynku notowane są duże wzrosty, 
od stycznia do lipca zostało obsłu-
żonych 532, 35 ton ładunków, co 
stanowi wzrost o ponad 76 %. 

Red. 

Wracamy do sprawy fermy norek w Sikorkach

Urzędnicy mówią: budowa jest legalna
Zarówno zdaniem przedstawicieli starostwa powiatowego, jak i inspektora nadzoru budowlanego, budowa fermy norek, która ruszyła w zeszłym tygodniu 
w Sikorkach, jest legalna i przynajmniej na razie nie ma podstaw ku temu by ją wstrzymać. 

Przypomnijmy, że zdaniem kil-
korga mieszkańców inwestor nie 
miał prawa ruszyć z budową fer-
my norek w Sikorkach, ponieważ 
w trakcie procedury administra-
cyjnej zmierzającej do udzielenia 
pozwolenia na budowę, nie po-
informowano wszystkich stron o 
planowanej inwestycji. Podobne 
zarzuty, o braku konsultacji spo-
łecznych, mieszkańcy wysuwa-
li już w zeszłym roku, kierując 
skargę do Wojewody Zachodnio-
pomorskiego, kiedy to inwestor 
rozpoczął po raz pierwszy budo-
wę.  Żądali oni uchylenia decy-
zji o wydaniu pozwolenia na bu-
dowę. Wojewoda  jednak skar-
gi mieszkańców nie uwzględnił i 
utrzymał w mocy wydane decy-
zje. Sam inwestor na kilka mie-
sięcy wstrzymał się z pracami wo-
bec fali protestów, ale przed tygo-
dniem na placu znów pojawił się 
ciężki sprzęt. Toteż i mieszkańcy 
wsi się ożywili, twierdząc, że bu-
dowa jest prowadzona nielegal-
nie, bo wciąż trwają spory sądowe 
w temacie błędów formalnych, do 
jakich miało dojść przy wydawa-
niu warunków zabudowy, z po-

minięciem konsultacji społecz-
nych. 

Zdaniem urzędników starostwa 
powiatowego w Goleniowie, in-
westor prowadzi jednak budowę 
zgodnie z prawem i nie ma pod-
staw do interwencji administra-
cyjnej. 

Niezależnie od tego, czy w Sądzie 
Administracyjnym toczą się spory, 
a ponoć takowe mają miejsce, in-
westor posiada ważne pozwolenie 
na budowę i może prowadzić in-

westycję. Nie mamy żadnych pod-
staw, aby uchylić wydaną wcześniej 
decyzję – informuje Tomasz Kuli-
nicz, starostwa goleniowski. 

Takiego samego zdania jest po-
wiatowa inspektor nadzoru bu-
dowlanego, Hanna Krugły, która 
odwiedziła budowę w Sikorkach. 

-Inwestor posiada ważne pozwo-
lenia na budowę. Zgłosił też zgod-
nie z prawem fakt rozpoczęcia ro-
bót budowlanych. Nie ma przesła-
nek ku temu, by inwestycja miała 

być przeze mnie wstrzymana - in-
formuje H. Krugły. 

Mieszkańcy zapowiadają, że 
będą dążyć do uchylenia pozwo-
lenia na budowę, jakie uzyskał in-
westor. Co jeśli im się to uda, a 
ferma będzie już wybudowana? 
Wówczas może dojść nawet do sy-
tuacji, że właściciel zakładu bę-
dzie miał cofnięte pozwolenie na 
użytkowanie. Inwestor może też 
próbować sądzić się z gminą o wy-
płatę odszkodowania z tytułu po-

niesionych kosztów budowy za-
kładu, jak i utraconych korzyści, 
jakie miałby z tytułu prowadzenia 
biznesu. 

Przypomnijmy, że w Sikorkach 
powstaje ferma o obsadzie zwie-
rząt 39 DJP, czyli taka która zgod-
nie z prawem nie wymaga nawet 
sporządzenia raportu oddziały-
wania na środowisko. Zakład bu-
dowany jest zaledwie kilkadzie-
siąt metrów od najbliższych zabu-
dowań, praktycznie przy głównej 
drodze prowadzącej do wsi. I wła-
śnie te okoliczności sprawiają, że 
odkąd mieszkańcy wiedzą o tym 
co ma powstać pod ich oknami, 
nie są przychylni inwestycji, szu-
kając prawnych możliwości by ją 
zablokować. Obawiają się, że zo-
staną skazani na mieszkanie w 
smrodzie, a do tego spadnie war-
tość ich mieszkań. Mają też oba-
wy natury ekologicznej – ich zda-
niem, ferma ogołoci okolice z 
przyrodniczych walorów. 

Na razie wszystko wskazuje jed-
nak na to, że ferma mimo prote-
stów lokalnego społeczeństwa po-
wstanie. 

MS

Zdaniem urzędniów z powiatu budowa fermy norek przebiega zgodnie z prawem..JPG
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wielkie tłumy szły z Jezusem. 
On zwrócił się i rzekł do nich: Je-
śli kto przychodzi do Mnie, a nie 
ma w nienawiści swego ojca i mat-
ki, żony i dzieci, braci i sióstr, nad-
to siebie samego, nie może być 
moim uczniem. Kto nie nosi swe-
go krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem. Bo któż 
z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wy-
datków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby założył fundament, 
a nie zdołałby wykończyć, wszy-
scy, patrząc na to, zaczęliby drwić 
z niego: Ten człowiek zaczął budo-
wać, a nie zdołał wykończyć. Albo 
który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy 
w dziesięć tysięcy ludzi może sta-
wić czoło temu, który z dwudzie-
stoma tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia posel-
stwo, gdy tamten jest jeszcze dale-
ko, i prosi o warunki pokoju. Tak 
więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może 
być moim uczniem. (Łk 14,25-33)

Wyobraź sobie tłumy idące za 
Chrystusem. Co ci ludzie chcie-

li od Niego? Potrzebowali usłyszeć 
pokrzepiające słowo, przychodzi-
li by otrzymać łaskę uzdrowienia. 
W tym tłumie była radość, euforia, 
lecz do czasu. Do czasu kiedy to Je-
zus nie zaczął przemawiać. Te Jego 
słowa nie przyniosły pokrzepienia. 
Jego słowa nie wlały nadziei w ludz-
kie serca, a raczej rozbudziły trwo-
gę, rozgoryczenie i pewien niesmak. 
Jezus w swoim przemówieniu sta-
wia ostre warunki, kto może rze-
czywiście nosić miano Jego ucznia. 
Pierwszym z nich jest nienawiść 
wobec najbliższych. Jezus, który 
przynosi na świat miłość ma jak-
że brutalne wymaganie. Jeśli chcesz 
być prawdziwym uczniem Jezu-
sa, musisz nade wszystko cenić mi-
łość do Niego! Na pierwszym miej-
scu miłość do Boga! Nie do męża, 
żony, dzieci czy rodziców. Miłość 
do Boga! Możesz się zapytać: ale jak 
to? Przecież w przysiędze małżeń-
skiej przysięgało się miłość wzglę-
dem współmałżonka. Spokojnie! 
Jeśli swoim życiem Bracie i Siostro 
będziesz się nieustannie zbliżać do 
Boga, jeśli coraz bardziej będziesz 
Jemu oddanym to twoje serce auto-
matycznie będzie potrafiło kochać 
drugiego człowieka. Ale patrz na 
Jezusa! Bądź przy Jezusie! Czerp od 
Jezusa! Chcąc zastosować ten waru-
nek w praktyce powinniśmy upo-
rządkować więzi w rodzinie. Może 
to być trudne, ale jest konieczne 
do pójścia za Jezusem, a przecież 
tego chcemy, a przynajmniej po-
winniśmy chcieć. Drugi warunek 
bycia prawdziwym uczniem Jezu-
sa to wzięcie swojego krzyża. On 
wie co mówi, bo osobiście tym wy-
mogom sprostał pokazując nam, że 
się da. Jezus wyrzekł się swoich bli-

skich: opuścił swój rodzinny Naza-
ret. Wyrzekł się samego siebie stając 
się z Syna Bożego sługą nas wszyst-
kich. Wziął swój krzyż zbawienia 
świata na swoje ramiona i konse-
kwentnie niósł go przez życie mimo 
różnych przeciwności, których do-
świadczył jak kuszenie na pustyni, 
ocieranie się o śmierć z ręki faryze-
uszów, a ostatecznie męka i śmierć 
na Golgocie. Do samego końca nie 
tracił celu z oczu i mamy być w 
tym do Niego podobni. Uczeń Je-
zusa jest wewnętrznie wolny. Nie 
jest przywiązany ani do osób, a tym 
bardziej do rzeczy. Popatrz na swo-
je życie czy z kimś lub czymś nie je-
steś zbytnio przywiązany? Ktoś czy 
coś bez czego nie jesteś w stanie 
żyć? Czymś łatwym jest wybierać 
między dobrem, a złem niż między 
czymś dobrym, a lepszym. Chry-
stus przynagla nas dzisiaj do tego. 
Pójście za Jezusem i zostanie Jego 
uczniem to odpowiedzialna decy-
zja. Musimy być przygotowani na 
zmiany. Musimy liczyć się z wszel-
kimi konsekwencjami, które wyni-
kać będą z opowiedzenia się za Je-
zusem! Światu potrzeba dziś praw-
dziwym uczniów Jezusa! Potrzeba 
prawdziwych świadków Ewangelii! 
Nie deklarujących się, ale prawdzi-
wie Chrystusem i Jego Słowem ży-
jących. Papież Franciszek w swojej 
adhortacji: o głoszeniu Ewangelii 
w dzisiejszym świecie napisał: Każ-
dy chrześcijanin jest misjonarzem 
w takiej mierze, w jakiej spotkał się 
z miłością Boga w Chrystusie Jezu-
sie. Życzę Ci dziś Bracie i Siostro 
osobistego spotkania z Bożą mi-
łością, która pomoże Ci stawać się 
uczniem i misjonarzem Jezusa!  

Ks. Krystian Dylewski 

•	 - Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i 
wersalkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 
667108029

•	 - Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
•	 - Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, seg-

ment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
•	 - Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
•	 - Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble poko-

jowe dziecięce - tel. 667 353 578
•	 - Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
•	 - Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport 

własny tel. 795 582 011
•	 - Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół 

tel. 735 448 007
•	 - Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
•	 - Przyjmę: telewizor 731 792 825
•	 - Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers 

– 501 611 350 

•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do 
siedzenia i spania – 517 636932

•	 Przyjmę: lodówkę 782 764 335
• - Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, 

chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, któ-
ry bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Na-
krętki można przynosić do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 

•	 - Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam 

kafle – 509-528-688
•	 Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie 

do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Korytowie. 607 690 741

•	 Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 
356 697
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można 

również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

Uroczystości pogrzebowe 
śp. ks. Piotra Gronostaja 
Wierni z Nowogardu 
pożegnali zmarłego Księdza
Kilkudziesięciu wiernych na czele z ks. proboszczem Grze-
gorzem Legutko z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych śp. 
ks. Piotra Gronostaja –wikariusza Parafii pw. Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Szczecinie, który zmarł 24 sierpnia. 

Uroczystości pogrzebowe śp. 
ks. Piotra Gronostaja odbyły się w 
środę, 31 sierpnia, w Choszcznie – 
mieście, gdzie 8 października 1966 
urodził się Duchowny. O godz. 
14:30 modlono się nad trumną z 
ciałem Zmarłego. O godz. 15:00 w 
Kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Choszcznie 
rozpoczęła się Msza św. pogrzebo-
wa, pod przewodnictwem bisku-
pa pomocniczego Henryka Wejma-
na. Po Mszy świętej ciało zmarłego 
Kapłana pochowano na cmentarzu 
komunalny w Choszcznie.

Dzień wcześniej, tj. we wtorek, 

śp. ks. P. Gronostaja żegnano w Ko-
ściele parafialnym pw. Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Szczecinie, gdzie 
do ostatnich swoich dni pełnił po-
sługę kapłańską. Mszę św. odprawił 
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. 

Ks. Piotr Gronostaj święcenia ka-
płańskie przyjął 3 czerwca 1995 r. 
w Szczecinie. Sprawował posługę w 
wielu parafiach na terenie naszego 
województwa, w tym także w para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, jako wikariusz. Było to 
w latach 2005-2009.

MS
fot. Robert Leszczyński

Nasi na trasie „szczecińskiej” 
Czas wakacji, który kojarzy się raczej z odpoczynkiem, to rów-
nież czas, w którym jak co roku rusza Szczecińska Piesza Piel-
grzymka na Jasną Górę. Na szlaku naszej „szczecińskiej” znaleźli 
się również mieszkańcy Nowogardu, w liczbie 8 osób.

25 lipca, ruszyła pierwsza gru-
pa znad naszego morza, spod krzy-
ża w Pustkowie. 26 lipca, ruszyła 
część pielgrzymki ze Świnoujścia. 
Z każdym dniem przybywało na 
szlaku pątników udających się pie-
szo do Częstochowy, aby 13 sierp-
nia przed ikoną Matki Bożej zawie-
rzyć wszystkie sprawy swojego ży-
cia. Tegoroczna pielgrzymka była 
mocno zakorzeniona w wydarze-
niach związanych z Rokiem Jubi-
leuszowym- Rokiem Miłosierdzia, 

1050 rocznicą Chrztu Polski, Świa-
towymi Dniami Młodych, które od-
były się w Krakowie oraz wizytą pa-
pieża Franciszka w Polsce. Na piel-
grzymim szlaku w czasie konferen-
cji rozważaliśmy uczynki miłosier-
dzia względem ciała i duszy oraz 
słowa papieża Franciszka wypowie-
dziane w Krakowie. Już dziś zapra-
szamy na „SZCZECIŃSKĄ” za rok, 
by było nas jeszcze więcej! 

Ks. Krystian Dylewski

Pomóżmy sobie
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Relacja z wyjazdu do Zakopanego 

To rzeczywiście był piękny czas 
„Najbardziej podobało mi się wejście na Kasprowy Wierch i basen”-  Wojtek, 10 lat. Podoba-
ła mi się ta wycieczka. Szkoda, że tak krótko była. „Najbardziej podobała mi się wyprawa na 
Kasprowy Wierch, basen i spływ Dunajcem”- Dominik, 13 lat. 

„Wycieczka do Zakopanego bar-
dzo mi się podobała ze względu 
na wiele atrakcji, a szczególnie ze 
względu na rewelacyjny spływ Du-
najcem. Panowie flisacy byli prze-
mili, sympatyczni i bardzo dow-
cipni. Gościnność w pensjonacie, w 
którym mieszkaliśmy była rewela-
cyjna...”- Natalia, 16 lat. 

„Podobał mi się basen. Widok 
gór. Skocznia Adama Małysza:) 
Kąpiel w strumieniu”- Karol, lat 8. 

Powyższe, wybrane, krótkie re-
lacje dzieci świadczą o tym, że 
wyjazd do Zakopanego, który 
przeżywaliśmy w dniach 24.07-
02.08.2016r., był naprawdę pięk-
ny. Można to także zobaczyć pa-
trząc na zdjęcia i uśmiechy trzy-
naściorga dzieci, które w tym wy-
darzeniu uczestniczyły.

To rzeczywiście był piękny czas. 
Pogoda może nie rozpieszcza-
ła, ale my okazaliśmy się mistrza-

mi w omijaniu burz i dlatego uda-
ło się bardzo dużo przeżyć i zoba-
czyć. Byliśmy m.in. w pustelni Św. 
Brata Alberta (Kalatówki), w po-
koju gdzie zatrzymywał się na od-
poczynek Św. Jan Paweł II na Jasz-
czórówce u Sióstr Urszulanek, na 
Wiktorówkach w sanktuarium 
Matki Bożej Jaworzyńskiej Kró-
lowej Tatr i w sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej na Krzeptów-
kach, które zostało wzniesione 

DĄBROWA   
PO  DOŻYNKACH

27 sierpnia 2016r w Dąbrowie Nowogardzkiej odbyły się Dożyn-
ki Gminne. Organizacja takiej imprezy wymaga realizacji dużej ilości 
przedsięwzięć logistycznych i organizacyjnych. Jako Sołectwo pod-
jęliśmy się kilku działań organizacyjnych wymagających nakładu fi-
nansowego. Jesteśmy już po Dożynkach i Mamy  nadzieję, iż wszyst-
kim gościom podobała się atmosfera, organizacja  i przebieg uroczy-
stości poświęconej pracy rolników, ogrodników i sadowników. Aby 
to święto  plonów  mogło przebiegać tak jak zaplanowaliśmy, w tym 
miejscu chciał bym złożyć podziękowania przede wszystkim Radzie 
Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom  Dąbrowy za przygotowanie 
boiska, kościoła i całej miejscowości  do uroczystości. Dziękujemy 
również sponsorom,  dzięki którym mogliśmy uświetnić uroczystość 
występami, które były organizowane tylko w Dąbrowie. Sponsorzy 
to: PRD Nowogard S.A., MONTBUD Sp. Z o.o. Nowogard, POLDANOR 
S.A., SNJ Sebastian Kwiatkowski, TECHNO INVEST Sp. Z o.o., Celowy 
Związek Gmin R-XXI, Budmex Paweł Jurczak, PUWiS Nowogard, Nad-
leśnictwo Nowogard, KOMPLEX DACH Nowogard, Piekarnia Karsk, 
Piekarnia ASPROD, BETMIX s.j. Nowogard Tomasz Rączka, P.H. ARNO 
sp. Z o.o. Nowogard Roman Szlachetka, LKM Marek Lewiński, Hur-
townia DEMGRAD Nowogard, Usługi leśne Kałużka Karol, Usługi fry-
zjerskie Florkowska Joanna,  Usługi stolarskie LESTOR Leszek Pastu-
siak, Skład drewna Urszula Gabrysiak, Helena Tomana, Klaudia Flor-
kowska.

Dzięki pomocy jaką uzyskaliśmy możliwe było przeprowadzenie 
dożynek właśnie w takiej formie. Jeszcze raz wszystkim którzy przy-
czynili się do organizacji Dożynek składam wyrazy szacunku i po-
dziękowania za bezinteresowność i dobre Serce. 

Cała organizacja dożynek przebiegała w dobrej współpracy z Pa-
nią Beatą Wojewoda, Panem Jarosławem Hołubowskim, pracownika-
mi Urzędu Gminy oraz radnym Panem Marcinem Wolnym.

Z poważaniem 
Sołtys Dąbrowy  

Zbigniew Florkowski

EPOKA LODOWCOWA: 
MOCNE UDERZENIE
02.09.2016, godz. 16.00
03.09.2016, godz. 14.00, 16.00
04.09.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, familijny, komedia, przygodowy
USA / 2016 /95min.
Od lat: B/O
Polski dubbing

B oh ate ro -
wie czterech 
filmów z se-
rii ”Epoka lo-
d o w c o w a ”, 
które w pol-
skich kinach 
obejrzało po-
nad 6 milio-
nów widzów, 
powracają, by 
przeżyć praw-
dziwie nie-
zwykłą przy-
godę. Tym ra-
zem niepo-
prawny Wie-
wiór w pogo-

ni za upragnionym orzeszkiem wystrzelony zosta-
je… w kosmos, gdzie niechcący powoduje katastro-
fę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wiel-
ki meteor. Zanim dojdzie do ”mocnego uderzenia”, 
Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym 
zjawiskom, wśród których są gigantyczne fale, wyła-
dowania elektryczne i inne fenomeny natury.

JASON BOURNE
02.09.2016, godz. 19.30
03.09.2016, godz. 19.30
04.09.2016, godz. 19.30
sensacyjny
USA / 2016 /123 min.
Od lat: 15
Superduet reżyser-

sko-aktorski Green-
grass-Damon powra-
ca w kolejnym wspól-
nym filmie z kultowej 
serii o Jasonie Bour-
nie (wcześniej współ-
pracowali nad „Kru-
cjatą Bourne’a” i „Ul-
timatum Bourne’a”). 
Całość jak zawsze 
oparta na bestselle-
rowej serii sensacyj-
nych powieści Ro-
berta Ludluma. Do 
tej pory filmy o przygodach Bourne’a zarobiły 1,2 
mld dolarów.

Mały przystanek w drodze do Wodogrzmotów Mickiewicza

przez górali jako wotum wdzięcz-
ności za ocalenie Św. Jana Pawła II 
w zamachu na Jego życie.

Z górskich wędrówek należy 
wspomnieć wędrówkę na Mor-
skie Oko i Czarny Staw, szlak na 
Kasprowy Wierch i zjazd kolej-
ką do Kuźnic, spacer doliną Ko-
ścieliską. Z pozostałych atrak-
cji żywo pamiętamy wizytę na 
Wielkiej Krokwi czyli na skocz-
ni, którą mogliśmy zobaczyć i z 
dołu i z góry. Dalej, miły czas re-
kreacji na basenie Bukowina Ter-
my oraz przepiękny spływ Du-
najcem połączony z przystanka-
mi w Niedzicy (zamek i zapora), 
w Dębnie gdzie widzieliśmy ko-
ściółek z drewna p.w. Św. Michała 
Archanioła wykonany bez użycia 
gwoździ oraz nawiedzenie Bazy-
liki Matki Bożej Ludźmierskiej w 
Ludźmierzu, gdzie Maryja prze-

kazała Kard. Karolowi Wojtyle 
panowanie nad całym Kościołem 
przez podarowanie Mu berła... 
Kto jest ciekaw jak to było, niech 
dokładnie poszuka!

Atrakcji było zatem cała moc! 
W tym miejscu muszę podkre-
ślić, że nie byłoby ich bez pomo-
cy ludzi dobrej woli. Bardzo ser-
decznie zatem pragnę podzięko-
wać „Caritas” naszej parafii, jak i 
kilku kochanym osobom za do-
finansowanie tego wyjazdu i po-
bytu w polskich Tatrach. Dzięku-
ję również Paniom: Żanecie, Iwo-
nie, Karolinie i Paulinie za opiekę 
i czuwanie nad dziećmi. Bóg za-
płać!

Ks. Robert Szyszko
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowogardzie

Pamiątkowe zdjęcie pod sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach

Morskie Oko zdobyte, po wielu kilometrach, czas na ktróki 
odpoczynek na łonie pięknej natury.

 Kino na weekend

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł

grupa zorganizowa-
na pow. 15 osób zakup 
biletów - przynajmniej 1 
doba przed seanse

BILETY DO NABYCIA W 
KASIE KINA „ORZEŁ” NA 1 
GODZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny se-
ansów filmowych mogą 
ulec zmianie.

PodZIęKoWANIA
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reklama

Kochanej Siostrze i Szwagrowi 
Iwonie i Józefowi Kochelskim 

z okazji 
40 rocznicy ślubu 

wszystkiego co  
w życiu najlepsze 

życzą 
Lidia, Jolanta i Mariusz z Rodzicami

ŻycZenia

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Jeśli masz 
problem 

z alkoholem lub 
ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko 
zaprasza 

w każdy wtorek 
o godz. 16.00  

pod ratuszem.

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

poszukuje kandydatów 
na stanowisko

KASJER - DORADCA KLIENTA
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

e-mail: jaroslaw.solecki@bzwbk.pl
lub osobiście w placówce ul. Bankowa 3F, Nowogard

Więcej informacji 
tel. 91 391 03 78

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNoZIEM, PoSPÓŁKA 

 ŻWIRoWNIA dŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z doWoZEM DO klienTa

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

JUŻ OD 12 GR/SZT.

ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65
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Festyn Komandosa w dziwnowie z nowogardzkim akcentem 

Jak w centrum bitwy Powstania Warszawskiego
Ubiegły weekend, w Dziwnowie upłynął pod znakiem militariów. To właśnie tam od czwartku do niedzieli, odbyła się już VII edycja Festynu Komando-
sa. Można było się nawet poczuć, jak w środku bitwy toczonej przez żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem w pierwszych dniach Powstania 
Warszawskiego. W wydarzeniu, jak co roku, brała udział liczna grupa spadochroniarzy z Nowogardu. 

Była to już VII odsłona tego wy-
darzenia, która organizowana jest 
każdego roku pod koniec sierp-
nia. W tym roku, wyjątkowo Fe-
styn rozpoczął się już w czwartek 
i potrwał aż do niedzieli. Głów-
nym organizatorem przedsięwzię-
cia było Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmo-
wego w Dziwnowie, na czele któ-
rego stoi Ryszard Horniak z No-
wogardu. Impreza tradycyjnie już 
ściągnęła do Dziwnowa miłośni-
ków militariów, a przede wszyst-
kim wojsk specjalnych. Warto 
przy tym podkreślić, iż Dziwnów 
w historii jednostek specjalnych 
zajmuje miejsce szczególne. Tutaj 
bowiem w latach 1964-1986 sta-
cjonował 1 Batalion Szturmowy, 
który zdaniem wielu historyków 

wojskowości, uchodził za elitarny 
i jednocześnie najlepiej wyszko-
lony oddział w Wojsku Polskim. 
Wielu żołnierzy batalionu, który 
w roku 1986 został przeniesiony 
do Lublińca, znalazło swoje miej-
sce m.in. w GROM-ie, stając się 
jednocześnie protoplastami aktu-
alnie funkcjonujących oddziałów 
specjalnych. Co znalazło się w te-
gorocznym programie? Tutaj or-
ganizatorzy jak zwykle nie zawie-
dli.  Wszyscy żądni wiedzy mogli 
odwiedzić wystawy Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrzegu, Mu-

zeum Ordynariatu Polowego, Sto-
warzyszenia „Czerwone Berety”, 
GRH AA7 „Barwa i broń”, GRH 
„Południe. Można było na wła-
sne oczy przekonać się, na czym 
polegało strzelanie z armaty Bo-
ofors 37 mm, wysłuchać koncer-
tu dudziarzy, a także obejrzeć dłu-
go oczekiwany film dokumental-
ny „4101 Dziwnów”. Sobotnie ob-
chody Festynu Komandosa roz-
począł apel i defilada byłych żoł-
nierzy 1 BSZ. Apel był uroczysto-
ścią, w czasie której nie brakowało 
historycznych odniesień. Wzięło 
w nim udział spore grono byłych 
żołnierzy batalionu, byli przed-
stawiciele różnego rodzaju sto-
warzyszeń związanych z jednost-
kami specjalnymi. Swoją obecno-
ścią uroczystość uświetnili aktual-
ni i byli dowódcy współczesnych 
jednostek specjalnych oraz odde-
legowani oficerowie z innych for-
macji Wojska Polskiego. W ofi-
cjalnym otwarciu uczestniczy-
ło aż sześciu generałów Wojska 
Polskiego. Wśród nich był m.in. 
gen. dyw. Piotr Patalong - inspek-
tor Wojsk Specjalnych, prezes 
Związku Polskich Spadochronia-
rzy gen. dyw. w stanie spoczyn-
ku Jan Kempara oraz gen. dyw. w 
stanie spoczynku Roman Polko. 

W trakcie uroczystości za działa-
nia wspierające rozwój sił specjal-
nych oraz za krzewienie pamię-
ci o ich historii wręczono pamiąt-
kowe odznaki i wyróżnienia. Na-
grodzono również autorów naj-
lepszych prac plastycznych, któ-
re w ramach ogłoszonego wiosną 
konkursu, dotyczyły tzw. „Cicho-
ciemnych”.

-To była niezwykle wzruszająca 
chwila. Wielu moich kolegów z jed-
nostki, którzy w tych dniach odwie-
dzili dziwnowski park Reymonta, 
nie kryło łez. Dziękuję im wszyst-

kim za przybycie. Wielu z nich 
przyjechało do Dziwnowa wspól-
nie z rodzinami, co nadało tym 
wydarzeniom szczególny charakter 
– mówi Ryszard Horniak. 

O godzinie 11: 30, odbyła się 
Msza św. polowa, natomiast w 
międzyczasie zaprezentowana 
została inscenizacja „Powstańczy 
Dzień”. Licznie zgromadzeni mi-
łośnicy militariów mogli na wła-
sne oczy przekonać się, jak wy-
glądało improwizowane starcie 
polskiej Armii Krajowej z nie-
mieckimi oddziałami okupują-
cymi Warszawę. Za tę część od-
powiedzialni byli członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Nałęcz” z Trzebia-
towa. Nie zabrakło granatów 
dymnych i strzałów z obu stron, 
dzięki którym wszyscy mo-
gli poczuć się, jak na jednym z 
frontów toczącej się II Wojny 
Światowej. Za najbardziej wido-
wiskowe bezapelacyjnie uznano 
pokazy skoków spadochrono-
wych, które na bulwarze poło-
żonym wzdłuż cieśniny Dziw-
na zgromadziły bardzo wielu 
widzów. Festyn zakończył się w 
niedzielę apelem pod Pomni-
kiem Komandosa.

Przemysław Saja

Od prawej gen. dyw Jan Kempara, gen dyw. Piotr Pataląg, dyr Stowarzyszenia Ry-
szard Horniak, gen. dyw. Roman Polko, Prezes III Oddz ZPS Zbigniew Jeszka

Niemiecki wóz bojowy zdobyty przez Polaków - inscenizacja walk z pierwszych dni 
Powstania Warszawskiego.
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Jan Czesław Kozakowski

SP Długołęka- moja szkoła (część I)
Jan Czesław Kozakowski były mieszkaniec Nowych Wyszomierek (obecnie zamieszkały w  Szczecinie) to autor kilku ciekawych cykli o tematyce pamięt-
nikarsko –historycznej prezentowanych na łamach DN w ostatnich latach. Tym razem p. Czesław nadesłał materiał poświęcony Długołęce  opracowany 
z okazji przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy otwarcia Szkoły Podstawowej w Długołęce.  Ze względu na obszerność tego kronikarsko- pamiętnikar-
skiego tekstu podzieliśmy go na odcinki dzisiaj odcinek pierwszy.

 W 1945 roku powstaje powiat 
nowogródzki z siedzibą w Nowo-
grodzie (tak na samym początku 
po II Wojnie Światowej nazywał się 
Nowogard). Powiat polski dokład-
nie odpowiadał powiatowi nie-
mieckiemu (Kreis Naugard). Był to 
bardzo duży terytorialnie powiat. 
Na północy graniczył z powiatem 
Kamień i powiatem Zagórze (obec-
nie Gryfice); od wschodu z powia-
tem Ławiczka (dawna nazwa Łob-
za); od południa z powiatem Sta-
rogród (obecnie Stargard) i powia-
tem Gryfino i od zachodu z powia-
tem Szczecin. Do 1954 powiat skła-
dał się z 4 miast (Nowogard, Do-
bra, Goleniów, Maszewo) i 12 gmin 
wiejskich. Jedną z nich była gmina 
Długołęka, utworzona w czerwcu 
1945 r. W jej skład wchodziły na-
stępujące miejscowości: Długołę-
ka, Sąpolnica, Korytkowo, Jemi-
kowo, Redło, Krasnołęka, Nowe 
Wyszomierki, Węgorzyce, Wy-
szomierz, Osina, Kikorze, Olcho-
wo, Gardno. Miejscowości te, sa-
modzielne wsie, nazywano wów-
czas gromadami. Obecnie odpo-
wiadają im sołectwa. Na szczeblu 
gminy powołane zostały zarzą-
dy gminne, a pod koniec 1945 r. - 
gminne rady narodowe. Zarządy 
gminne organizowali wójtowie 
mianowani przez Pełnomocni-
ka Rządu.  Gmina Długołęka mia-
ła siedzibę w Długołęce do roku 
1949. W gminie była dokumenta-
cja niemiecka mówiąca, ile hekta-
rów ma które gospodarstwo. Wój-
tem gminy w Długołęce został do-
tychczasowy sołtys Olchowa, Igna-
cy Konkolewski, działacz Stron-
nictwa Ludowego (SL), późniejszy 
wiceprzewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Szczecinie i poseł na Sejm. Jako 
wójt był blisko ludzi, często odwie-
dzał moich rodziców, którzy go po-
tem dobrze wspominali. 

Długołęka była wówczas waż-
ną miejscowością w powiecie no-
wogardzkim, gdyż ulica w Nowo-
gardzie prowadząca w jej kierunku 
nazywała się Długołęcka (tak jak 
była Maszewska, Daberska, Gole-
niowska). Obecnie nosi nazwę 15 
Lutego. Powód zmiany nazwy wy-
jaśnia tablica na budynku Urzę-
du Miasta i Gminy: 1807-15.2.-
1957 / W 150 Rocznicę Wyzwo-
lenia Nowogardu spod jarzma 
pruskiego przez Polski Legion 
Północny i sprzymierzone od-
działy wojsk napoleońskich /Dla 
uczczenia ofiary krwi żołnierza 
polskiego/ Społeczeństwo No-
wogardu. Właśnie tą ulicą Legion 
Północny wkroczył do Nowogardu 
po uprzedniej potyczce z Prusaka-
mi w Długołęce.

Moja Rodzina: Ojciec Piotr 
(ur.1901), Matka Helena (ur.1909) 
i trzech braci: Robert (ur.1930), 
Seweryn (ur.1932) i Wacław 
(ur.1936) pierwszy raz przybyła na 
Ziemię Nowogardzką w kwietniu 
1943, zapisując się dobrowolnie na 
roboty u Niemców, by uciec przed 
terrorem nacjonalistów ukraiń-
skich na Wołyniu. W marcu 1945 
po przejściu tu wojsk radzieckich i 
polskich wypierających armię nie-
miecką wyjechali w rodzinne stro-
ny Ojca – na Ziemię Radomską. 
Jednak już w sierpniu 1945 wrócili 
w te strony chcąc osiąść w Wyszo-
mierzu, w tym samym domu, w 
którym mieszkali pracując u nie-
mieckiego bauera. Niestety, dom 
ten już był zajęty przez rodzinę 

Kantorów, co potwierdzono wy-
wieszeniem biało-czerwonej fla-
gi. W związku z tym, nasza Rodzi-
na zajęła najładniejszy dom w Ja-
strzębiach, za Niemców nazywa-
nych Neu Wismar, a od 1.06.1948 
– Nowymi Wyszomierkami (Roz-
porządzenie Ministrów Admini-
stracji Publicznej i Ziem Odzy-
skanych z dnia 1 czerwca 1948 r. o 
przywróceniu i ustaleniu urzędo-
wych nazw miejscowości).

Już w pierwszych miesiącach 
osiedlenia się na tym terenie przy-
byli tu Polacy zaczęli myśleć o za-
pewnieniu nauki szkolnej dzie-
ciom i młodzieży. Mieczysław 
Frej, były mieszkaniec Wyszomie-
rza, działacz społeczny, w swoich 
wspomnieniach przesłanych na 
konkurs „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin”, organizowany przez Szcze-
cińskie Towarzystwo Kultury, tak 
pisze:

„Drugim niezwykle ważnym 
przedsięwzięciem było tu zorga-
nizowanie szkoły. W Wyszomie-
rzu mieszkało już bowiem 20 dzie-
ci, a między nimi i moje młodsze 
siostry, które należało niezwłocz-
nie zacząć uczyć. Brak było jed-
nak nauczyciela. Na jednym z ze-
brań wiejskich postanowiliśmy za 
wszelką cenę zorganizować szko-

łę i wyszukać do niej nauczyciela. 
Wybrano w tym celu specjalny ko-
mitet, w którego skład wszedłem i 
ja. Mieszkała we wsi wdowa po ofi-
cerze Wojska Polskiego, który zgi-
nął w kampanii wrześniowej, pani 
Kwapniewska. Miała ona jakie ta-
kie podstawy do uczenia dzieci. 
Uzgodniliśmy z nią, że za opłatą 
w postaci produktów żywnościo-
wych, świadczonych przez rodzi-
ców, będzie uczyła nasze dzieci. 
Pani Kwapniewska podjęła się tego 
obowiązku i w pierwszym kwarta-
le 1946 roku w Wyszomierzu po-
wstała szkoła. Komitet na początek 
zaadaptował na klasę pomieszcze-
nie w domu prywatnym, do które-
go zwieziono różne ławki, stoły i 
krzesła. Brak było jednak podręcz-

ników i zeszytów, korzystano więc 
z papieru i druków poniemieckich, 
a tablicę wykonał mój ojciec z kil-
ku desek. Pani Kwapniewska uczy-
ła do końca 1947 roku, kiedy to 
władze oświatowe przysłały wy-
kwalifikowaną nauczycielkę, pa-
nią Dziwekową. Praca pani Kwap-
niewskiej nie poszła na marne, bo 
dzieci, które uczyła, przyjęte zo-
stały przez panią Dziwekową do 
klas wyższych” (Mieczysław Frej: 
Wyszomierz przywrócony życiu z 
opracowania pt. Z nadodrzańskiej 
ziemi, Wspomnienia Szczecinian; 
wybór, opracowanie i wstęp Ta-
deusz Białecki; posłowie Piotr Za-
remba. Wydawnictwo Poznańskie 
1974).

Zapewne podobnie było w innych 
miejscowościach, w tym w Długo-
łęce. Tu być może było łatwiej, gdyż 
tu była „stolica” Gminy. Jej siedziba 
(do 1949) znajdowała się w domu 
należącym do państwa Ochockich 
(vide zdjęcie). Na stronie  Szkoły 
Podstawowej w Długołęce w zakład-
ce Historia Szkoły czytamy:

„Szkoła Podstawowa w Dłu-
gołęce zaczęła funkcjonować we 
wrześniu 1946 roku i mieściła się 
w dwóch izbach lekcyjnych w bu-
dynku byłej niemieckiej szko-
ły. Otwarcia dokonała pani Maria 

Fraszczak. Szkoła liczyła wówczas 
4 uczniów, a najwyższą klasą była 
klasa czwarta. Uczniowie starszych 
klas chodzili pieszo do szkoły w 
Nowogardzie. Do 1955 roku szko-
ła mieściła się w jednym budynku 
z trzema izbami, kancelarią, kuch-
nią i pokojem, w którym mieszka-
li nauczyciele. Ponieważ z roku na 
rok przybywało dzieci, brakowało 
więc klas lekcyjnych, władze wy-
najmują u miejscowych gospoda-
rzy dwa pomieszczenia: jedno u 
Wojciecha Ogrodowicza, drugie u 
państwa Ochockich”. 

W 1948 w  Wyszomierzu nastą-
piło  otwarcie pierwszego sklepu. 
Przytoczony już wyżej  Mieczy-
sław Frej tak o tym pisze pisze: „W 
roku 1948 rozpoczęto w czynie spo-

łecznym budowę drogi bitej z Dłu-
gołęki do Wyszomierza o długości 
2,7 km. Pracę tę zakończono w roku 
1950. Widać było pełne zaangażo-
wanie wszystkich mieszkańców wsi. 
Kamienie woziło się końmi aż z po-
wiatu stargardzkiego; społecznie też 
chłopi łupali kamień i wozili piasek 
kopalniany. W efekcie Zarząd Gmi-
ny opłacił jedynie brukarzy”.

27 stycznia 1948, Nowogard 
– przychodzę na świat w szpita-
lu nowogardzkim. Nie wiem dla-
czego na wszystkich świadectwach 
szkolnych wystawianych w Szko-
le Podstawowej w Długołęce wpi-
sywano mi miejsce urodzenia Kra-
snołęka. Dopiero świadectwa z Li-
ceum Ogólnokształcącego poda-
wały właściwe miejsce.

8.04.1948, Długołęka – brat 
Robert dostaje legitymację Stron-
nictwa Ludowego. Koła SL i ZSCh 
(Związku Samopomocy Chłop-
skiej) powstały w Gminie Długo-
łęka na jesieni 1945. Wśród do-
kumentów pozostałych po Rober-
cie jest świadectwo ukończenia IV 
klasy szkoły powszechnej w Peł-
czy, okręg Dubno, w roku szkol-
nym od 1.09.1941 do 15.07.1942. 
Świadectwo wystawione jest w ję-
zyku ukraińskim i niemieckim, 
gdyż po ataku Niemiec na Zwią-

zek Radziecki w dniu 22 czerwca 
1941 Wołyń znalazł się pod oku-
pacją niemiecką. Na świadectwie 
Roberta są następujące przedmio-
ty: religia, język ukraiński, geogra-
fia, przyroda, arytmetyka, rysu-
nek, śpiew, gimnastyka. Na okrą-
głej pieczęci z napisami w języku 
niemieckim i ukraińskim w oto-
ku widnieje ukraiński herb tryzub 
(trójząb), co świadczy, że szkoła 
była ukraińska. Było to w okresie, 
kiedy to Ukraińcy cieszyli się pew-
ną autonomią i liczyli na powsta-
nie niepodległego państwa ukraiń-
skiego. 

 „W roku 1949 przeniesiono sie-
dzibę gminy do Wyszomierza, tu-
tejszy jej lokal również został przy-
gotowany w czynie społecznym. 

Zorganizowano tu także jedną z 
pierwszych straży pożarnych, któ-
rej komendantem jest to dnia dzi-
siejszego Stanisław Nowacki” – 
pisał Mieczysław Frej w swoich 
wspomnieniach.

W 1949 powstają PGR-y, m.in. 
w Długołęce i Węgorzycach. PGR 
to skrót od Państwowych Gospo-
darstw Rolnych, tworzonych na 
wzór radzieckich sowchozów (so-
wietskoje choziajstwo). Gdy Wę-
gorzyce w całości stały się wioską 
pegeerowską, to w Długołęce po-
łowę wsi stanowili rolnicy indy-
widualni (w tamtych czasach zwa-
ni chłopami pracującymi). Począt-
kowo te dwie społeczności trakto-
wały się nieufnie, niektórzy scep-
tycznie nastawieni do państwowe-
go rolnictwa nazywali Bogu ducha 
winnych pracowników PGR-ów 
„burkami pegeerowskimi”. Ci z ko-
lei właścicieli własnych pól nazy-
wali „bambrami”. Młodzież szkol-
na raczej nie zwracała uwagi na te 
podziały i przyjaźniła się lub się 
nie lubiła bez względu na pocho-
dzenie. Nikt nie mógł wtedy przy-
puszczać, że za 60 lat jej wnukowie 
nie będą umieli rozszyfrować skró-
tu „PGR”.

19.02.1949, Długołęka – brat 
Seweryn dostaje Świadectwo szko-

Po lewej: Dom państwa Ochockich, później Szeremetów. Do 1949 mieścił się tu Urząd Gminy Długołęka, od 1955 jedna z klas Szkoły Podstawowej (dwa 
okna z lewej strony ganku). Po prawej: dom pana Wojciecha Ogrodowicza, w którym też od czasu do czasu odbywały się lekcje. ( Źródło: Google Map).
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ły ogólnokształcącej stopnia pod-
stawowego za pierwsze półrocze 
roku szkolnego 1948/49. Było to 
półrocze klasy szóstej. Wśród ocen 
jest stopień za religię. Świadectwo 
nosi nr 17. 

31.01.1950, Nowogard – Sewe-
ryn otrzymuje Świadectwo szkoły 
ogólnokształcącej stopnia podsta-
wowego z wynikami za pierwsze 
półrocze roku szkolnego 1949/50, 
klasa siódma. Tym razem jest to 
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 
Podstawowego w Nowogardzie. 
Nr 54. Podpisy: Opiekunka kla-
sy: Kaźmierowska M.; Kierownik: 
M. Laboń. Pani Maria Kaźmierow-
ska przez wiele lat uczyła w Szkole 
Podstawowej nr 1, pan Marceli La-
boń był później nauczycielem w SP 
nr 2 (obie szkoły w Nowogardzie). 
Podpisy przedziela okrągła pieczęć 
z napisem: Szkoła Powszechna – 
Nowogród – Pomorze Zachod-
nie”. Nazwy geograficzne, jak wi-
dać, przestarzałe, ale na przybi-
cie takiej pieczęci zezwalało Za-
rządzenie Ministra Oświaty z dn. 
14 stycznia 1949 r. (Dz. U. Min. 
Ośw. Nr 1/49), którego fragment 
umieszczono na dole druku świa-
dectwa: „W latach 1949 i 1950 ze-
zwala się na używanie dotychcza-
sowych pieczęci publicznych szkół 
powszechnych”. W lewym górnym 
rogu dokumentu znaczek „cegieł-
ka” z rysunkiem przedstawiającym 
murarza we wnęce okna w czerwo-
nym murze i napisem: FUNDUSZ 
STYPENDIALNY TBS ZŁ20ZŁ. 
„TBS” to prawdopodobnie skrót 
od Towarzystwa Budowy Szkół, 
organizacji społecznej mającej 
swoje początki jeszcze w latach 30. 
XX wieku. Brat Seweryn kończy 
VII klasę szkoły ogólnokształcą-
cej stopnia podstawowego w No-
wogardzie. Świadectwa końcowe-
go z tej klasy nie ma w zbiorach 
rodzinnych, być może zostało w 
archiwach Szkoły Budowy Okrę-
tów w Szczecinie, w której Sewe-
ryn uczył się po zakończeniu pod-
stawówki. We wrześniu 1950 po-
dejmuje naukę w szkole zawodo-
wej przy Stoczni Szczecińskiej, do 
której chodzi 3 lata – do czerwca 
1953 r. Po zakończeniu nauki w tej 
szkole został powołany do dwulet-
niej służby wojskowej. Po jej odby-
ciu do stoczni już nie wrócił. Sewe-
ryn miał bardzo duże (szkoda, że 
nie wykorzystane) zdolności tech-
niczne. Te zdolności były chyba 
po dziadku Franciszku Kozakow-
skim, który na Ziemi Radomskiej 
budował domy i stawiał młyny. Se-
weryn potrafił zbudować różne 
niezwykłe, ale przydatne urządze-
nia – był swojego rodzaju racjona-
lizatorem. 

23.06.1951, Nowogard – Brat 
Wacław otrzymuje Świadectwo 
szkoły ogólnokształcącej stopnia 
podstawowego. W roku szkolnym 
1950/51 uczęszczał do klasy siód-
mej szkoły stopnia podstawowe-
go w Nowogardzie. Oprócz tego 
świadectwa, Wacław dostał jesz-
cze świadectwo za pierwsze pół-
rocze (z 1.02.1951). Oba świa-
dectwa o numerze 6 podpisane są 

przez Adolfa Suprynowicza, opie-
kuna klasy, i Marcelego Labonia, 
kierownika. Wacław Kozakow-
ski kończy VII klasę ze znacznie 
gorszymi wynikami niż klasy po-
przednie. Na 14 przedmiotów ma 
tylko 5 czwórek, pozostałe to trój-
ki. Ma 43 dni nieobecne, z czego 
35 nieusprawiedliwionych. Co się 
stało? Dlaczego tyle nieobecności i 
takie stopnie? Może dlatego, że Oj-
ciec nie chciał wstąpić do kołcho-
zu, założonego w Wyszomierzu w 
styczniu 1951? Wacława, jako syna 
„kułaka”, po zakończeniu podsta-
wówki nie przyjęto  do Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie. 

Ciekawostką jest to, że na świa-
dectwie za I półrocze była jeszcze 
ocena z religii, a na świadectwie 
końcowym już takiej oceny nie wi-
dać, choć rubryka została.

Wacław, nie mogąc kontynu-
ować nauki w szkole średniej, pró-
bował sobie znaleźć miejsce w ży-
ciu: pomagał w gospodarstwie, ku-
pił podręczniki do nauki angiel-
skiego, włoskiego, książki przyrod-
nicze. Zapisał się na koresponden-
cyjne kursy esperanta. W pokoiku 
na strychu było bardzo dużo ksią-
żek zgromadzonych przez mojego 
brata. Może gdyby Brat dostał się 
do Liceum, jego życie wyglądało-
by inaczej. Dwa lata stracił siedząc 
w domu, jednocześnie przeżywając 
bunt nastolatka, co przy apodyk-
tycznym charakterze Ojca nie mo-
gło obyć się bez żadnych konflik-
tów. Wacław wyśmiewał się z róż-
nych tabu i przesądów. Za pomocą 
książki do biologii wytłumaczył mi, 
że dzieci nie przynosi bocian. Po-
drwiwał z Mamy mówiącej, że po-
hukiwanie puszczyka w nocy wró-
ży nieszczęście. Czasami mówił 
coś o rozstajnych drogach. W koń-
cu zginął tragicznie na rozstajnych 
drogach w lesie za Osiną porażony 
przez prąd. Było to 6 grudnia 1953.

30.03.1952, Długołęka – moja 
siostra stryjeczna, a jednocześnie 
chrzestna, Czesława Kozakow-
ska, otrzymuje Świadectwo Ogól-
nokształcącej Szkoły Podstawowej 
dla Pracujących”. Tytuł dokumentu 
jest częściowo pokreślony i nadpi-
sany, tak że po poprawkach brzmi: 
Świadectwo Ogólnokształcącego 
Kursu Podstawowego dla Pracują-
cych. W treści podane jest, że Ko-
zakowska Czesława urodzona dnia 
15 lutego 1930 r. w Pełczany (po-
winno być: Pełczy) powiat: Dubno 
uczęszczała w roku szk. 1951/52 do 
klasy siódmej i otrzymała następu-
jące oceny. Tu wpisano oceny od-
dzielnie za I i II półrocze z nastę-
pujących przedmiotów: język pol-
ski, język rosyjski, historia, nauka 
o Polsce i świecie współczesnym, 
biologia, geografia, matematyka, 
fizyka i chemia. Podpisał opiekun 
klasy Ciapa Kazimierz.. Pan Ciapa 
był kierownikiem Szkoły w Długo-
łęce w latach 1951-1955.

27.02.1954, Nowe Wyszomier-
ki - przyjeżdża do nas i zamiesz-
kuje przez ponad rok moja sio-
stra wujeczna Danka Świercz, cór-
ka wujka Leona ze Snochowic 

spod Kielc, rodzinnej miejscowo-
ści mojej Mamy. Chodzi do VI kla-
sy szkoły podstawowej w Długołę-
ce. We wrześniu tego samego roku 
rozpoczyna naukę w VII klasie 
podstawówki w Redle (w Długołę-
ce jeszcze nie było wtedy VII klasy 
dla uczniów dziennych).

25.09.1954 - zostają zlikwidowa-
ne gminy, w ich miejsce utworzono 
gromady. Dawne gromady stały się 
sołectwami (w 1972 gromady znów 
przemianowano na gminy, dzielą-
ce się tym razem na sołectwa). Sie-
dzibą gromady został Wyszomierz. 
Pod Gromadzką Radę Narodową 
(GRN) należały wtedy następujące 
wsie: Olchowo, Wyszomierz, Nowe 
Wyszomierskie (tak niektórzy wte-

dy nazywali Nowe Wyszomierki, 
wcześniej używano nazwy Jastrzę-
bie lub Jastrząb), Stare Wyszomier-
ki, Długołęka, Krasnołęka i Staro-
goszcz. Pierwszym przewodniczą-
cym GRN (odpowiednik dawnego 
wójta) został Bogdanow z Wyszo-
mierza, następnie Andrzej Kaciu-
ban z Krasnołęki, potem przez parę 
lat był nim mój brat Seweryn, po 
nim Czesław Mordzak z Godowa.

W czerwcu 1955 poszliśmy z 
Mamą do Redła na zakończenie 
roku szkolnego Danki. Była też 
młodsza siostra Danki, Wacka, 
która przyjechała do nas na waka-
cje. Uroczystość miała miejsce w 
świetlicy na końcu drogi w kierun-
ku Godowa. Dziś już tego budyn-
ku nie ma. Pamiętam, że była za-
bawa i często grali ówczesny prze-
bój Szewczyk (Oj, szewczyku, nie 
bądź głupi, serce chcesz za but-
ki kupić!). Piosenka ta pochodzi-
ła z Francji, do której przywędro-
wała z Kanady. W Polsce spopu-
laryzowała ją Edyta Piecha, któ-
ra przyjechała do Polski z Belgii. 
Gdy wracamy dużą gromadą z Re-
dła jest już ciemno. Nagle zza jed-
nej z wierzb rosnących przy dro-
dze z nieludzkim krzykiem wyska-
kuje biała postać. To syn sąsiadów, 
Stachu Makarewicz, ubrany na za-
kończenie roku szkolnego w bia-
łą koszulę, postanowił nas wystra-
szyć. Rzeczywiście wystraszył, bo 
ja przez pół godziny nie mogłem 
złapać tchu. Dostał straszną burę 
od mojej Mamy. Potem, gdy chciał 
przestraszyć dziewczyny, a lubił to 
robić, zawsze mnie uprzedzał.

Szkoły w Redle i w Długołę-
ce utworzono w tych samych bu-
dynkach, w których były za Niem-
ców. W Długołęce szkoła znajdo-
wała się w środku wsi, w najwyż-
szym miejscu, naprzeciw kościoła 
pw. Św. Anny. Wejścia do kościoła 
strzegły dwa dęby posadzone po-
dobno w 1817 r. Miejsce to zwa-
ne jest Wzgórzem Kościelnym, jest 
na wysokości ok. 75 m npm. We-
dług niektórych przekazów budy-
nek szkoły postawiono w XIX wie-
ku, była to szkoła kościelna, w któ-
rej pod koniec owego wieku uczy-
ło się około 120 dzieci, czyli mniej 
więcej tyle co w latach wyżu de-
mograficznego (przełom lat 50. i 
60. XX w.).  

Budynek odległy był od uli-
cy o kilkanaście metrów. Między 
nim a drogą znajdował się ogró-
dek z kwiatkami ogrodzony siat-
ką. Środkiem ogródka ścieżka pro-
wadziła wprost na kilkustopnio-
we schody. Do szkoły wchodzi-
ło się przez masywne dwuskrzy-
dłowe drewniane drzwi. Po przej-
ściu przez próg uczeń wchodził do 
korytarza (może lepiej to nazwać 
sienią). Na wprost były schody 
na strych. Na lewo była duża sala 
(klasa), na prawo mała klasa.  Oba 
pomieszczenia miały po dwa okna 
wychodzące na ulicę. Duża kla-
sa miała ponadto w bocznej ścia-
nie trzy albo cztery okna, lecz nie 
zwiększały one ilości światła w po-
mieszczeniu, gdyż wychodziły na 
budynek gospodarczy gospodarza 
Mańki.

Lekcje odbywały się w dużej sali 
(traktowanej czasami jako świetli-
ca) i trochę mniejszym pomiesz-
czeniu, tuż przy pokoju nauczyciel-
skim. Za pokojem nauczycielskim 
(kancelarią) był pokój mieszkalny 
nauczycieli. Był też mały pokoik 
na poddaszu, w którym odbywały 
się lekcje tych klas, które nie mia-
ły zbytu wielu uczniów. Tam mieli-
śmy lekcje w V klasie, bo było nas 
siedmioro w klasie. Wokół strychu 
szkoły krążyła legenda, że na jed-
nej z belek, których tam nie brako-
wało, powiesił się jakiś nauczyciel. 
W północnej części dużej klasy 
były drzwi, którymi wchodziło się 
do kuchni przylegającej do pokoju 
nauczycielskiego. Stamtąd można 
było wyjść na podwórko wybru-
kowane od strony budynku. Głów-
nym elementem infrastruktury w 
tym miejscu była pompa dostar-
czająca wodę. W głębi podwórka 
po prawej stronie były drewnia-
ne ubikacje, bodajże trzy kabiny. 
Za szaletem znajdował się ogródek 
warzywny. Idąc ścieżką pomię-
dzy tym ogródkiem a sadkiem, za-
czynającym się tuż przy budynku 
szkoły, wychodziło się na szeroko 
rozumiane boisko szkolne, którego 
centralnym miejscem było boisko 
do siatkówki – reszta pokryta była 
murawą. W tym miejscu odbywa-
ły się lekcje wychowania fizycz-
nego w skrócie nazywanego W-F: 
graliśmy w dwa ognie, zbijanego, 
czasami w piłkę nożną. Była tam 
też skocznia z piaskiem do skoków 
w dal. Boisko dochodziło do dro-

gi polnej, równoległej do głównej 
drogi wsi. Zauważyłem, że w kilku 
wioskach (np. Wyszomierz, Kra-
snołęka) były takie zapasowe dro-
gi, być może na wypadek jakiegoś 
zagrożenia. Tuż przy tej drodze na-
uczyciele mieli małe poletko, które 
uprawiali. Pamiętam, że kiedyś po-
magaliśmy zbierać kartofle. Kiedyś 
za tą drogą, na przedłużeniu wzgó-
rza w kierunku Nowogardu, stał 
wiatrak – było to w czasach, kiedy 
Długołęka nazywała się Langkafel. 

Na potrzeby szkoły wynajmowa-
no ponadto jeden pokój u państwa 
Szeremetów mieszkających na-
przeciw PGR-u. Przed nimi miesz-
kał tam niejaki Ochocki, znany w 
okolicy z tego, że miał osła.  W tym 
budynku była też pierwsza siedzi-
ba Gminy Długołęka. Rowery cho-
waliśmy w sieni lub opieraliśmy 
o siatkę ogrodzeniową PGR-u po 
drugiej stronie drogi. Za płotem 
chodziło bydło dworskie (niektó-
rzy gospodarstwa państwowe na-
zywali „dworem”).

Czasami lekcje odbywały się też 
w izbie udostępnianej przez pana 
Wojciecha Ogrodowicza mieszka-
jącego na dole wsi za krzyżówką . 
Nie pamiętam rozkładu tego po-
mieszczenia, na pewno jak wszę-
dzie była tablica, ławki i piec ka-
flowy.

1 września (czwartek) 1955 
- mój pierwszy dzień w Szkole 
Podstawowej w Długołęce. Po-
szedłem w długich włosach, przez 
co wzbudziłem wielką sensację w 
szkole. Na drugi dzień pojechałem 
z Mamą do zakładu fryzjerskie-
go w Nowogardzie przy ul. Jedno-
ści Narodowej (obecnie 3 Maja) 
- naprzeciw dworca kolejowego. 
Przed wizytą u fryzjera odwiedzi-
liśmy pobliski zakład fotograficzny 
– efekt na zdjęciu obok. Nie chcia-
łem dać sobie skrócić włosy. Dar-
łem się, jakbym miał usiąść na fo-
telu u dentysty. Jednak zostałem 
ładnie ostrzyżony. Ostrzygł mnie 
pochodzący z Wyszomierza Jó-
zef Morawski. Niektórzy z kole-
gów przyszli do szkoły ostrzyże-
ni na tzw. fajerkę, inni mieli tylko 
grzywkę pozostawioną nad czo-
łem. 

Józef Morawski potem grał w 
orkiestrze razem z Kazimierzem 
Antczakiem, później mężem mojej 
siostry wujecznej Wacławy, i Ed-
mundem Nowackim, późniejszym 
sołtysem Wyszomierza.  Józek grał 
na akordeonie, Kazik na trąbce, a 
Mundek - na perkusji. Grali w ca-
łym powiecie na weselach i zaba-
wach, także szkolnych. Orkiestrę 
tę nazwano później „Koty”. To od 
Kazika, który, chodząc w konku-
ry do dziewczyny mieszkającej w 
Wyszomierzu, wypijał przy oka-
zji mleko odstawione na noc na 
śmietanę. Siostra Józefa Moraw-
skiego, Krystyna, chodziła ze mną 
do podstawówki w VI i VII klasie 
(klasy I – V były w Szkole Podsta-
wowej w Wyszomierzu). Była to 
ładna, miła dziewczyna i dobrze 
się uczyła. Później chyba zamiesz-
kała w Szczecinie.

cd za tydzień

Autor z mamą
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Paweł syn Anny Maras ur. 
28-08-2016 z Chwarstna

Noemi córka Marioli Mróz 
ur. 28-08-2016 z Nowo-
gardu

Marcel syn Marty i Domi-
nika ur. 27-08-2016 z No-
wogardu

Liliana córka Katarzyny 
Pasławskiej ur. 27-08-
2016 z Łobza

Hanna córka ALicji Olas 
ur. 25-08-2016  z Rogów-
ka

„Pomorzanki” rozpoczynają walkę o awans

Podnieść się po Flocie
W najbliższą sobotę, kobiecy zespół Pomorzanina zainauguruje rozgrywki III Ligi Kobiet 
meczem wyjazdowym. Rywalkami będzie Victoria Sianów, która stawiana jest wraz z „Po-
morzankami” w jednym szeregu na drodze do awansu. Z kolei podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego zagrają przed własną publicznością z Pomorzaninem Krąpiel. Cel jest jeden- wy-
grać i jak najszybciej zapomnieć o wysokiej porażce z Flotą. 

KLASA OKRęGOWA GR. SZCZECIN PłN. 2016/2017
4. kolejka: 
Ehrle Dobra Szczecińska – Flota Świnoujście (03.09; 11:00)
Iskierka Szczecin – Odrzanka Radziszewo  (03.09; 11:00)
Tanowia Tanowo – Mewa Resko   (03.09; 15:00)
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica   (03.09; 15:00)
Sarmata Dobra – Zootechnik Kołbacz  (03.09; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Promień Mosty  (03.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Krąpiel (03.09; 16:00)
Wicher Brojce – Masovia Maszewo  (03.09; 17:00)
II Liga Kobiet 2016/2017
1. kolejka:
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  (03.09; 11:00)
Kotwica Kołobrzeg – Energetyk Gryfino  (03.09; 11:00)
Błękitni II Stargard – Hattrick Kołobrzeg  (03.09; 12:00)
Victoria Sianów – Pomorzanin Nowogard  (03.09; 12:00)
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje  (03.09; 17:00)

Piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard swój mecz w ramach 4. ko-
lejki regionalnej okręgówki, roze-
grają na własnym boisku w sobotę 
(3 września), o godzinie 16:00. Po 
wysokiej przegranej w Świnoujściu 
(6:0), podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego na pewno zechcą szybko 
zapomnieć o tamtym spotkaniu, 
a najlepszym sposobem na to bez 
wątpienie będzie trzecie zwycię-
stwo w tym sezonie. Do Nowogar-
du przyjedzie Pomorzanin Krąpiel, 
czyli zespół, który niezbyt udanie 
rozpoczął swoje zmagania ligowe. 
Rywale w pierwszym swoim meczu 
przegrali przed własną publiczno-
ścią 1:3 z Wichrem Brojce, następ-
nie wygrali w Gryficach ze Spartą 
0:1, po czym tydzień temu ponow-
nie przegrali u siebie, tym razem z 
Tanowią Tanowio 1:3. Zespół z po-
wiatu stargardzkiego zdaje się być 
ligowym średniakiem, który raczej 
walczył będzie o utrzymanie. Wie-
rzymy, że Nowogardzianie szybko 
wyleczą się z „wyspiarskiego” wy-
jazdu i strzelą kilka bramek w naj-
bliższą sobotę. 

Swój pierwszy mecz w rozgryw-
kach III Ligi Kobiet rozegrają pod-
opieczne Pawła Błaszczyka. W 

sobotę (3 września), o godzinie 
12:00, piłkarki z Nowogardu zagra-
ją w Sianowie z tamtejszą Victorią. 
Wygląda na to, że jest to niezwy-
kle ważny mecz w kontekście całe-
go sezonu, gdyż to właśnie z Victo-
rią Pomorzanin najprawdopodob-
niej będzie bił się o awans. Przy-
pomnijmy, że przed rokiem Victo-
ria występowała w I Lidze Kobiet, 
jednak ze względu na problemy fi-
nansowe, została zdegradowana do 
najniższej kobiecej klasy rozgryw-
kowej, aby mogła się spokojnie od-
budować. Kadra oraz umiejętno-
ści piłkarek z Sianowa pozostają 
zatem wielką tajemnicą. W sezo-
nie 2014/2015 Victoria przyjecha-
ła do Nowogardu na mecz półfina-
łowy Pucharu Polski ZZPN. Wów-
czas pierwszoligowe piłkarki zre-
misowały z „Pomorzankami” 1:1, 
a awans do finału Pucharu Polski 
podopiecznym Pawła Błaszczyka 
dały serie rzutów karnych. Wierzy-
my, że i tym razem piłkarki z No-
wogardu staną na wysokości zada-
nia i wywiozą z Sianowa przynaj-
mniej 1 punkt. Przy artykule publi-
kujemy komplet gier w poszczegól-
nych ligach. 

KR

Piłkarki Pomorzanina już skaczą z radości na myśl o zbliżających się kolejnych zwycięstwach

II Supermaraton Szlakiem don Kichota

Udane starty nowogardzian
Czterech reprezentantów Nowogardu wystartowało w II Supermaratonie Szlakiem Don Ki-
chota, który odbył się w sobotę (27 sierpnia) w Nietążkowie. Do zakończenia Pucharu Pol-
ski w Supermaratonach szosowych pozostały jeszcze tylko 3 wyścigi.  

Kolarzom startującym w Nietąż-
kowie z pewnością w pamięci po-
zostaną ciekawe i urozmaicone te-
reny, z mnóstwem starych drew-
nianych wiatraków, które z pewno-
ścią są inspiracją do nazywania trasę 
tego wyścigu szlakiem Don Kicho-
ta. Zawodnikom doskwierał strasz-
ny upał, gdyż temperatura sięgała 
37 stopni Celsjusza! – W czasie jaz-
dy było jeszcze OK., ale gdy trzeba 
było zwolnić, czy też zatrzymać się 
na skrzyżowaniu, to czuć było ude-
rzającą falę gorączki – relacjonu-
je Małgorzata Kubicka. Kolarka z 
Nowogardu startowała na najdłuż-
szym dystansie Giga, liczącym 210 
km. Małgorzata Kubicka ten dystans 
pokonała z czasem 07:18:21, osiąga-
jąc średnią prędkość wyścigu 28.74 

km/h. Wynik ten pozwolił jej osią-
gnąć podwójne zwycięstwo, gdyż 
nasza reprezentantka zwyciężyła w 
kategorii GigaK4s oraz w Open Ko-
biet. Na średnim dystansie Mega li-
czącym 140 km wystartował jedy-
nie marek Szymański, rywalizują-
cy w kategorii MegaM6s. Kolarz 
LKK Nowogard pokonał trasę z cza-
sem 03:57:35 przy średniej prędko-
ści 35.35 km/h. Marek Szymański 
w swojej kategorii uplasował się na 
drugim miejscu, natomiast w Open 
uzyskał 31. pozycję.  Zdecydowa-
nie najwięcej osób pojechało na dy-
stansie Mini liczącym 70 km, w tym 
wyścigu wystartowało w sumie 286 
kolarzy, a pośród nich Janusz i Iwo-
na Pietruszewscy. W kategorii Mi-
niM6i Janusz Pietruszewski uporał 

się z 70 km w czasie 02:03:34, osią-
gając średnią prędkość 33.99 km/h. 
Ten czas pozwolił kolarzowi z No-
wogardu cieszyć się z najwyższego 
stopnia podium w swoim przedzia-
le wiekowym oraz ze 104. Miejsca w 
całej stawce wyścigu. Z kolei Iwona 
Pietruszewska trasę pokonała z wy-
nikiem 02:44:46, przy średniej pręd-
kości 25.49 km/h, dzięki czemu rów-
nież zwyciężyła w kategorii MiniK6i. 
Do zakończenia cyklu Pucharu Pol-
ski w Supermaratonach pozostały 
jeszcze trzy wyścigi. Już w najbliż-
szą sobotę (3 września), kolarze wy-
startują w Karpaczu, następnie cze-
kać ich będą jeszcze starty w Gryfi-
cach oraz wielki finał w Świnoujściu. 

KR

Na zdjęciu pierwsza z prawej - Iwona 
Pietruszewska, która zwyciężyła w swo-
jej kategorii na dystansie Mini

Małgorzata Kubicka nie miała sobie 
równych na dystansie 210 km, zarówno 
w swojej kategorii jak i w Open Kobiet

Janusz Pietruszewski na najwyższym 
stopniu podium w swoim przedziale 
wiekowym
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNoZIEM, 
PoSPÓŁKA 

 ŻWIRoWNIA 
dŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z doWoZEM 
DO klienTa

A/0

Plac Wolności 9
Nowogard
Pon - Pt 8.00 - 16.00

U nas zapłacisz
wszystkie

swoje rachunki!

Najniższe prowizje!
Tanio, szybko i bezpiecznie!

Vectra  1,49 zł

Energia, Gaz 2,50 zł

   Telefony 2,50 zł

        ZUS, US 2,50 zł

            KRUS 2,50 zł

       Pozostałe
2,50 zł

reklama

Z A G I N I O N A
JOANNA
ROSIAK
Zaginęła
7 czerwca 2005 r.

Miała wtedy 32 lata.

Ostatnie miejsce pobytu:
Stargard Szczeciński

Rysopis:
Wzrost: 160 cm
Oczy: szare
Znaki szczególne:
mała blizna na lewym policzku,
wstawiany ząb z przodu

JEŚLI WIESZ COŚ O JEJ LOSIE, ZADZWOŃ!
LINIA WSPARCIA: 22 654 70 70 / itaka@zaginieni.pl

POBIERZ

INFORMACJE

DO SWOJEJ

KOMÓRKI

I PRZEŚLIJ

ZNAJOMYM!

© Fundacja ITAKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr ref. 5-0436/20160831150703/1472648823

Z A G I N I O N A
KRYSTYNA
SZUSZKIEWICZ
Zaginęła
7 stycznia 2005 r.

Miała wtedy 57 lat.

Ostatnie miejsce pobytu:
Stargard Szczeciński

Rysopis:
Wzrost: 159 cm
Oczy: niebieskie

JEŚLI WIESZ COŚ O JEJ LOSIE, ZADZWOŃ!
LINIA WSPARCIA: 22 654 70 70 / itaka@zaginieni.pl

POBIERZ

INFORMACJE

DO SWOJEJ

KOMÓRKI

I PRZEŚLIJ

ZNAJOMYM!

© Fundacja ITAKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr ref. 5-0033/20160831150047/1472648447

Z A G I N I O N Y
GRZEGORZ
SYTNIK
Zaginął
31 marca 2003 r.

Miał wtedy 29 lat.

Ostatnie miejsce pobytu:
Szczecin

Rysopis:
Wzrost: 180 cm
Oczy: niebieskie

JEŚLI WIESZ COŚ O JEGO LOSIE, ZADZWOŃ!
LINIA WSPARCIA: 22 654 70 70 / itaka@zaginieni.pl

POBIERZ

INFORMACJE

DO SWOJEJ

KOMÓRKI

I PRZEŚLIJ

ZNAJOMYM!

TWÓJ 1% PODATKU POMOŻE W POSZUKIWANIACH. KRS: 0000126459
© Fundacja ITAKA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr ref. 3-0432/20160421111250/1461229970
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Ruszyła liga Młodzików

W niedzielę mecz z Błękitnymi
W rozgrywkach ligowych wystartowali już podopieczni Anity Piotrowskiej z rocznika 
2004 oraz Roberto Mendesa z rocznika 2005. Pierwsze spotkania odbyły się w Policach, 
a rywalem był tamtejszy Chemik. W najbliższą niedzielę młodzi piłkarze Pomorzanina 
rywalizować będą z rówieśnikami ze Stargardu.  

Ruszyła najsilniejsza liga mło-
dzika starszego i młodszego w 
województwie Zachodniopo-
morskim. Gra w niej siedem 
szczecińskich zespołów z Pogo-
nią na czele oraz Błękitni Star-
gard, Chemik Police, Gavia 
Choszczno, Energetyk Gryfino 
i Pomorzanin Nowogard. Każ-
dy klub musi posiadać zespół 

rocznika 2004 i zespół roczni-
ka 2005.

Dwie drużyny Pomorzanina 
zagrały w pierwszej kolejce w 
Policach z Chemikiem. Młodzi-
cy starsi trenowani przez Ani-
tę Piotrowską przegrali 3:1. Z 
kolei Młodzicy młodsi trenera 
Roberto Mendesa wygrali 3:1. 
Te rezultaty pokazały jak dużo 

dobrej pracy wykonała dwój-
ka trenerów oraz młodzi pił-
karze Pomorzanina. Już w naj-
bliższą niedzielę o 11:00 i 12:30 
na Wojska Polskiego przyjeż-
dżają Błękitni Stargard. Zapra-
szamy wszystkich sympatyków 
nowogardzkiego klubu. 

Oprac: KR

Na zdjęciu drużyna Młodzików młodszych prowadzona przez Roberto Mendesa

ZZPN informuje:

Zwiększyli dozwoloną liczbę cudzoziemców
Do tej pory tylko jeden piłkarz spoza granic Unii Europejskiej, mógł występować w wyjściowej jedenastce jednej z drużyn. Od tego se-
zonu ulegnie to zmianie. Jak informuje ZZPN, od tego sezonu liczba ta została powiększona do 2 zawodników cudzoziemców. Z pew-
nością to dobra informacja dla Pomorzanina Nowogard.

ZZPN, KOZPN – można przeczy-
tać w komunikacie. Dlaczego są 
to dobre informacje dla Pomo-
rzanina? Otóż jak poinformował 
nas prezes Marcin Skórniewski, 

Nowy przepis obowiązuje je-
dynie w IV lidze oraz w ligach 
niższych (te wyższe mają inne 
uchwały dotyczące obcokrajow-
ców, przyp. red.). Komunikat, któ-
ry niedawno został opublikowa-
ny na oficjalnej stronie Zachod-

niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej, na pewno cieszy Zarząd 
nowogardzkiego klubu. – Wydział 
Gier i Ewidencji ZZPN informuje, 
że Zarząd ZZPN w dniu 31.08. br. 
podjął uchwałę, zgodnie z którą w 
sezonie 2016/2017 na wniosek klu-

bu wyraża się zgodę na równocze-
sny udział, w każdym meczu mi-
strzowskim lub pucharowym 2 za-
wodników – cudzoziemców spoza 
obszaru Unii Europejskiej. Przed-
miotowe wnioski należy składać 
do Wydziałów Gier i Ewidencji 

piłkarz nowogardzkiej drużyny 
Fernando Maia Batista, nie posia-
da obywatelstwa polskiego, a więc 
jako Brazylijczyk ma zarezerwo-
wane jedno miejsce dla piłkarza 
z poza Unii Europejskiej. Wciąż 
trwają rozmowy z Andersonem 
de Souza, który już przesłał do 
klubu dokumenty dotyczące jego 
pozwolenia o pracę w Polsce. Za 
tydzień, może dwa, wyjaśni się 
czy wzmocni Pomorzanin. Jeśli 
by tak się stało, a PZPN powięk-
szy liczby graczy obcokrajowców, 
wówczas jeden z Brazylijczyków 
musiałby siedzieć na ławce rezer-
wowych i wchodzić na zmianę je-
dynie za swojego rodaka. Czy jed-
nak Anderson zasili nowogardzki 
klub, to wciąż pozostaje dużą ta-
jemnicą. 

KR
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  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Wyjedź z nami w wrześniu 
i odbierz premię letnią!

Praca Dla OPiekunek 
I oPIEKUNÓW 

osób starszych w Niemczech.
aTerima meD.

 Tel. 91 506 55 55

VI Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego 
- zgłoszenia 

W dniu 10 września 2016r. odbędzie się VI Nowo-
gardzki Turniej Tenisa Ziemnego pod patronatem 
Starosty Goleniowskiego. Organizatorami turnie-
ju są: Stowarzyszenie NASZE SZANSE i  SOSW w No-
wogardzie. Turniej odbywać się będzie na prywat-
nym korcie tenisowym pp. M i W Kubickich, którzy 
corocznie udostępniają  kort i wspomagają imprezę. 
Turniej organizowany jest w szczytnym celu: pomoc 
w rehabilitacji podopiecznego Stowarzyszenia NA-
SZE SZANSE i ucznia SOSW.

Udział w turnieju mogą wziąć tylko osoby 
pełnoletnie.

Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00, zapisy i 
losowanie par od godz. 9:30.

Zgłoszenia  i zapytania należy kierować te-
lefonicznie do dnia  08. 09.2016r. pod numer  
tel. 602 350 301.

Dla PaŃ "PrOFilakTyka raka PierSi"
WYJAZd NA BAdANIA MAMMoGRAFICZNE dLA PAŃ  

z TERENU GMINY NoWoGARd i oKoLIC 
Dnia 17 września 2016r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus 

Sprzedam 
nieruchomość 

w Nowogardzie budynek 
warsztatowy 580 m2, 
działka pow. 1,0ha. 

601 961 076

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Nowogardzianka wyruszyła do Rio de Janeiro po złoto

Ewa Durska „Kobieta Niezwykła”
Już 10 września, nasza utytułowana lekkoatletka – Ewa Durska, w Rio de Janeiro rozpocznie walkę o kolejny swój złoty medal paraolimpijski. W dniu 31 
sierpnia w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nominacji paraolimpijskich, następnie samolot z polskimi sportowcami wyruszył do Brazylii. Zanim 
jednak do tego doszło, mieszkanka Nowogardu została nagrodzona przez Urząd Marszałkowski nagrodą w kategorii sport, w ramach konkursu „Lady D.”. 

Ewa Durska urodziła się 27 lute-
go 1977 roku w Nowogardzie. Na 
co dzień trenuje w goleniowskim 
klubie UKS Barnim, pod okiem 
Waldemara Nowotnego. Jej ko-
ronną konkurencją jest pchnię-
cie kulą. W 2000 roku nowogar-
dzianka zdobyła złoto paraolim-

piady w Sydney, a rok później zo-
stała odznaczona Brązowym krzy-
żem Zasług. W 2012 roku w Lon-
dynie Ewa Durska ponownie zdo-
była złoty medal Igrzysk Paraolim-
pijskich, bijąc przy tym rekord pa-
raolimpiady. Wówczas po swo-
im sukcesie, w rozmowie z redak-

cją DN, zapowiedziała, że za 4 lata 
pojedzie do Rio de Janeiro aby po-
wtórzyć swój wynik i obronić zło-
ty medal. W środę (31 sierpnia), 
w warszawskim hotelu Courtyard 
Marriott o godzinie 12:00, przy ob-
słudze Polskiego Komitetu Para-
olimpijskiego odbyła się uroczy-
stość wręczenia nominacji para-
olimpijskich, dla sportowców pol-
skiej kadry, która kilka godzin póź-
niej wyleciała do Rio de Janeiro. 

To było głównym powodem 
nieobecności Ewy Durskiej pod-
czas finału wojewódzkiego etapu 
ogólnopolskiego konkursu o ty-
tuł „Lady D.”, który odbył się we 
wtorek (30 sierpnia), w Szczeci-
nie. Gala honoruje Lady Disabled, 
czyli Niepełnosprawne Damy, 
które w życiu codziennym po-
konują swoje słabości i choroby, 
co najważniejsze nie tracąc przy 
tym uśmiechu oraz radości z ży-

cia. Taka jest właśnie Ewa Dur-
ska, która na lekkoatletycznej are-
nie jest nie do pobicia, a w życiu 
prywatnym wyróżnia się pogodą 
ducha i życzliwością. Mieszkan-
ka Nowogardu otrzymała nagrodę 
„Lady D.” w kategorii Sport. Gra-
tulujemy naszej mieszkance ko-
lejnego dużego wyróżnienia oraz 
trzymamy kciuki za trzeci medal 
paraolimpijski. 

KR  

Ewa Durska wraz z innymi sportowcami kadry Polski otrzymała nominację olimpijską

reklama oGŁoSZENIE

Na zdjęciu Ewa Durska z Ministrem Sportu przed swoim wylotem do Rio de Janeiro
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Nowogardzie 

zatrudnią 
pracownika 
na pełen etat, 
w charakterze 
rehabilitanta, 
fizjoterapeuty.

Bliższe informacje pod tel. 
91 39 25 262 lub 

695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Nowogardzie 

poszukują firmy 
transportowej 

do przewożenia 
osób – uczestników 

placówki. 
Bliższe informacje pod numerem 

telefonu 
91 39 25 262 lub 

695 426 044

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

zatrudni kandydatów na stanowiska:

Oferty prosimy kierować na adres:  ul. 3 Maja 27B, 72-200 Nowogard 
bądź drogą elektroniczną na adres:  rudnicki@toyota-pewneauto.pl.

Wszelkie pytania można uzyskać pod numerem telefonu 501 374 789

- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza samochodowego,
- lakiernik samochodowy,
- pomocnik lakiernika samochodowego
- doradca serwisowy.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
zatrudni  

Analityka Kredytowego 
w centrali Banku

oczekiwania :
•	 wykształcenie wyższe ekonomiczne
•	 wymagane doświadczenie w bankowości w zakresie analiz kredy-

towych lub innych  analiz min. 1 rok
•	 umysł analityczny
 PodSTAWoWE  oBoWIĄZKI:
- weryfikacja wniosków kredytowych o wysokim ryzyku
- tworzenie niezależnych opinii dotyczących ryzyka kredytowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjne-
go na adres: kadry@bsgoleniow.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na sta-
nowisko Analityka kredytowego  ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro-
nie danych osobowych: tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi oso-
bami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Upadłość
 konsumencka
 692 744 388

SZUKASZ PRAC
 → wyślij swoje CV wraz ze zdjęciem
rekrutacja.nowogardwp.pl@wp.pl

Szukamy: 
barmanów/barmanek

kucharzy/kucharek
kelnerów/kelnerek

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I DO OBSŁUGI KOMPUTERA 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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oGŁo SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

nierucHOmOŚci
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w dobropolu (gmina dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha działce 
(dom, hala produkcyjna, stajnia) w Boninie 
gm. Łobez. Atrakcyjna cena. Kontakt: aga-
ta780220@gmail.com, 00447503160755

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe z gara-
żem w Nowogardzie. Tanio. 600 177 163

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta.  697 999 578

•	 Sprzedam lokal na działalność handlową. 
517 357 653 

• Lokal do wynajęcia w centrum. Tel. 66 
25 68 916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę o pow. 
29m2. Pilnie. Tel. 791 55 88 39, 690 004 368

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje lub zamie-
nie na trzy. 691 206 454

•	 Sprzedam ogródek działkowy na Osiedlu 
Bema. Tel. 513 236 499

• Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa po-
mieszczenia, korytarz) plus toaleta w 
budynku ul. Boh. Warszawy 34 II piętro 
(dawny G.S.) cena za m kw. 2200 zł tel. 
604183160

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe.Tel.517 
503 673

•	 Do wynajęcia mieszkanie / mile widzia-
na Firma wystawiamy f-ry VAT. Tel.603 705 
670, 693 344 694.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie.tel.697 
434 177.

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, po ka-
pitalnym remoncie - jak nowe. Tel.721 157 
443.

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy Asny-
ka. Tel. 884 000 435.

•	 Do wynajęcia domek jednorodzinny. Tel. 
607 289 286.

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do II pię-
tra.Tel. 663 695 260, 531 844 996.

•	 Kupię kawalerkę.Tel. 531 844 996.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie.Tel. 608 853 710.

•	 SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
Krzemiennej.Tel. 721 402 325.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w bloku - Grzęzno, 
I piętro 53,61 m , 2 pokoje. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 600 695 151

•	 Garaż do wynajęcia ul. Ogrodowa 1. Tel. 
882182143.

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
668151516, 608626696.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul;Ar-
mii Krajowej. Tel. 697720406.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w centrum Nowo-
gardu , trzy pokojowe, III piętro, ul: Banko-
wa. Tel.785028118.

•	 Emeryt lat 67 samotny poszukuje pokoju 
w mieście lub na wsi. Tel. 669443486.

•	 ½ domu w Grabinie k. Nowogardu – wy-
najmę. Tel. 513 561 195

• Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29m2 

w budynku czterorodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 664 457 879, 
517 932 281

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 arów w 
Nowogardzie (część zachodnia). 606 891 
535

• Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pok., czynsz 540 
zł. 609 757 444

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. Tel. 507 045 404

•	 Wynajmę mieszkanie w centrum Nowo-
gardu, 4 pokoje. 500 zł + czynsz+ media. 
785 242 022

•	 Wynajmę garaż Wileńska. 91 39 20 086

•	 Sprzedam górę domu dwurodzinnego 
100m2, garaż + podwórko. 603 079 044

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na działalność 
gospodarczą. 604 950 879

mOTOryZacJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

•	 Sprzedam autko bez prawa jazdy AIXMAN 
– 1999r., 4kw. Cena do uzgodnienia. 693 
985 698

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Kupię Golfa 3. Może być do remontu. 600 
811 404

•	 Sprzedam szybę przednią do Ford Mon-
deo rok produkcji 1998. 693 344 667 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. Tel. 
668 15 15 16 , 608 626 696

RoLNICTWo
• Sprzedam siano w kostach . 782 036 
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• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

•	 Usługi koszenia BIZONEM + sieczkarnia. 
Tel. 782 490 930

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibowy do 
C-360. Tel. 607 580 172 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573 

•	 Sprzedam kozy, owce i cielaki. Tel. 603 541 
286

•	 Sorzedam kury – nioski 1 rok. Tanio. 724 
049 451

•	 Sprzedam 4 skiby Kewerland. Cena 2800 zł 
do uzgodnienia. Tel. 724 049 451

•	 Sprzedam prosiaki. 725 806 787

•	 Kupię krajzegę 3 gazową i małą bronę. 508 
211 575

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi z możliwością 
dowozu. 726 977 283

•	 Sprzedam prosiaki sztuk 11. 781 900 122 

•	 Sprzedam ciągnik C-360, stan idealny, 
małą krajzegę na 230 V. 696 807 922\

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodar-
stwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

 USŁUGI
• mOnTaŻ meBli, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel. 609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USŁUGoWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE dYWANÓW, 
WYKŁAdZIN, TAPICERKI MEBLoWEJ 
SAMoCHodoWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁoWEJ / PoŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NoLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 108

•	 CZYSZCZENIE –TAPICERKI W DOMU I SA-
MOCHODZIE. rOmTeX. TaniO. Tel. 
668151516.

• T R A N S P o R T- P R Z E P R o WA d Z K I .  
Tel. 665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
pod klucz. Tel. 693585880.

• Usługi ogrodnicze, spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu, i inne pra-
ce ogrodowe. Tel. 500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

Praca
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę medycyny 
szkolnej. Tel. 600 931 014 

• Zatrudnimy pracownika biurowego - 
znajomość podstaw księgowości mile 
widziana tel. 91 39 25 275

•	 Poszukuje do opieki nad osobą starszą, 
schorowaną. 667 86 00 80 

•	 Przyjmę do pracy opiekunkę na weeken-
dy /do pana/. Tel. 724348596.

• Zatrudnię montażystę stolarki okien-
nej. Tel. 501 228 114

•	 Zatrudnię murarzy i pomocników. Tel. 
508290657.

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego. 
Atrakcyjne zarobki. Tel:601085199.

•	 Zatrudnię pracownika na Fermę drobiu. 
Dobre warunki płacowe i mieszkaniowe. 
Tel. 511731352.

•	 Poszukuję opiekunki do dziecka / Za-
prowadzanie i przyprowadzanie 7 lat-
ka ze szkoły Nr 1 w Nowogardzie./Tel ; 
667255188.

•	 Przyjme pracownika na staż do produkcji 
okien. 695 100 700

•	 Przyjmę od zaraz kasjera do sklepu „Le-
wiatan” przy ul. 5 Marca 13. 502 735 901

•	 Poszukuje Pani do opieki nad starszą oso-
bą. 783 559 556 

•	 Zatrudnię doświadczonych stolarzy przy 
produkcji mebli kuchennych, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 696 034 712 

•	 Zatrudnię pracownika do nalewania pali-
wa klientom. 693 521 211 

•	 Zatrudnię stolarza i pomocników (z przy-
uczeniem) do zakładu stolarskiego. 503 
084 687 

•	 Zlecę zabudowę tarasu 100 m2. 693 344 
667 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

•	 Firma rolnicza zatrudni księgową z do-
świadczeniem branżowym. 511 731 352

•	 Przyjmę pracownika fizycznego na fermę 
drobiu. 511 731 352 

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 
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• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Oddam w dobre ręce dwumiesięczne 
kotki. 607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 
667 788 820

•	 Sprzedam drzewo opałowe olchę grubą. 
607 580 172 

•	 Sprzedam pszczoły, leżak wielkopolski. 
Tel. 783 279 187

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, komodę, 
fotel rozkładany jednoosobowy. Tel. 607 
994 804 

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniż-
sze ceny w województwie zachodniopo-
morskim. Transport gratis. 721 668 245 

•	 Sprzedam pianino Białoruś, Cena 700 zł. 
600 626 268 

•	 Drewno opałowe. Tel. 506 232 860

•	 Sprzedam Laptop TOSHIBA SATELI-
TE A 135-S7406, 320 GB + dodatki. Tel. 
501151723

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wy-
bór drzew owocowych z owocami. Tuje 
– szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 
606106142.

•	 Tanio sprzedam akwaria : 80 l, 100 l, 150 
l bez osprzętu oraz kotniki 10 l i 15 l. Tel. 
501 937 542 

•	 Sprzedam facalię i miód. 793 006 469 

•	 Sprzedam drewno opałowe kominkowe. 
Obrzyny, odpady tartaczne suche i mokre 
pocięte w kawałki. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 691 258 833

     NoWoGARd - MIESZKANIA NA SPRZEdAŻ 
2-pokojowe o pow. 44,48 m2  CENA: 125 000 zł
2-pokojowe o pow. 47,98 m2  CENA: 129 000 zł
2-pokojowe o pow.35,26 m2  CENA: 135 000 zł
3-pokojowe o pow. 58 m2  CENA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 55 m2  CENA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 47,96 m2  CENA: 156 000 zł
3-pokojowe o pow. 67 m2  CENA: 175 000 zł
3-pokojowe o pow. 77 m2  CENA: 199 000 zł
3-pokojowe o pow. 81,15 m2  CENA: 220 000 zł
3-pokojowe o pow. 62,74 m2  CENA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 60 m2  CENA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 74,3 m2  CENA: 245 000 zł
4-pokojowe o pow. 55 m2  CENA: 149 000 zł
4-pokojowe o pow. 67,7 m2  CENA: 186 000 zł
4-pokojowe o pow. 97,14 m2  CENA: 219 000 zł
4-pokojowe o pow. 79,3 m2  CENA: 220 000 zł
4 pokojowe o pow. 79,3 m2  CENA: 229 000 zł
4-pokojowe o pow. 109 m2  CENA: 325 000 zł
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Odjazdy / Departures
Nowogard 12 VI – 3 IX 2016

Aktualizacja wg stanu na 17 VI 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:01 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:16, Goleniów 5:24, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 1-5 / 15 VI, 17 VI, 15 VIII;

5:02 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:07, Osina 5:11, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:01 
~ 15 VI; 17 VI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:35, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 14 VI-3 IX 1-6 / 15 VIII;

5:57 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:02, Osina 6:06, Mosty 6:12, Goleniów 6:19, Kliniska 6:27, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:51 Szczecin Główny 6:56 
~ 13 VI;

7:36 II
1

IC - TLK
88156

GALAXIS
l  c  b

Płoty 7:54, Gryfice 8:09, Trzebiatów 8:27 Kołobrzeg 8:55 

~ 25 VI-31 VIII;

8:13 I
3

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:19, Osina 8:23, Mosty 8:28, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:34, Goleniów 8:50, 
Kliniska 8:59, Szczecin Dąbie 9:10, Szczecin Zdroje 9:14, Szczecin Port Centralny 9:22

Szczecin Główny 9:26 

8:15 II
1

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:23, Płoty 8:32, Baszewice 8:40, Gryfice 8:46, Gąbin 8:56, Trzebiatów 9:02, Bieczyno 
Pomorskie 9:08, Karcino 9:12, Głowaczewo 9:17, Stary Borek 9:21, Kołobrzeg Stadion 9:27

Kołobrzeg 9:31 ~ 1-6 / 15 VIII;

9:46 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 10:01, Gryfice 10:13, Trzebiatów 10:31, Kołobrzeg Stadion 10:50 Kołobrzeg 10:55 

~ 67 + 15 VIII;

10:46 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:51, Osina 10:55, Mosty 11:01, Goleniów 11:08, Kliniska 11:17, Szczecin Dąbie 11:27, 
Szczecin Zdroje 11:30, Szczecin Port Centralny 11:39 Szczecin Główny 11:43 
~ 1-7 / 15 VI;

10:47 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:53, Osina 10:57, Mosty 11:02, Goleniów 11:10, Kliniska 11:19, Szczecin Dąbie 11:29, 
Szczecin Zdroje 11:33, Szczecin Port Centralny 11:41 Szczecin Główny 11:47 
~ 15 VI;

11:44 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:52, Płoty 12:01, Baszewice 12:08, Gryfice 12:15, Gąbin 12:25, Trzebiatów 12:30, Bieczyno 
Pomorskie 12:37, Karcino 12:40, Kołobrzeg Stadion 12:52 Kołobrzeg 12:58 

14:06 II
1

PR - R
s 88002
88828

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:01, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 1-5 / 15 VIII;

14:43 II
1

PR - R
s 88005
88709

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:46 Szczecin Główny 16:01 

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:35, 
Kliniska 17:44, Szczecin Dąbie 17:54, Szczecin Zdroje 17:57 Szczecin Główny 18:10 

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:46, Płoty 17:55, Baszewice 18:02, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:33, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 1-7 / 13-17 VI;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:05, Kliniska 19:14, Szczecin Dąbie 19:24, 
Szczecin Zdroje 19:28, Szczecin Port Centralny 19:36 Szczecin Główny 19:41 
~ 13-14 VI; 16-17 VI;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:26, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:38 Szczecin Główny 19:42 
~ 15 VI;

20:21 II
1

IC - TLK
80159

GALAXIS
l  c  b

Goleniów 20:42, Szczecin Dąbie 21:08, Szczecin Główny 21:29 WW{
~ 25 VI-31 VIII;

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b  p   Szczecin 
Dąbie 22:16, Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25, 
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26 Lublin 7:51 
~ 25 VI-24 VII; 29 VII; 1-31 VIII;
Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane
p na odcinku Świnoujście - Lublin.

}WW 22:02 Szczecin Główny IC - TLK 82250 GALAXIS l  d  c  b   Szczecin Dąbie 22:16, 
Stargard 22:34, Choszczno 22:56, Dobiegniew 23:21, Krzyż 23:38, Wronki 0:25 0   l   d   c   b   p,
Szamotuły 0:42, Poznań Główny 1:13, Konin 2:35, Kutno 3:23, Łowicz Główny 3:50, 
Sochaczew 4:09, Warszawa Zachodnia 4:43, Warszawa Centralna 4:50, Warszawa 
Wschodnia 5:02 0   l   c   b   p, Pilawa 6:15, Dęblin 6:51, Puławy Miasto 7:08, Nałęczów 7:26

Lublin 7:51 ~ 25-28 VII; 30-31 VII;

Uwaga! W okresie 25-31 VII p nie są przyjmowane

20:57 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:21, Gryfice 21:27, Gąbin 21:37, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:52, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 1-6 / 14-15 VI, 15 VIII;

20:58 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:15, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:49, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:57, Stary Borek 22:01, Kołobrzeg Stadion 22:07

Kołobrzeg 22:12 ~ 14 VI;

20:59 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:23, Gryfice 21:29, Gąbin 21:39, Trzebiatów 21:45, Bieczyno 
Pomorskie 21:51, Karcino 21:54, Głowaczewo 21:59, Stary Borek 22:03, Kołobrzeg Stadion 22:09

Kołobrzeg 22:14 ~ 15 VI;

22:15 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:30, Gryfice 22:41, Trzebiatów 22:56, Kołobrzeg Stadion 23:14 Kołobrzeg 23:19 

~ 19 VI-2 IX 1-57;

22:16 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:31, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:58, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:25 

~ 12-14 VI;

22:17 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:32, Gryfice 22:44, Trzebiatów 22:59, Kołobrzeg Stadion 23:18 Kołobrzeg 23:24 

~ 15-17 VI;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
IC - "PKP Intercity" S.A.

TLK - Twoje Linie Kolejowe
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
l - rezerwacja obowiązkowa  / seat 

resevations compulsory
d - wagon z miejscami do leżenia / 

couchette car
c - wagon sypialny / sleeping car

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
p - przewóz przesyłek 

konduktorskich / courier service
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

W- wagon bezpośredni / train with 
through coaches

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
IC - 19 757, 22 391 97 57 (24h)
PR - 703 20 20 20 (24h)
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RoZKŁAd JAZdY PKP
P10.2.ś-czb.d/o

INFoRMAToR LoKALNY - NoWoGARd

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ku
Po

n
 

Pionowo:
1. bazie na drzewie
2. słupek między torami kolejowymi
3. odgłosy znad psiej miski
4. pozycja w jodze
5. nałogowo pije alkohol
6. wiertarka dentysty
7. można ją uronić
8. pożarty przez psy
9. Włochy dla Włocha
10. syn Posejdona
11. mijają
12. Kupidyn
13. zielonkawożółty kuzyn wróbla
14. japońska papieroplastyka
15. odmiana jabłoni
16. arabskie imię
17. rodzaj ciasta opłatkowego
18. taniec hiszpańskich Cyganów
19. zakręt na torze żużlowym
20. zmiotka
21. polski herb szlachecki
22. marka błon fotograficznych
23. Janusz w Budapeszcie
24. ogół biskupów danego kraju
25. rodzaj fali
26. miasto koło Giżycka
27. warzywnik, skwer
28. z ironią o chłopie

29. świat pozazmysłowy
30. zakrętka
31. miasto w Holandii
32. apla, poddruk
33. kwas dezoksyrybonukleinowy
34. drewno z osiki
35. z mapami
36. klęska, zagłada
37. miasto nad Eufratem w Iranie
38. zmora dłużnika

Poziomo:
39. ojciec chrzestny dla rodziców dziecka
40. włoskie miasto z krzywą wieżą
41. dwa dania
42. brawa
43. (1923-1983), pisarz, "Kościuszko pod Racławi-
cami", "Pieść zbudzonych", "Flisacy"
44. odcień
45. jedwabna przędza
46. zabawka podrywana na sznurku
47. imię Trojanowskiej
48. ruiny w Turcji
49. umożliwia pracę pod wodą
50. dawna nazwa przypraw korzennych
51. gorąca cząstka
52. miasto w Huang Ho
53. plakat na słupie ogłoszeń
54. nieposzanowanie

55. lampa wisząca z kloszem
56. świeccy wierni kościoła
57. np. papieru
58. trudno topliwy metal l. a. 76
59. zwrotka
60. ... macierzyński
61. miasto w USA w stanie Oklahoma
62. pensja piosenkarza
63. miasto w USA
64. równy 100 cm
65. istota sprawy
66. baba jak tur
67. strzyga z horrorów
68. "... Bridges"
69. architektoniczny ośmiokąt
70. tunel w Alpach na granicy wł.-francuskiej
71. był taki fotoaparat
72. produkt z huty
73. Ukraińska Armia Powstańcza
74. prowincja w płn. Maroku, gł. miasto Tetuan
75. rzeka z Pomorza
76. katolicka biała szata liturgiczna
77. trunek z kumysu
78. pod kątem
79. silna karta w grze

PODPOWIEDŹ: ANI, AON, CINAN, EPE, TINTA, 
OKTOGON.

MNIEJ ZŁOŚCI,  
WIĘCEJ MIŁOŚCI

Kinga pracuje w redakcji pi-
sma modowego „Pearl”. Jej ży-
cie jest idealnie poukładane i 
pozbawione problemów. Fajna 
praca i zakochany w dziew-
czynie po uszy fotograf Daniel 
są cudownym uzupełnieniem 
sielanki. Nic nie zapowiada 
nagłego załamania…

Życie Kingi zmienia się jed-
nak diametralnie, gdy dziew-
czyna dowiaduje się, że jej 
ukochany wyjeżdża na mię-
dzynarodowy kontrakt do 
Afryki i zostawia ją na kilka 
miesięcy. Ale nie jest to jedyna 
szokująca wiadomość…

Uczucia Kingi zostaną wy-
stawione na ciężką próbę. Bę-
dzie musiała znaleźć w sobie 
odwagę, by stawić czoła prze-
ciwnościom. Na szczęście 
może liczyć na wsparcie rodzi-
ny i niezawodnej przyjaciółki. 
Czy z taką pomocą Kinga zdo-
ła odnaleźć utracone szczęście 
i spełnić swoje marzenia?

„Mniej złości, więcej miłości” 
to historia o przyjaźni, uczu-
ciach, rodzinnych więziach, 
nierozwikłanych zagadkach, 
niedopowiedzeniach i ogrom-
nym poświęceniu. Burzliwe 
emocje biorą tu górę, złość po-
jawia się niejednokrotnie, a 
miłość odgrywa jak zwykle 
bardzo ważną rolę.

Wydawnictwo Czwarta Strona
Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwatra Strona.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRo BU So WA SERoCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ oSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRo Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ oSÓB - Ro MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZcZecin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GoLCZEWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GoLCZEWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RoZKŁAd JAZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

P14.1.śczb.do

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Trudno 
uciec od swego przeznaczenia

Władysława Huget, Jolanta Kozioł, Janina Grudziń-
ska, Małgorzata Krawczyk, Danuta Skowron, Alicja 
Wypych, Halina Stefańska, Grzegorz Stępień, Nata-
lia Furmańczyk, Maria Kloch, Andrzej Leszczyński, Ur-
szula Skowron, Aneta Tamborska, Stanisław Strzel-
czyk, Pelagia Feliksiak, Stanislawa Pokorska, Teresa 
Jasińska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Patrycja Żuralska

Zwycięzcy: Stanisław Strzelczyk, Urszula Skowron, 
Teresa Jasińska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Zuzanna Wrońska, Natalia Chruściel, Hubert Solar-

ski, Bartek Feliksiak, Julia Furmańczyk, Patryk Kamiń-
ski, Kacper Skowroński, Mateusz Wiertalak, Amelia Fi-
lipińska, Daria Feliksiak, Jaś Kamiński, Kamil Feliksiak, 
Miłosz Wielgus, Martynka Polakowska

Zwycięzca:  Hubert Solarski 
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

s. 6,7

70-lecie 
Biblioteki 
Miejskiej

 

  

 
 

w Nowogardzie  

ZATRUDNI  
- kierownika budowy  
- kierownika robót budowlanych  
- majstra budowy  

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz wysokie zarobki 
 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt  
Tel. 91 57 82 743 

 

 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Kiedy ruszy OIOM w Szpitalu     -     Ferma norek w Wierzbięcinie?     -     Groźna kolizja na skrzyżowaniu
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

29.08.2016 r.
Godz. 10.00
Kolizja drogowa na ul. 5 Marca, 

gdzie w zaparkowany samochodów 
marki Mercedes uderzył pojazd wy-
wożący nieczystości. 

Godz. 10.30 
W pobliżu miejscowości Żabo-

wo doszło do wypadku drogowego, 
gdzie kierujący samochodem mar-
ki Chevrolet Aveo  zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu zderzając się z 
samochodem ciężarowym marki 
Mercedes Actros. 

Godz. 14.45 
Powiadomienie o kradzieży sa-

mochodu osobowego marki BMW 
w miejscowości Karsk. 

Godz. 19.50 
Na Placu Szarych Szeregów do-

szło do kolizji drogowej, gdzie w sa-
mochodów marki Audi A3 uderzył 
inny pojazd a następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

30.08.2016 r. 
Godz. 16.30 
Zawiadomienie o kradzieży pie-

niędzy z konta bankowego. 
31.08.2016 r. 
Godz. 06.50 
Na ul. Stolarskiej znaleziono 

portfel z dokumentami. 
Godz. 16.20 
Kolizja drogowa na skrzyżowaniu 

ulic Sienkiewicza i Młynarskiej, po-
między pojazdami Seat  Leon i Su-
zuki. 

01.09.2016 r. 
Godz. 17.50 
Powiadomienie o kradzieży tele-

fonu marki ZTE na Placu Wolności. 
Godz. 20.00 
Na ul. 15 Lutego doszło do koli-

zji drogowej pomiędzy pojazdami 
Alfa Romeo. 

Godz. 20.00
W miejscowości Miętno doszło 

do uszkodzenia szyby w pojeździe 
marki Ford Mondeo. 

02.09.2016 r. 
Godz. 12.30 
Policjanci ruchu Drogowe-

go  KPP w Goleniowie w miejsco-
wości Osina  ujawnili, że Zdzisław 
J.  kieruje samochodem marki Re-
nault Scenic znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,18 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 12.49 
Kolizja drogowa na ul. T. Ko-

ściuszki pomiędzy pojazdami Che-
vrolet oraz Opel. 

Godz. 16.50 
Na Placu Wolności kierująca sa-

mochodem marki Ford Focus po-
trąciła pieszą.

04.09.2016 r. 
Godz. 06.50 
Powiadomienie o włamaniu do 

sklepu w miejscowości Długołęka, 
skąd skradziono artykuły alkoholo-
we oraz tytoniowe. 
 st. insp. Klaudia Gieryń

W tych dniach odeszli do wieczności
Lidia Kaleta: lat 59, zmarła 30.08.2016r., pogrzeb odbył się 

05.09.2016r. na cmentarzu w Nowogardzie.
Lesław Pisarek: lat 59, zmarł 04.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

06.09.2016r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Mościński: lat 79, zmarł 04.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

07.09.2016r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
Sebastian Furmańczyk

Uwaga

Znaleziono klucze 
Klucze znaleziono przy ulicy 3-go Maja. Właściciela zgu-
by prosimy o odbiór kluczy w redakcji DN, przy ul. Boh. 
Warszawy 7 a. 

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Anglii w miejscowości Harlow, gdzie kilku nasto-
latków skatowało polskiego obywatela, tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy 
kilku mieszkańców Nowogardu, czy te wydarzenia spowodują, że nasi obywatele mieszka-
jący na Wyspach zaczną wracać do Polski?

Pan Roman  - Panie redaktorze, nie mam do końca zda-
nia w tym temacie. Niemniej pobicie obywatela polskie-
go jest czymś haniebnym i złym. Dlatego tutaj bezwzględ-
nie powinno się znaleźć sprawców i ukarać ich z całą su-
rowością. Nie wiem, skąd tyle w ludziach agresji, ale teraz 
sobie tak uświadamiam, że skoro biją „naszych”, to niech 
oni jak najprędzej wracają tu do Polski do swoich rodzin-
nych domów. 

Stefania Malec  - Chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś 
jest już tam tyle lat i jest zwyczajnie już tam osiedlony, to 
po co miałby to teraz zmieniać? Bardzo źle się stało, że zo-

stał tam zabity człowiek i mi osobiście jest bardzo przy-
kro z tego powodu. Dlatego osobiście bardzo jestem za-
troskana, co będzie tam dalej z naszymi obywatelami? 
Anglia kojarzyła mi się z tolerancją, ale po tym tragicz-
nym zdarzeniu już chyba tak nie będę myślała. Co do 
bezpośredniej wypowiedzi. to nie mam zdania, bo ni-
gdy nie byłam w takiej sytuacji. Ale przypuszczam, że 
to zdarzenie będzie skutkowało tym, iż Polacy zaczną 
się obawiać o swoje życie i zaczną się powroty do Pol-
ski w najbliższym czasie. Ale jak będzie, niebawem się 
przekonamy. 

Pani Barbara  – Sama nie wiem, co tu powiedzieć i jest 
mi trudno zabrać zdanie, ale jeśli źle się dzieje i zostaje za-
bity człowiek tylko dlatego, że jest z innego kraju, to jest 
już to bardzo złe. Dlatego nie popieram takich zachowań 
i jeżeli chodzi o mnie to ja osobiście bym chyba jednak 
wróciła, gdybym była tam w Anglii. 

Pan Zbigniew – Wracać? A do czego. Tu do niczego 
nie ma, po co wracać. Dlatego ja uważam, że jeżeli ktoś 
już tam jest i pomogła mu swojego czasu trochę w tym 
Unia Europejska, to powinien tam jednak już zostać. 
Tutaj jest wielkie nic i nie ma do czego wracać. Ale ten 
atak na polskiego obywatela był jak najbardziej aktem 
bardzo nagannym i brzydkim. 

Pan Artur  – Lepiej dziś pan nie mógł trafić, bo ja 
właśnie od kilku lat mieszkam, żyję wspólnie z żoną 
i pracuję właśnie tam w Anglii. Ten incydent, któ-
ry zdarzył się w mieście Harlow, choć w skutkach 
był tragiczny i nie powinien się w ogóle zdarzyć, to 
w moim odczuciu nie ma w ogóle znaczenia. Bo ta-
kie właśnie incydenty są niestety na co dzień nie tyl-
ko w Anglii, ale i we Francji, czy też Włoszech i in-
nych krajach Europy, a nawet świata. Dlatego pocie-
szającym faktem jest to, że tu w Polsce  takie sytuacje 
jeszcze nie występują. To zdarzenie, choć jest tragicz-
ne, nie powinno mieć wpływu na decyzje Polaków, 

bo przecież zjawisko dyskryminacji rasowej mogło dotyczyć także innych obywateli, którzy tam są na co 
dzień. To zdarzenie było wybrykiem młodych i było incydentalne. W tym regionie, gdzie ja mieszkam z 
żoną, to takie sytuacje w ogóle nie mają miejsca, choć na co dzień widzimy np. muzułmanów czy Hindu-
sów i powiem panu więcej, że są naszymi dobrymi znajomymi z sąsiedztwa. Dlatego Polacy, którzy już tam 
są, powinni jednak tam pozostać. 

 Red. 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Policji  
poszukuje osoby zaginionej:

Krystyna KULIGOWSKA, c. Tadeusza, ur. 28.03.1945r., zam. 72-100 
Goleniów, ul. Piaskowa, Rysopis: wzrost 160 cm, waga ok. 60 kg, sylwet-
ka szczupła, włosy siwe, proste, zwinięte w kok, oczy niebieskie, owalna 
twarz. Ubiór w dniu zaginięcia: leginsy koloru khaki, buty pantofle na ko-
turnie, kurtka koloru beżowego, pikowana, bez kaptura, bluza na krótki 
rękaw z kołnierzykiem koloru zielonego, torebka czarna, podłużna, prze-
wieszona na ramie, grzebyk we włosach oraz metalowe wsuwki.

W dniu 04.09.2016r. ok. godz. 14.00 wyszła z domu i do chwili obecnej 
nie powróciła, nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Osoby znające miejsce pobytu lub posiadające informacje na temat za-
ginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Golenio-
wie tel. 91-46-02-511 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 997, 112.

inf. KPP Goleniów 

Piękny ale „pusty”

Czy nowogardzki OIOM kiedykolwiek ruszy?  
Nowogardzki szpital w ramach remontu została wyposażony także w nowoczesny OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej) Niestety szpital od kil-
ku lat nie posiada kontraktu z NFZ na prowadzenie OIOM-u i oddział stoi pusty. Czy są jakiekolwiek widoki na zmianę tej sytuacji  

Przy okazji modernizacji 
Szpitala w Nowogardzie, wy-
posażono go w oddział OIOM 
– 4 łóżka, plus niezbędny sprzęt 
(kardiomonitory, respiratory 
itp.). Niestety, jak twierdzi dy-
rektor szpitala, NFZ nie ogłosił 
jeszcze konkursów na świad-
czenie usług w tym zakresie, to 
też nowy oddział stoi od kilku 
lat pusty, a sprzęt  który pier-
wotnie miał w nim pracować, 
jest wykorzystywany na po-
trzeby innych oddziałów. Taka 
sama sytuacja jest rzekomo w 
przypadku usług w zakresie to-
mografii komputerowej, stąd 
też nowogardzki szpital nie od-
ważył się, aby zewnętrzna fir-
ma wstawiła urządzenie i bada-
ła pacjentów przyjmowanych 
do naszego szpitala- bez kon-
traktu nie ma refinansowania, 

koło się zamyka. W związku z 
tym skierowaliśmy zapytania 
do NFZ na które w tych dniach 
otrzymaliśmy odpowiedź. Oto 
te pytania wraz z odpowied-
nimi odpowiedziami NFZ w 
Szczecinie:

1. Czy i kiedy NFZ w Szcze-
cinie planuje rozpisać dodat-
kowy konkurs na świadcze-
nia usług OIOM i tomogra-
fii komputerowej w powiecie 
goleniowskim? A jeśli nie pla-
nuje to dlaczego?

- Obecne umowy na lecze-
nie szpitalne i ambulatoryj-
ną opiekę specjalistyczną,  w 
tym świadczenia diagnostyczne 
kosztochłonne (np. TK), obo-
wiązują do połowy 2017 roku. 
Wynika to ze znowelizowanej 
ustawy zdrowotnej*, której za-
pisy pozwoliły przedłużyć umo-

wy ważne w dniu wejścia  w ży-
cie tejże ustawy, na  okres do 
dnia 30 czerwca 2017 roku. W 
związku z zabezpieczeniem do-
stępu do świadczeń i ich gwa-
rantowane finasowanie na pod-
stawie obowiązujących umów, 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie planuje konkursów ofert na 
leczenie szpitalne i AOS.

*Ustawa z dnia 16 grudnia 
2015r., zmieniająca ustawę o 
zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U.2015.2198. 

2. Ile wynosi kontrakt NFZ 
ze szpitalem w Goleniowie 
na usługi w zakresie OIOM i 
czy pokrywa on koszty jakie 
ta placówka ponosi ze wzglę-
du na utrzymywanie tego od-
działu?

- Kontrakt 2016 Szpitalnego 
Centrum Medycznego w Go-
leniowie na świadczenia ane-
stezjologii i intensywnej tera-
pii wynosi obecnie 1 994 772 
zł. Analizą kosztów ponoszo-
nych przez świadczeniodaw-
ców i wyceną świadczeń, na 
podstawie dostarczanych przez 
nich danych, zajmuje się Agen-
cja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.   

3. Czy zdaniem NFZ finan-
sowanie w zakresie OIOM 
tylko jednego szpitala w po-
wiecie goleniowskim, w peł-
ni pokrywa zapotrzebowa-
nie na te usługi, zważywszy, 
że w Goleniowie OIOM może 
przyjąć tylko 3 pacjentów, a 
nie 4, tak jak Nowogard?

- Zachodniopomorski Od-
dział NFZ zajmuje pierwsze 
miejsce w kraju w zapewnie-
niu pacjentom dostępności do 
świadczeń udzielanych na od-
działach intensywnej opie-
ki medycznej. Szpital w No-
wogardzie, mimo iż nie posia-

da OIOM-u, to z uwagi na od-
działy zabiegowe  ma obowią-
zek zapewnić pacjentom sta-
nowisko intensywnej terapii,  
a ponadto, na podstawie umo-
wy o współpracy,  prawidło-
wość leczenia i ciągłości postę-
powania w zakresie anestezjo-
logii i intensywnej terapii u in-
nego świadczeniodawcy, zloka-
lizowanego nie dalej niż w są-
siednim powiecie. W powiecie 
goleniowskim umowę z ZOW 
NFZ na świadczenia w zakre-
sie OIOM posiada Szpitalne 
Centrum Medyczne, które mie-
ści się na terenie tego samego 
powiatu. 

 Jak więc  wynika z  wyja-
śnień NFZ  nie ma zasadniczo 
szans na otrzymanie przez no-
wogardzki szpital kontraktu na 

usługę prowadzenia  OIOM. 
Dyrektor Lembas  w rozmo-
wie z DN informował,  że w 
sytuacji braku szans na kon-
trakt próbował  wcześniej  za-
interesować prowadzeniem 
nowogardzkiego IOM inne 
szpitale takie kontrakty posia-
dające min szpital w Gryficach. 
Oferty te nie spotkały się jed-
nak z zainteresowaniem głow-
nie z powodu kalkulacji ekono-
micznych – taki układ nie  był-
by  opłacalny dla ewentualnych 
kontrahentów. Dodatkowym 
problemem  w przypadku pro-
wadzenia  OIOM-ów jest także  
brak na rynku lekarzy posiada-
jących wymagane tutaj kwalifi-
kacje i uprawnienia.  

sm, MS

Z korytarza za tymi drzwiami wchodzi się do nowogardzkiego nieczynnego OIOM

Nasz komentarz 
Wszystko niby wyjaśnione  i wiadomo dlaczego piękny OIOM w 

nowogardzkim  nowym szpitalu nadal  stoi (i stać będzie ) pusty.  Ale 
odpowiedzi na pytanie  po co ten  OIOM w takim razie nam  fun-
dowano (za nasze pieniądze zresztą)  nikt nie kwapi się udzielić.  W 
przypadku  szpitali rejonowych   istotny w temacie  istnienia bądź nie  
przy nich  OIOM- ów jest  kształt systemu organizacji  ratownictwa.  
OIOM-y są integralnie związane i bardzo zależne, właśnie w terenie, 
od  lokalizacji  centrów  ratowniczych. .  Motywacja rozmieszczenia  
centrów ratunkowych w tym  systemie nie pozostawiało  żadnych    
złudzeń,  już kilka lat temu  (jeszcze przed rozpoczęciem rozbudo-
wy szpitala), że w naszym powiecie to Goleniów będzie centralnym 
punktem systemu . I były i nadal  są  ku  temu  niestety obiektywne 
przesłanki  w tym  zwłaszcza  lokalizacja  w stosunku do  potencjal-
nych   miejsc katastrof   zwłaszcza komunikacyjnych ( zbieg ważnych 
dróg . lotnisko itp.) Niestety budowniczym  szpitala zabrakło chyba  
wyobraźni.   Ale na tym nie można sprawy zakończyć.  W przypadku  
bowiem Służby Zdrowia  brak  wyobraźni może skończyć się tragicz-
nie. A gdy do tragedii już dojdzie (jak kilka dni temu  na Oddziale 
Położniczym) nie wystarczy podanie usprawiedliwiających  okolicz-
ności, trzeba także  zbadać dlaczego do takich okoliczności dopusz-
czono i czy w przypadku obiektywnych braków (np. lekarzy specja-
listów na dyżurach)  zadbano właściwie o wprowadzenie  dodatko-
wych procedur minimalizujących ryzyko (np. sprawny  system wzy-
wania specjalistów nocą  w przypadku  zaistnienia takiej konieczno-
ści ). Prasa jest od stawiania takich pytań dlatego je  uporczywie sta-
wiamy,  odpowiedzi zaś  powinny paść ze strony tych, którzy za wła-
ściwą organizację pracy szpitala biorą publiczne  pieniądze  i to nie-
małe pieniądze. 

Redakcja
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Sonda z Osiny
W związku z ostatnimi wydarzeniami w Anglii w 
miejscowości Harlow, gdzie kilku nastolatków skato-
wało polskiego obywatela, w wyniku czego zmarł, za-
pytaliśmy kilku mieszkańców Osiny czy te wydarze-
nia spowodują, że nasi obywatele mieszkający na Wy-
spach zaczną wracać do Polski?

Pani Jadwiga  – Tak, słyszałam o 
tej sprawie, ale nie jestem w stanie 
czegokolwiek tutaj powiedzieć. Jeże-
li tam dzieją się takie rzeczy, to uwa-
żam, że Polacy dla własnego bezpie-
czeństwa jednak powinni wracać tu do 
Polski. Bardzo mi się to nie podoba, a 
jeszcze bardziej ta polityka, przez którą 
są teraz problemy. Dlatego jak będzie?  
Trudno mi powiedzieć. 

Pan Roman  – Uważam, że polscy 
obywatele z Anglii jednak nie powinni 
wracać. A dlaczego? Bo taki pojedynczy 
incydent nie może przecież zaważyć o 
przyszłości tych osób, które już tam są. 
Jak przypuszczam Anglicy są narodem 
bardzo przyjaznym i otwartym. Dlatego 
taki incydent przecież mógł zdarzyć się 
niemal na całym świecie. Dobrym przy-
kładem jest tu choćby Rosja, gdzie zja-
wisko nietolerancji i uprzedzeń jest powszechne. Dlatego zdecydowanie twierdzę, 
że polscy obywatele powinni zostać na Wyspach, a tę sprawę powierzyć angielskiej 
policji, która z pewnością będzie wiedziała jak tę tragiczną sytuację rozwiązać. 

Krystyna Zabłocka  – Uważam, że 
polscy obywatele powinni dalej zostać 
w Anglii. To, że został niestety zabity 
obywatel polski, nie może rzutować na 
przyszłość innych ludzi, którzy tam już 
są i mają pozakładane rodziny i pracę. 
To straszne,że tamtejsi młodzi ludzie 
tak przekreślili życie osób, które zdecy-

dowały się na opuszczenie Polski za tzw. chlebem. Ja osobiście traktuję to jako tra-
giczny wybryk, który nigdy się nie powinien tam zdarzyć. Moja córka mieszka już 
tam od wielu lat, pracuje w sklepie i jest zadowolona, ma męża Anglika i twierdzi, 
że nic jej złego się tam nie dzieje i jest bardzo bezpiecznie.  Niemniej sprawa jest 
bardzo poważna, bo przecież zginął obywatel polski, toteż trzeba ją bardzo wnikli-
we wyjaśnić i ukarać sprawców bardzo surowo. 

Marcin Szybicki  - Zdecydowanie 
uważam, że tę sprawę trzeba jak naj-
szybciej wyjaśnić, bo zginął przecież 
człowiek. A co do pańskiego pytania, to 
moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś już 
tam jest, to powinien być dalej i zara-
biać na utrzymanie rodziny. Dla mnie 
ta sytuacja z ludzkiego punktu widze-
nia jest tragiczna to proszę mi wierzyć, 
że nie jest zarazem szokująca, ponieważ 
jak pan wie, na świecie na tle rasistowskim jest tyle zbrodni. Nie ma na to jak na ra-
zie jakieś alternatywy, ale zdecydowanie twierdzę, że w przypadku tego tragicznego 
zdarzenia czy innego jeszcze gdzieś na świecie, powinno się z całą surowością ści-
gać i ukarać sprawców.

 Pan Mirosław  - Moje zdanie jest takie, że jeżeli polscy obywatele czują się za-
grożeni to jak najbardziej powinni wracać do Polski, bo np. Anglicy nie zapew-
niają im odpowiedniej ochrony, przed grupami bojówkowych fanatyków  islamu. 
Dlatego tutaj nie może by wątpliwości, bo przecież każdy z nas ma tylko jedno ży-

cie i musi je chronić najlepiej jak potra-
fi. Kończąc - każdy, w tym bez wątpienia 
Polak, ma swoją własną Ojczyznę i po-
winien o niej pamiętać i wracać do niej, 
jeżeli tylko poczuje jakieś zagrożenie. A 
całe to wydarzenie z Polakami jest, jak 
śmiem przypuszczać, skutkiem Brexitu. 

Red. 

Czermnica wybrała 

Zenon Kołecki nowym sołtysem 
W miniony czwartek, 1 września, w Czermnicy dokonano wyboru nowego sołtysa. 
Został nim Zenon Kołecki. 

Wybory trzeba było zwołać w 
połowie kadencji, bo poprzed-
ni sołtys, Jan Artemiuk, podał się 
do dymisji. Mimo iż od tego cza-
su upłynęły już ponad dwa mie-
siące, wybory zwołano dopiero 

teraz, chociaż wedle statutu so-
łectw powinno to nastąpić w cią-
gu miesiąca. To już jednak prze-
szłość. Na samo zebranie przyszła 
zresztą garstka ludzi, bo zaledwie 
24 osoby. Taka frekwencja wystar-
czyła jednak, aby wybory przepro-
wadzić. Do rywalizacji o stanowi-
sko sołtysa zgłosiło się dwóch kan-
dydatów. Najwięcej głosów, bo 18, 
zdobył Zenon Kołecki. Na jego ry-
wala, Romana Gławendę, zagłoso-
wało 6 osób. Tym samym to pan 
Zenon będzie przez dwa lata pełnił 
funkcję sołtysa Czermnicy. Pierw-
szy sprawdzian w nowej roli czeka 
go już w najbliższą niedzielę, kiedy 
we wsi odbędą się parafialne do-
żynki. 

- Na razie muszę się wdrożyć. Do-
piero jutro (wtorek -dop. red.) będę 
przejmował obowiązki od poprzed-
niego sołtysa. Na pewno będę kon-
tynuował to, co było zaczęte. Trze-

ba położyć polbruk na placu zabaw. 
Będę też interweniował w sprawie 
drogi, która miała być u nas remon-
towana. Przed nami jednak dożyn-
ki parafialne, i to w tej chwili jest 
najważniejsze- mówi nowy sołtys 
Czermnicy.  

Przed sołtysem jeszcze jed-
no ważne zadanie, a mianowicie 
przeprowadzenie zebrania w spra-
wie podziału funduszu sołeckiego. 
Jak dowiedziała się redakcja DN, 
wówczas uzupełniony ma być rów-
nież skład rady sołeckiej, w której 
obecnie są dwa wakaty. 

Pan Zenon mieszka w Czermni-
cy od 2000 roku. Przeprowadził się 
tutaj z Goleniowa. Jest emerytowa-
nym żołnierzem zawodowym. 

Nam pozostaje życzyć nowemu 
sołtysowi Czermnicy wytrwało-
ści w sprawowaniu tej niełatwej, 
społecznej funkcji. 

MS

Zenon Kołecki, nowy sołtys Czermnicy

Groźna kolizja na skrzyżowaniu ze światłami

Wymusiła pierwszeństwo 
W miniony piątek, ok. godz. 13.00, przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Ko-
ściuszki doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 

Jak  poinformowała nas rzecz-
nik prasowa policji, kierująca 
Chevroletem kobieta, nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu, skręca-
jąc z ulicy Warszawskiej (od stro-
ny kościoła) w ulicę Kościuszki i 
uderzyła w jadącą od strony osie-

dla Bema w kierunku miasta kie-
rującą Oplem. W czasie kolizji 
na skrzyżowaniu działały światła 
drogowe. 

Mimo dość sporych zniszczeń, 
jakim uległy w wyniku zderze-
nia dwa auta, obu kierującym na 

szczęście nic się nie stało. Auta 
trzeba było jednak odholować. 
Całe zdarzenie drogowe zostało 
zakończone mandatem karnym, 
który funkcjonariusze wypisali 
na nazwisko sprawcy zdarzenia, 
czyli kierującej Chevroletem. 

MS

Chwilę po kolizji do jakiej doszło na skrzyżowaniu

Zamiast  pociągiem autobusem 
W związku z remontami torów w województwie zachodniopomorskim, na trzech trasach zostanie 

wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa
Od 4 września obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Rozkład  ze zmianami  publikujemy na  zwyklej stronie informa-

cyjnej .  Tym razem w dniach od 12 września do 12 października  mamy tez pewne utrudnienie: w związku z remontami torów 
w województwie zachodniopomorskim, na trzech trasach zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Jedną z 
tych tras jest odcinek Nowogard –Płoty. Aby przebyć ten odcinek  właśnie w okresie 12 września do 12 października będziemy 
się przesiadać z pociągu na autobus .

Red. 
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Spotkanie w sprawie fermy norek w Wierzbięcinie  

Czy inwestor przekonał mieszkańców?
W minioną niedzielę w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie odbyło się spotkanie mieszkańców tej wsi z inwestorem planującym wybudować w okolicy 
fermę norek. Po spotkaniu trudno ocenić, czy mieszkańcy wsi są za, czy przeciw inwestycji. Odpowiedź na to pytanie z pewnością dadzą konsultacje spo-
łeczne, jakie mają zostać przeprowadzone. 

Zbigniew Piątak omawia szczegóły 
dotyczące fermy norek, jaką zamierza 
wybudować k. Wierzbięcina. 

Nie wszyscy mieszkańcy Wierzbięcina są zachwyceni tym, że w ich sąsiedztwie mo-
że powstać ferma norek. Z sali padały pytania dotyczące niekorzystnego oddziały-
wania takiego zakładu na ludzkie zdrowie

Na zebranie w Wierzbięcinie poza mieszkańcami tej wsi przybyli też pracownicy 
fermy w Maszkowie, którzy opowiadali na czym polega ich praca

Zaczynają „z Bogiem”

Poświęcono tornistry szkolne 
W miniona niedziele podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30 poświęcono  tornistry  
uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej. 

Ks.  proboszcz Grzegorz Le-
gutko  pokropił wodą święconą  i 
słowami modlitwy objął nie tyl-
ko tornistry licznie zgromadzo-

nych uczniów,   ale także odręb-
nie ich  zawartość.  To bardzo po-
bożny zwyczaj i rozważna  prak-
tyka, aby wszystko w życiu zaczy-

nać z Bogiem, od którego pocho-
dzi wszelka mądrość i dobro. 

Red. 
Fot. Robert Leszczyński

 Jak już informowaliśmy, inwe-
stycję zamierza zrealizować  Go-
spodarstwo Rolne Visonex, należą-
ce do Zbigniewa Piątaka. Ta sama 
firma posiada już fermę norek w 
Maszkowie. Zakład, który ma po-
wstać w Wierzbięcinie, będzie po-
dobnej wielkości. 

- Zamierzamy ubiegać się o po-
zwolenie na budowę fermy o wiel-

kości 850 DJP (jednostka przelicze-
niowa inwentarza -dop. red). Za-
kład będzie zlokalizowany przeszło 
1800 metrów od najbliższych zabu-
dowań – poinformował mieszkań-
ców wsi Z. Piątak. 

Co w praktyce oznaczają te licz-
by? Obsada zwierząt na fermie się-
gnie ok. 300 tys. sztuk. Norki „za-
mieszkają” w klatkach umieszczo-
nych w zadaszonych pawilonach. 
Tych powstanie dokładnie 140, a 
każdy będzie miał 150 metrów dłu-
gości. Oprócz tego na terenie zakła-
du wybudowane zostanie zaplecze 
administracyjno-socjalne, budynki 
magazynowe i płyta obornikowa. 
Powstanie również droga dojazdo-
wa do fermy. Inwestor zapowiada, 
ze w zakładzie pracę znajdzie ok. 
80 osób zatrudnionych na umowy 
długoterminowe, plus ok. 50 pra-
cowników sezonowych. 

Z. Piątak przyjechał do Wierz-
bięcina z konkretną propozycją. 
Jak sam stwierdził, nie wybuduje 
zakładu, jeśli ludzie nie będę tego 
chcieli, ale jeśli się zgodzą, „po-
dzieli się z nimi zyskami”. 

-Moją filozofią prowadzenia fir-
my jest budowanie dobrych relacji 

z otoczeniem, w którym lokalizu-
ję swoje inwestycje. Dlatego mam 
konkretną propozycję dla Wierzbię-
cina- mówił Z. Piątak. 

Inwestor zaproponował wsi sze-
reg działań o charakterze sponsor-
skim, w tym chociażby możliwość 
wybudowania boiska ze sztuczną 
nawierzchnią i prowadzenia szkół-
ki piłkarskiej na wzór tej stworzo-
nej w Maszkowie. Jakiś czas temu 
Visonex został też sponsorem klu-
bu tenisistów stołowych trenują-
cych w Wierzbięcinie. 

Nie wszyscy mieszkańcy Wierz-
bięcina, którzy przybyli na nie-
dzielne spotkanie, byli zachwyce-
ni planami biznesmena. Niektórzy 
podważali odległość, jaka ma dzie-
lić fermę od najbliższych zabudo-
wań. -  Przejechałem kilka razy cią-
gnikiem pole i mi wychodzi 800 me-
trów, a nie 1800 metrów- krzyczał 
jeden z mieszkańców wsi. 

Inni martwili się o przykry za-
pach, jaki może towarzyszyć tego 
typu działalności. - Ile razy w ty-
godniu będzie wywożony obornik z 
fermy? I z jaką częstotliwością przez 
naszą wieś będą jeździły samo-
chody dowożące paszę dla norek?- 

brzmiało kolejne pytanie z sali.
Mieszkańcy dopytywali też o 

ucieczki zwierząt. Mieli także oba-
wy o swoje zdrowie – zwłaszcza w 
przypadku dzieci chorujących na 
alergię. 

Przedstawiciele Visonexu za-
pewniali, że ich fermy to nowo-
czesne zakłady. Stwierdzili, że ro-
bią wszystko, aby zminimalizować 
niedogodności, jakie z tytułu dzia-
łalności zakładu może mieć oko-
liczna społeczność. Jak zapewnia-
li, obornik z fermy jest wywożo-
ny tak często jak to możliwe. Po-
dobnie jak w Maszkowie, zakład 

w Wierzbięcinie ma być podwój-
nie ogrodzony. Dodatkowo ferma 
zostanie obsadzona pasem drzew, 
które mają stworzyć zielony bu-
for, całkowicie osłaniając fermę 
od otoczenia. Również zapach nie 
ma stanowić żadnego problemu, 
na co dowodem jest Maszkowo, 
do którego zresztą inwestor za-
prosił mieszkańców Wierzbięci-
na- chętnych na wycieczkę jednak 
nie było. O braku uciążliwego za-
pachu zapewniali sami pracowni-
cy tamtejszej fermy i kilku miesz-
kańców wsi, którzy również przy-
jechali na spotkanie w Wierzbię-
cinie. 

Spotkanie nie miało na celu 
podjęcia jakiejś decyzji, a jedynie 
poinformowanie mieszkańców o 
planach inwestora. Będą oni mo-
gli się wypowiedzieć w sprawie 
zakładu w czasie konsultacji spo-
łecznych, jakie powinny się od-

być zgodnie z przyjętą w zeszłym 
roku przez Radę Miasta uchwałą. 
Oprócz tego do publicznego wglą-
du wystawiony będzie dokument 
o nazwie „raport oddziaływania 
na środowisko”, który jest wyma-
gany przy tak dużych fermach. Do 
niego mieszkańcy również będą 
mogli wnosić ewentualne zastrze-
żenia i wątpliwości. 

Niezależnie od tego, czy osta-
tecznie Wierzbięcin zechce mieć 
na swoim terenie fermę norek, 
warto podkreślić, że po raz pierw-
szy mamy do czynienia z sytu-
acją, gdy inwestor przed podję-

ciem decyzji o budowie spotyka 
się z lokalną społecznością. Mało 
tego, uzależnia realizację inwesty-
cji w tej akurat lokalizacji od tego, 
czy mieszkańcy się na nią zgodzą. 
Jak wielokrotnie pisaliśmy, do tej 
pory taka  praktyka raczej nie była 
bliska innym hodowcom z branży, 
którzy chcieli wybudować, bądź 
już wybudowali swoje fermy. Naj-
nowszym przykładem na to może 
być chociażby ferma  w Sikorkach, 
która budowana jest praktycznie 
przy granicy z wsią. O powsta-
niu zakładu mieszkańcy wsi do-
wiedzieli się dopiero, gdy na pla-
cu budowy ruszyły pierwsze prace 
ziemne. Mimo protestów i braku 
akceptacji ze strony lokalnej spo-
łeczności, inwestor budowę kon-
tynuuje. Podobnie było również 
przed rokiem w Wyszomierzu. 

Marcin Simiński
Ks. Proboszcz G. Legutko święci plecaki uczniów klas 1-3
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Ruszyły obchody okrągłego jubileuszu 

70-lecie Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie
W miniony piątek, 2 września, rozpoczęły się obchody 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Okrą-
gły jubileusz będzie świętowany prawie przez cały wrzesień. 

Obchody rozpoczęło otwarcie 
kiermaszu „Książka za złotówkę” 
tuż obok głównego wejścia do Bi-
blioteki. Przez cały dzień miesz-
kańcy miasta mogli nabyć cie-
kawe pozycje książkowe, zarów-
no nowe, jak i te sprzed lat, za 
kwotę jednego złotego. Chętnych 
nie brakowało. Przez cały dzień 
sprzedano kilkadziesiąt pozycji. 

O godz. 10.00 do Bibliote-
ki przybył pierwszy z kilku go-
ści, którzy mają uświetnić obcho-
dy 70-lecia instytucji, Stanisław 
Heropolitański – jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych polskich 
lektorów. St. Heropolitański czy-
tał fragmenty „Quo vadis” Hen-
ryka Sienkiewicza w ramach akcji 
„Narodowe Czytanie”. Spotkanie 
z właścicielem popularnej barwy 
głosu cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem. Przybyło na nie 
ponad 100 czytelników Biblioteki. 

O godz. 15.00 wręczono nagro-
dy dla najaktywniejszych czytel-
ników Biblioteki. Wyróżnienia 
otrzymali zarówno korzystający z 
działu dla dzieci, dorosłychm jak i 
działu specjalnego – tzw. bibliote-
ki pedagogicznej. Listę wyróżnio-
nych publikujemy przy tekście. 

O godz. 16.00 odbyło się oficjal-
ne, uroczyste otwarcie obchodów 
70 - lecia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie. Najpierw 
dyrektor instytucji, Aneta Wyso-
szyńska, przywitała zaproszonych 
gości w holu. Wśród nich nie za-
brakło nowogardzkich władz sa-

morządowych, przedstawicieli 
powiatu, Kuratorium Oświaty ze 
Szczecina, dyrektorów gminnych 
szkół, placówek zaprzyjaźnionych 
z biblioteką, jak również duchow-

nych. Wśród gości można było 
spotkać także wdowę po Francisz-
ku Wójciku, wieloletnim dyrek-
torze najpierw Powiatowej, a po-
tem Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie, panią Teresę 
Wójcik, która również pracowała 
w naszej bibliotece. Było to w la-
tach 1974 -1992, a więc do czasu, 
gdy zmarł jej mąż. F. Wójcik kie-
rował nowogardzką biblioteką w 
latach 1962-1992. To m.in. dzięki 
jego zabiegom zapadła decyzja o 
budowie gmachu Biblioteki, który 
został oddany do użytku w 1978 

roku i służy do dziś. 
-Na początku była bibliote-

ka jeszcze koło kościoła, przy nie-
istniejącej już ulicy Marii Konop-
nickiej. Był tylko oddział dla do-
rosłych. To mąż chciał koniecznie 
stworzyć oddział dla dzieci. Część 
książek wydzieliliśmy z oddziału 
dla dorosłych, a stopniowo uzupeł-
nialiśmy go o pozycje dla najmłod-
szych. Pamiętam, że przychodzi-
ły tłumy dzieci. Później biblioteka 
została przeniesiona  na ul. Jedno-
ści  Narodowej (dziś 3 Maja, budy-
nek OPS). Dostaliśmy wtedy ładne 
pomieszczenia na dole. Dzieci wte-
dy wszystko czytały. Nie było ksią-
żek, mało się drukowało. Później 
mąż postarał się o nową siedzibę 
biblioteki, w której do dziś mieści 
się ta instytucja - wspomina Tere-
sa Wójcik. 

Podczas piątkowych uroczysto-

ści doszło do niezwykłego spo-
tkania. Otóż pani T. Wójcik po-
znała najstarszą żyjącą bibliote-
karkę Miejskiej Biblioteki w No-
wogardzie, panią Zenobię Biał-
czak.  Pani Zenobia była  kie-
rownikiem tej instytucji w latach 
1952-54, kiedy mieściła się ona 
właśnie przy ul. M. Konopnickiej.  
Opowiedziała nam jak wspomina 
tamte lata. 

- Biblioteka Miejska mieściła się 
przy ul. Marii Konopnickiej. Po-
wiatowa była na dole, a nasza na 
piętrze. Pamiętam, że wtedy znacz-
nie więcej ludzi czytało książki. 
Pamiętam też, że część książek  ka-
zano nam  wycofać z księgozbioru. 
Takie dostawałyśmy zarządzania 
z góry. My jednak trochę kombi-
nowaliśmy (śmiech) i chowaliśmy  
pozycje naszych ulubionych auto-
rów, bo baliśmy się, że już nigdy 
nie będziemy mieli do nich dostępu 
– wspomina dziś prawie 90-letnia 
pani Zenobia Białczak. 

W trakcie piątkowych obcho-
dów wyświetlono pokaz multime-
dialny, prezentując zdjęcia z róż-
nych okresów działania Bibliote-
ki. Goście wysłuchali też dwóch 
krótkich recitali w ogrodzie Bi-
blioteki, w wykonaniu Leny Wit-

kowskiej i Beaty Krzyżanowskiej. 
Obie artystki zaprezentowały za-
równo własne kompozycje, jak i 
utwory znanych bardów.  Na za-
kończenie wszyscy zostali zapro-
szeni na jubileuszowy tort, któ-
ry spożywano w otoczeniu zdjęć 

Lista najaktywniejszych czytelników:
Dział dla Dzieci i Młodzieży
Antolak Lena, Borkowska Aleksandra, Dąbrowska Beata, Gnych Iga, 
Kluszczyńska Aleksandra, Kluszczyński Olaf, Marczuk Agata, Soszka 
Antoni, Soszka Filip, Toruńska Oliwia, Wiatr Marysia, Wichurska Alek-
sandra, Wichurska Oliwia, Woźniak Igor, Wypart Agata. 
Dział dla Dorosłych
Bajdo Władysław, Biniecka Aleksandra, Brzost Anna, Czyżak Adrianna, 
Damas Justyna, Damas Stanisław, Garbacz Jadwiga, Krzywania Marta, 
Rosołowska Henryka, Rosołowska Maria,
Szafranek Żaneta, Wiśniewska Iwona, Witkowska Halina
Dział Zbiorów Specjalnych
Orłowski Grzegorz, Prokopowicz Leon, Tałuć Józef, Tworek-Prokopo-
wicz Katarzyna. 

Źródło: Biblioteka Miejska w Nowogardzie

Dyrektor Biblioteki otrzymuje życzenia i kwiaty od delegacji reprezentującej dy-
rektorów placówek oświatowych w gminie

Teresa Wójcik (od lewej) i Zenobia Białczak

Obecni i emerytowani pracownicy Miejskiej Biblioteki w Nowogardzie

Koncert Leny Witkowskiej w ogrodach Biblioteki Miejskiej
Najaktywniejsi Czytelnicy Miejskiej Biblioteki w Nowogardzie wraz z częścią kadry 
instytucji
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i wycinków prasowych, tworzą-
cych wystawę pt. „Biblioteka 
dawniej i dziś”. 

Wydarzenia, jakie miały miej-
sce w piątek. to oczywiście tylko 
początek mających trwać prak-
tycznie przez cały wrzesień ob-
chodów 70-lecia Biblioteki. Przy 
tekście publikujemy dalsze punk-
ty programu. 

Księgozbiór nowogardzkiej Bi-
blioteki liczy ok. 100 tys. egzem-
plarzy, a na liście zarejestrowa-
nych czytelników widnieją imio-

na i nazwiska 3500 osób plus 
1300 w filiach w Błotnie, Wy-
szomierzu, Wierzbięcinie, Dą-
browie, Strzelewie, Żabowie i na 
osiedlu Bema (dane za 2015 r.). 
Biblioteka posiada również filię 
dla dzieci w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, ul. Ks. 
Józefa Poniatowskiego.

Rocznie ze zbiorów Biblioteki i 
jej filii korzysta ok. 55 tys. użyt-
kowników. 

Marcin Simiński

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

Nazwisko i imię Miejsce pracy

Wysoszyńska Aneta Dyrektor
Mikietko Leonarda Główna księgowa
Antczak Danuta Pracownik obsługi
Lewandowska Alina Pracownik obsługi

Pracownicy merytoryczni

Watral Ewa Dział gromadzenia, udostępniania i 
opracowywania księgozbioru

Afeltowicz Renata Filia w Dąbrowie
Nowak Danuta Filia w Błotnie
Rosa Dominika Filia w Strzelewie
Jankowska Jolanta Filia w Wyszomierzu
Rasowska Katarzyna Filia w Wierzbięcinie

Filia w Żabowie

Matuszewska Danuta Filia Nr 2 – osiedle Bema
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży – Bi-

blioteka główna
Kamińska Ewelina Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Parzybut Wiesława Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

Kowalczyk Beata Dział Pedagogiczny
Fecak Kazimiera Czytelnia dla Dorosłych
Kwiatkowska Elżbieta Wypożyczalnia dla Dorosłych

Piaszczyk Lilla Wypożyczalnia dla Dorosłych
Twarowska Sylwia Dział Zbiorów Specjalnych

Tablo z wizerunkami dyrektorów Biblioteki- pierwsza ekspozycja wystawy "Biblio-
teka dawniej i dziś"

Rok 1976-trwa budowa siedziby Biblioteki Miejskiej

Anna Seniuk z wizytą w  bibliotece
Drugi dzień obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej w Nowogardzie przebiegł pod zna-
kiem wizyty Anny Seniuk – aktorki znanej przede wszystkim z kultowego „Czterdziesto-
latka”. Blisko sto osób najpierw wysłuchało interpretacji „Quo vadis”, a później uczestni-
czyło w niezwykle ciekawej rozmowie.

3 września był dniem Narodowe-
go Czytania „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. W całej Polsce była to 
okazja do spotkania z wieloma zna-
komitymi lektorami. W Nowogar-
dzie dzień ten zbiegł się z obchodami 
70-lecia naszej biblioteki, a gościem 
specjalnym była Anna Seniuk.

Wszystko nieco się opóźniło, po-
nieważ aktorka wcześniej miała tak-
że podobne spotkania w Szczecinie 
i Goleniowie. Po krótkim fragmen-
cie dzieła Sienkiewicza Seniuk opo-
wiadała między innymi o podróżach 

do Włoch i Chin, a także odpowia-
dała na pytania uczestników. Na ko-
niec nie mogło także zabraknąć pa-
miątkowych zdjęć, autografów i pre-
zentów.

Po spotkaniu redakcji „Dziennika 
Nowogardzkiego” również udało się 
chwilę porozmawiać z aktorką:

DN: Spotkaliśmy się przy okazji 
Narodowego Czytania „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Czy jest to 
dla Pani szczególna książka?

AS:Bardzo cenię Henryka Sien-
kiewicza. Cała moja młodość była 

pod znakiem jego twórczości, a póź-
niej, już jako aktorka, brałam udział 
w „Potopie”. Polecam trylogię rów-
nież w wersji filmowej, ale nie zastąpi 
to czytania. Najpierw przeczytajmy, a 
później oglądajmy film.

Czytanie książki stanowiło jed-
nak niewielką część spotkania. 
Więcej było ciekawych opowieści z 
Pani życia.

Z tego co pamiętam, nie by-
łam jeszcze w Nowogardzie. Chcia-
łam oczywiście przeprosić za drob-
ne spóźnienie, ale pędziliśmy tu-
taj, bo wiedziałam, że jest tu wielka 
uroczystość. Państwo bardzo cierpli-
wie czekali i nie mieli mi za złe drob-
nego spóźnienia. Bardzo serdecznie 
mnie przywitali, czym natychmiast 
mnie rozbroili. Spotkanie potoczyło 
się bardzo niezwykłym, prywatnym 
torem – rozmową, opowiadaniami, 
anegdotami. Ja to spotkanie na pew-
no zapamiętam na długo i mam na-
dzieję, że jego uczestnicy również.

Czy możemy liczyć na ponowną 
wizytę w naszym mieście?

Polska jest małym krajem. Są mia-
sta, w których byłam wielokrotnie, 
więc myślę, że jeśli dożyję, to po-
winnam się pojawić na 80-leciu bi-
blioteki.

MP

Grupa mieszkanek Nowogardu pozuje do zdjęcia wspólnie z Anną Seniuk

OGŁOSZENIE
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Reklama

Dożynki w gminie Osina 

Plon, niesiemy plon...
W minioną sobotę, 3 września odbyły się dożynki gminne we wsi Węgorzyce (gm. Osina). Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą Dziękczyn-
ną, która została odprawiona w miejscowym kościółki pw. Jana Pawła II. 

Mszy św., na zaproszenie 
ks. Jerzego Labudy, probosz-
cza parafii Niepokalanego Po-
częcia NMP w Osinie, prze-
wodniczył ks. Krzysztof So-
cha  proboszcz parafii św. Syl-
westra w Strzelewie, która swo-
im zasięgiem obejmuje rów-
nież kilka miejscowości na te-
renie gminy Osina. Po Mszy 
św. przed kościołem uformo-
wał się korowód dożynkowy, 
na czele ze starostwami tego-

rocznego święta plonów, któ-
ry w rytm muzyki Kapeli Ry-
cha i asyście terenowych wo-
zów, przeszedł na boisko spor-
towe. Tam wszystkich dożyn-
kowych biesiadników powitał 
wójt gminy Krzysztof Szwedo. 
Wójt wspomniał o trudnym dla 
rolników sezonie. Najpierw su-
cha zima, a później mokre lato, 
spowodowały, że straty na po-
lach są duże, a i same żniwa 
były kilka razy przerywane z 

powodu dużych opadów desz-
czu. Po przemówieniu K. Szwe-
do przyjął od starostów doży-
nek chleb wypieczony z ziaren 
zbóż zebranych na terenie gmi-
ny, by później podzielić się nim 
z przybyłymi na uroczystość 
gośćmi. 

W tej części oficjalnej cere-
monii dożynkowej dokonano 
również oceny dożynkowych 
wieńców. Tytuł najładniejszego 
wieńca przypadł sołectwu Ko-
ściuszki. Wieś ta przygotowała 
rzeczywiście nietypową kom-
pozycję, w kształcie pięknego 
pawia. II miejsce zajął wieniec 
przygotowany przez miesz-
kańców Osiny, a III kompozy-
cja upleciona przez Węgorzy-
ce - gospodarzy tegorocznego 
święta plonów w gminie Osi-
na. Ponadto wyróżniono rów-
nież dwie osoby, które szcze-
gólnie zasłużyły się w przygo-
towaniach do dożynek i zadba-
ły o przystrojenie posesji. To 
panowie: Jan Szurgot i Leszek 
Witek, którzy otrzymali nagro-
dy i upominki od starosty po-

wiatu goleniowskiego i przed-
stawiciela ARIMR. 

Po tej oficjalnej części nie po-
zostało nic innego jak tylko za-
bawa do białego rana w rytmie 
muzyki. Z tym problemu nie 
było, co zapewniło kilka zespo-
łów, w tym gwiazda znana mi-

łośnikom nurtu disco-polo ze-
spół Diley. Publiczności z pew-
nością na długo pozostanie też 
występ zespołu Specyficzni, 
stworzony przez muzyków z 
pobliskiego Goleniowa. 

MS

Mszę św. dziękczynną za plony odprawili ks. Jerzy Labuda, proboszcz parafii w Osi-
nie i ks. Krzysztof Socha, proboszcz parafii w Strzelewie

Na czele korowodu dożynkowego starostowie gminnych dożynek w Węgorzycach 
Małgorzta Jasek z Kościuszek i Piotr Wawreńczuk z Redła
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Knaga nadal nie kończy sezonu

Kolejne regaty na naszym jeziorze 
W sobotę 3 września, Klub Żeglarski „KNAGA”  zorganizował na jeziorze Nowogardzkim kolejne regaty żeglarskie. Rozegrano dwa wyścigi: w klasie 
„OPTYMIST” (dla dzieci i młodzieży) oraz w klasie „OPEN”, w której wystartowali wszyscy chętni na dowolnych jednostkach.    

Regaty odbyły się w dwóch ka-
tegoriach „Optymist” i „Open”. 
Oba wyścigi odbyły się przy dość 
zmiennych warunkach atmosfe-

rycznych. Chociaż było słonecz-
nie i ciepło, to wiał silny, chwilami 
porywisty wiatr. Z tego powodu 
trzeba było nawet opóźnić strat 

w klasie „Optymist”. Ostatecznie 
jednak udało się rozegrać zawo-
dy, chociaż zdarzały się wywrot-
ki. O wielkim pechu może mówić 
Aleksandra Bąk, której żaglówka 
chwilę przed startem się wywró-
ciła i nabrała sporo wody. Nie-
stety zawodniczka nie mogła już 
kontynuować wyścigu w i musiała 
poczekać na start w klasie „Open”. 
Tam już wiatr jej sprzyjał i dopły-
nęła do mety na dobrej, szóstej 
pozycji. 

Na zwycięzcę klasy „Optymist” 
czekał piękny puchar, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątko-
we statuetki i drobne upominki. 
Przy tej okazji młodym adeptom 
żeglarstwa zostały wręczone mło-
dzieżowe legitymacje członkow-
skie KŻ „KNAGA”. Natomiast w  
klasie „OPEN”  zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc zostali uhono-
rowani pięknymi pucharami. Wy-
niki podajemy poniżej. 

Puchary i statuetki ufundowa-
ła Agencja Reklamowa „Dorado” 
prowadzona przez  Grzegorza Ko-
walczyka z Nowogardu, o drobne 
upominki ufundował KŻ „KNA-
GA”.

Resztę sobotniego popołudnia 

wszyscy uczestnicy regat wraz z 
rodzinami i znajomymi spędzili 
przy wspólnym grillowaniu. 

Regaty o puchar firmy „Dora-
do”, podobnie jak o puchary Ca-
ritas przy parafii pw. WNMP 
w Nowogardzie czy Dzienni-

ka Nowogardzkiego, które odby-
ły się już wcześniej, mają być na 
stałe wpisane w harmonogram za-
wodów organizowanych przez KŻ 
„KNAGA”. 

MS 

Zwycięzcy regat w klasie open, wraz ze sponsorem pucharów

Uczestnicy regat w klasie optymist.

Kolejny raz nowogardzkie jezioro ożyło dzięki młodym żeglarzom

Wyniki regat klasy „OPTYMIST” 
1. Kajetan Kaska (Szczecin), 2. Marek Szczepankowski (Nowo-

gard), 3. Karol Jankowski (Długołęka), 4. Adam Sokołowski, 5. Mi-
kołaj Simiński, 6. Dawid Werner (wszyscy Nowogard). 

Wyniki regat klasy „OPEN” 
1. Aleksandra i Dariusz Zawal, 2.Kajetan Kaska, 3. Piotr Filipiak, 

4. Agnieszka Obracianko i Natalia Centał, 5. Marek Szczepankow-
ski, 6. Aleksandra Bąk, 7. Dawid Werner, 8. Konrad Łachmanowicz.

Dożynki w gminie Osina 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Wójt gminy Osina, Krzysztof Szwedo częstuje dożynkowym chlebem- taka naka-
zuje tradycja

W taneczny nastrój dożynkowych biesiadników wprowadziła Kapela Rycha z NowogarduProsto z prawdziwej kuchni polowej podawano gorący bigos lub grochówkę

Nie ma dożynek bez domowych wypieków, tak było i w Węgorzycach. Chętnych na 
zakup pysznych smakołyków nie brakowało

OGŁOSZENIE
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Po ciężkim boju wygrali rzutem na taśmę

Niezastąpiony 
 Rafał Listkiewicz!
W sobotę (3 września) o godzinie 16:00 na stadionie w Nowogardzie drużyna Pomorzani-
na podejmowała inny Pomorzanin- ten z Krąpiela. Mecz był wyrównany i zacięty do ostat-
nich sekund i zbrakło niewiele, aby gospodarze stracili punkty. Na szczęście trener Zbi-
gniew Gumienny ma w składzie Rafała Listkiewicza, który nawet w beznadziejnych sytu-
acjach potrafi rozstrzygnąć losy meczu.  

Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Krąpiel 2:1 (0:0)
Gole: Dawid Kurek, Rafał Listkiewicz
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski (c) , Damian Kosior, Maciej 

Grzejszczak (Konrad Adamek), Maciej Dobrowolski – Adam Mańka (Paweł Kró-
lik), Gracjan Wnuczyński, Kamil Lewandowski (Dawid Kurek), Fernando Maia 

Batista (Patryk Marcinkowski), Dominik Wawrzyniak – Rafał Listkiewicz.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
4. kolejka: 
Ehrle Dobra Szczecińska – Flota Świnoujście 1:5
Iskierka Szczecin – Odrzanka Radziszewo  0:0
Tanowia Tanowo – Mewa Resko   2:3
Sparta Gryfice – Orzeł Łożnica   3:2
Sarmata Dobra – Zootechnik Kołbacz  4:1
Błękitni Trzygłów – Promień Mosty  2:1
Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Krąpiel 2:1
Wicher Brojce – Masovia Maszewo  4:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 4 12 20 2 4 0 0
2 Wicher Brojce 4 10 13 7 3 1 0
3 Masovia Maszewo 4 9 16 9 3 0 1
4 Błękitni Trzygłów 4 9 11 5 3 0 1
5 Pomorzanin Nowogard 4 9 9 8 3 0 1
6 Iskierka Szczecin 4 8 13 2 2 2 0
7 Mewa Resko 4 6 7 8 2 0 2
8 Tanowia Tanowo 4 6 9 11 2 0 2
9 Sarmata Dobra 4 5 7 5 1 2 1
10 Orzeł Łożnica 4 4 9 13 1 1 2
11 Pomorzanin Krąpiel 4 3 4 8 1 0 3
12 Promień Mosty 4 3 7 18 1 0 3
13 Sparta Gryfice 4 3 3 10 1 0 3
14 Ehrle Dobra Szczecińska 4 2 6 13 0 2 2
15 Odrzanka Radziszewo 4 1 6 12 0 1 3
16 Zootechnik Kołbacz 4 1 5 14 0 1 3Pomorzanin z dużym ani-

muszem rozpoczął ten mecz i 
pierwsze minuty przypomina-
ły pojedynek z Kołbaczem. Nie-
wiele brakowało, aby i tym ra-
zem od mocnego uderzenia 
rozpoczęli miejscowi, tym ra-
zem zabrakło jednak nieco 
szczęścia. Najgroźniejszą sytu-
ację miał Damian Kosior, któ-
ry po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego uderzył głową, ale pił-
ka zatrzymała się na poprzecz-
ce. Następnie Fernando nie tra-
fił do bramki z 5 metrów. Z cza-
sem rywale zaczęli lepiej grać 
w środku boiska i choć nie kre-
owali sobie zbyt wielu okazji, to 
jednak umiejętnie przeszkadza-
li w tym samym Pomorzanino-
wi. Mimo kilku sytuacji dla go-
spodarzy, pierwsza część meczu 
zakończyła się bezbramkowym 

remisem. Trener Zbigniew Gu-
mienny szybko zareagował na 
niemoc strzelecką Pomorzani-
na i dokonał dwóch zmian. W 
miejsce Kamila Lewandowskie-
go i Adama Mańki weszli Da-
wid Kurek i Paweł Królik. Tym 
samym trener nowogardzian za-
brał swojej drużynie sporo cen-
tymetrów, ale w zamian dołożył 
dużo więcej szybkości. Taka de-
cyzja szybko przyniosła pierw-
sze efekty. Pomorzanin konstru-
ował akcję na lewej stronie bo-
iska, po wymianie kilku podań 
futbolówka powędrowała na 
prawe skrzydło do Dawida Kur-
ka, który „ściął” nieco na wprost 
bramki i precyzyjnie uderzył 
z okolic szesnastki, nie dając 
szans bramkarzowi rywali. Nie-
stety, Pomorzanin po strzele-
niu gola ponownie się cofnął, 

pozwalając rywalom spokojnie 
rozgrywać piłkę. To w końcu 
przyniosło gościom bramkę wy-
równującą. Jeden z zawodników 
z Krąpiela, mając sporo miejsca, 
uderzył w pełnym biegu z około 
30 metrów, pokonując Micha-
ła Piątkowskiego. Nowogardzia-
nie po wysokiej porażce z Flo-
tą mieli szybko się odbudować 
w meczu ze słabym Pomorza-
ninem Krąpiel, a tu zanosiło się 
na stratę punktów… Pewnie tak 
by się stało i mecz zakończyłby 
się remisem, gdyby nie fakt, że 
w składzie Pomorzanina znaj-
duje się Rafał Listkiewicz. W 
90. minucie meczu faulowany 
dosłownie na linii pola karne-
go był Gracjan Wnuczyński. Pił-
kę na 16. metrze, nieco z prawej 

strony od środka pola karnego, 
ustawił sobie Rafał Listkiewicz, 
który już niejednokrotnie udo-
wadniał, że potrafi zdobywać 
gole z rzutów wolnych. Nie ina-
czej było teraz. Listkiewicz po-
słał piłkę nad murem, a ta wpa-
dła w krótki róg bramki gości. 
Tym samym Rafał Listkiewicz 
strzelił swoją czwartą bramkę, w 
czwartym meczu tej rundy i za-
pewnił nowogardzianom kolej-
ne trzy punkty. W ligowej tabe-
li na czele pozostaje Flota, która 
tym razem wygrała z Erhle Do-
bra Szczecińska 5:1 i jest jedy-
nym niepokonanym zespołem, 
gdyż pierwszą porażkę zaliczy-
ła Masovia Maszewo, przegry-
wając w Brojcach 2:4. 

KR

Rafał Listkiewicz po pięknym strzale 
z rzutu wolnego, w ostatniej minucie 
meczu uratował dla swojej drużyny 3 
punkty

Maraton Liczyrzepa 2016 

Wygrana Małgorzaty Kubickiej
W sobotę (3 września) w Karpaczu odbył się maraton Liczyrzepa 2016, wchodzący w skład Pucharu Polski w Supermaratonach. W wyścigu górskim wy-
startowała Małgorzata Kubicka, która rywalizowała na dystansie 164,20 km (Giga). Nowogardzianka wygrała w swojej kategorii oraz zajęła 2. miejsce w 
Open Kobiet, dzięki czemu umocniła się na podium klasyfikacji generalnej. W Karpaczu na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii stanął rów-
nież Janusz Pietruszewski.

Trasa Giga maratonu Liczyrze-
pa liczyła 164,20 km. Start nastą-
pił z parkingu przy Dworze Liczy-
rzepy. W sumie w Karpaczu wal-
czyło 337 kolarzy, pośród któ-
rych wystąpiła grupa 33 kobiet. 
Oprócz Małgorzaty Kubickiej w 
Karpaczu ścigał się również Ja-
nusz Pietruszewski. Reprezen-
tantka Nowogardu- Małgorza-
ta Kubicka rywalizowała w kate-
gorii K4. Dystans 164,20 km po-
konała w czasie 08:00:12, osią-
gając przy tym średnią prędkość 
20,49 km/h. Dzięki temu nowo-
gardzianka zwyciężyła w swojej 
kategorii oraz zajęła 2. miejsce w 
Open Kobiet. Zwyciężczyni tego 
dystansu, mieszkanka Wrocła-
wia – Agnieszka Feherpataky, po-
konała linię mety o niespełna 36 

minut szybciej, z kolei trzecia na 
podium klasyfikacji kobiet Anna 
Kruczkowska z Trzebiatowa prze-
grała z Małgorzatą Kubicką o 8 
minut. Dzięki kolejnym udanym 
startom, Małgorzata Kubicka 
umacnia się na podium w klasy-
fikacji generalnej Pucharu Polski. 
Uwzględniając punkty zdobyte na 
wszystkich dystansach, na któ-
rych startowała nasza reprezen-
tantka, kolarka z Nowogardu jest 
liderką kategorii K4 oraz zajmu-
je 3. pozycję w Open Kobiet. Do 
końca rywalizacji pozostały już 
tylko starty w Gryficach (10 wrze-
śnia) oraz  w Świnoujściu, gdzie 
17 września odbędzie się wielki fi-
nał, zakończony dekoracją w po-
szczególnych klasyfikacjach całe-
go sezonu. 

Na podium w Karpaczu sta-
nął również Janusz Pietruszew-
ski, który rywalizował na dystan-
sie Mini, liczącym 82 km. Kolarz 
z Nowogardu wystartował w ka-
tegorii M6 rowery inne. Repre-
zentant Nowogardu pokonał tra-
sę maratonu w czasie 02:54:52, 
osiągając średnią prędkość 28,13 
km/h. Czas ten uplasował kola-
rza LKK Nowogard na 1. miejscu 
w kategorii M6 oraz na 91. miej-
scu w Open Mężczyzn. Dodajmy, 
że po ośmiu startach na dystansie 
Mini Janusz Pietruszewski jest li-
derem klasyfikacji generalnej Pu-
charu Polski w kategorii M6, na-
tomiast w Open Mężczyzn plasu-
je się na 13. pozycji. 

KR

Małgorzata Kubicka w Karpaczu stanęła na najwyższym stopniu podium w swojej 
kategorii wiekowej
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2016/2017
1 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica  rozpoczęli nowy rok szkolny. 

W uroczystości wzięli udział 
nauczyciele, uczniowie oraz za-
proszeni goście – Starosta Powia-
tu Goleniowskiego, Przewodni-
cząca Rady Rodziców Pani Zofia 
Przybyszewska  oraz proboszcz 
parafii pod wezwaniem świętego 
Rafała Kalinowskiego ksiądz Ka-
zimierz Łukjaniuk. Podczas ape-
lu powitaliśmy nowego dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica, 
którym został Pan Jarosław Chu-
dyk – nowemu dyrektorowi ży-
czymy satysfakcji z wykonywa-
nej pracy oraz wielu sukcesów za-

...podczas apelu 

 Poczet sztandarowy 

wodowych.  W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole rozpoczęli 
uczniowie 7 klas pierwszych: 

Klasa I E – wychowawca Pani Monika Sobolewska
Klasa I M/K – wychowawca Pani Katarzyna Kijana 
Klasa I THO/I TH  – wychowawca Pani Patrycja Sierżant 
Klasa I TI/I TE  – wychowawca Pani Anna Pikuła-Bielska 
Klasa I TPS – wychowawca Pan Andrzej Osuchowski 
Klasa I TŻ – wychowawca Pani Beata Woźnica-Stanisławek 
Klasa  I TL – wychowawca Pani Grażyna Wawrzyniak 

 Wszystkim uczniom życzymy samych piątek a nauczycielom 
zdolnych i pracowitych uczniów!

Zaproszeni goście
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I DO OBSŁUGI KOMPUTERA

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
 Dnia 17 września 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDOSzczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

OGŁOSZENIE

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Sprzedam 
nieruchomość 

w Nowogardzie budynek 
warsztatowy 580 m2, 
działka pow. 1,0ha. 

601 961 076

Zatrudnię 
sprzedawcę. 
579 108 697

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

APTEKA NOWA FARMACJA
zatrudni 

kierownika, magistra i technika farmacji. 
Prosimy o przesłanie aplikacji na 

maila nowogard.nowafarmacja@gmail.com.
 Tel. 794 075 647

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
Atrakcyjne zarobki,

 601 085 199

Poszukuje opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat 
Praca ok. 8 km. 
Od Nowogardu

 696 446 744

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Dyrektor Centrum Kultury w Resku
ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi – wzmocnienie stropu wraz z przemuro-
waniem ściany budynku Centrum Kultury 

I. Zamawiający:
Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko, tel. 91 39 513 38
II. Tryb zamówienia:
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP” – art. 4 ust. 8 Ustawy PZP oraz w sprawach 
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. Przedmiot zamówienia – zamówienie obejmuje wykonanie usługi:
- naprawa uszkodzeń stropu DZ-3 (obmiar 20,03 mkw.) i głowicy słupa (obmiar 6,4 mkw.): wykonanie 

większych odkrywek z materiałów okładzinowych, oczyścić i wyrównać powierzchnię stropu w miejscach 
występowania rys, oczyścić sprężonym powietrzem a następnie wypełnić spękania naprawczymi zaprawami 
polimerowymi do betonu w celu zespolenia oddzielonych rysami elementów stropu (uwzględnić naprawę 
pęknięcia u podstawy słupa na piętrze). Po wypełnieniu zaprawami naprawczymi na stropie należy zasto-
sować klejone maty z włókien węglowych ułożonych na kierunku spękań zakładkami o szerokości 1 metra.

- przemurowanie ściany dzielącej pomieszczenie warsztatowe z pomieszczeniem sceny: rozebranie ścia-
ny wewnętrznej działowej o powierzchni 14,69 mkw. wraz z demontażem drzwi metalowych wraz z oścież-
nicą o wymiarach 1,25 m x 2,2 m; wykonanie nowej ściany działowej z bloczków z betonu komórkowego o 
gr. 12 cm wraz ze zbrojeniem (obmiar 14,69 mkw.); wykonanie w ścianie otworów na drzwi techniczne wraz 
z ułożeniem nadproży; montaż drzwi technicznych o wymiarach 100 x200 cm; położenie na wymurowa-
nej ścianie tynków gipsowych wraz z gruntowaniem oraz dwukrotnym  malowaniem farbami emulsyjnymi.

 - wykonanie stopni schodowych pomiędzy pomieszczeniami warsztatowym a sceną: schody wewnętrzne 
betonowe na gotowym podłożu B20 o obmiarze 1,5 x 0,16 x 0,6 + 1,5 x 0,16 x 0,3 = 0,216 msz.

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w obiekcie w obecności dyrektora po uprzednim uzgodnieniu ter-
min.

IV. Termin realizacji zamówienia: od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
V. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko,
VI. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do 23.09.2016 r. do godz. 15:00 w gabinecie Dy-

rektora Centrum Kultury w Resku.
VII. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-

ści gospodarcze
c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.
d) oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ogra-

niczeń
VIII. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni. Pierwszy dzień jest dniem składania ofert.
IX. Kryterium oceny oferty: 100% cena – zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaofe-

ruje najniższą cenę.
X. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie bezusterkowego proto-

kołu odbioru po wykonaniu przedmiotu zamówienia, jedną fakturą (nie przewiduje się faktur częścio-
wych).

XI. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy oraz na 
stronie internetowej zamawiającego http://centrumkulturyresko.bipstrona.pl/ w dniu 02.09.2016 r.

XII. Osoba upoważniona do kontaktów: 
Dyrektor Jolanta Furman, tel. 91 39 51 338
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

•	 Posiadłość położona na 0,5 ha 
działce (dom, hala produkcyj-
na, stajnia) w Boninie gm. Ło-
bez. Atrakcyjna cena. Kon-
takt: agata780220@gmail.com, 
00447503160755

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja, dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we z garażem w Nowogardzie. 
Tanio. 600 177 163

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta.  697 999 578

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

•	 Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 66 25 68 916

•	 Sprzedam lub wynajmę kawaler-
kę o pow. 29m2. Pilnie. Tel. 791 
55 88 39, 690 004 368

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
lub zamienie na trzy. 691 206 454

•	 Sprzedam ogródek działkowy na 
Osiedlu Bema. Tel. 513 236 499

•	 Sprzedam biuro 44 m kw. (dwa 
pomieszczenia, korytarz) plus 
toaleta w budynku ul. Boh. 
Warszawy 34 II piętro (dawny 
G.S.) cena za m kw. 2200 zł tel. 
604183160

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we.Tel.517 503 673

•	 Do wynajęcia mieszkanie / mile 
widziana Firma wystawiamy f-ry 
VAT. Tel.603 705 670, 693 344 694.

•	 Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie.tel.697 434 177.

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 po-
kojowe,pow.77, 20 m2, parter. 
Tel.519 833 074.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we, po kapitalnym remoncie - 
jak nowe. Tel.721 157 443.

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy Asnyka. Tel. 884 000 435.

•	 Do wynajęcia domek jednoro-
dzinny. Tel. 607 289 286.

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe 
do II piętra.Tel. 663 695 260, 531 
844 996.

•	 Kupię kawalerkę.Tel. 531 844 996.
•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z gara-

żem w Nowogardzie.Tel. 608 853 
710.

•	 SPRZEDAM mieszkanie 3 poko-
jowe w Krzemiennej.Tel. 721 402 
325.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w bloku 
- Grzęzno, I piętro 53,61 m , 2 po-
koje.Cena do uzgodnienia. Tel. 
600 695 151

•	 Garaż do wynajęcia ul: ogrodowa 
1.Tel.882182143.

•	 SPRZEDAM- mieszkanie 2 poko-
jowe.Tel.668151516,608626696.

•	 Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe ul;Armii Krajowej.
Tel.697720406.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w cen-
trum Nowogardu , trzy pokojo-
we, III piętro, ul: Bankowa.

•	 Tel.785028118.
•	 Emeryt lat 67 samotny poszuku-

je pokoju w mieście lub na wsi.
Tel.669443486.

•	 ½ domu w Grabinie k. Nowogar-
du – wynajmę. Tel. 513 561 195

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29m2 w budynku czteroro-
dzinnym w Nowogardzie. Bez 
pośredników. 664 457 879, 517 
932 281

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 
arów w Nowogardzie (część za-
chodnia). 606 891 535

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pok., 
czynsz 540 zł. 609 757 444

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. Tel. 507 045 404

•	 Wynajmę mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 4 pokoje. 500 zł + 
czynsz+ media. 785 242 022

•	 Wynajmę garaż Wileńska. 91 39 
20 086

•	 Sprzedam górę domu dwurodzin-
nego 100m2, garaż + podwórko. 
603 079 044

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na dzia-
łalność gospodarczą. 604 950 879

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam autko bez prawa jazdy 
AIXMAN – 1999r., 4kw. Cena do 
uzgodnienia. 693 985 698

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Kupię Golfa 3. Może być 
do remontu. 600 811 404 
Sprzedam szybę przednią do Ford 
Mondeo rok produkcji 1998. 693 
344 667 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. Tel. 668 15 15 16 , 608 626 
696

ROLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach . 782 
036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Usługi koszenia BIZONEM + 
sieczkarnia. Tel. 782 490 930

•	 Sprzedam pług obracany trzyski-
bowy do C-360. Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Maliny sprzedam. 502 853 573 
•	 Sprzedam kozy, owce i cielaki. 

Tel. 603 541 286
•	 Sorzedam kury – nioski 1 rok. Ta-

nio. 724 049 451
•	 Sprzedam 4 skiby Kewerland. 

Cena 2800 zł do uzgodnienia. Tel. 
724 049 451

•	 Sprzedam prosiaki. 725 806 787
•	 Kupię krajzegę 3 gazową i małą 

bronę. 508 211 575
•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi z 

możliwością dowozu. 726 977 283
•	 Sprzedam prosiaki sztuk 11. 781 

900 122 
•	 Sprzedam ciągnik C-360, stan 

idealny, małą krajzegę na 230 V. 
696 807 922\

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838

 USŁUGI

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 

653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-

cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwe-
gia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

•	 DACHY, OCIEPLENIA. 660 879 
108

•	 CZYSZCZENIE –TAPICER-
KI W DOMU I SAMOCHO-
D Z I E . R O M T E X . T A N I O . 
Tel.668151516.

•	 T R A N S P O R T - P R Z E P R O -
WADZKI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańcza-
nie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnia-
nie ziemi, koszenie trawy i ży-
wopłotu , i innbe prace ogrodo-
we. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę me-
dycyny szkolnej. Tel. 600 931 014 

•	 Zatrudnimy pracownika biuro-
wego - znajomość podstaw księ-
gowości mile widziana tel. 91 39 
25 275

•	 Poszukuje do opieki nad osobą 
starszą, schorowaną. 667 86 00 80 

•	 Przyjmę do pracy opiekun-
kę na weekendy /do pana/.
Tel.724348596.

•	 Zatrudnię montażystę stolarki 
okiennej. Tel. 501 228 114

•	 Zatrudnię murarzy i pomocników.
Tel.508290657.

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Atrakcyjne zarobki.
Tel:601085199.

•	 Zatrudnię pracownika na Fermę 
drobiu. Dobre warunki płacowe i 
mieszkaniowe. Tel.511731352.

•	 Poszukuję opiekunki do dziecka / 
Zaprowadzanie i przyprowadza-
nie 7 latka ze szkoły Nr 1 w No-
wogardzie./Tel ; 667255188.

•	 Przyjme pracownika na staż do 
produkcji okien. 695 100 700

•	 Przyjmę od zaraz kasjera do skle-
pu „Lewiatan” przy ul. 5 Marca 
13. 502 735 901

•	 Poszukuje Pani do opieki nad 
starszą osobą. 783 559 556 

•	 Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy przy produkcji mebli kuchen-
nych, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 696 034 712 

•	 Zatrudnię pracownika do nale-
wania paliwa klientom. 693 521 
211 

•	 Zatrudnię stolarza i pomocników 
(z przyuczeniem) do zakładu sto-
larskiego. 503 084 687 

•	 Zlecę zabudowę tarasu 100 m2. 
693 344 667 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 602 
690 897

•	 Firma rolnicza zatrudni księgo-
wą z doświadczeniem branżo-
wym. 511 731 352

•	 Przyjmę pracownika fizycznego 
na fermę drobiu. 511 731 352 

•	 Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

INNE

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Oddam w dobre ręce dwumie-
sięczne kotki. 607 545 533

•	 Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam drzewo opałowe olchę 
grubą. 607 580 172 

•	 Sprzedam pszczoły, leżak wielko-
polski. Tel. 783 279 187

•	 Sprzedam szafę narożną, regał, 
komodę, fotel rozkładany jedno-
osobowy. Tel. 607 994 804 

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka le-
śna najniższe ceny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Transport gratis. 721 668 245 

•	 Sprzedam pianino Białoruś, Cena 
700 zł. 600 626 268 

•	 Drewno opałowe. Tel. 506 232 
860

•	 Sprzedam Laptop TOSHIBA SA-
TELITE A 135-S7406, 320 GB + 
dodatki. Tel. 501151723

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży 
wybór drzew owocowych z owo-
cami. Tuje – szmaragd 0,70 cm. 
po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Tanio sprzedam akwaria : 80 l, 
100 l, 150 l bez osprzętu oraz kot-
niki 10 l i 15 l. Tel. 501 937 542 

•	 Sprzedam facalię i miód. 793 006 
469 

•	 Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. Obrzyny, odpady tar-
taczne suche i mokre pocięte w 
kawałki. Konkurencyjne ceny. Tel. 
691 258 833

•	
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR	LOKALNY	-	NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejWarsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 
zatrudnią pracownika na pełen etat, 

w charakterze rehabilitanta, fizjoterapeuty.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 

91 39 25 262 lub 695 426 044

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

poszukują firmy transportowej 
do przewożenia osób – uczestników placówki. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
91 39 25 262 lub 695 426 044
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Reklama

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Takiego początku chyba nikt się nie spodziewał!

„Pomorzanki” gromią Victorię 
W sobotę (3 września) o godzinie 12:00, w Sianowie piłkarki Pomorzanina zainaugurowa-
ły rozgrywki w III Lidze. Rywalki, drużyna Victorii, przez problemy finansowe zostały zde-
gradowane z I Ligi i miały być głównymi kandydatkami do awansu, oczywiście obok „Pomo-
rzanek”. To jednak nic wobec podopiecznych Pawła Błaszczyka, które ostatni raz przegrały 
w październiku 2015 roku. Pomorzanin pojechał do Sianowa w okrojonym składzie … i wy-
grał 6:0.  

Victoria Sianów – Pomorzanin Nowogard 0:6 (0:2)
Gole: Katarzyna Piotrowska x2, Aleksandra Mościńska, Julia Górniacka, 

Karolina Kowalczuk, Oliwia Czerewacz
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Weroni-

ka Godziszewska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska (c) , Małgorzata La-
buda (Oliwia Czerewacz), Klaudia Korgiel, Aleksandra Mościńska – Weroni-
ka Rzeplińska, Julia Górniacka.

III Liga Kobiet 2016/2017
1. kolejka:
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  2:2
Kotwica Kołobrzeg – Energetyk Gryfino  5:0
Błękitni II Stargard – Hattrick Kołobrzeg  10:0
Victoria Sianów – Pomorzanin Nowogard  0:6
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje  1:9

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Błękitni II Stargard 1 3 10 0 1 0 0
2 Fala Międzyzdroje 1 3 9 1 1 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 1 3 6 0 1 0 0
4 AP Kotwica Kołobrzeg 1 3 5 0 1 0 0
5 Vielgovia Szczecin 1 1 2 2 0 1 0
6 Zalew Stepnica 1 1 2 2 0 1 0
7 Energetyk Gryfino 1 0 0 5 0 0 1
8 Victoria Sianów 1 0 0 6 0 0 1
9 Olimpia III Szczecin 1 0 1 9 0 0 1
10 Hattrick Kołobrzeg 1 0 0 10 0 0 1

Drużyna Pomorzanina jechała do 
Sianowa z kadrą jedynie 12 piłkarek. 
Powodem były zarówno kontuzje, 
jak i liczne absencje w składzie, któ-
re były usprawiedliwione (powro-
ty z wakacji itp.). Taka sytuacja nie 
mogła napawać optymizmem. Tym 
bardziej, że Victoria to najprawdo-
podobniej główny rywal „Pomorza-
nek” w walce o awans. Już w 7. mi-
nucie gospodynie powinny prowa-
dzić 1:0, jednak w sytuacji sam na 
sam piękną interwencją popisała się 
Anita Piotrowska. Po kolejnych ak-
cjach rywalek wreszcie do głosu za-
częły dochodzić piłkarki z Nowogar-
du. Przy pierwszym golu to właśnie 
nowogardziankom sprzyjało szczę-
ście. Katarzyna Piotrowska próbo-
wała dośrodkować piłkę w pole kar-
ne, jednak z tej centry wyszedł strzał, 
który wpadł za „kołnierz” bramkar-
ce miejscowych. Jeszcze przed prze-
rwą nowogardzianki podwyższyły 
wynik. Po rzucie rożnym głową na 
bramkę uderzyła Karolina Kowal-
czuk, piłka nieuchronnie zmierza-
ła do siatki rywalek, lecz została za-
trzymana ręką przez zawodniczkę z 

pola. Decyzja mogła być jedna – rzut 
karny, który pewnym strzałem na 
gola zamieniła Katarzyna Piotrow-
ska. Do przerwy podopieczne Paw-
ła Błaszczyka prowadziły dwoma 
bramkami, a po powrocie z szatni 
ponownie udowodniły, że w drugich 
częściach gry są jeszcze groźniejsze. 
Aleksandra Mościńska ładnie po-
walczyła przy polu karnym rywalek, 
które zmusiła do błędu. Odebrała im 
futbolówkę, po czym uderzyła obok 
bezradnej bramkarki, podwyższając 
na 3:0. Kolejne dwa trafienia to pięk-
ne gole autorstwa Julii Górniackiej i 
Karoliny Kowalczuk. Katarzyna Pio-
trowska idealnie zagrała prostopa-
dle do Julii Górniackiej, która bę-
dąc sam na sam z bramkarką ze sto-
ickim spokojem podcięła futbolów-
kę, lobując tym samym bramkar-
kę miejscowych. Piąte trafienie to z 
kolei bezpośredni strzał z rzutu roż-
nego w wykonaniu Karoliny Kowal-
czuk, która co ciekawe strzeliła tego 
gola po wkręceniu piłki przy krót-
kim słupku. Kropkę nad „i” postawi-
ła wprowadzona w drugiej połowie 
Oliwia Czerewacz, która uprzedzi-

ła bramkarkę wybiegającą do piłki i 
strzeliła gola do pustej bramki. Lep-
szej inauguracji nie można było so-
bie wymarzyć i wierzymy, że jest to 
początek wspaniałego sezonu, który 
w myśl powiedzenia „do trzech razy 
sztuka”, tym razem da „Pomorzan-
kom” upragniony awans. Awans, na 
który zresztą ten zespół zdecydowa-
nie zasługuje. Wystarczy spojrzeć na 
ostatnie dokonania drużyny prowa-
dzonej przez Pawła Błaszczyka. 14 
października 2015 roku Pomorza-
nin przegrał w Wałczu z tamtejszym 
Orłem 1:3. Nie będziemy wracać do 
okoliczności tej porażki i stronni-
czego sędziowania, skupmy się na 
tym co wydarzyłao się po tej poraż-
ce. Pomorzanin od tamtej pory jesz-
cze nie przegrał, mało tego – nie 
stracił jeszcze punktu! Piłkarki z 
Nowogardu w Sianowie wygrały 13. 
mecz z rzędu, a od 14 października 
2015 roku strzeliły w III Lidze Ko-
biet w sumie 65 goli (średnio 5 bra-
mek w meczu!) i straciły jedynie jed-
ną bramkę! Ten stracony gol zaważył 
o tym, że „Pomorzanki” wciąż gra-
ją w III Lidze, gdyż zdobył go zespół 
Orła Wałcz w ostatnich minutach 
meczu na stadionie w Nowogardzie. 
Wówczas Pomorzanin wygrywa-
jąc 2:1 miał gorszy bilans dwume-
czu i przegrał o tę jedną bramkę 
awans do II Ligi. Pozostaje pogra-
tulować zarówno piłkarkom, jak i 
trenerowi tej świetnej dyspozycji. 
Wierzymy, że ta seria tak szybko 
się nie skończy! 

KR

Nic dziwnego, że Pomorzanki prężą muskuły, od 14 października 2015 roku pod-
opieczne Pawła Błaszczyka nie straciły choćby 1 punktu, wygrywając 13 spotkań

Puchar Polski ZZPN

Pomorzanin jedzie 
do Goleniowa
W najbliższą środę (7 września) o godzinie 17:00, piłka-
rze Pomorzanina Nowogard od II rundy rozpoczną rywali-
zację w pucharze Polski ZZPN. Pierwszą przeszkodą będą 
piłkarze Hanzy Goleniów. Z racji, iż to rywale występują w 
słabszej lidze, mecz zostanie rozegrany na stadionie w Go-
leniowie. 

Przypomnijmy, że w I run-
dzie Pucharu Polski ZZPN ry-
walizowały drużyny występujące 
w B Klasie oraz A Klasie. W ko-
lejnym etapie do zwycięzców z I 
rundy dołączyły zespoły z regio-
nalnej oraz wojewódzkiej okrę-
gówki, w tym także Pomorzanin 
Nowogard. W sumie w II rundzie 
wystąpi aż 78 zespołów, spośród 
których rozlosowano 39 par. Los 
skojarzył piłkarzy z Nowogar-
du z zespołem Hanzy Goleniów, 
który na co dzień występuje w A 
Klasie. Rozgrywki w wojewódz-
kim etapie Pucharu Polski trener 
Zbigniew Gumienny z pewnością 
potraktuje treningowo, co nie 

oznacza wcale, że nowogardzia-
nie odpuszczą sobie ten mecz. 
Tym bardziej, że jest duża szansa 
na awans do kolejnej rundy. Han-
za zainaugurowała już rozgrywki 
w A Klasie, gdzie rozegrała dwa 
spotkania. W pierwszym wyjaz-
dowym meczu goleniowianie do-
stali lanie od Kasty Szczecin-Ma-
jowe, która wygrała 4:0. W 2. ko-
lejce, w meczu przed własną pu-
blicznością, Hanza zremisowała 
2:2 w derbach Goleniowa z dru-
żyną OKS-u. Warto zatem poko-
nać rywali z Goleniowa, tak aby 
w kolejnej rundzie móc rywali-
zować z bardziej atrakcyjnymi 
rywalami. W III rundzie Pucha-
ru Polski dołączą już zespoły z IV 
Ligi, a spotkania odbędą się 21 
września o godzinie 16:30. O wy-
niku pucharowego meczu Pomo-
rzanina poinformujemy na oczy-
wiście na łamach DN. 

KR 

OGŁOSZENIE
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama reklama

Czytaj s. 2

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Będzie ekshumacja  •  Kopyciński o zmianach w szkołach  • Pochowano śp. Karolinę

Elewator 
zbożowy

 w Nowogardzie
 ul 15 lutego 8 

prowadzi skup:
 żyta w cenie 490 zł+ 7%VAT, 
pszenżyta 545 zł + VAT płat-
ność do 14 dni. 504 265 607
 Wykonujemy usługi 

suszenia zbóż

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 4

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPECJALNA OFERTA 
KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

DLA  EMERYTÓW

 

  

 
 

w Nowogardzie  

ZATRUDNI  
- kierownika budowy  
- kierownika robót budowlanych  
- majstra budowy  

 
Gwarantujemy stałą umowę      

o prace oraz wysokie zarobki 
 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt  
Tel. 91 57 82 743 

 

 

 

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

JUŻ OD 12 GR/SZT.

ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

reklama

Wyniki „konsultacji społecznych”  

Na Bema chcą marketu?

Wybudujemy  
osiedle, jak się 
dołożycie

Tym razem to nie Poldanor

Co tak 
śmierdzi? 

Czytaj s. 3
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W skrócie

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku, publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie ofertę sprzedaży, bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2016-2017 do rożnych typów szkół, a także zapotrzebowanie na te 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, a także na telefon 
91 39 22 165, bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
• Kupię podręczniki do III klasy gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. 

Tel. 732 989 835 
• Sprzedam podręczniki do gimnazjum Nr 1 Nowogard Klasa 3. 

Tel. 603229081.
• Kupię książki jednoroczne do III klasy Gimnazjum Nr 2 Nowo-

gard. Tel. 602365812.
• Zakupię  książki w dobrym stanie do III klasy Gimnazjum Nr 2 w 

Nowogardzie. Tel. 783 787 380.

Masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego 
wydarzenia? 

Skontaktuj się 
z naszą redakcją! 

 513 088 309 
 91 392 21 65

Trwa montaż zadaszeń nad balkonami w bloku przy ul. Kościuszki, ad-
ministrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Cisy. Okazuje się, że 
decyzja o instalacji daszków została podjęta, bo budynek ten szczegól-
nie upodobały sobie gołębie, które siadając na dachu nieco uprzykrzały 
życie mieszkańców, zaśmiecając balkony swoimi odchodami. Przy oka-
zji rzecz jasna daszki będą chronić użytkowników balkonów przed desz-
czem.  Jak zdradził nam Marian Jeż, prezes Spółdzielni, na wiosnę cały 
budynek ma również zostać odmalowany. Zagospodarowany zostanie 
także teren wokół bloku, zwłaszcza mała infrastruktura w postaci scho-
dów i murków, znajdująca się również od strony ul. Kościuszki. MS

Odsłonięto elewację domu mieszkalnego przy ul. 3 Maja (przy skrzy-
żowaniu z ul. Batalionów Chłopskich).  Posesja od kilku dni przechodzi 
gruntowny remont. Odremontowano nie tylko elewację, ale wymienio-
no również poszycie dachowe, włącznie z drewnianymi elementami kon-
strukcyjnymi dachu.  Jak widać na zdjęciu, budynkowi przywrócono daw-
ny blask, zachowując elementy przedwojennej architektury,  takie jak 
gzymsy. Zadbano też o odpowiedni dobór kolorystyki elewacji, tak by ka-
mienica nie wyróżniała się na tle sąsiednich posesji. Nieruchomość wcho-
dzi w skład zasobów mieszkaniowych, którymi administruje Zarząd Bu-
dynków Komunalnych. Remont ma się zakończyć za kilka dni.  MS

W ostatnich dniach wycięto kilka topól rosnących na osiedlu przy ul. 
Waryńskiego, a konkretnie te oddzielające budynki mieszkalne od par-
ku nad jeziorem. Drzewa były stare, a przy silnych podmuchach wiatru 
łatwo się łamały, stwarzając zagrożenie. Gmina rzecz jasna będzie mu-
siała nasadzić w miejsce wyciętych drzew nowe rośliny. Zgodę na wy-
cinkę, na wniosek UM w Nowogardzie wydało Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie.  MS

Kolejni narkomani w rękach policji 
Policjanci służby patrolowej z Nowogardu oraz Oddziałów Prewencji ze Szczecina,  zatrzy-
mali dwóch kierowców, którzy wsiedli za kółko będąc pod działaniem narkotyków – infor-
muje rzecznik policji, st. asp. Julita Filipczuk. Za popełnione czyny odpowiedzą przed są-
dem. Grożą im dwa lata więzienia.

Pierwszy z zatrzymanych w No-
wogardzie kierowców, wpadł na 
ul. Żeromskiego. Jego zachowa-
nie wskazywało, że może on znaj-
dować się pod  wpływem środków 
odurzających. Stróże prawa ze 
Szczecina przeprowadzili badanie 
na obecność narkotyków w orga-
nizmie. Testy wykazały, że 28-let-
ni mieszkaniec Nowogardu, kie-
rował oplem pod wpływem ma-
rihuany. Dokładne stężenie nar-
kotyku w jego organizmie wyka-
że przeprowadzone badanie krwi. 
-Kolejny mężczyzna został zatrzy-
many do kontroli drogowej przez 
nowogardzki patrol, na ul. Boha-
terów Warszawy. Jak się okaza-
ło, kierowca BMW prowadził po-

jazd nie mając do tego uprawnień. 
Dalszy przebieg kontroli był po-
dobny do poprzedniego, a bada-
nie 28-letniego mieszkańca gmi-
ny Nowogard wykazało, że pro-
wadził on pojazd pod działaniem  
amfetaminy- informuje st. asp. Ju-
lita Filipczuk.

Okazało się, że to nie koniec 
„dilerskich wpadek tego dnia”. 
Funkcjonariusze ze Szczecina, 
pełniąc służbę w Nowogardzie, na 
ul. Światowida zatrzymali 26-let-
niego mieszkańca miasta, który 
posiadał przy sobie 11 gramów 
suszu roślinnego. Po sprawdzeniu 
narkotestem, okazało się że jest to 
marihuana.

Zatrzymani mężczyźni odpo-

wiedzą za przestępstwa narkoty-
kowe. Za kierowanie pojazdem 
pod wpływem środków odurza-
jących grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów. Za posiadanie narko-
tyków wbrew przepisom określo-
nym w Ustawie o przeciwdziała-
niu  narkomanii, grozi kara nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności.

To kolejna zatrzymania w prze-
ciągu ostatnich kilku dni. W ze-
szłym tygodniu informowaliśmy 
o zatrzymanym mężczyźnie na te-
renie Długołęki, który nie dość, że 
prowadził samochód bez upraw-
nień to jeszcze był pod wpływem 
amfetaminy. 

MS

Tym razem to nie Poldanor

Co tak śmierdzi? 
Od pewnego czasu przebywający na terenie Nowogardu mogą 
okresowo wyczuć  rozlewający się w powietrzu odór. Sytuacja 
ta ma miejsce systematycznie od kilku miesięcy z częstotliwo-
ścią raz na kilka, kilkanaście dni. DN podejmuje próbę ustale-
nia  źródeł emisji tego smrodu.

Odór nieco tylko przypomina 
zapach gnojownicy, ale jednak jest 
wyraźnie inny - mniej ostry, a bar-
dziej duszący. Ostatnio wyczuwal-
ny był w środę w godzinach ran-
nych i przedpołudniowych. Wiatr 
w tym czasie wiał  z kierunku po-
łudniowo-zachodniego. Na po-
łudniowy zachód od Nowogardu 
biegnie linia kolejowa do Szcze-
cina a wzdłuż niej znajdują się 
miejscowości Wyszomierz i Osi-
na, a nieco bardziej na południe 
miejscowość Redło. Zakładając, 
że odór jest niesiony przez wiatr 
nawet kilka kilometrów, to źró-
deł emisji tego środowego smro-
du należałoby szukać z miejsc 
właśnie w pobliżu linii kolejowej 
do Szczecina i wymienionych wy-

żej miejscowości. Do tej pory nie 
udało się nam jednak ustalić bez 
wątpliwości skąd i z czego dokład-
nie ten  nieprzyjemny i duszą-
cy zapach się wydziela. Apeluje-
my więc do Czytelników o pomoc 

Nowogard leży na północny-zachód od 
tego przejazdu w Wyszomierzu obok 
fermy norek

w lokalizacji tych źródeł. Należy 
tutaj dodać, że co najmniej dwa 
razy w roku wąchamy od lat także 
odór już zlokalizowany. Chodzi o 
wyziewy gnojownicy z Poldano-
ru. Smród, pochodzący z tamtąd, 
czujemy w dniach, gdy opróżnia-
ne są zbiorniki z wieprzowymi 
odchodami położone na terenie 
fermy w Miętnie, a gnojownica 
jest  wylewana na okoliczne pola, 
będące własnością fermy. Polda-
nor zobowiązany jest jednak po-
dawać do publicznej wiadomo-
ści dni, w których przeprowa-
dzane są powyższe czynności. To, 
co można było wyczuć choćby w 
ostatnią środę, nie pochodzi więc 
z Poldanoru, ponieważ w tym 
dniu takich prac ferma nie prze-
prowadzała, a ponadto jest zloka-
lizowana na  zawietrznej  Nowo-
gardu, a nie na nawietrznej tego 
dnia, stronie miasta. Ktokolwiek 
wie coś w temacie tajemnicze-
go smrodu w Nowogardzie, pro-
szony jest o kontakt. Oczywiście 
gwarantujemy dyskrecję. Nie-
wykluczone też, że źródło smro-
du nie tkwi na zewnątrz ale usy-
tuowane jest w samym centrum 
miasta. Red.
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

reklama

Zatrudnię 
sprzedawcę. 
579 108 697

Wyniki „konsultacji społecznych” 

Na Bema chcą marketu?
Jak podaje organizator, czyli Gmina Nowogard, podliczono wyniki tzw. konsultacji społecznych przeprowadzonych na osiedlu Bema w sprawie planowa-
nej tutaj budowy marketu. Według gminnej komisji 90 procent wypowiadających się jest za budową marketu.

Na początku sierpnia opi-
nia publiczna dowiedziała się 
o tym, że na działce po byłej 
gorzelni (będącej własnością 
spadkobierców budownicze-
go tego osiedla, byłego dyrekto-
ra KPGR Miętno) wybudowa-
ny zostanie market. Poinformo-
wał o tym właścicieli sklepików 
na Bema wiceburmistrz K. Ko-
libski.  Na zwołanym w ratuszu 
zebraniu wiceburmistrz K. Ko-
libski zakomunikował przyby-
łym, że market wkrótce powsta-
nie i zostanie zlokalizowany na 
terenie po byłej gorzelni, tłuma-
cząc jednocześnie, że miasto nie 
ma na to żadnego wpływu, i że 
inwestycja będzie realizowana. 
W pierwszej reakcji na te słowa, 
przedstawiciele sklepikarzy wy-
rażali swoje rozczarowanie:  Pa-
nie redaktorze, to dla nas bar-
dzo smutna informacja, bo tak 
się nie robi- mówiła wówczas 
dziennikarzowi DN pani Kami-
la- . Burmistrz nam obiecał, że w 
tej części miasta żadnego marke-
tu już nie będzie. I co zrobił? Dla 
mnie zwyczajnie nie dotrzymał 
obiecanego słowa.  

W trakcie rozgorzałej w na-
stępstwie komunikatu wicebur-
mistrza dyskusji społecznej bur-
mistrz R. Czapla podkreślał ,że 
jego słowa z kampanii wybor-
czej o treści : Za mojej kadencji 
nie będzie w Nowogardzie więcej 
marketów – są realizowane ale 
… w latach 2010-2014-   Słowa 
danego dotrzymałem, bowiem w 
kadencji 2010-2014 żaden mar-
ket na terenie naszej gminy nie 
rozpoczął działalności. - Jednak-
że na Bema zapewnienia te nie 
mogą zostać zrealizowane, nie 
tylko ze względu na to, że czas 
„obowiązywania” słów burmi-
strza minął, ale też dlatego, że  
SKO (Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze ) dwukrotnie już 

uchyliło odmowy wydania wa-
runków zabudowy na market, o 
które wystąpił w tym miejscu in-
westor: Niestety- skarżył się da-
lej Czapla - dwukrotnie moje de-
cyzje w sprawie odmowy wyda-
nia warunków zabudowy pawi-
lonu handlowego (marketu) zo-
stały uchylone.  W związku z po-
wyższym będzie musiał wyrazić 
zgodę na market, ponieważ, jak 
oficjalnie informował urząd -  
burmistrz Nowogardu może zo-
stać narażony na zarzut przewle-
kłości postępowania, na grzyw-
nę i roszczenia odszkodowawcze 
inwestora (nie podano ewentu-
alnej kwoty i prawdopodobień-
stwa zasadzenia roszczeń).

Dlaczego więc burmistrz, 
wiedząc jakie jest polskie pra-
wo (a przecież wie, bo się na 
wszystkim zna, na prawie też) 
i wiedząc, że w sprawie wyda-
nia warunków jego rola spro-
wadza się do postawienia pod-
pisu pod decyzją, na którą nie 
ma wpływu, dlaczego wiedząc o 
tym grzmiał: Za mojej kadencji 
nie będzie w Nowogardzie wię-
cej marketów?

Ale jak się zagrzmiało, aby 
lud omamić, to trzeba brnąć da-
lej (jak się daje to się kraje he 
he).  Mimo że decyzja o budo-
wie jest w tej sytuacji nieunik-
niona prawnie, burmistrz w 
drugiej połowie sierpnia zapo-
wiada tzw.  konsultacje społecz-
ne . - Pracuję w imieniu miesz-
kańców, słucham ich głosu- bo-
hatersko i odkrywczo oświad-
cza burmistrz- proponuję prze-
prowadzić w tej sprawie kon-
sultacje społeczne, które da-
dzą odpowiedź na pytanie, czy 
mieszkańcy chcą takiego sklepu, 
czy też nie. 

Od dawna było tajemnicą po-
liszynela ,że ludzie mieszkają-
cy na Bema w istocie chcą, aby 

na osiedlu powstał market.  Ale 
czy oni chcą, czy nie chcą, to 
również znaczenia dla decyzji 
o powstaniu marketu na obec-
nym etapie sprawy nie miało, co 
potwierdzał burmistrz utysku-
jąc na decyzje SKO. Po co więc 
urządzano fikcyjne co do skut-
ków konsultacje?  

Konsultacje, w których 
mieszkańcy osiedla Bema od-
powiadali na pytanie „Czy jesteś 
za lokalizacją pawilonu handlo-
wego (marketu) na terenie osie-
dla?” odbyły się w dniach od 29 
sierpnia do 3 września. W środę 
opublikowano wyniki. Gminna 
komisja stwierdziła:  Uprawio-
nych do głosowania było 1485 
osób. Swoje głosy oddało 922 
mieszkańców Osiedla Bema. 
„Za” lokalizacją pawilonu 
opowiedziało się 830 miesz-
kańców (co daje 90%), „prze-
ciw” opowiedziały się 92 oso-
by (10%).

Czy taka jest rzeczywi-
ście wola mieszkańców osie-
dla Bema? Prawdopodobnie 
tak, ale niestety nikt tego dzi-
siaj do końca nie wie, ponie-
waż - tak jak cały proces decy-
zyjny w sprawie zabudowy na 
Bema- tak i te konsultacje obar-
czone są wieloma błędami wła-
dzy i w związku z powyższym 
nie posiadają niezbędnego wa-
loru wiarygodności i formalnej 
i faktycznej (o czym piszemy w 
zamieszczonym w tym nume-
rze tekście).  Po co więc wyda-
no niemałe pieniądze publiczne 
na ten żałosny cyrk, w którym 
rzekomo obywatele decydują o 
tym, co jest już w istocie zade-
cydowane i w którym szuka się 
(z naruszeniem zresztą zasad 
rzetelności) odpowiedzi na py-
tanie, na które odpowiedź jest 
wszystkim znana?   

red.

NaSZ KOmENtarZ:
Tzw. konsultacje społeczne 

na Bema  ujawniły  w całej swo-
jej nędzy  jeszcze jedną brutalną  
niestety prawdę - społeczeństwo 
obywatelskie  w nowogardzkich  
warunkach to socjologiczna fik-
cja.  Szczątkowe reakcje na  ewi-
dentną manipulację, ( z łama-
niem prawa włącznie)  jaką były 
w istocie te konsultacje, odsło-
niły  niezbicie coś, co niektórzy  
podejrzewali  od dawna.  26 lat 
nominalnej wolności pozwoli-
ło odbudować wiele w zakre-
sie materialnych warunków by-
towania,  ale nie odtworzyło w 
niektórych miejscach (takich jak 
niestety nasza gmina) przetrą-
conego przez komunistów krę-
gosłupa zdrowego życia wspól-
notowego, w tym nie przywró-
ciło właściwych relacji na linii 
obywatel - władza, w których tej 
ostatniej przysługuje wyłącznie 
funkcja służebna w stosunku do 
tych pierwszych.  Nie odbudo-
wało zwłaszcza  u obywateli  po-
czucia  podmiotowości  w życiu 
publicznym, wrażliwości na ła-
manie praw obywatelskich  oraz 
umiejętności  konkretnej iden-
tyfikacji  własnych praw definio-
wanych  na poziomie abstraktu.  
Tzw. statystyczny obywatel   nie 
rozumuje więc tak, że jego  pra-
wo do wolności wypowiedzi i  
posiadania poglądów  oznacza 
w praktyce, że nikt nie może od 
niego żądać, a najbardziej wła-
dza (jeszcze pod sankcją nie-
uznania !!!) ,  aby ujawniał swoje 
dane personalne, wypowiadając 
się na jakikolwiek temat.  Samo 
branie udziału bez protestu w ta-
kiej hucpie jest w istocie akcep-

tacją manipulacji.   26 lat nomi-
nalnej  wolności nie odbudowało 
także właściwych norm: zarów-
no prawnych, jak i kulturowych 
i obyczajowych, stanowiących o 
technice określania przez wspól-
notę, przez zbiorowość, swoich 
celów i sposobów ich realiza-
cji.  W efekcie mamy zatem spo-
łeczność, którą można dość swo-
bodnie manipulować, zwłaszcza 
gdy ma się do dyspozycji tech-
niczne środki kształtowania opi-
nii, jakimi dysponuje każda wła-
dza, nawet ta najniższa samorzą-
dowa, w tym szczególnie   nowo-
gardzka władza ratuszowa.  Tzw. 
konsultacje na Bema  nie mia-
ły ani umocowania formalnego, 
ani nie zostały przeprowadzone 
zgodnie z zasadami, ani nie roz-
strzygały czegokolwiek – roz-
strzygnięcia zapadły wcześniej i 
w innych miejscach.  Społeczeń-
stwa na Bema  „użyto” więc do 
swoich celów i nie zmienia tego  
wniosku nawet  to,  gdyby było 
rzeczywiście  prawdą,  że  90 
procent ludzi na osiedlu  Bema 
oczekuje tam  marketu.  Taki ar-
gument  podniósł w rozmowie 
jeden z naszych Czytelników – 
jakie ma znaczenie sposób czy 
celowość  konsultacji -ludzie 
na Bema przecież chcą marke-
tu.  Jeśli tak, to stawiamy tu za-
tem tylko  jedno pytanie- a co 
by było, gdyby w ten sam  spo-
sób i po zapadnięciu już  w isto-
cie decyzji  „konsultowano  spo-
łecznie”  np. zamiar  budowy  w 
tym samym miejscu co marketu 
fermy norek  lub innego „śmier-
dzącego” obiektu ?  

Marek Słomski

reklama



Nr 69 (2499)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Czy Wojewoda uchyli zarządzenie Burmistrza Nowogardu?

Watchdog: Konsultacje na Bema niezgodne z Konstytucją
Bartosz Wilk i Szymon Osowski ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska domagają się od Wojewody Zachodniopomorskiego uchylenia wy-
danego przez Burmistrza Nowogardu Zarządzania w sprawie przeprowadzenia w kwestii lokalizacji pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle 
Bema) w Nowogardzie. Ich zdaniem samo zarządzenie nie ma oparcia w przepisach prawa, a forma przeprowadzania konsultacji narusza Konstytucję rP. 

Wniosek autorstwa działaczy 
Watchdog wpłynął do Wojewo-
dy w minioną środę. Ich zdaniem 
konsultacje są niezgodne z pra-
wem, przede wszystkim dlatego, że 
w trakcie ich przeprowadzenia UM 
gromadzi za dużo danych dotyczą-
cych osób biorących w nich udział. 

„Należy z naciskiem podkreślić, 
że zasady przedmiotowych kon-
sultacji z mieszkankami i miesz-
kańcami Nowogardu narusza-
ją szereg zasad konstytucyjnych. 
Powodem tego naruszenia jest 
gromadzenie przez władze na-
zbyt wielu informacji o miesz-
kańcach, co stanowczo wykra-
cza poza konieczność.(...) Z na-
ciskiem pragniemy podkreślić, że 
żaden przepis ustawowy nie upo-
ważniał władz Nowogardu do gro-
madzenia informacji o preferen-
cjach obywateli, tj. o zajętym sta-
nowisku w ramach przeprowadza-

nych konsultacji społecznych oraz 
danych sensytywnych (imię, na-
zwisko, adres zamieszkania). Poza 
tym należy zaznaczyć, że poda-
wanie tych informacji przez oso-
by biorące udział w konsultacjach 
społecznych nie jest niezbędne w 
demokratycznym państwie praw-
nym, bowiem nie było konieczne 
do ustalenia opinii mieszkańców 
w drodze przeprowadzanych kon-
sultacji. Właściwie przeprowadzo-
ne konsultacje mogą bez wątpie-
nia być reprezentatywne przy wy-
korzystaniu innych instrumentów 
zapewniających ich prawidłowość, 
niż stosowanie imiennych for-
mularzy konsultacyjnych. Są one 
środkiem znacznie wykraczają-
cym poza konieczność i z tego po-
wodu jawiący się jako zbyt eksten-
sywny, co uzasadnia zarzut naru-
szenia art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji 
RP (...)”- czytamy w najważniej-

szym fragmencie wniosku o uchy-
lenie zarządzenia burmistrza, do-
tyczącego przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych na Bema, jaki 
został złożony przez Watchdog. 

Dalej autorzy wniosku powołu-
ją się na wyrok NSA, jaki zapadł 
w podobnej sprawie 5 listopada 
2015 roku. Chodzi o  konsultacje 
z mieszkańcami, które przeprowa-
dzono w Stepnicy, kiedy pytano się 
obywateli czy chcą zmiany statutu 
gminy z wiejską na miejską. Tam 
również przy okazji „ankietowa-
nia” gromadzono imiona i nazwi-
ska osób ankietowanych.  I to wła-
śnie zaskarżyła jedna z mieszka-
nek Stepnicy, zarzucając złamanie 
zasady tajności. 

„Prawidłowe przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami, zgod-
nie z zasadą reprezentatywności, 
nie wymaga podawania danych 
imiennych mieszkańców danej 

korporacji terytorialnej. Swoboda 
wypowiedzi jest jedną z głównych 
podstaw demokratycznego społe-
czeństwa, warunkiem jego rozwo-
ju i samorealizacji jednostki. Wol-
ność wypowiedzi polega na możli-
wości wyrażania swoich poglądów 
bez ingerencji państwa, czy to po-
legającej na zakazie ujawniania po-
glądów, czy też nakazie ich ujaw-
nienia” – czytamy we fragmencie 
orzeczenia NSA w tej sprawie. 

Jaki będzie los „nowogardz-
kich konsultacji”, które jak wie-
my (ogłosiła to władza) zostały 
już zakończone.  Tym bardziej, że 
już w trakcie ankietowania wybra-
nych, jak się okazuje mieszkańców 
Bema (nie wiadomo w zasadzie w 
jaki sposób dokonano tejże selek-
cji) u samych respondentów poja-
wiały się obawy. Jak nam sygnali-
zowali mieszkańcy Bema, do któ-
rych dotarli ankieterzy, po udzie-

leniu słownej odpowiedzi na py-
tanie będące tematem konsulta-
cji, ankieter sam ją wpisywał na 
karcie. Obywatel zatem nie miał 
pewności, czy to co zostało wpisa-
ne przy jego nazwisku, zgadza się 
z tym, jakiej udzielił odpowiedzi. 
Inne zarzuty dotyczyły wybiórcze-
go chodzenia po domach. Okaza-
ło się, że ankieterzy wchodząc do 
klatek, odwiedzili np. tylko miesz-
kania na parterze, ale już wyżej nie 
wchodzili, mimo że ludzie byli w 
domach. To znów podchodzi o ła-
manie zasady równości i wolności 
wypowiedzi- nie wiemy bowiem, 
jakie byłyby wyniki ankiet, gdyby 
przepytano maksymalnie całą po-
pulację osiedla. A tak mamy dane 
sondażowe, jeśli w ogóle im wie-
rzyć, przynajmniej w świetle za-
strzeżeń formułowanych przez sa-
mych mieszkańców Osiedla. 

Marcin Simiński

Przyprowadził inwestorów do gminy

Wybudujemy osiedle, jak się dołożycie
Do gminy zgłosił się inwestor, który chce w Nowogardzie wybudować osiedle domów jednorodzinnych. Właściciel nieruchomości, na której ma stanąć 
osiedle, chce jednak, aby gmina partycypowała w kosztach uzbrojenia terenu, a także wybudowała drogę dojazdową. 

Plan jest ambitny: na ponad 11 
ha miałoby powstać 112 działek, a 
na nich, na życzenie klienta, pose-
sje z garażem i osobnym wjazdem. 
Mowa o terenie znajdującym się za 
boiskiem Orlik, przy ul. Boh. War-
szawy, geodezyjnie wyodrębnio-
nym jako obręb Kulice. Wszyst-
ko pięknie brzmi, tyle że prywatny 
inwestor, właściciel terenu, chce, 
aby gmina wspomogła jego biz-
nes, czyli żeby pomogła mu zaro-
bić. W tej sprawie inwestorzy, czy-
li Państwo Bergtold (mówiący tyl-
ko po niemiecku Harald Bergtold 
oraz tłumacząca go i mówiąca po 
polsku jego żona) w środę spotkał 
się z częścią radnych podczas spe-
cjalnie zwołanego w tym celu po-
siedzenia połączonych komisji (fi-
nansowo - gospodarczej i społecz-
nej). Ze strony inwestora propozy-
cja była jasna: my chcemy budo-
wać i mamy na to pieniądze, gmi-
na może na tym zarobić chociażby 
z późniejszych wpływów podatko-
wych (podatek od nieruchomo-
ści), dlatego oczekujemy, że mia-
sto wspólnie z nami teren uzbroi i 
do tego wybuduje jeszcze drogę do 
mającego powstać osiedla. Padły 
tez konkretne kwoty. Tylko kosz-
ty budowy samej infrastruktu-
ry wod -kan, na osiedlu to kwota 
ok. 2,5 mln złotych. Do tego dru-

gie 2 mln kosztować będzie bu-
dowa drogi na odcinku ok. 1 km. 
Po wybudowaniu infrastruktury 
ta przejdzie na majątek gminy, co 
też inwestor podkreślał jako jeden 
z atutów propozycji. Nie wspo-
mniał przy tym, że zgodnie z pra-
wem i tak nie mógłby jako prywat-
ny podmiot bez koncesji władać 
np. siecią wod.- kan., nawet jakby 
ją wybudował. Radni przez dwie 
godziny rozważali plusy i minusy 
propozycji. Entuzjazmu za dużego 
nie było, i to raczej ze względu na 
możliwości finansowe gminy, a nie 
z powodu oceny samego pomysłu 
na biznes, który według niektó-

rych dla miasta mógłby okazać się 
dochodowy- przynajmniej w wie-
loletnim rachunku ciągłym. 

Intrygujący jest jednak inny wą-
tek, który wyjaśnia chyba, dlacze-
go burmistrz przyciągnął na komi-
sje tego inwestora i dlaczego rad-
nych fatygowano extra w tej spra-
wie. Otóż sam inwestor nie ukry-
wał, że gdyby chciał, może zwo-
dociągować i skanalizować teren 
pod przyszłe osiedle nie z gmi-
ną, ale przy współpracy z opera-
torem prywatnym, czyli PUWiS-
-em. Zresztą wstępne rozmowy z 
PUWiS-em już poczyniono. Nasza 
spółka wodna zaoferowała inwe-

storowi, że jeśli ten zapewni nie-
zbędny materiał, to ona weźmie na 
siebie robociznę i wykonawstwo. 
Tyle, że wówczas to PUWiS stanie 
się właścicielem nowej sieci, bo 
jak wspomnieliśmy zgodnie z pra-
wem prywatny podmiot nie może 
być dystrybutorem wody i odbior-
cą ścieków. Taki scenariusz dla in-
teresu miasta jest równie korzyst-
ny (podatki wpłyną bowiem takie 
same, a z własności sieci jest tyl-
ko korzyść amortyzacyjna). Praw-
dopodobnie nie jest to jednak sce-
nariusz korzystny dla burmistrza, 
zważywszy na to, że od lat robi 
wszystko, aby PUWiS-u się po-
zbyć. Jak wiadomo burmistrz naj-
pierw utopił wielkie już pieniądze 
publiczne na prawników pracują-
cych na rzecz wyrugowania PU-
WiS, to co mu więc szkodzi fun-
dować kolejne, tym razem w inny, 

prywatny biznes (notabene zagra-
niczny), jeśli  korzyścią byłoby ja-
koś zaszkodzić PUWiS-owi. Na 
dowód dużego prawdopodobień-
stwa istnienia takich „pomysłów” 
niech będą również słowa jednego 
z obecnych na sali przedstawicieli 
inwestora, któremu się wymsknę-
ło, że podczas jego spotkań z bur-
mistrzem miasta dało się odczuć, 
że obecny operator (czyt. PUWiS) 
nie jest koniecznie przez miej-
skie władze „mile widziany”. I wy-
szło szydło z worka...tyle, że (i na 
cale szczęście) władze miejskie to 
nie tylko organ wykonawczy (bur-
mistrz), ale także organ uchwało-
dawczy i kontrolny czyli rada. I 
nic  nie zmieni w tym temacie sta-
ła próba odgrywania przez bur-
mistrza Nowogardu władczego 
omnibusa.   

MS

Małżeństwo Bergtold, które chce zainwestować w Nowogardzie, nie ukrywało że 
liczy na wsparcie finansowe gminy, przekonując o obopólnych korzyściach jakie 
mają z tego wynikać

Przykładowa wizualizacja planowanego osiedla
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Zmiany w szkołach w 2016/2017

Jan Kopyciński  komentuje
Od początków tego roku szkolnego wdrożono kilka istotnych zmian,  dotyczących  organi-
zacji pracy w szkołach.  Zmiany te dotyczą  zarówno sytuacji  uczniów, jak i nauczycieli.  O 
skomentowanie tych zmian poprosiliśmy Jana Kopycińskiego, nowogardzkiego nauczycie-
la z wieloletnią praktyką pedagogiczną, ale także z doświadczeniem w zakresie zarządza-
nia oświatą.

 Zmiana: Likwidacja sprawdzia-
nu dla szóstoklasistów. Zamiast 
sprawdzianów  teksty diagno-
styczne pomagające ustalić umie-
jętności uczniów.

Komentarz JK: Testy diagno-
styczne będą sprawdzane w po-
szczególnych  szkołach, co ozna-
cza, że nie będą spełnione warun-
ki obiektywności, ponieważ kole-
dzy będą oceniać pracę kolegów. 
Oczywiście  w tej sytuacji trudno 
będzie  dokonywać  wiarygodnych 
zestawień porównawczych. Moim 
zdaniem planowane testy nie da-
dzą takich odpowiedzi na temat 
uczniów, jak dotychczasowe egza-
miny sprawdzane przez zewnętrz-
ne komisje 

Zniesienie obowiązku szkol-
nego sześciolatków. Obowiąz-
ku, który nie był jeszcze w peł-
ni wdrożony, stąd jednorocz-
ne zamieszanie  z  niedomia-
rem miejsc w przedszkolach i 
brakiem odpowiedniej ilości 
uczniów w pierwszych klasach 
SP.

Komentarz: Temat dyskusyj-
ny. Osobiście należę do tych, któ-
rzy uważają, że  w dzisiejszych re-
aliach dzieci powinny rozpoczynać 
edukację szkolną  jak najwcześniej. 

możliwość odwołania się od 
wyników matury. Odwołania od 
decyzji OKE rozpatrywać będą 
specjalnie utworzone niezależne 
od OKE komisje.

Komentarz: Obawiam się bała-
ganu organizacyjnego, w sytuacji 
gdy tych odwołań  będzie dużo.  A 
tego można się spodziewać  jeśli nie 
zostaną precyzyjnie określone  sy-
tuacje, w których odwołanie będzie  
rozpatrywane, ale nawet wtedy wie-
lu, kierując się zasadą „przecież nie 
zaszkodzi”, będzie próbowało.  Jeśli 
zaś powstanie bałagan w zakresie 
terminu ustalenia ostatecznej 

oceny, może to zakłócić proces re-
krutacji na studia.       

Dofinansowanie podręczni-
ków. Pomoc obejmie około 62 
tys. uczniów i wyniesie w zależ-
ności od rodzajów podręczni-
ków od  175 do 770 zł na ucznia.

Komentarz: Uważam, że szkol-
nictwo obowiązkowe zgodnie z 
konstytucją powinno być bezpłat-
ne, dlatego nie rozumiem dlacze-
go w ogóle płacimy za podręczni-
ki. W mojej szkole za podręczniki 
się nie płaci.  

Oceny z religii wliczane do 
średniej.  Dotychczas obowiązy-
wała  średnia z religii i etyki.  Od 
2016 roku obie oceny będę wy-
odrębnione i tak wpisywane do 
średniej.

Komentarz:  Uważam, że to 
właściwa zmiana, likwidująca tak-
że konieczność wyboru miedzy reli-
gią a etyką. Uczeń będzie mógł ko-
rzystać i z lekcji etyki i lekcji religii 

Zmiany w dotychczasowych  
restrykcjach dotyczących pro-
duktów żywnościowych ser-
wowanych czy sprzedawanych 
na terenie szkół. Do sklepi-
ków szkolnych powracają m. 
in.  drożdżówki z odpowiednio 
przestrzeganą zawartością cu-
kru oraz pieczywo.

Komentarz: Szkoła powin-
na  wychowywać kompleksowo, 
również kształtować właściwe 
nawyki żywieniowe. Jeśli już z 
trudem udało się przyzwyczaić  
dzieci i rodziców do  ograniczeń 
w tym zakresie, to moim zdaniem 
niepotrzebnie się teraz rezygnuje z 
tych zasad.

Początek likwidacji gimna-
zjów. Szóstoklasiści rocznika 
2016-17 zamiast do klasy pierw-
szej gimnazjum pójdą do kla-
sy siódmej, a w kolejnym roku  
2017-18 do klasy ósmej. Obec-

ny rocznik szóstoklasistów jest 
pierwszym, który  w roku 2018-
19 zacznie pierwszą klasę cztero-
klasowego liceum.

Komentarz: Niezależnie od 
słuszności czy nie tej  reformy, to 
mam uwagi co do trybu wdraża-
nia.  Moim zdaniem takich  zmian 
nie powinno się  wdrażać  tak „od 
środka”. A to ze  względu  na fakt, 
że program nauczania aż po matu-
rę powinien  być integralny   i  wia-
domy w szczegółach od początku 
nauczania, czyli w zasadzie na-
wet od „zerówki”, bądź jeszcze od 
przedszkola. Jeśli dzisiejsi szósto-
klasiści dopiero teraz dowiadu-
ją się, że za rok zamiast do kla-
sy  pierwszej gimnazjum pójdą 
do klasy siódmej podstawówki  to 
oznacza, że   wieloletni program 
dla nich zostaje zmieniony w 
trakcje w sposób  stwarzający duże 
ryzyko naruszenia wymogu  kom-
plementarności przekazu. Takie 
sytuacje miały już miejsce, gdy kil-
ka lat temu wprowadzano gim-
nazja  do systemu. Dlatego moim 
zdaniem taka zmiana powinna 
dotyczyć tych którzy dzisiaj dopie-
ro zaczynają szkołę podstawową i 
to oni dopiero powinni iść progra-
mem kończącym się ósmą klasą  a 
nie dzisiejsi szóstoklasiści. 

Likwidacja tzw. godzin karcia-
nych. Nauczyciele mieli obowią-
zek wypracowania pewnej ilości 
godzin świetlicowych, za które 
nie otrzymywali wynagrodzenia.

Komentarz:  Jeśli likwiduje się 
godziny karciane, to powinno się 
przeznaczyć jakieś środki na nad-
godziny.  W ramach godzin kar-
cianych były bowiem realizowane 
istotne dydaktycznie zajęcia i jeśli 
odejście od  godzin karcianych spo-
woduje  likwidację tych zajęć, to 
będzie to szkoda dla uczniów.

red.

Na stołówkach szkolnych mniej ograniczeń dietetycznych

Finał sprawy kontrowersyjnego pochówku

Będzie ekshumacja?
W maju pisaliśmy o pomyłce,  do jakiej miało dojść podczas po-
grzebów rodziców pani Beaty Kuchler.  Kobieta domagała się 
przed sądem uzyskania zgody na ekshumację trumien z ciała-
mi swoich najbliższych. 1 września zapadł wyrok w sprawie. Sąd 
przychylił się do pozwu pani Beaty, aczkolwiek sama  powód-
ka w trakcie procesu odstąpiła częściowo od swoich „roszczeń”. 

Przypomnijmy cała sprawę. 
24 lutego 2015 roku umiera oj-
ciec pani Beaty, pan Józef Sudoł. 1 
kwietnia tego samego roku umie-
ra mama pani Beaty, Mirosława 
Sudoł. Małżeństwo życzyło sobie, 
aby po śmierci ich ciała były zło-
żone obok siebie - w rodzinnym 
grobowcu rodziny Sudołów, gdzie 
spoczywa już babcia i wuj pani Be-
aty. Kobieta twierdzi jednak, że w 
wyniku pomyłki pracowników za-
kładu pogrzebowego, rodzice zo-
stali pochowani obok rodzinne-
go grobu. Trumna z ciałem Miro-
sławy Sudoł została złożona w gro-
bie sąsiadującym z rodzinnym gro-
bowcem rodziny Sudoł, w mogi-
le gdzie spoczywa inna, nieznana 
osoba, zaś Józef Sudoł został po-
chowany pomiędzy tymi mogiła-
mi. W dniu 16 czerwca 2015 roku, 
pani Beata zwróciła się do Pań-
stwowego Inspektoratu Sanitarne-

go w Goleniowie z dwoma wnio-
skami o wydanie zezwolenia na 
ekshumację zwłok jej rodziców. Do 
wniosku pani Beaty przychylił się 
jeden z wnuków Józefa i Mirosła-
wy (syn pani Beaty) oraz rodzeń-
stwo zmarłej Mirosławy. Pozosta-
li bliscy zmarłej tj. druga córka 
zmarłych oraz jej synowie, zgody 
na ekshumację nie wyrazili, twier-
dząc, że jest to niezgodne z ich 
przekonaniami, a i sami zmarli by 
tego nie chcieli. Ponieważ bez zgo-
dy wszystkich członków najbliż-
szej rodziny Pani Beata nie mogła 
uzyskać pozwolenia na ekshuma-
cję, postanowiła skierować sprawę 
na drogę sądową. Tam domagała 
się, aby jej siostra i dwaj siostrzeń-
cy oświadczyli, że zgadzają się na 
wykopanie trumien. Dodatkowo 
pani Beata twierdziła, że brak uzy-
skania takiej zgody spowoduje, że 
ona sama nie będzie mogła być po 
śmierci pochowana w rodzinnym 
grobowcu, który utrzymuje, dba i 
opłaca od wielu już lat. 

W dniu 1 września w Wydzia-
le Cywilnym Sądu Okręgowego w 
Szczecinie ogłoszono wyrok.  Sąd 
przychylił się do pozwu pani Be-
aty, choć kobieta w trakcie procesu 
nieco zmieniła swoje „roszczenia” 
i domagała się jedynie przeniesie-
nia trumny z ciałem swojej Mamy- 

- Trumna z ciałem Mamy została 
pochowana zupełnie poza rodzin-
nym grobem Sudołów, natomiast 
trumna z ciałem Taty częściowo 
znajduje się we właściwym miejscu. 
Dlatego postanowiłam przenieść 
tylko Mamę - wyjaśnia p. Beata. 

Zanim ogłoszono wyrok, kilka 
tygodni wcześniej,  na miejscu po-
chówku rodziców pani Beaty Sąd 
przeprowadził „eksperyment pro-
cesowy”, sprawdzając gdzie do-
kładnie zakopane są trumny z cia-
łami zmarłych. Było to konieczne 
ze względu na rozbieżności mię-
dzy ewidencją pochówków, a tym 

gdzie one znajdują się w rzeczywi-
stości. Eksperyment  potwierdził, 
że trumny znajdują się tam, gdzie 
zdaniem pani Beaty nie powinny 
być zakopane. 

Wyrok nie jest prawomocny. 
Strona pozwana ma czas na odwo-
łanie. Jeśli tego nie zrobi, ekshu-
macja powinna odbyć się jeszcze 
wczesną jesienią. 

- Jestem szczęśliwa, jeśli można 
w takiej sytuacji tak powiedzieć. Co 
oznacza dla mnie taki wyrok? To, że 
sprawiedliwości stało się zadość. Bo 
tu nie chodzi ani o mnie ani o moja 
siostrę - tu chodziło o ostatnią wolę 
moich rodziców,  dzięki wyrokowi 
będzie wszystko tak, jak powinno 
być – wszyscy będą w jednej mogi-
le i zapanuje spokój tak moich ro-
dziców, jak mój. Nie należy zapomi-
nać, że wyrok nie jest prawomocny i 
jedynie co mi teraz pozostaje, to cze-
kać- ale czekam już półtora roku, a 
więc i te 21 dni też poczekam-  sko-
mentowała wyrok sądu pani Beata. 

Marcin Simiński

W miejscu, gdzie teraz leżą betonowe dźwigary znajdował się rodzinny grób Sudo-
łów (patrz zdjęcie obok). Po prawej widać świeżą mogiłę, która powstała po śmier-
ci rodziców pani Beaty. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kaczmarek Józef: lat 66, zmarł 05.09.2016 r., pogrzeb odbył się 

08.09.2016r. o godz. 14.00,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Jankowski Jan: lat 90, zmarł 06.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

09.09.2016r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zbliżali się do Jezusa wszyscy cel-
nicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i ucze-
ni w Piśmie. Ten przyjmuje grzesz-
ników i jada z nimi. Opowiedział 
im wtedy następującą przypowieść: 
Któż z was, gdy ma sto owiec, a 
zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż 
ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bie-
rze z radością na ramiona i wra-
ca do domu; sprasza przyjaciół i 
sąsiadów i mówi im: Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłem owcę, która 
mi zginęła. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie ra-
dość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia. Albo 
jeśli jakaś kobieta, mając dzie-
sięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymia-
ta z domu i nie szuka staranne, aż 
ją znajdzie. A znalazłszy ją, spra-
sza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam. Tak 
samo, powiadam wam, radość po-
wstaje u aniołów Bożych z jednego 
grzesznika, który się nawraca. Po-
wiedział też: Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 
do ojca: Ojcze, daj mi część mająt-
ku, która na mnie przypada. Po-
dzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, za-
brawszy wszystko, odjechał w da-
lekie strony i tam roztrwonił swój 
majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy 
wszystko wydał, nastał ciężki głód 
w owej krainie i on sam zaczął cier-
pieć niedostatek. Poszedł i przystał 
do jednego z obywateli owej kra-
iny, a ten posłał go na swoje pola 
żeby pasł świnie. Pragnął on napeł-
nić swój żołądek strąkami, który-
mi żywiły się świnie, lecz nikt mu 
ich nie dawał. Wtedy zastanowił 

się i rzekł: Iluż to najemników mo-
jego ojca ma pod dostatkiem chle-
ba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się 
i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 
względem ciebie; już nie jestem go-
dzien nazywać się twoim synem: 
uczyń mię choćby jednym z najem-
ników. Wybrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. A gdy był jeszcze da-
leko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw nie-
go, rzucił mu się na szyję i ucało-
wał go. A syn rzekł do niego: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i wzglę-
dem ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem. Lecz oj-
ciec rzekł do swoich sług: Przynie-
ście szybko najlepszą szatę i ubierz-
cie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przypro-
wadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i bawić się, po-
nieważ ten mój syn był umarły, a 
znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I 
zaczęli się bawić. Tymczasem star-
szy jego syn przebywał na polu. 
Gdy wracał i był blisko domu, usły-
szał muzykę i tańce. Przywołał jed-
nego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał za-
bić utuczone cielę, ponieważ odzy-
skał go zdrowego. Na to rozgniewał 
się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 
jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz 
on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat 
ci służę i nigdy nie przekroczyłem 
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś 
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił 
ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś 
zabić dla niego utuczone cielę. Lecz 
on mu odpowiedział: Moje dziecko, 
ty zawsze jesteś przy mnie i wszyst-
ko moje do ciebie należy. A trze-
ba się weselić i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów ożył, 
zaginął a odnalazł się. (Łk 15,1-32)

Do Jezusa przychodzili grzesz-
nicy, aby Go słuchać. Grzeszni-
cy przychodzili słuchać Święte-
go. Taki też zarzut Jezus usłyszał 
od żydowskiej elity: On przyjmu-
je grzeszników i jada z nimi. Tyl-
ko człowiek znający swoją grzesz-
ność czuje jak bardzo potrzebu-
je stawać w obecności Świętego, 
w obecności Boga. Ten co uważa, 
że jest bez grzechu, również uwa-
ża, że i Bóg mu nie jest potrzebny. 
Kiedy Jezus usłyszał skierowany w 

Jego stronę zarzut to od razu zro-
bił kontrę. Zobaczmy, że On nie 
milczy. Jego reakcja jest natych-
miastowa. Bardzo często Jezus na 
różne zarzuty odpowiada przypo-
wieścią i tak czyni również dziś. 
To jest i nauka dla nas. Nie dajmy 
się atakować, ale czyńmy również 
jezusową, czyli mądrą kontrę. Ża-
den inny fragment Ewangelii, niż 
dzisiejszy, nie pokazuje nam lepiej 
miłosiernego oblicza Boga. 1 za-
gubiona owca, 1 zgubiona drach-
ma, 1 zagubiony grzesznik. Dla 
Boga każdy jest cenny. Ludzkie 
oczy mogą spisać kogoś na stra-
ty: chorego, cierpiącego, bezdom-
nego. W oczach Boga każdy czło-
wiek jest cenny! Przypowieści 
ukazują nam jak daleko jest w sta-
nie posunąć się Bóg, aby zbawić 
to, co zginęło. Idzie i szuka. Mi-
łosierny Bóg również czeka. Cier-
pliwie czeka aż zrozumiem, że po-
trzebuję nawrócenia! Nie inni, ale, 
że ja potrzebuję! Przeżywamy Rok 
Miłosierdzia. Jesteśmy bliżej jego 
końca niż początku. Powinniśmy 
dokonać refleksję i spróbować od-
powiedzieć sobie na pytanie: co 
ten Rok zmienił w moim życiu, 
czy w ogóle dokonał się we mnie 
jakiś postęp? A może zmarnowa-
łem tyle czasu łaski? Miłosierny 
Bóg cierpliwie czeka na mój krok, 
na moje działanie. Owca zaginę-
ła, drachma się zgubiła. W jakim 
momencie mojego życia jestem? 
Jestem daleko od Boga i trwam 
w ciemności? Przeżywam obec-
nie tak zwaną ciemną noc. Może 
jestem zagubiony, samotny, po-
szukujący swej drogi? A może coś 
się w moim życiu takiego zadzia-
ło, że jestem nowonarodzony, na-
wrócony, z którego niebo się we-
seli? Przypowieści z dzisiejszej 
Ewangelii są w jakiś sposób histo-
rią każdego z nas, moją i twoją hi-
storią. Bóg zawsze wychodzi na-
przeciw tym, którzy zaginęli. Tę-
skni za tymi, którzy odeszli. Mam 
dziś nieść światu orędzie o prze-
baczającym Ojcu. Powiem komuś 
z mojego otoczenia, a na pewno 
są wokół mnie takie osoby, że On 
tęskni za Tobą, Twój Bóg za Tobą 
tęskni i czeka na Ciebie z otwarty-
mi ramiona, tylko przyjdź. Bądź-
my we współczesnym świecie 
apostołami przebaczającego i ko-
chającego Boga! 

Ks. Krystian Dylewski 

Ogłoszenie Caritas

rusza akcja wydawania 
żywności z UE

Po rocznej przerwie Cari-
tas Polska rozpoczyna wydawa-
nie żywności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomocy Żyw-
nościowej 2024-2016 z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym- pod-
program „2016”. W Nowogardzie 
program ten będzie realizowany 
przez Zespół Caritas przy parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP. Pierw-
sze wydawanie żywności odbę-
dzie się w najbliższy wtorek 13 
września, od godz. 10.00, w maga-
zynie organizacji znajdującej się 
w podwórku ZBK przy ul. 700-le-
cia. Zapraszamy ze skierowaniem 
z OPS oraz dowodem osobistym. 

PZC Caritas 
przy parafii pw. WNMP 

w Nowogardzie 

Kolejna zbiórka na kościół  
w Wojcieszynie 

Parafia zaprasza na 
„Święto pierogów” 

Mieszkańcy Wojcieszyna za-
praszają na „Święto pieroga”, któ-
re odbędzie się w najbliższą nie-
dzielę, 11 września, przy kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Po każdej Mszy Świę-
tej wierni będą mogli zakupić 
domowe pierogi z różnymi far-
szami. Dochód ze sprzedaży tych 
tradycyjnych smakołyków za-

sili konto budowy kościoła im. 
św. Jana Pawła II w Wojcieszy-
nie. Dodatkowo w ten dzień ru-
szy sprzedaż specjalnych cegie-
łek, która wesprze zbiórkę na bu-
dowę kościoła. Również ofiary 
zebrane przez całą niedzielę „na 
tacę”, zostaną przekazane na ten 
cel. 

MS

Idzie jesień
Odjeżdżają kolejne autobusy napakowane przyjaciółmi
Zostają tylko coraz liczniejsi tacy bez pamięci i sumień
Robi się groźnie- metryki i życiorysy przekreślone
 w konsekwencji  nic już nie istnieje naprawdę.
Tylko zawisł w powietrzu narastający pomruk 
zgłodniałych sukcesu,  gotowych złożyć 
każdą ofiarę z istnień niewinnych, 
takich  jak Ci młodziankowie  z rocznika Jezusa.
Mało jednak prawdopodobne aby  ktokolwiek zauważył
 jakiekolwiek podobieństwo  i  zawył z bólu jak Rachel
Zmysły bowiem zajęte, wypełnione po brzegi 
przekazem prosto z piekła 
co Niebo imituje z wielkim doczesnym powodzeniem.
Mimo wszystko… nadal  miliardy gwiazd odmierzają czas 
mrugając znacząco do zbłąkanych,
koczujących tłumnie na rozstajach dróg.  
                                                                                                                          
                                                                                               Marek Słomski 
                                                                                                  31 08 2016
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Koleżance Wandzie Michalak 
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci Mamy 

składa 
Grono Pedagogiczne i Pracownicy Administracyjni 
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KONdOleNCje

Czytelnicy telefonują

Dlaczego zamykają 
tak wcześnie?

Czytelnik  na redakcyjny tele-
fon:  Świetlica szkolna w jedynce  
jest otwarta  codziennie do 15.30, 
a w piątek nawet  tylko do 15. 
Świetlica jest między innymi po to, 
aby małe dzieci miały gdzie zacze-
kać po skończonych zajęciach na 
odbierających je rodziców. Tym-
czasem wielu z nas kończy  pra-
cę dopiero o 16. Czy nie można 
godzin otwarcia świetlic, wzorem 
wielu innych miast, dostosować 
do  godzin kończenia pracy przez 
rodziców tak  aby dzieci mogły w 
świetlicy szkolnej spokojnie na nich  
zaczekać? – proponuje nasz Czy-
telnik. Sprawdziliśmy, jak na dzi-
siaj wygląda  sytuacja w tym za-
kresie w pozostałych  nowogardz-
kich szkołach prowadzących  
świetlice. Z naszej analizy wyni-
ka ,że  w jedynce    jest… najle-
piej!  W innych szkołach  świetli-
ce działają  jeszcze  krócej.  Temat 
ten poruszaliśmy w DN już kilka 
miesięcy temu.  Pytani wówczas 
przez nas dyrektorzy szkół  twier-
dzili , że Gmina (ustawowo  zobo-
wiązana do finansowania oświa-

ty  podstawowej i gimnazjalnej 
w około 50 %)   nie chce  dawać 
środków  na  wynagrodzenia dla 
prowadzących świetlice w takiej 
wysokości, która umożliwiłyby 
wydłużenie dotychczasowych go-
dzin pracy świetlic , tłumacząc się 
brakiem  odpowiednich funduszy.  
Sprawdzimy  w kolejnych dniach, 
czy ta przyczyna jest nadal powo-
dem    trwania tego  nielogicznego 
stanu rzeczy z godzinami  otwar-
cia szkolnych świetlic. Stawiamy  
znak zapytania co do aktualności 
tej przyczyny  również  dlatego,  że 
na ostatniej sesji  Rady burmistrz  
przedłożył korektę budżetu pole-
gająca na zdjęciu ponad 300 tys. 
złotych właśnie z puli wynagro-
dzeń w dziale   oświata!  Pienię-
dzy, jak z tego wynika, w oświacie  
nie brakuje, a nawet ich ubywa!  
Nie trzeba dodawać, że tylko nie-
wielka część  zabranych z działu  
oświatowego na wniosek burmi-
strza środków starczyłaby na usta-
wienie sensownych godzin otwar-
cia  świetlic szkolnych zgodnie z 
postulatami naszego Czytelnika.

Pojawił się  
Pan z kosiarką

Dzień 29.08.2016 zapowia-
dał się dobrze – piękna, słonecz-
na pogoda. Nagle pojawił się Pan 
z kosiarką, który kosił trawę przy 
ogrodzeniu Szkoły Podstawowej 
nr 2, a następnie przy ulicy Że-
romskiego 4b. W pobliżu wyka-
szania znajduje się parking (co 
najwidoczniej umknęło uwadze 
Panu z kosiarką), a na nim zapar-
kowane auta. Pan, kosząc ową tra-
wę, przez „nieumiejętną” obsłu-
gę urządzenia wybił szybę w za-
parkowanej Toyocie i zbytnio nie 
przejął się tym zdarzeniem.

Kolejny dzień wykaszania (tym 
razem wkoło śmietnika) nastąpił 
01.09.2016r. Pan kosi, nie zważa-
jąc na bezpieczeństwo dzieci idą-
cych do szkoły tuż przed nim i 
jego kosiarką, jakby w ogóle ich 
nie widział.

Cóż, biorąc pod uwagę zaist-
niałą sytuację, mam pytanie do 
Pana koszącego trawę: jak by się 
Pan czuł, gdyby ktoś uszkodził 
szybę w Pana aucie i nie przepro-
sił, przyznając się do czynu, który 
nie umknął niczyjej uwadze (choć 
pewnie miał Pan nadzieję, że nikt 
tego nie widział...)?

Obsługujący żyłkową wyka-
szarkę powinien być podczas wy-
konywania swojej pracy przewi-
dywalny i ustawiać się w taki spo-
sób, aby odrzut koszonej trawy i 
kamieni w niej się znajdujących 
nie był ukierunkowany na (jak 
w tym przypadku) zaparkowane 
prawidłowo pojazdy oraz prze-
chodniów idących chodnikiem.

Drodzy pracodawcy, zanim 
przekażecie tak”trudne” w obsłu-
dze urządzenie w ręce przyszłe-
go pracownika, postarajcie się 
najpierw, aby przeszedł on odpo-
wiednie przeszkolenie, a przede 
wszystkim zapoznajcie go z prze-
pisami BHP.

Z poważaniem,
Stały czytelnik, właściciel Toyoty

Od redakcji
Byłoby objawem dobrego wy-

chowania aby  w tej  sytuacji ode-
zwał się do poszkodowanego 
przynajmniej  zarządzający wyka-
szanie trawy w opisanym miejscu 
czyli zleceniodawca bądź praco-
dawca kosiarza-kasiarza i odpo-
wiednio zadośćuczynił szkodzie. 

 Halo redakcja 
Pochowano śp. Karolinę Ławniczek

Nadal bez odpowiedzi 
pozostają pytania  
o przyczyny śmierci pacjentki 
nowogardzkiej porodówki
W zeszłym tygodniu, na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie, pochowano 32-letnią 
Karoliną Ławniczek z maszkowa, która zmarła kilka godzin po porodzie w nowogardzkim 
szpitalu. Okoliczności śmierci kobiety bada goleniowska prokuratura. 

 Jak już informowaliśmy dra-
matyczny ciąg zdarzeń miał po-
czątek ok. 1.30  w nocy, z 23 na 
24 sierpnia. Wówczas pani Karo-
lina została przywieziona na od-
dział położniczo-ginekologiczny 
nowogardzkiego szpitala. Pogo-
towie, które zabrało kobietę, we-
zwali jej bliscy, bo rodzącej ode-
szły wody płodowe. Już w trak-
cie akcji porodowej, w szpitalu 
doszło do komplikacji. Lekarz 
dyżurny musiał dokonać cesar-
skiego cięcia, a dziecko urodziło 
się, jak się potem okazało, z nie-

dotlenieniem mózgu i zostało 
przetransportowane do szpitala 
w Szczecin-Zdrojach  (dziecko 
żyje, ale jego stan nadal wyma-
ga hospitalizacji- informacja od 
rodziny). Stan matki po poro-
dzie również nie był dobry. Nie-
oficjalnie mówi się,  że kobieta 
doznała wewnętrznego krwoto-
ku. Jeszcze w nocy na salę we-
zwano drugiego lekarza położ-
nika. Mimo interwencji chirur-
gicznej, kilka godzin później, 
stan kobiety się znacznie pogor-
szył i ostatecznie pani Karolina 

zmarła. Zgon nastąpił ok. godz. 
9:00 rano. 

Sprawa budzi wiele kontro-
wersji.  Ciąża pani Karoliny 
przebiegała bez żadnych kom-
plikacji- tak wynika z dokumen-
tacji, jaką rodzina okazała naszej 
redakcji. Okazało się też, że pani 
Karolina po raz pierwszy stawiła 
się w szpitalu już 12 sierpnia, ze 
skierowaniem od swojego leka-
rza prowadzącego ciążę. Kobieta 
miała bowiem już 3 centymetro-
we rozwarcie. Nie została jednak 
przyjęta na oddział i po wykona-
niu badania KTG płodu odesła-
no ją do domu. 

Przyczyny śmierci młodej ko-
biety bada  Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie. Jak poinfor-
mował nas krewny pani Karoli-
ny, śledczy przesłuchali już mat-
kę tragicznie zmarłej. Nie ma 
natomiast w dalszym ciągu wy-
ników sekcji zwłok, którą zle-
ciła prokuratura. Na jej wyniki 
trzeba będzie poczekać przynaj-
mniej kilka tygodni. 

Sprawę, która do dzisiaj wy-
wołuje sporo komentarzy,  bę-
dziemy monitorować na bieżąco. 

MS

Zatopione w białych kwiatach miejsce spoczynku śp. Karoliny na nowogardzkim cmentarzu
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASeK, PIASeK 
PRZeSIeWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIeM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
dŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZeM 
dO KlIeNTA

A/0

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

reklama

Ciekawy pokaz w salonie kosmetycznym

Kolagen – dobry nie tylko na skórę... 
O niemalże zbawiennych właściwościach naturalnego kolagenu mogły się przekonać w minioną sobotę klientki Centrum Odnowy Biologicznej i Kosme-
tyki Profesjonalnej przy ul.  3 maja w Nowogardzie, którego właścicielką jest pani agnieszka Bojarska. 

Pani Agnieszka, aby przekonać 
swoje klientki do używania ko-
smetyków z kolagenu, kilka z nich 
zaprosiła na specjalny, darmowy 
pokaz szkoleniowy. Przeprowadzi-
ły go panie z firmy Colway Inter-
national- dystrybutora naturalne-
go kolagenu do pielęgnacji skóry. 

- Chodzi o nasze zdrowie i urodę. 
Panie z firmy Colway Int. przedsta-
wiają jak stosować kolagen i opo-
wiadają jaki ma wpływ na na-
sze zdrowie. Tu ważną rolę od-
grywa też  witamina c, która  jest 
nam niezbędna do procesu powsta-
nia kolagenu, czyli białka młodości 
i głównego składnika tkanki łącz-
nej. Witamina ta pływa na funk-
cjonowanie naczyń włosowatych, 
skóry, dziąseł i zębów oraz kości i 
chrząstek. Szczególnie dba o prawi-
dłowe działanie układu odporno-

ściowego, a także układu nerwowe-
go, funkcji psychologicznych. Wit C 
chroni komórki przed stresem oksy-
dacyjnym, zmniejsza uczucie zmę-

czenia i znużenia. Firma Colway 
Int. ma swojej ofercie właśnie wita-
minę C z kolagenem. To wyjątko-
wa formuła, jedyna taka na rynku 

- mówi pani Agnieszka Bojarska. 
Podczas pokazu klientki na wła-

snej skórze mogły przekonać się, 
jak kolagen działa na skórę twa-

rzy.  Można go jednak stosować 
na całym ciele, oczywiście wybie-
rając odpowiedni produkt z całej 
serii kosmetyków. Co ciekawe, fir-
ma Colway Int. produkuje także 
suplementy diety oparte na kola-
genie, które polecane są osobom 
cierpiącym na choroby stawów. 

Pani Agnieszka zorganizowała 
pokaz z firmą Colway Int. z myślą 
o wprowadzeniu do oferty swojego 
salonu zabiegów z wykorzystaniem 
produktów z naturalnego kolage-
nu. W ten sposób chce powiększyć 
i tak bogatą listę usług.  W Cen-
trum Odnowy Biologicznej przy 
ul. 3 Maja, które zaprasza do siebie 
zarówno kobiety, jak i mężczyzn, 
poza zabiegami typowo kosme-
tycznymi można też m. in. skorzy-
stać z różnego rodzaju masaży. 

mS
Klientki i właścicielka Centrum Odnowy Biologicznej i Kosmetyki Profesjonalnej (pierwsza po prawej) podczas pokazu firmy 
Colway.
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MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ

www.darkat.pl
Szczegóły

rozkładu mieszkań

NOWOGARD • ul. Kilińskiego
Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27
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Uczczą 35-lecie PZd 

Święto na działkach 
W najbliższą sobotę, 10 września, o godz. 15.00 w siedzibie Zarządu rodzinnych Ogrodów 
Działkowych  im. J. Słowackiego odbędzie się Dzień Działkowca. W tym roku będzie on po-
łączony z obchodami 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. 

Z tej okazji wręczone zostaną 
wyróżnienia i nagrody dla zasłu-

żonych działkowców, zrzeszonych 
w PZD. Jak poinformował nas Ry-

szard Wajk,  prezes ROD w No-
wogardzie, otrzyma je 34 dział-
kowców. 

PZD powstało w 1981 roku 
na mocy ustawy, jako organi-
zacja nadzorująca działalność 
ROD. Jednak sama idea ogrodów 
jest znacznie starsza. W Nowo-
gardzie pierwszy ogród powstał 
przy ul. 15-Lutego ok. 1946 roku. 
Dziś w Nowogardzie są 4 ogrody. 
Poza wyżej wymienionym, pozo-
stałe znajdują się  przy ul. Zam-
kowej i po dwóch stronach uli-
cy 3 Maja, przy wylocie z mia-
sta. W sumie na ich terenie znaj-
duje się 1260 działek, z czego ok. 
1160 jest uprawianych. Większość 
działkowców posiada legitymacje 
PZD, chociaż po zmianach prze-
pisów, do jakich doszło na począt-
ku 2014 roku, dzierżawca ogrodu 
nie musi być zrzeszony w struktu-
rach tejże organizacji. Dotyczy to 
również całych ROD, które mogą 
opuścić szeregi Związku i tworzyć 
samodzielne stowarzyszenia. 

MSJedna z bram do ROD przy ul. 15 Lutego. To najstarszy ogród jaki powstał w No-
wogardzie.

Narodowe Czytanie  „Quo vadis”

młodzież czytała 
dzieciom
Już po raz kolejny uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Europy   w Nowogardzie wzięli udział w 
akcji Narodowe Czytanie. Szkolnym organizatorem wyda-
rzenia była nauczycielka języka polskiego- magdalena Da-
widowska. 

Uczennice czytały sienkiewi-
czowskie dzieło nie tylko swoim 
rówieśnikom, ale też dzieciom z 
zaprzyjaźnionej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Nowogardzie. W 
tym roku fragmenty „Quo va-
dis” usłyszeli nie tylko uczniowie 
z klas starszych, ale też najmłodsi 
– pierwszo-, drugo- i trzecioklasi-
ści. Tradycyjnie, na pamiątkę wy-
darzenia, wszyscy dostali pamiąt-
kową pieczęć. 

Kolejne spotkanie z Narodo-
wym Czytaniem już za rok. Tytuł 
książki zostanie wybrany przez 
internautów i ogłoszony przez 
prezydenta. Nasi gimnazjaliści już 
zadeklarowali chęć wzięcia udzia-
łu w tej jakże ważnej akcji.

Inf. własna

Podsumowanie „KOLOrOWYCH 
WaKaCJI” w Bibliotece
 Wakacyjne zajęcia w Bibliotece odbywały się dla dzieci od 
5-ciu do 12-stu lat w okresie 4 lipca - 19 sierpnia w godz. 1200 

– 1400. Łącznie odbyło się 34 spotkań inspirowanych litera-
turą, na których przeczytaliśmy dzieciom ponad 30 książek.  

       Każdy z siedmiu tygodni 
miał swój temat przewodni, m. in. 
„Tydzień z serią książek M. Strzał-
kowskiej”, „Piraci! – Ahoj! Żeglu-
jemy po morzach i oceanach, „Ty-
dzień EKO – z przyrodą za pan 
brat”, „Wakacyjne podróże z se-
rią ELMER – słoń w kratkę”. Dzie-
ci każdego dnia wykonywały pra-
ce plastyczno – techniczną ko-
rzystając z różnych materiałów / 
kolorowy papier, plastelina, far-
by, bibuła, tkanina, koraliki, ce-
kiny, kolorowe piórka i wiele in-
nych/. Zajęcia urozmaicone były 
zagadkami, grami zespołowymi, 
zabawami ruchowymi przy mu-
zyce oraz z chustą i tunelem ani-

macyjnym KLANZA. Codziennie 
dzieci otrzymywały poczęstunek. 
Wartym odnotowania jest fakt, iż 
w stosunku do roku poprzednie-
go zanotowaliśmy progres tzn. w 
roku 2015 w zajęciach wakacyj-
nych uczestniczyło 520 dzieci, na-
tomiast w tegorocznych 950 dzie-
ci. 

      Zapraszamy do oglądania 
powakacyjnej wystawy prac dzie-
ci, która jest dostępna do 16 wrze-
śnia w Sali nr 8 MBP. 

      Na nowy rok szkolny wszyst-
kim naszym czytelnikom życzy-
my samych sukcesów!

Dział dla Dzieci i Młodzieży
Ewelina Kamińska
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jan Czesław Kozakowski

SP Długołęka- moja szkoła (część II)
Jan Czesław Kozakowski były mieszkaniec Nowych Wyszomierek (obecnie zamieszkały w  Szczecinie) to autor kilku ciekawych cykli o tematyce pamięt-
nikarsko –historycznej prezentowanych na łamach DN w ostatnich latach. tym razem p. Czesław nadesłał materiał poświęcony Długołęce  opracowany 
z okazji przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy otwarcia Szkoły Podstawowej w Długołęce.  Ze względu na obszerność tego kronikarsko- pamiętnikar-
skiego tekstu podzieliśmy go na odcinki dzisiaj odcinek drugi.

 W szkole mieliśmy czworo na-
uczycieli: panią Zenobię Szymańską, 
która była naszą wychowawczynią, 
kierownika Tadeusza Szołdrowskie-
go i dwóch innych, z których jeden 
nazywał się Stanisław Chmielnicki, 
a drugi - bardzo wysoki – Leonard 
Salamanowicz. Po wakacjach 1956 
obaj zostali przeniesieni do szkoły 
podstawowej w Redle. Przyszło tro-
je nowych nauczycieli. 

Nasza pierwsza klasa miała lek-
cje w dużej klasie. Pamiętam, że sie-
działem w jednej ławce z Bernar-
dem Dembowskim z Krasnołęki. 
Poza nim w klasie byli: z Długołęki: 
Basia Przeździecka, Zosia Ogrodo-
wicz, Ela Miętkiewicz, Mirosław Ko-
złowski, Marian Grzeszczuk; z Kra-
snołęki: Alina Gałązka, Teresa Mik-
sa, Zenon Kujawa, Jerzy Niedośmia-
łek, Zawadzki. W 2012 na spotkaniu 
klasowym „60-latków +” spotkałem 
Marię Kawecką, która powiedziała, 
że też chodziła do tej klasy, zanim 
nie przeprowadziła się do Nowogar-
du. Chodził też jakiś chłopak (już nie 
pamiętam jak się nazywał), mieszka-
jący na terenie PGR-u w wąskim, ale 
piętrowym domu. Odwiedzałem go 
po drodze wracając do domu. Było 
to jeszcze w czasie, gdy można było 
przechodzić na skróty przez podwó-
rzec majątku państwowego. 

Uczyliśmy się z Elementarza ma-
riana Falskiego. Musiało to być wy-
danie z 1949. W Internecie znala-
złem informację, że obecnie taki 
elementarz wystawiony na aukcję 
na Allegro  kosztuje 273 zł. Spotka-
łem też artykuł prof. Bronisława Ro-
cławskiego, zajmującego się glotto-
dydaktyką, w którym pisze, że gdy-
by w nauczaniu dalej stosowano 
ten elementarz, zamiast „nowocze-
snych” podręczników, mniej było-
by w Polsce dyslektyków. Przypusz-
czam, że też byłoby mnie dysgrafi-
ków, bo Elementarz Falskiego po-
kazywał jak wyglądają litery pisa-
ne i czym się różnią od drukowa-
nych. Mieliśmy zapomniany obecnie 
przedmiot zwany kaligrafią.  W ze-
szycie w trzy linie uczyliśmy się pi-
sać równe zaokrąglone literki duże 
i małe. Nie było długopisów, ba, nie 
było nawet piór wiecznych. Pisało 
się piórem składającym się z tzw. ob-
sadki, przez niektórych zwanej rącz-
ką, i stalówki, którą maczało się w 
kałamarzu napełnionym atramen-
tem. Obsadka na ogół była wyko-
nana z drewna pomalowanego far-
bą, w grubszej części obsadki była 
metalowa skuwka, w którą wkłada-
ło się stalówkę. Stalówki zużywały 
się i trzeba było je wymieniać. Ob-
sadka służyła długo, chyba że zde-
nerwowany uczeń pogryzł jej gór-
ną końcówkę. Atrament nosiło się 
w szklanych kałamarzach zamyka-

nych plastykową zakrętką. W ław-
kach szkolnych były otwory, w które 
można było wstawić kałamarze. Naj-
większym nieszczęściem było, gdy 
źle zamknięty kałamarz zalał swo-
ją zawartością zawartość tornistra. 
Tornistry w pierwszej klasie były z 
malowanej utwardzonej tektury, po-
tem można było kupić igelitowe. Ige-
litowy piórnik miałem w późniejszej 
klasie, kupiła mi go Mama, gdy po-
jechała ze mną do Szczecina na tzw. 
Rynek Tobrucki. Przyrządy do pisa-
nia i rysowania oraz zeszyty można 
było kupić w sklepie usytuowanym 
w dolnej części Długołęki, naprze-
ciw krzyża postawionego w 1811 na 
cześć żołnierzy Polskiego Legionu 
Północnego poległych w 1807 w bi-
twie z wojskami pruskimi. W pierw-
szych latach miałem piórnik drew-
niany, w którym trzymałem kred-
ki i ołówki. Ostrzyło się je tempe-
rówką z żyletką. Zastanawiało mnie 
kiedyś, dlaczego to narzędzie szkol-
ne kształtem przypomina pudło re-
zonansowe instrumentów smyczko-
wych. Być może oba te przedmioty 
łączy artyzm – na dobrze nastrojo-
nych skrzypcach skrzypek pięknie 
zagra, dzięki dobrze naostrzonemu 
ołówkowi rysownik stworzy piękny 
obrazek. 

Długopisy pojawiły się później. 
Bardziej wymagający mogli sobie 
też kupić pióro wieczne. Patrząc, 
jak teraz niektóre osoby posługują 
się długopisem, dochodzę do wnio-
sku, że warto znowu wprowadzić na-
ukę ładnego pisania. Niektórzy trzy-
mają długopis tak, jakby chcieli po-
kazać figę. Trzeba uczniom pozwo-
lić na jak najszersze używanie kom-
puterów i ich odmian (laptop, ta-
blet itp.), ale też nie można prze-
stać ich uczyć ręcznego pisania, bo 
może dojść do tego, że młody czło-
wiek żeby się podpisać, będzie umiał 
postawić tylko krzyżyk. Wracając do 
kaligrafii, mogę stwierdzić, na pod-
stawie wieloletniego doświadczenia 
w pracy z dokumentami, że charak-
ter pisma nie idzie w parze z charak-
terem człowieka.

Nauczyciele budzili w nas respekt. 
Zwracaliśmy się do nich mówiąc: 
„Proszę pana, proszę pani”. Tylko 
jedna dziewczyna darła się przeni-
kliwym głosem, gdy któryś z chłopa-
ków jej psocił: „Pani!, Pani!”. 

Na początku roku szkolnego każ-
dy uczeń otrzymał Legitymację 
ubezpieczeniową PZU. Legityma-
cja była na lata szkolne 1955/56 i 
1956/57. Składka roczna wynosiła 
pięć złotych. Na legitymacji widnie-
je podłużna pieczątka o treści: Szko-
ła Ogólnokształcąca stopnia podsta-
wowego  - Długołęka, pow. Nowo-
gard. Na początku i na końcu doku-
mentu dwa ważne w tamtych cza-

sach zdania: „Życie młodzieży, jej 
nauka i praca, jej radości i troski – to 
sprawy, którymi żyje całe społeczeń-
stwo, to zagadnienie bliskie wszyst-
kim ludziom pracy w Polsce – Bole-
sław Bierut” i „Polska Ludowa ota-
cza Cię jak najtroskliwszą opieką i 
pragnie abyś wyrósł na zdrowego i 
pełnego sił Obywatela. W trosce o 
to żąda od Ciebie, abyś nie lekcewa-
żył uwag o zachowaniu ostrożności 
przed nieszczęśliwymi wypadkami”. 
Były też praktyczne i mądre rady, 
jak np. „w szkole lub poza szkołą, w 
czasie zabaw szkolnych, przy upra-
wianiu sportów – zawsze zacho-
waj ostrożność, nie brawuruj, i nie 
bądź lekkomyślny”; „bądź ostroż-
ny przy obchodzeniu się z materia-
łami łatwopalnymi, ogniem, moto-
rami, maszynami i elektrycznością”; 
„słuchaj starszych, gdyż są bardziej 
doświadczeni niż Ty”; „pomyśl, ile 
przez nieostrożność możesz doznać 
bólu i nieszczęść, a rodzicom ile 
sprawisz zmartwień”. Te ostrzeżenia 
nie były bezpodstawne, wiele dzieci 
i młodzieży ulegało nieszczęśliwym 
wypadkom. Bodajże w II klasie by-
łem na pogrzebie dziewięcioletniej 
dziewczynki z Wyszomierza, którą 
śmiertelnie poraził prąd. Był to chy-
ba ostatni pogrzeb na wyszomier-
skim cmentarzu.

Na legitymacji PZU było też ta-
kie zdanie: „nie jedź na stopniach 
i zderzakach pociągów, samocho-
dów i tramwajów”. Co to jest pociąg 
i samochód to wiedzieliśmy, nato-
miast tramwaj znaliśmy tylko z ele-
mentarza. Podobnie jak sygnaliza-
cję świetlną służącą bezpiecznemu 
przechodzeniu przez ulicę (świa-
tło czerwone, żółte i zielone). Co się 
dziwić dzieciom ze wsi, skoro w ta-
kim Szczecinie pierwsza taka sygna-
lizacja powstała dopiero na począt-
ku lat 70. ub.w. Znam to z autopsji, 
gdyż mój kolega pracował przy ob-
słudze takich świateł na Bramie Por-
towej. Równie abstrakcyjną sprawą 
dla mnie była instytucja przedszko-
la. Szerzej zasady działania przed-
szkola objaśniła mi 4-letnia kuzynka 
Isia, córka siostry stryjecznej miesz-
kającej w Radomskiem, kiedy w 
1956  przyjechała do nas na wakacje.

Styczeń 1956 – choinka w szko-
le. Przez jakiś czas w szkole podsta-
wowej na choince szkolnej zamiast 
Świętego Mikołaja prezenty rozda-
wał Dziadek Mróz (Died Moroz). 
Był to wpływ przejmowania wzor-
ców ze Związku Radzieckiego do ży-
cia społecznego w Polsce. Dzieci za-
nosiły otrzymane od rodziców pie-
niądze lub rodzice sami dawali pie-
niądze nauczycielom albo rodzice 
przynosili gotowe paczki do szkoły. 
Te paczki wręczał dzieciom Dziadek 
Mróz, a potem święty Mikołaj pod-

czas zabawy noworocznej (nazywa-
nej wtedy Gwiazdką), która odby-
wała się po feriach zimowych koń-
czących się po święcie Trzech Króli. 
Wtedy (jak i teraz od kilku lat) było 
to święto. Ferie zimowe trwały wów-
czas dwa tygodnie. W pierwszej kla-
sie moi rodzice nie dołączyli się do 
akcji paczkowej, prawdopodobnie 
nie wiedzieli o tym i paczki mi nie 
zrobili. Ku mojemu zdumieniu jed-
nak Dziadek Mróz dał mi paczkę. W 
paczce były dwa zielone jabłka, se-
zamki, jakieś ciastka i cukierki. Dłu-
go z Mamą zachodziliśmy w głowę, 
kto był autorem tej paczki. Praw-
dopodobnie zrobiła ją moja wycho-
wawczyni, pani Zenobia Szymańska 
(potem Dzięgiel).

12.03.1956  - w Moskwie umiera 
Bolesław Bierut, I sekretarz Komite-
tu Centralnego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej – partii wów-
czas rządzącej w Polsce. W naszej 
klasie na ścianie naprzeciw drzwi 
wejściowych wisiało godło państwo-
we oraz portrety Bieruta i Józefa Cy-
rankiewicza, ówczesnego premie-
ra. Kierownik szkoły przekazał nam 
informację o śmierci Bieruta w ten 
mniej więcej sposób: Wskazał ręką 
portret Bieruta i zapytał mnie, kto 
to jest. Odparłem, że nie wiem. Na-
uczyciel na to: - Nie wiesz? Jak cię 
kopnę w d… to będziesz wiedział! 
W drugiej klasie już tego nauczyciela 
nie było w Długołęce. Pamiętam po-
grzeb Bieruta transmitowany przez 
radio, trwało to kilka godzin. Kie-
rownika Szkoły z lat 1955/56 parę lat 
temu odnalazłem na Naszej Klasie. 
Napisał mi, że wówczas miał 19 lat 
i miał nakaz pracy. Potem rok uczył 
w Jarchlinie, później ukończył studia 
ekonomiczne. Pracował w bankowo-
ści, teraz jako emeryt mieszka w Bia-
łymstoku. 

21.06.1956 – Koniec roku szkol-
nego. Najpierw wręczanie świa-
dectw. Świadectwo szkoły podsta-
wowej podaje wyniki za I półro-
cze i za cały rok szkolny, na odwro-
cie ważna informacja: Uchwałą Rady 
Pedagogicznej ucz. Kozakowski Jan 
otrzymał promocję do klasy drugiej. 
Podpisane przez wychowawcę klaso-
wego (p. Szymańską) oraz kierowni-
ka szkoły Szołdrowskiego Tadeusza. 
Między podpisami okrągła pieczęć 
z godłem i napisem w otoku: Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej 
w Nowogardzie.  Po części oficjal-
nej zaczyna się zabawa szkolna. Gra 
jakaś orkiestra. Orkiestra ulokowa-
ła się podwyższeniu zbudowanym z 
ławek i desek. To podwyższenie sta-
nowi jednocześnie scenę, na której 
uczniowie prezentują swoje umie-
jętności wokalno-recytatorskie. Tań-
czą dzieci i coraz więcej dorosłych. 
Tańczę z Basią Przeździecką, jedną z 

najładniejszych dziewczyn w klasie.  
Wyzywamy się żartobliwie: Dru-
gaczka, drugak. Czułbym się lepiej, 
gdyby nie krótkie spodnie. Czułem, 
ze mnie podwiewa (nigdy nie polu-
biłem krótkich spodni). Na ogół na 
takich szkolnych zabawach najlepiej 
bawili się rodzice, głównie z komi-
tetu rodzicielskiego. Na takich im-
prezach zawsze dostawaliśmy po-
częstunek: dwie duże bułki posma-
rowane masłem i przełożone smacz-
ną kiełbasą. Do tego gorąca herba-
ta w szklance. Do dzisiaj pamiętam 
wspaniały smak tych kanapek W 
ciągu roku szkolnego też mieliśmy 
dożywianie – na dużej przerwie każ-
dy otrzymywał dużą kromkę chle-
ba posmarowaną marmoladą i czar-
ną kawę w blaszanych emaliowanych 
garnuszkach. Zabawy szkolne koń-
czyły się już po zapadnięciu mroku. 
Wtedy przychodziła moja Mama, 
żeby mnie odebrać i przyprowadzić 
do domu. Czasami te wieczory były 
rzeczywiście straszne, bo niebo nad 
Redłem często rozświetlały łuny po-
żarów. W Redle co jakiś czas ktoś 
podpalał stodoły, spłonęły prawie 
wszystkie we wsi. Początkowo cho-
dziła legenda, że to jakaś banda. Po-
tem okazało się, że podpalaczką była 
jakaś niezrównoważona psychicz-
nie mieszkanka Redła. Często niebo 
na południowym zachodzie, za Osi-
ną, omiatały długie snopy światła. To 
wojsko z lotniska w Mostach (Gle-
wicach) ćwiczyło używanie reflekto-
rów. Ludziom starszym kojarzyło się 
to z czasami wojny, kiedy to reflekto-
ry na ciemnym niebie szukały nadla-
tujących bombowców.

Wrzesień 1956 – rozpoczęcie II 
klasy Szkoły Podstawowej. Z całej 
czwórki nauczycieli z poprzednie-
go roku szkolnego została pani Ze-
nobia Szymańska. Przyszło troje no-
wych nauczycieli: Edward Chmie-
lewski, Antoni Dzięgiel i Izabe-
la Cygan. Kierownikiem szkoły zo-
stał pan Chmielewski. Pan Dzięgiel 
później ożenił się z panią Szymańską 
a pan Chmielewski z panią Izą Cy-
gan. Bardzo mi się pani Iza podobała 
jako kobieta i nawet mówiłem swo-
jej Mamie, że dobrze byłoby, gdy-
by mój brat Seweryn, który niedaw-
no wyszedł z wojska, ożenił się z nią. 
Niestety, nic z tego nie wyszło, na-
wet nie wiem czy się poznali. Może 
osiem lat później, gdy dzieci Sewe-
ryna zaczęły chodzić do tej szkoły.  
Brat w październiku się ożenił, pani 
Cygan w następnym roku stała się 
panią Chmielewską. Pani Iza mia-
ła siostrę Krystynę, starszą ode mnie 
o rok. Była to ładna i sympatycz-
na dziewczyna. Nie pamiętam, jakie 
szkoły skończyła po podstawówce, w 
każdym razie została nauczycielką w 
Dębicach. Potem wyszła za mąż za 
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lekarza i wyprowadziła się do Gryfic, 
gdzie też uczyła.

Ponieważ budynek szkoły już nie 
istnieje, a nie posiadam żadnego 
zdjęcia, postanowiłem go naszkico-
wać na podstawie tego co zostało w 
mojej pamięci. Wyszło jak niżej:

Na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego nauczyciele zabrali nas 
na wycieczkę do lasu znajdującego 
się po lewej stronie drogi do Nowo-
gardu. Las ten dochodzi do wzgórza 
zwanego po niemiecku Papen Berg, 
a po polsku Wzgórze Pastora (En-
cyklopedia Pomorza Zachodniego - 
pomeranica.pl – używa nazwy Góra 
Klecha – wzniesienie o wysokości 
72 m npm). Obok jest Wilczogó-
ra (niem. Wolfs Berg). Kiedyś z tych 
gór można było zjeżdżać na nartach. 
Teraz nie wiadomo, czy coś z nich 
zostało gdyż stamtąd brano pia-
sek na budowę dróg. Jeszcze na po-
czątku lat 60. XX w. na łące w pobli-
żu tego lasu Cyganie rozbijali obozy. 
Mogli wtedy jeszcze poruszać się ta-
borami po Polsce. Potem zabronio-
no im tego i kazano zamieszkać w 
murowanych domach.

Na wycieczkę idzie cała szko-
ła. Koledzy z VII klasy wydawali się 
nam tacy dorośli. Malanowski (nie 
pamiętam imienia), uczeń VII klasy, 
bardzo elokwentny, opowiadał róż-
ne historie. Opowiadał m.in. histo-
rię jakiegoś człowieka, który jechał 
samochodem i zobaczył wielkiego 
węża przepełzającego przez drogę. 
Starszy o cztery lata brat Malanow-
skiego, Andrzej, bardzo dobrze grał 
w siatkówkę. Nieraz grał na naszym 
boisku szkolnym i występując sam 
przeciwko trzem zawodnikom po-
konywał ich bez problemu. Maturę 
zdawał w 1957. W latach 90. ub.w. 
był radnym w Nowogardzie. 

Często chodziliśmy z nauczyciela-
mi na wycieczki w teren. Kiedyś by-
liśmy w Wyszomierzu na poczcie, 
żeby poznać jej pracę. Pani Szymań-
ska zadzwoniła do szkoły do pana 
Dzięgla (jeszcze narzeczonego). Nie 
pamiętam rozmowy, ale wtedy to 
pierwszy raz usłyszałem słowo „ow-
szem”. Nauczycielka w pewnym mo-
mencie lekko speszona powiedziała 
do słuchawki: „No i owszem”. 

Poszliśmy też kiedyś szukać wio-
sny drogą w kierunku Ostrzycy. Szli-
śmy przez kolonię o nazwie Staro-
goszcz. Mieszkali tam Cimciocho-
wie, Stecowie, Kubiakowie i Ku-
śmierkowie. W tej chwili tej miej-
scowości już nie ma. Zostały po 
niej, tak jak po wielu innych opusz-
czonych gospodarstwach, zdziczałe 
sady i niewysokie, porośnięte chwa-
stami lub krzakami pagórki, ukry-
wające resztki gruzów z nieistnie-
jących już budynków. Jednak ostat-
nio gdzieś czytałem, że ktoś znowu 
się tam osiedlił. Może rok później tą 
drogą jechałem z Ojcem do Ostrzy-
cy, by odebrać od mieszkającego tam 
stelmacha nowy wóz, który zamówił 
Ojciec. Tym wozem w 1959 pojecha-
liśmy do Wojtaszyc na pogrzeb Pio-
tra Piecki, znajomego Rodziców z 
Wołynia, a potem z prac u Niemców 
– rodzina Piecków pracowała u bau-
era w Ostrzycy.

Pierwszego czerwca, w dniu 
dziecka nauczyciele często prowa-
dzili nas na polanę w lesie po pra-
wej stronie drogi do Nowogardu. 
Według niemieckich map pobliskie 
wzgórze nazywane było Fuchs Berg 
(70,8 m npm), Encyklopedia Pome-
ranica nazywa je Lisową Górą. Była 
oranżada i cukierki, zabawa, jakieś 
konkursy i zawody sportowe. Przed 
końcem roku szkolnego, gdy było 
ciepło, chodziliśmy (może ze dwa 
razy) nad jezioro w Olchowie. Pla-
ża była niewielka, ale można było się 
kąpać, choć woda miała błotnisty za-
pach. Pamiętam, że w wodzie pełno 
było czarnych muszli szczeżuj. 

Zimą chodziliśmy się ślizgać na 
małym stawie na koplu pegeerow-
skim, naprzeciw parku dworskiego, 
tam gdzie droga z Nowych Wyszo-
mierek dochodzi do drogi Długołę-
ka – Wyszomierz. Z wielką radością 
robiło się „orła” na lodzie pokrytym 
śniegiem.

Kiedyś, gdy mieliśmy lekcje, od 
strony Wyszomierza zaczęło jechać 
czołgami wojsko. Wszyscy wyszli-
śmy przed szkołę i machaliśmy żoł-
nierzom rękami. Czołgi jechały i je-
chały. Żołnierze rzucali nam paczki 
sucharów. Udało mi się złapać kilka 
paczek. Miałem się czym pochwalić 
w domu. Czołgi jechały w kierunku 
Starogoszczy, i dalej - Ostrzycy.

Chyba w II klasie na lekcjach wf. 
(a może śpiewu) śpiewaliśmy m.in. 
taką piosenkę:

Mam chusteczkę haftowaną,
co ma cztery rogi,
kogo kocham, kogo lubię,
rzucę mu pod nogi;
tej nie kocham, tej nie lubię,
tej nie pocałuję,
a chusteczkę haftowaną
Tobie podaruję.
Chusteczkę rzucało się najładniej-

szej dziewczynie w klasie.
Przez jakiś czas, po 1956, lekcje re-

ligii w szkole prowadził ksiądz Igna-
cy Jeżykowski z Jenikowa (Długołę-
ka wówczas należała do parafii w Je-
nikowie). Proboszcz Jeżykowski sta-
wiał często piątki, wpisywał je do ze-
szytu do religii czerwoną kredką. 
Oceny z religii mieliśmy wpisane na 
świadectwach z klasy II i III. – jako 

przedmiot nadobowiązkowy. Potem 
władze państwowe zmieniły swo-
je nastawienie i wyrzuciły religię ze 
szkół. Na lekcje religii chodziliśmy 
do kościoła naprzeciwko. 

Był wtedy dziwny podział No-
wych Wyszomierek, jeśli chodzi o 
preferencje szkolne. Wieś była roz-
ciągnięta na długości 1,5 km. Nasz 
dom stał pośrodku, na wzgórzu. 
Dzieci z północnej części kolonii 
chodziły do Długołęki, z południo-
wej części – do Redła, choć od 1954 
była to już inna gromada (wg defini-
cji gromady z 1954). Do Redła cho-
dziły dzieci Piwniczuków i Makare-
wiczów, potem Hynasów i Stępni-
ków. One miały do szkoły 2,6 – 2,8 
km. Ja do Redła miałbym 3,2 km, do 
Długołęki było 2,6 km. Nie słysza-
łem natomiast, żeby ktoś z Nowych 
Wyszomierek chodził do szkoły w 
Wyszomierzu. Jeszcze dalej było np. 
Jędrzejewskim, którzy mieszkając na 
końcu kolonii krasnołęckiej, prawie 
pod Jenikowem, mieli do szkoły w 
Długołęce ponad 3 km. Najdalej jed-
nak mieli Kłysowie mieszkający na 
kolonii Wyszomierza zwanej Mięk-
kie – prawie 5 km. Do Osiny było-
by bliżej – jakieś 2 km. Bez rowerów 
uczęszczanie na lekcje byłoby znacz-
nie utrudnione. Nie było wtedy – 
czego nie wyobraża sobie współcze-
sna młodzież szkolna – autobusów 
szkolnych.

Ja, dopóki Rodzice nie kupili mi 
roweru, do szkoły chodziłem pieszo. 
Czasami ktoś mnie podwiózł wozem 
lub motorem (np. Józef Bonda, jeż-
dżący do pracy w Nowogardzie czy 
Władysław Hynas). Droga była bar-
dzo ciekawa, porośnięta potężny-
mi drzewami i zaroślami, czasami 
widać było pole.  Tuż przed PGR-
-owskimi koplami droga zagłębiała 
się w wąwóz. Przy koplach w drodze 
były głębokie doły, po ulewie zapeł-
niające się wodą. Takie zniszczenia 
w drodze na trasie od Długołęki do 
Węgorzyc poczyniły ciężkie trakto-
ry pegeerowskie z przyczepami. Po-
czątkowo do szkoły mogłem chodzić 
przez ogromne podwórko PGR-u. 
Potem zabroniono tamtędy chodzić 
– musiałem iść drogą wzdłuż par-
ku dochodzącą do szosy koło domu 

państwa Gburów. Kiedyś mało nie 
wpadłem pod samochód Warsza-
wa, choć samochody wtedy przejeż-
dżały bardzo rzadko. Było to w po-
bliżu ówczesnego posterunku Mili-
cji Obywatelskiej, znajdującego się w 
małym domku (nr 4) przyległym do 
parku pegeerowskiego. Posterunek 
był naprzeciw gospodarstwa Jezior-
skich, w którym później zrobiono 
betoniarnię. Posterunek MO prze-
niesiono do Wyszomierza ok. roku 
1960 do większego domu w pobli-
żu stawu i nieistniejącego już pała-
cu dworskiego. Siedziba posterunku 
była przy tzw. Drodze Czereśniowej 
prowadzącej górą nad Nowymi Wy-
szomierkami i dalej do Węgorzyc.

Niektóre źródła podają, że w pod-
worskim parku w Długołęce jest 19 
gatunków drzew. Ja znałem tylko te, 
które rosły przy drodze, zwłaszcza 
niewysoką jabłoń, która rodziła so-
czyście smaczne, zielone jabłka. W 
tamtych latach znałem każde drzewo 
i każdy krzew rosnący przy drodze z 
Długołęki do Nowych Wyszomie-
rek, w końcu przebywałem tę dro-
gę przez 11 lat: 7 lat chodząc do SP 
i 4 lata do LO w Nowogardzie. Ro-
sły tam klony z pięknie ukształtowa-
nymi liśćmi i jawory, z których jesie-
nią powoli sfruwały owoce na wiru-
jących skrzydełkach. Przy wąwozie 
rosły jesiony, dęby i brzozy. W naj-
wyższym punkcie drogi rosła inna 
jabłonka, też ciesząca nas smacz-
nymi owocami. Mniej więcej w po-
łowie drogi była krzyżówka: nasza 
droga krzyżowała się z drogą wio-
dącą z Wyszomierza do kolonii kra-
snołęckiej. Przy skrzyżowaniu znaj-
dował się wkopany głęboko w ziemię 
granitowy kamień, na którym wyry-
te były niemieckie nazwy miejsco-
wości: Langkafel – Długołęka, Neu 
Langkafel – Krasnołęka, Neu Wi-
smar – Nowe Wyszomierki i Wismar 
– Wyszomierz. Nie wiem, co potem 
się stało z tym nietypowym kierun-
kowskazem, bo obecnie jadąc tamtę-
dy nie widzę już tego kamienia.

W samych Nowych Wyszomier-
kach droga w latach 40. wprawdzie 
była polna ale dwupasmowa i mia-
ła 15 m szerokości. Pomiędzy jezd-
niami na uformowanym wywyższe-

niu była ścieżka dla pieszych i rowe-
rzystów. Takie „szykany” zaczynały 
się na krzyżówce Wyszomierz-Kra-
snołęka i kończyły się na dole wio-
ski, gdzie droga się rozwidlała: w 
lewo do Redła i w prawo do Węgo-
rzyc. Mogłem w dzieciństwie jeszcze 
resztki tej poniemieckiej infrastruk-
tury drogowej zobaczyć, dopóki cał-
kowicie nie rozjechały jej pegeerow-
skie ciągniki.

Zarośla przy drodze ochraniały 
przed wiatrem, ale też przyczyniały 
się do powstawania potężnych zasp 
zimą. Jeżeli nikt nie przegarnął dro-
gi konnym pługiem śnieżnym trze-
ba było sobie wydeptać ścieżkę na 
polu. W lutowe dni słońce topiło 
górną warstwę zasp, która nocą za-
marzała, tworząc skorupę potrafią-
cą utrzymać mnie na powierzchni. 
Czasami jednak zdarzało się, że nie 
wytrzymywała moich 25 kg i wpa-
dałem w zaspę po szyję. Pod koniec 
zimy, gdy słońce świeciło coraz moc-
niej, na niebie pojawiały się skow-
ronki i swoim śpiewem umilały po-
wrót ze szkoły. Był to znak, że wio-
sna coraz bliżej.

Do naszej szkoły przyjeżdżało ob-
jazdowe kino oświatowe. Obsługiwał 
je jeden operator, który wyświetlał 
nam filmy edukacyjne, dokumen-
talne i rysunkowe. Pamiętam film o 
wizycie w Polsce prezydenta Indo-
nezji – Sukarno. Tutaj też obejrza-
łem pierwszy film fabularny, który 
zrobił na mnie niezwykłe wrażenie. 
Była to „Biała grzywa”, film francu-
ski z roku 1952 w reżyserii Alberta 
Lamorisse`a. Piękny film o przyjaź-
ni chłopca Folco z dzikim koniem, w 
którą wkraczają okrutni dorośli. Te-
matyka była dla nas bliska, bo pra-
wie każda rodzina miała konia, nie-
które nawet po dwa. Widać to było 
szczególnie w Jenikowie, kiedy to na 
niedzielną mszę w kościele parafial-
nym jechały całe sznury wozów.

20.06.1957 – koniec roku szkolne-
go. Odbieram świadectwo ukończe-
nia II klasy, z języka polskiego ocenę 
mam lepszą niż w I klasie - zamiast 
czwórki - piątka. Zawdzięczam to 
panu Chmielewskiemu, który zasto-
sował wobec mnie terapię szokową. 
W pierwszej klasie umiałem prze-
czytać tylko to, co uprzednio prze-
czytała mi Mama. Pan Chmielew-
ski na jednej z lekcji na początku 
drugiej klasy „wziął mnie na ambit”, 
przez co potrafiłem już czytać samo-
dzielnie. Świadectwo podaje wyni-
ki za I półrocze i za cały rok szkol-
ny, na odwrocie informuje: Uchwałą 
Rady Pedagogicznej ucz. Kozakowski 
Jan otrzymał promocję do klasy trze-
ciej. Podpisane przez wychowawcę 
klasowego (p. I. Cygan) i kierowni-
ka szkoły (E. Chmielewski). Między 
podpisami okrągła pieczęć z godłem 
i napisem w otoku: Szkoła Podstawo-
wa w Długołęce. Dostaję nagrodę w 
postaci książki Aleksandra Puszki-
na „Dubrowski” z wpisem: Uczniowi 
Kozakowskiemu Jankowi za pilną na-
ukę i dobre zachowanie w szkole ofia-
ruje Prezydium G.R.N. w Wyszomie-
rzu. Podpisał Andrzej Kaciuban, ów-
czesny przewodniczący GRN.

cd. za tydzień

Szkoła Podstawowa w Długołęce w latacvh 1955-1962 (rysunek z pamięci
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Świetny start juniorów starszych Pomorzanina

Nowogardzianie  
gromią w Dolicach
W niedzielę (4 września) o godzinie 16:00, na stadionie w Dolicach, juniorzy starsi Pomo-
rzanina zainaugurowali rozgrywki w szczecińskiej grupie I Ligi okręgowej Juniorów Star-
szych. Podopieczni Dawida Kurka rozgromili gospodarzy strzelając aż 8 goli. 

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 0:8
Gole: Lasocki x3, Jeremicz, Woźniak, Płaczek, Banasiewicz, Bartlew-

ski  
Skład: Pękala – Wojtyniak, Królik, Lasocki, Teodorczyk – Kowalski 

(Fedak), Paradziński (Banasiewicz), Woźniak, Płaczek, Litwin (Jere-
micz) – Jarecki (Bartlewski).

Przed Pomorzaninem ciężki mecz w Resku

Kobiecy zespół przywita się  
z kibicami
W najbliższą sobotę (10 września), o wczesnej porze zarówno piłkarze Pomorzanin wystę-
pujący w okręgówce, jak i kobiecy zespół, rozegrają swoje spotkania. Po raz pierwszy w tym 
sezonie przed własną publicznością zagrają „Pomorzanki”, z kolei podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego pojadą do reska, aby powalczyć o Punty z tamtejszą mewą. 

Drużyna Pomorzanina Nowo-
gard w Resku rozpocznie swój 
mecz w najbliższą sobotę, już o 
godzinie 12:00. Mewa wydaje się 
być wymagającym zespołem, któ-
ry obecnie zajmuje 7. miejsce w li-
gowej tabeli, z liczbą 6 punktów, 
wywalczonych za dwa zwycię-
stwa. Sobotni rywale Pomorza-
nina najpierw przegrali u siebie 
z Trzygłowem 1:4, następnie po-
nownie przegrali w Brojcach 2:0. 
Mewa przełamała swoją niemoc w 
3. kolejce pokonując Spartę Gryfi-
ce 3:0, a następnie wygrywając w 
Tanowie 2:3. Najwyraźniej piłka-
rze z Reska już się nieco rozkrę-

cili i głównie dlatego podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego nie 
powinni lekceważyć rywali. Zwy-
cięstwo Pomorzanina, w przy-
padku gdy Wicher Brojce i Maso-
via Maszewo stracą punkty, może 
dać nowogardzianom skok na 2. 
miejsce w ligowej tabeli. Cieka-
wostką jest, że obydwa kluby nie 
zagrały ze sobą w oficjalnym me-
czu od 8 lat! Mewa wcześniej wal-
czyła o punkty w A Klasie, Pomo-
rzanin zawsze był klasę rozgryw-
kową (lub dwie) wyżej. Ostatni 
raz Mewa z Pomorzaninem za-
grała w sezonie 2008/2009 w gr.1 
klasy okręgowej, którą Pomorza-

nin wówczas wygrał, zapewnia-
jąc sobie awans o szczebel wyżej. 
W tamtych spotkaniach pomimo 
tego, że Mewa zajęła w rozgryw-
kach dopiero 11. miejsce, to ze-
spól z Reska był lepszy. W pierw-
szym meczu Mewa wygrała u sie-
bie 1:0, natomiast w rewanżu w 
Nowogardzie padł bezbramkowy 
remis. 

Po raz pierwszy w tym sezonie 
przed własną publicznością za-
grają „Pomorzanki”. Rywalkami 
będą piłkarki z Akademii Piłkar-
skiej Kotwicy Kołobrzeg. Mecz 
odbędzie się na stadionie w No-
wogardzie w sobotę (10 wrze-

Młodzi nowogardzianie na turnieju w Rosji

5. miejsce i najlepszy zawodnik turnieju
W sobotę (20 sierpnia) drużyna piłkarska chłopców z Nowogardu w roczniku 2005, rozgrywała w Kaliningradzie turniej piłki nożnej. Po zaciętej wal-
ce młodzi nowogardzianie zakończyli zmagania na 5. miejscu. Indywidualnym wyróżnieniem został nagrodzony Gracjan maciejewski, którego wybrano 
najlepszym piłkarzem turnieju. 

W piątek (19 sierpnia) z Nowo-
gardu na turniej do Rosji wyjecha-
ła drużyna piłki nożnej chłopców, 
z rocznika 2005. Po przyjechaniu 
do Kaliningradu Rosja zaskoczyła 
naszych reprezentantów 30 stop-
niowymi upałami, następnie gru-
pa zaczęła zwiedzać Kaliningrad 

z Panią Ałłą, która jest Profeso-
rem Uniwersytetu Kaliningradz-
kiego i znała język polski. Zwie-
dzanie trwało kilka godzin, po 
czym drużyna z opiekunami uda-
ła się do miejscowości Pioniersk 
na kolacje i nocleg, a chłopcy jesz-
cze potrenowali grę na miejsco-

wym boisku. Na drugi dzień w so-
botę pobudka o godz. 6:00, śnia-
danie o 7:00 i wyjazd na turniej 
do miejscowości Baltijsk. Turniej 
odbywał sie też w  bardzo wyso-
kiej temperaturze, a nowogardzia-
nie grali jednym składem w czte-
rech meczach pod rząd i ostatecz-

nie zajęli 5. Miejsce. Indywidual-
nym wyróżnieniem nagrodzono 
Gracjana Maciejewskiego, które-
go wybrano najlepszym zawod-
nikiem turnieju, za co mieszka-
niec Nowogardu otrzymał puchar. 
Drużyna z Nowogardu otrzymała 
również puchar Fair Play. Po tur-

nieju grupa pojechała nad Bał-
tyk obejrzeć finały turnieju piłki 
nożnej plażowej, a także pomo-
czyć się trochę w Bałtyku. W mie-
dzy czasie nowogardzianie zwie-
dzili miasto, nabrzeże portowe, 
po czym wrócili na stadion 
obejrzeć koncert muzyczny 

Zazwyczaj na łamach DN nie 
opisujemy występów drużyn mło-
dzieżowych Pomorzanina, tym 
razem jednak zrobimy wyjątek. 
Wobec świetnego startu w wyko-
naniu minorów starszych, którzy 
rywalizują w silnej grupie, trud-
no przejść obojętnie. Podopieczni 

Dawida Kurka w inauguracyjnym 
meczu rozbili rówieśników z Do-
lic na ich boisku aż 0:8. Na uwa-
gę zasługuje występ Mateusza La-
sockiego, który pomimo tego, że 
występował w obronie, nie prze-
szkodziło mu to w skompleto-
waniu hattricka. Pomorzanin po 

tym zwycięstwie zajmuje 2. Miej-
sce w tabeli, gdyż jeszcze większe 
strzelanie urządzili siebie piłka-
rze rezerw Salosu Szczecin, któ-
rzy rozbili Inę Goleniów 14:0. W 
kolejnym spotkaniu podopieczni 
Dawida kurka zagrają w najbliż-
szy weekend w Gryfinie, z tam-

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
5. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  (10.09; 12:00)
Flota Świnoujście – Sarmata Dobra  (10.09; 16:00)
Orzeł Łożnica – Tanowia Tanowo   (10.09; 16:00)
Promień Mosty – Wicher Brojce   (10.09; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Błękitni Trzygłów  (10.09; 17:00)
Masovia Maszewo – Sparta Gryfice  (11.09; 12:00)
Pomorzanin Krąpiel – Ehrle Dobra Szczecińska (11.09; 16:00)
Zootechnik Kołbacz – Iskierka Szczecin  (11.09; 17:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
2. kolejka:
Energetyk Gryfino – Zalew Stepnica  (09.09; 17:00)
Olimpia III Szczecin – Victoria Sianów  (10.09; 10:00)
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg (10.09; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Błękitni II Stargard  (11.09; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Hattrick Kołobrzeg  (11.09; 14:00)

I Liga okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
1. kolejka:
Światowid Łobez – Sparta Gryfice  1:2
Kluczevia Stargard – Energetyk Gryfino 1:1
Osadnik Myslibórz – Zorza Dobrzany Przeł.
Salos II Szczecin – Ina Goleniów  14:0
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard 0:8
SCRS Barlinek – Odra Chojna  5:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Salos II Szczecin 1 3 14 0 1 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 1 3 8 0 1 0 0
3 SCRS Barlinek 1 3 5 2 1 0 0
4 Sparta Gryfice 1 3 2 1 1 0 0
5 Energetyk Gryfino 1 1 1 1 0 1 0
6 Kluczevia Stargard 1 1 1 1 0 1 0
7 Osadnik Myślibórz 0 0 0 0 0 0 0
8 Zorza Dobrzany 0 0 0 0 0 0 0
9 Światowid 63 Łobez 1 0 1 2 0 0 1
10 Odra Chojna 1 0 2 5 0 0 1
11 Unia Dolice 1 0 0 8 0 0 1
12 Ina Goleniów 1 0 0 14 0 0 1

tejszym Energetykiem. Pierwszy 
mecz przed własną publicznością 
nowogardzianie rozegrają w nie-

dzielę (18 września) o godzinie 
16:00, a rywalami będą piłkarze 
Odry Chojna. KR

śnia) o godzinie 11:00. Jak już in-
formowaliśmy w poprzednich pu-
blikacjach, drużyna z Kołobrze-
gu co sezon notuje znaczący pro-
gres, a w szeregach ma bramkar-
kę reprezentacji Polski, którą pie-
kielnie trudno pokonać. Kotwica 
na inaugurację pokonała u siebie 
Energetyk Gryfino 5:0, ale nale-
ży pamiętać, że piłkarki Energety-
ka oraz zespół Hattrick Kołobrzeg 
to dostarczyciele punktów. Nowo-

gardzianki przed tygodniem roz-
gromiły na wyjeździe teoretycz-
nie najsilniejszy zespół spośród 
pozostałej stawki, czyli Victorię 
Sianów. Wobec tak udanego star-
tu, podopieczne Pawła Błaszczyka 
na pewno zechcą godnie przywi-
tać się na „nowogardzką” inaugu-
rację rozgrywek ze swoimi kibica-
mi, których wierzymy, że przybę-
dzie dość sporo.

KR 
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa w kolarstwie szosowym

Nikola Wielowska ze srebrem
W sobotę i niedzielę (3-4 września), w Żerkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodziczek i młodzików w kolarstwie 
szosowym. Nowogard reprezentowało trzech podopiecznych ryszarda Posackiego z klubu LKK Chrabąszcze. Najlepiej spisała się Nikola Wielowska, któ-
ra wywalczyła srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego. 

Nikola Wielowska, Hubert 
Grygowski i Jacek Fecak, w ta-
kim składzie nowogardzcy Chra-
bąszcze walczyli o medale w wiel-
kopolskim Żerkowie. Najlep-
szy wynik uzyskała Nikola Wie-
lowska, która w wyścigu ze star-
tu wspólnego wywalczyła 2. miej-
sce, przegrywając tylko z mają 
Wróblewską z klubu Ratusz Ma-
szewo. Podium uzupełniła kolar-
ka KKS Gostyń – Zuzanna Olej-
niczak. Nikola Wielowska star-
towała jeszcze w jeździe indywi-
dualnej na czas. Nowogardzian-
ka z wynikiem 8:26:06 uplasowa-
ła się na 8. miejscu. Mniej szczę-
ścia mięli jej klubowi koledzy. 
W jeździe indywidualnej na czas 
Hubert Grygowski uzyskał wynik 
8:04:96, który uplasował go na 18. 

pozycji, z kolei Jacek Fecak z wy-
nikiem 8:26:79 zajął 26. miejsce. 
Nasi reprezentanci zdecydowanie 
lepiej zaprezentowali się w wyści-
gu ze startu wspólnego. Hubert 
Grygowski uparcie walczył o po-
dium, jednak ostatecznie zakoń-
czył na punktowanym 5. miejscu, 
natomiast Jacek Fecak uplaso-
wał się na 10. pozycji. Podopiecz-
ni Ryszarda Posackiego wystąpi-
li jeszcze w jeździe indywidual-
nej na czas Młodzików. Para Ja-
cek Fecak i Hubert Grygowski 
uzyskała czas 16:16:71, plasując 
się w połowie stawki, na 10. miej-
scu. Zwyciężyła dwójka zawodni-
ków KKS Gostyń, przed rywala-
mi z KTK Kalisz oraz LKS Basz-
tą Golczewo. 

KR Hubert Grygowski - pierwszy z prawej, uplasował się na 5. miejscu w wyścigu ze 
startu wspólnego

Nikola Wielowska - z lewej, w Żerkowie 
wywalczyła srebrny medal w wyścigu 
ze startu wspólnego

Pomorzanin w III Rundzie Pucharu Polski ZZPN

Dwa gole Lewandowskiego
W środę (7 września) o godzinie 17:15, na stadionie w Goleniowie rozpoczął się mecz II 
rundy Pucharu Polski ZZPN, pomiędzy miejscową hanzą oraz Pomorzaninem Nowogard. 
Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pomimo kilku absencji w składzie uporali się z a Kla-
sowymi rywalami i wygrali 2:3, awansując tym samym do III rundy.

Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard 2:3 (1:3)
’11 min. Kamil Lewandowski, ’34 min. Maciej Dobrowolski, ’36 min. 

Kamil Lewandowski 
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Maciej Grzejszczak, Paweł 

Królik, Maciej Dobrowolski (c) – Konrad Adamek (Adam Mańka), Karol 
Osakiewicz (Patryk Marcinkowski), Kamil Lewandowski (Michał Teodor-
czyk), Dawid Kurek (Grzegorz Skrzecz), Kacper Królik – Rafał Listkiewicz.

W amatorskiej piłce nożnej ter-
min rozgrywania meczów w środ-
ku tygodnia nie sprzyja wszyst-
kim piłkarzom, gdyż większość 
z nich musi w tym czasie praco-
wać. Pomimo tego, trener Zbi-
gniew gumienny wspomógł dru-
żynę młodszymi zawodnikami 
i zabrał do Goleniowa sporą ka-
drę.  Osłabiony Pomorzanin szyb-
ko objął prowadzenie. W 11. mi-
nucie ładne podanie w pole kar-
ne otrzymał Kamil Lewandowski, 
który w efektowny sposób będąc 
sam na sam z bramkarzem pod-
ciął futbolówkę nad golkiperem, 
zdobywając pierwszego gola dla 
Pomorzanina. Następnie przyszło 
kilkanaście minut gry, w których 
hanza starała się  wyrównać. Go-
spodarze dopięli swego w 30 mi-
nucie, gdy po strzale jednego z za-
wodników miejscowych, Michał 
Piątkowski odbił piłkę przed sie-
bie i nie miał szans wobec dobitki. 
Na szczęście nowogardzianie byli 
tego dnia skuteczni i w przeciągu 

trzech minut rozstrzygnęli losy 
tego spotkania na swoją korzyść. 
Najpierw w 34. minucie w polu 
karnym znalazł się Maciej Do-
browolski, a jego strzał na bram-
kę odbił się jeszcze od jednego z 
rywali i zmylił bramkarza Hanzy, 
dając nowogardzianom ponow-
ne prowadzenie. W 36. minucie 

Kamil Lewandowski prowadził 
piłkę przed polem karnym, po 
czym zdecydował się na zaska-
kujące uderzenie z około 20 me-
trów. Jego strzał był na tyle sku-
teczny, że Pomorzanin do szat-
ni schodzi przy prowadzeniu 1:3. 
Gospodarze co prawda zdołali 
szybko po zmianie stron strzelić 
bramkę kontaktową. W 52. mi-
nucie po rzucie rożnym i zamie-
szaniu w polu karnym, zawodnik 
z Goleniowa okazał się najspryt-
niejszy i skierował futbolówkę 
do bramki nowogardzian. Pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go ustrzegli się jednak kolejnych 
błędów w defensywie i spokojnie 
dowieźli to zwycięstwo do ostat-
niego gwizdka sędziego, tym sa-
mym meldując się w III Rundzie 
Pucharu Polski ZZPN. Niebawem 
będą losowane pary kolejnej Run-
dy, jak tylko poznamy rywala no-
wogardzkiej drużyny, opublikuje-
my wyniki losowania. 

KR

Kamil Lewandowski zdobył dwie ładne 
bramki w meczu pucharowym z Hanzą 
Goleniów, przyczyniając się do awansu 
Pomorzanina, do kolejnej Rundy

i zawody motocross. Wieczo-
rem grupa wróciła do swojej 

miejscowości na kolacje i nocleg. 
Trzeci dzień pobytu rozpoczął 
się od mszy świętej, na którą za-
prosił wszystkich Proboszcz pol-
skiego kościoła, następnie nowo-
gardzianie zostali zaproszeni na 
szaszłyk z grilla, gdzie dojechała 
Pani mer Primorska Irina Rezmir 
i Przewodniczący Polonii Pol-
skiej w Baltijsku Henryk Nosal, 
z którymi nowogardzianie uda-
li się nad Bałtyk wspólnie szukać 
bursztynu i każdemu coś się uda-
ło znaleźć. Po grillowaniu ksiądz 

Proboszcz Grzegorz wręczył ca-
łej 9-osobowej ekipie upominki z 
bursztynu w formie karali z krzy-
żem do modlenia się. Nowogard 
reprezentowali następujący pił-
karze: Maciek Wąsik, Kornel Ga-
brysiak, Maciek Maniewski, Ni-
kodem Kacprzak, Kornel Szafran, 
Gracjan Maciejewski i Olaf Ol-
szewski. - Drużyna została zapro-
szona na turniej na przyszły rok, 
mam nadzieję, że pojedzie licz-
niejsza ekipa i ogra ten turniej – 
mówi Andrzej Szafran, organiza-
tor wyjazdu. 

Oprac: KR

Zawodnicy z Nowogardu dumnie reprezentowali Polskę

Za rok młodzi piłkarze z Nowogardu powrócą do Rosji aby powalczyć o wyższe 
miejsce
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  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

dlA PAŃ "PROFIlAKTYKA RAKA PIeRSI"
WYjAZd NA BAdANIA MAMMOGRAFICZNe dlA PAŃ  

z TeReNU GMINY NOWOGARd i OKOlIC 
Dnia 17 września 2016r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus 

OGŁOSZeNIe

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Stowarzyszenie „-jutrzenka” informuję, 
że rozpoczyna realizację projektu  zat.

„ZAPRZYjAŹNIeNI  
Z KUlTURĄ”

W ramach projektu 45 dzieci z miejscowości Długołęka, Krasnołę-
ka, Wyszomierz  wraz z opiekunami będzie uczestniczyć w  spekta-
klach   Teatru Lalek „ Pleciuga”,  koncercie w Filharmonii im. M. Karło-
wicza, seansie filmowym w najstarszym kinie świata  „Pionier” oraz za-
jęciach edukacyjnych w Muzeum Narodowym, Muzeum Techniki i lek-
cji teatralnej. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2016r. do 
31 grudnia 2016r.

Całkowity koszt projektu wynosi  10697,00zł.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU z programu 
„PZU z Kulturą”- edycja 2016 oraz ze środków Gminy Nowogard.

reklama

Akademia Pomorzanina Nowogard w sprzęcie jako

Zapraszają na treningi
Jak informowaliśmy jakiś czas temu, w Pomorzaninie Nowogard powstała aka-
demia Piłkarska, która prowadzi treningi dla dzieci już od 5 roku życia. Niedaw-
no klub podpisał również umowę z partnerem technicznym, firmą Jako, która 
zapewni odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć dla najmłodszych piłkarzy z 
Nowogardu. 

Firma Jako została partner 
techniczny Akademii Pomorza-
nina Nowogard. – Firma wła-
śnie przygotowała pierwszą par-
tię sprzętu dla naszych najmłod-
szych piłkarzy. Zakup był możli-
wy dzięki składkom jakie wpła-
cają rodzice. Do tego celu po-
wstało specjalne subkonto „Po-
morzanin Junior”. Wszyst-
kie zgromadzone na nim środ-
ki wracają w różnej postaci do 
dzieci. Tylko ścisła współpra-
ca Klubu i rodziców zapew-
ni optymalne warunki rozwoju 
młodych zawodników i zawod-
niczek – informuje prezes Po-
morzanina, Marcin Skórniew-
ski. Nowoczesny sprzęt treningo-
wy jaki zapewni firma Jako gwa-
rantuje optymalny i bezpieczny 
trening dla dzieci. Przypomina-
my, że trenerzy Anita Piotrow-
ska i Paweł Błaszczyk wciąż pro-
wadzą nabór ciągły dla chłopców 
i dziewczynek w różnych katego-
riach wiekowych - już od piąte-

go roku życia: 5-6 lat: Skrzat, 7-9 
lat: Żak, 10-11 lat: Orlik, 12-13 
lat: Młodzik. Do drużyny można 
dołączyć w dowolnym momen-
cie sezonu. Zajęcia odbywają się 
na Stadionie Miejskim w Nowo-
gardzie przy ul. Wojska Polskie-
go 41. Zimą Akademia przeno-
si się na nowogardzkie hale spor-
towe. Aby dołączyć do Akademii 
wystarczy skontaktować się tele-
fonicznie, z którymś z trenerów 
(Anita Piotrowska – 693 876 665, 
Paweł Błaszczyk – 793  767 900) 
lub przyjść na jeden z treningów 

poszczególnych grup wiekowych. 
Treningi odbywają się w następu-
jących dniach i godzinach: mło-
dzik Starszy (2004/2005) trener-
ka Anita Piotrowska: poniedzia-
łek, godzina 16:00; środa, godzi-
na 17:30; czwartek, godzina 17:30. 
Orlik (2006/2007) trenerka Ani-
ta Piotrowska: środa, godzina 
16:00; czwartek, godzina 16:15. 
Żak (2008 i młodsi) trener Paweł 
Błaszczyk: środa, godzina 16:30; 
piątek, godzina 16:30.

KR

Młodzi adepci Pomorzanina trenować 
będą w sprzęcie firmy Jako



9-12.09.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunka Osób Starszych  
w Niemczech.  

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj  

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED.  

Telefon 91 506 55 55

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I DO OBSŁUGI KOMPUTERA 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Sprzedam 
nieruchomość 

w Nowogardzie budynek 
warsztatowy 580 m2, 
działka pow. 1,0ha. 

601 961 076

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

aPtEKa NOWa FarmaCJa
zatrudni 

kierownika, magistra i technika farmacji. 
Prosimy o przesłanie aplikacji na 

maila nowogard.nowafarmacja@gmail.com.
 tel. 794 075 647

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
Atrakcyjne zarobki,

 601 085 199

Poszukuje opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat 
Praca ok. 8 km. 
Od Nowogardu

 696 446 744
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

SPRZedAM  
dZIAŁKĘ  

BUdOWlANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 

m2, uzbrojoną w dobropolu (gmina 
dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 
881 060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe do II 
piętra.Tel. 663 695 260, 531 844 996.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie.Tel. 608 853 710.

•	 SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
Krzemiennej.Tel. 721 402 325.

•	 SPRZEDAM mieszkanie w bloku - Grzę-
zno, I piętro 53,61 m , 2 pokoje.Cena do 
uzgodnienia. Tel. 600 695 151

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29m2 w budynku czterorodzin-
nym w Nowogardzie. Bez pośredni-
ków. 664 457 879, 517 932 281

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 arów 
w Nowogardzie (część zachodnia). 606 
891 535

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. Tel. 507 045 404

•	 Sprzedam górę domu dwurodzinnego 
100m2, garaż + podwórko. 603 079 044

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na działalność 
gospodarczą. 604 950 879

•	 Mieszkanie do wynajęcia 3 pokojowe. 
609 64 32 27 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. 884 000 435 

•	 Podnajmę pomieszczenie w centrum o 
pow. 20m2. Cena 500 zł do negocjacji. 
535 468 143 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach Nowogardu ponad 2000 m2, 
42000 zł. Tel. 535 468 143 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 668 
15 15 16, 608 626 696

• Sprzedam działkę budowlaną na 
Monte Cassino. 695 400 600

MOTORYZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., benzyna 
przebieg 119 650, 19 000 zł do uzgod-
nienia. 697 612 794 

•	 Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 737 799 
666

•	 Sprzedam samochód lublin. 600 541 
286 

•	 Sprzedam Volvo V40, 2001r. Cena 4600 
zł. Tel. 535 468 143 

•	 VW Passat Kombi 1,9 TDI Comfortline. 
Model 2009 – bogate wyposażenie. 
Cena 28 000 zł (do negocjacji). Tel. 605 
422 298 

•	 Sprzedam Dacia Sandero 2013r, poj. 
1200, benzyna. Przebieg 21000. Cena 
18000 zł do uzgodnienia. 91 562 46 41 

ROlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach. 782 036 

086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Kupię krajzegę 3 gazową i małą bronę. 
508 211 575

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi z możliwo-
ścią dowozu. 726 977 283

•	 Sprzedam prosiaki sztuk 11. 781 900 
122 

•	 Sprzedam ciągnik C-360, stan idealny, 
małą krajzegę na 230 V. 696 807 922\

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodar-
stwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 
39 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam prosiaki Wojtaszyce 6. 725 
085 563 

•	 Rozsiewacz nawozu lejek sprawny oraz 
siewnik zbożowy zawieszany 16 lejków 
sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 967 588

•	 Kupię słomę żytnią w małych kostkach 
do 700 szt. Wołowiec. 515 108 460 

•	 Sprzedam owce. 606 821 993 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 
Dowóz gratis. 692 125 122 

•	 Sprzedam jałówki cielne i wycielone – 
bydło mleczne oraz mieszankę zbożo-
wą. 91 418 64 17, 603 18 51 21 

 USŁUGI
• MONTAŻ MeBlI, fachowość i doświad-

czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• PRANIe-MAGIel,PRANIe dYWANÓW, 
WYKŁAdZIN, TAPICeRKI MeBlOWej 
SAMOCHOdOWej/ SKÓRZANej MA-
TeRIAŁOWej / POŚCIelI WeŁNIANej 
/ lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 T R A N S P O R T- P R Z E P R O WA D Z K I .
Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
pod klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie zie-
mi, koszenie trawy i żywopłotu , i in-
nbe prace ogrodowe. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Kredyty i pożywczki dla osób fizycz-
nych, firm oraz rolników. 607 09 25 09, 
697 08 25 09 

•	 Dachy, ocieplenia, 660 879 108

•	 Pranie tapicerki domowej i samocho-
dowej. 668 15 15 16.

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 NZOZ zatrudni pielęgniarkę medycyny 
szkolnej. Tel. 600 931 014 

• Firma joga zatrudni  pracownika na 
staż do produkcji okien. 695 100 700

•	 Przyjmę od zaraz kasjera do sklepu „Le-
wiatan” przy ul. 5 Marca 13. 502 735 901

•	 Poszukuje Pani do opieki nad starszą 
osobą. 783 559 556 

•	 Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy przy produkcji mebli kuchennych, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 696 034 
712 

•	 Zatrudnię pracownika do nalewania 
paliwa klientom. 693 521 211 

•	 Zatrudnię stolarza i pomocników (z 
przyuczeniem) do zakładu stolarskie-
go. 503 084 687 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

•	 Przyjmę pracownika fizycznego na fer-
mę drobiu. 511 731 352 

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświadcze-
niem do osoby starszej (kobieta) na 
8 godzin dziennie. Kontakt 515 355 
643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, wy-
magana znajomość obsługi kompute-
ra. 91 39 21 220

•	 Poszukuje dorywczej pracy na 4 godzi-
ny dziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-13.00. Tel. 504 525 966

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo-
żywczego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 
102. Tel. 91 39 21 373 , 507 043 174 

•	 Zlecę renowację pomnika 1 osobowe-
go z lastryka na cmentarzu w Nowo-
gardzie.. 517 794 666 

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej. 
Tel 514 352 270 po 16stej

•	 Zatrudnię osobe z bardzo dobrą znajo-
mością języka angielskiego w mowie i 
piśmie do pracy z dziećmi, zapewnia-
my szkolenie, praca popołudniami. 535 
468 143 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominko-
we. 667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna naj-
niższe ceny w województwie zachod-
niopomorskim. Transport gratis. 721 
668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje 
– szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 
606106142.

•	 Tanio sprzedam akwaria : 80 l, 100 l, 
150 l bez osprzętu oraz kotniki 10 l i 15 
l. Tel. 501 937 542 

•	 Sprzedam facalię i miód. 793 006 469 

•	 Sprzedam drewno opałowe kominko-
we. Obrzyny, odpady tartaczne suche 
i mokre pocięte w kawałki. Konkuren-
cyjne ceny. Tel. 691 258 833

•	 Sprzedam odzież używaną (damska, 
męska i dziecięca) w bardzo dobrym 
stanie, większe ilości. 504 525 966 

•	 Tanio sprzedam sypialnie drewno so-
sna. 888 676 231

•	 Wolne miejsce na dojazd do parku 
przemysłowego Goleniów. 665 602 
592 

•	 Sprzedam drzewko ozdobne tuje. 607 
580 172

•	 Stół 6 krzeseł jasny dąb, serwantka so-
sna, komoda orzech sprzedam. Cena 
do uzgodnienia. 792 318 575 

•	 Stare samochody motocykle, rowery, 
motorowery, literaturę kupię. 600 182 
682

•	  Owczarek niemiecki 11 miesięcy czar-
ne plecy pozostałość bardzo podpala-
na w czerwień. Tel. 91 39 21 828

•	 Sprzedam okna dachowe welux uży-
wane (80x140) Cena 300 zł. 796 419 
253

     NOWOGARd - MIeSZKANIA NA SPRZedAŻ 
2-pokojowe o pow. 44,48 m2  CeNA: 125 000 zł
2-pokojowe o pow. 47,98 m2  CeNA: 129 000 zł
2-pokojowe o pow.35,26 m2  CeNA: 135 000 zł
3-pokojowe o pow. 58 m2  CeNA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 55 m2  CeNA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 47,96 m2  CeNA: 156 000 zł
3-pokojowe o pow. 67 m2  CeNA: 175 000 zł
3-pokojowe o pow. 77 m2  CeNA: 199 000 zł
3-pokojowe o pow. 81,15 m2  CeNA: 220 000 zł
3-pokojowe o pow. 62,74 m2  CeNA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 60 m2  CeNA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 74,3 m2  CeNA: 245 000 zł
4-pokojowe o pow. 55 m2  CeNA: 149 000 zł
4-pokojowe o pow. 67,7 m2  CeNA: 186 000 zł
4-pokojowe o pow. 97,14 m2  CeNA: 219 000 zł
4-pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNA: 220 000 zł
4 pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNA: 229 000 zł
4-pokojowe o pow. 109 m2  CeNA: 325 000 zł
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ROZKŁAd jAZdY PKP

INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARd

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ku
Po

n
 

Pionowo:
1. Łukasiński lub Czuma
2. ... Sumac, piosenkarka
3. efektowne podrzucanie
4. rzadki pierwiastek chemiczny
5. zastępuje każdą kartę
6. kosmopolityczny, chroniony w Polsce ptak
7. znosi jaja
8. Władysław, książę polski
9. patetyczny utwór
10. drążek do ćwiczeń gimnastycznych
11. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
12. stolica województwa podkarpackiego
13. wyprawa myśliwska w Afryce
14. krzew o srebrzystych baziach
15. kółka przy butach
16. wariatka
17. kolebka podobna do bryczki
18. miasto w płd. Jordanii
19. pan z 26 II
20. sztuczny kauczuk
21. waszeć
22. statek marynarki wojennej
23. kryta lektyka z Dalekiego Wschodu
24. koralowiec lub stułbia
25. miasto w Etiopii
26. ogród ze zwierzętami
27. rodzaj fali
28. rządził Rosją
29. werset Koranu

30. miasto wojewódzkie, ośrodek sportu szy-
bowcowego
31. Władysław, generał (1892-1970)
32. według Biblii stworzyciel świata
33. miasto i port w Nowej Gwinei
34. ... Gomez de la Serna
35. królewski rozporządzenie
36. strata towaru na wadze
37. matka wiatrów
38. wulkaniczny komin
39. ryba nie lubiąca Wigilii
40. środek do czyszczenia
41. Midori ..., japońska łyżwiarka

Poziomo:
42. także demograficzny
43. groźny przylądek
44. instrument muzyczny
45. osuwisko
46. muszla w sanitariacie
47. reklamowany proszek do prania
48. mityczny lotniarz
49. biblijne określenie nędznika
50. imię kabaretowej Pigwy
51. wiertło dawniej
52. środek odurzający
53. Indianin znad Orinoko
54. sztyft do ust
55. hiszpańska Agnieszka
56. fanatyk, zapaleniec

57. oddzielenie się od rodziny kilku rojów pszcze-
lich
58. oddzielny pokój, w którym umieszcza się 
osoby podejrzane o chorobę zakaźną
59. wieje nad Gardą
60. cząstka materii
61. Prost lub Delon
62. odwaga, waleczność
63. rzeka w Bieszczadach
64. amerykański urząd do spraw wywiadu
65. komonica, rośnie na łąkach
66. słynna ... P.
67. sworzeń
68. niewielki mur
69. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz olimp. w 
rzucie młotem (1920)
70. Artur, tenisista amerykański
71. wysyłka listu
72. koszula śmiertelna lub prześcieradło okrywa-
jące nieboszczyka
73. zw. org.
74. pokarm dla zwierząt
75. część twarzy
76. lemur, akuba
77. szary metal, l. a. 39
78. ptak z rzędu siewkowatych
79. dawna gra w karty
80. tam oddawano cześć Afrodycie

PODPOWIEDŹ: ARAWAK, KER, MAAN, PAFOS, WINT, YMA.

mĘŻCZYZNa  
W BIaŁYCH BUtaCH

Rok 1991. Na poznańskim blo-
kowisku niepozornie wygląda-
jący mężczyzna zaczepia idące-
go do szkoły nastolatka. Wymyśla 
pretekst, żeby dostać się do jego 
mieszkania. Chłopiec początko-
wo nie podejrzewa niebezpie-
czeństwa…

Mężczyzna w białych butach 
trzyma w napięciu mocniej niż ja-
kikolwiek kryminał i wciąga bar-
dziej niż najlepsze reportaże! To 
powieść inspirowana prawdziwy-
mi wydarzeniami, które na po-
czątku lat 90. wstrząsnęły Polską. 
Wychodząc poza ramy gatun-
ku, autorzy przedstawiają historię 
głośnych zbrodni seryjnego mor-
dercy.

Bohaterowie z krwi i kości, ta-
jemnica psychiki „Dusiciela” oraz 
brawurowo poprowadzona fa-
buła sprawiają, że emocje buzują 
jak podczas oglądania magazynu 
kryminalnego 997. Nawet na krok 
nie odstępujemy mordercy i dep-
czących mu po piętach policjan-
tów, ale czy uda się wygrać wyścig 
z czasem i uratować chociaż jedno 
niewinne życie?

- Ta książka to wciągający po-
ścig za największym potworem-
-zabójcą dzieci w historii polskiej 
kryminalistyki - Michał Fajbusie-
wicz.

Wydawnictwo Czwarta Strona

***

Książkę „mniej złości, wię-
cej miłości” można wygrać 
rozwiązując krzyżówkę.

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd jAZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WartOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Toleran-
cja wobec samego siebie nie ma granic

Halina Galus, Stanisława Pokorska, Anna Husarz, 
Jolanta Kozioł, Alicja Wypych, Patrycja Żóralska, Ro-
bert Kierzyk, Halina Stefańska, Agnieszka Skowroń-
ska, Natalia Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Maria 
Sowińska, Pelagia Feliksiak, Malwina Bryndza, Danu-
ta Skowron, Maria Kloch, Zdzisława Chocian, Cecylia 
Furmańczyk, Władysława Huget, Andrzej Leszczyński, 
Christiana Syfert

Zwycięzca nagroda książkowa: Patrycha Żóralska

Zwycięzcy prenumerata: Malwina Bryndza, Ur-
szula Kaczmarek 

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

dla naszych najmłodszych 
Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, Oliwia Fe-

liksiak, Kacper Skoworński, Mateusz Zaremba, Kacper 
Danicki, Miłosz Wielgus, Weronika Zaremba

Zwycięzca:  Mateusz Zaremba
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

 

  

 
 

w Nowogardzie  

ZATRUDNI  
- kierownika budowy  
- kierownika robót budowlanych  
- majstra budowy  

 
Gwarantujemy stałą umowę                         

o prace oraz wysokie zarobki 
 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt  
Tel. 91 57 82 743 

 

 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Złowił ogromnego suma     -     Porażony prądem w Dąbrowie     -     Na mieście smród i brud 

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPECJALNA OFERTA 
KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

DLA  EMERYTÓW

Wejście do zagrody dla psów. To właśnie tu właścicielka znalazła martwe psiaki

Złota Ewa 
Durska! s. 9

Zabili  jej  trzy  psy

Zwierzęta 
umierały  
w męczarniach

s.3
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Kulomiotka Ewa Durska mieszkanka z Nowogardu wywalczyła w dniu 10.09.2016  dla 
Polski złoty medal na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Pani Ewa olimpijskie 
złoto zaakcentowała także rekordem świata. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych re-
spondentów jak odebrali jej sukces i czy śledzą zmagania paraolipijczyków w przekazach 
telewizyjnych? 

Pani Danuta – Nie miałam możliwości, by oglądać ten występ pani 
Ewy osobiście, bo cóż nie był transmitowany w TVP. Ale, zdobycie złote-
go medalu przez panią Ewę niewątpliwe rozsławi ją i jej karierę sporto-
wą i jest wielką dumą dla naszego miasta i co tu mówić całej Polski. Ja, 
jako nowogardzianka i pewnie jeszcze inne osoby cieszymy się z tego suk-
cesu pani Ewy. Dlatego za pośrednictwem gazety DN szczerze i bardzo 
serdecznie Pani Ewie gratuluję kolejnego medalu, na, który pracowała 
pewnie bardzo wiele lat i poświęciła wiele godzin na treningach. Szkoda, 
że TVP nie relacjonowało występu 

Pan Zbigniew – Niestety nie miałem możliwości oglądać transmisji 
z występu Pani Ewy. Ale, wiem, że udało się jej zdobyć w Brazylii zło-
ty medal olimpijski. Toteż bardzo się cieszę i gratuluję pani Ewie i życzę, 
by w przyszłości  zdobywała jeszcze kolejne medale na zawodach krajo-
wych i światowych.

Przemysław Bloch z córką – Niestety nie mia-
łem możliwości oglądania występu na Olimpiadzie 
pani Ewy. Ale, powiem, szczerze, że nie było trud-
no usłyszeć o tym  ogromnym sukcesie, jaki osią-
gnęła na Olimpiadzie   Rozpisał się  Internet ,mó-
wiły i pokazywały  massmedia, telewizja i radio. 
Mam ten zaszczyt znać panią Ewę z widzenia, bo 
bardzo blisko siebie kiedyś mieszkaliśmy toteż teraz 
po jej przyjeździe do Nowogardu będzie szczególnie 
miło widzieć jak ponownie  spaceruje sobie ze swo-
im psem ulicami miasta . Tutaj nie może już być to 

niedostrzeżone przez lokalne władze, bowiem zdobycie mistrzostwa olimpijskiego i rekordu świata są ogrom-
nymi osiągnięciem, które rozsławiają nasze miasto i całą Polskę. Dlatego tu ta rekompensata powinna być bar-
dzo konkretna w postaci, np. utworzenia dla Pani Ewy odpowiednich warunków do dalszego treningu, aby  nie 
musiałby z tego, co mi wiadomo odbywać się w Goleniowie? Dlatego tu pan burmistrz nad tą kwestią powinien 
się bardzo poważnie zastanowić, bo zdobycie złotego medalu na Olimpiadzie jest już osiągnięciem bardzo po-
ważnym i znaczącym. Dlatego trzeba to Pani Ewie naprawdę wynagrodzić i docenić ją, bo jest naszą szczegól-
ną mieszkanką, która sławi poprzez swoje osiągnięcia sportowe nasze miasto. 

Kazimierz Spór – To wielki zaszczyt dla Nowogardu, że mamy taką 
wybitną osobę. Dlatego Pani Ewo bardzo serdecznie gratuluję pani tego 
jakże wielkiego sukcesu. Dzięki Pani o Nowogardzie znowu usłyszał cały 
sportowy świat i ten bliższy i ten dalszy. Niestety nie oglądałem relacji, 
bo zwyczajnie nie była transmitowana. A, bardzo szkoda. Uważam, że 
Pani Ewa za ten ogromy sukces powinna być wyjątkowo doceniona przez 
pana burmistrza i radnych gminy Nowogard.        

Pan Tomasz – Tak wiem o sukcesie pani Ewy i bardzo serdecznie jej 
gratuluję, bo to, co zrobiła jest rzeczą niebywałą i bardzo chwalebną. 
Wywalczyła ten złoty  w niesamowitym stylu i zdobyła jeszcze Mistrzo-
stwo Świata. To ogromny sukces dla pani Ewy i wielka duma dla nasze-
go Nowogardu. Dlatego życzę Pani Ewie, by teraz odpoczęła i cieszyła 
się tym sukcesem i niebawem, gdy już odpocznie zdobywała kolejne zło-
te medale, które będą potwierdzeniem jej niesamowitej formy i rozsła-
wiały nasze miasto.                                                    

  Red. 

05.09.2016 r. 
Godz. 20.25 
Na ul. Bohaterów Warszawy, 

Policjanci Ogniwa Patrolowo In-
terwencyjnego ujawnili kierują-
cego samochodem marki BMW, 
Tomasza L., który nie posiada 
uprawnień  do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Ponad-
to znajdował się pod działaniem 
środka psychoaktywnego w po-
staci amfetaminy. 

Godz. 17.50
Na ul. Żeromskiego , Łukasz 

A. kierował samochodem mar-
ki Opel Astra znajdując się pod 
wpływem środka psychotropo-
wego w postaci amfetaminy. 

Godz. 20.30 
Na Placu Wolności, Patryk 

K. kierował samochodem mar-
ki Fiat Seicento bez aktualnego 
ubezpieczenia OC pojazdu. 

Godz. 17.40
Środki odurzające w postaci 

marihuany ujawnione zostały na 
ul. Światowida, należące do Rafa-
ła N. 

Godz. 21.25 
Podczas kontroli drogowej na 

ul. Leśnej ujawniono, że kierują-
cy motocyklem Dawid Ł. nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. Po-
nadto pojazd nie posiada aktual-
nego OC. 

07.09.2016 r. 
Godz. 14.45
Zawiadomienie o oszustwie 

przy zakupie poczynionym za 
pośrednictwem portalu Allegro. 

Godz. 15.50 
Na ul. Piłsudskiego u Adriana 

K. ujawniono susz roślinny w po-

staci marihuany oraz amfetami-
nę. 

Godz. 21.40 
Kolizja drogowa na ul. 15 Lute-

go, pomiędzy pojazdami Merce-
des i Renault Megane. 

08.09.2016 r. 
Godz. 12.10  
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Kościuszki, pomiędzy pojaz-
dami Opel Corsa i Renault Ma-
ster. 

Godz. 16.50 
Policjanci OPI na ul. Ponia-

towskiego zatrzymali kierują-
cego samochodem marki Ford 
Mondeo, Karola J., który nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdem. 

Godz. 21.15 
W miejscowości Wyszomierz, 

Sebastian Ł. kierował rowerem 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0,86 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

09.09.2016 r. 
Godz. 08.30 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Wojcieszyn zatrzymali kierujące-
go pojazdem marki Peugeot, Ta-
deusza P. będącego w stanie nie-
trzeźwości, 0,26 mg/l. 

Godz. 16.30 
Na ul. Wyszyńskiego znale-

ziono  telefon komórkowy mar-
ki Samsung. 

11.09.2016 r. 
Godz. 17.30
Kradzież pieniędzy z mieszka-

nia przy ul. Bohaterów Warsza-
wy. 
 st. isnp. Klaudia Gieryń 

Zaproszenie
Z racji 77. rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dzień Sybiraka, w dniu 17 września 2016r. 

o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie pod pomnikiem sybiraków na cmentarzu. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców. O godzinie 18:00 będzie odprawiona Msza Święta w sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego.

Uwaga znaleziono klucze 
Wczoraj do redakcji przynie-

siono kluczyk do samochodu, 
który znaleziono w Biedronce, 
przy ul. Boh. Warszawy. Właści-
ciela prosimy o odbiór zguby w 
redakcji DN, przy ul. Boh. War-
szawy 7 a. 

W tych dniach odeszli do wieczności

Woroniecki Eugeniusz: lat 74, zmarł 11.09.2016 r., pogrzeb odbył się 
14.09.2016r. o godz. 14.00,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
Sebastian Furmańczyk

Widoczny na zdjęciu pęk klu-
czy odnaleziono dnia 9.09.2016 
na plaży w Nowogardzie. Wła-
ściciela zguby prosimy o odbiór 
kluczy w redakcji DN. 
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OGŁOSZENIE

Zabili jej trzy psy

Zwierzęta umierały w męczarniach 
Pani Halina Łuczkowiak z trudem może opanować łzy, kiedy opowiada jak jej psy umierały w męczarniach. Wszystkie okoliczności zdarzenia wskazują 
na to, że ktoś musiał otruć zwierzęta. Sprawa została zgłoszona na policję. 

Pani Halina nie ukrywa, że ko-
cha zwierzęta, zwłaszcza psy. Od 
zawsze towarzyszyły jej w życiu. 
Po śmierci jednego z poprzed-
nich pupili,  przygarnęła błąka-
jącą się po Osinie, wycieńczo-
ną suczkę. -Chodziła po wsi, to ją 

zabrałam do domu.  Później dwa 
razy się oszczeniła, a ja nie mia-
łam serca oddawać szczeniaków. I 
tak wszystkie trzy psy u  mnie zo-
stały- opowiada p. Halina. 

Psiaki mieszkały w budynku 
gospodarczym, przed domem p. 

Haliny. Miały też ogrodzony ko-
jec, by nie biegać po podwórku. 
Kobieta twierdzi, że zawsze wy-
prowadzała swoje zwierzaki osob-
no, bo tak jest bezpieczniej. Tak 
samo było w miniony piątek. Jed-
nak kiedy przyszła do kojca, za-
uważyła, że  z psami dzieje się coś 
niepokojącego. 

-Weszłam i patrzę, że psy sie-
dzą osobno, są osowiałe i nawet na 
mnie nie reagują za bardzo, a za-
wsze się cieszyły na mój widok. Za-
uważyłam też wymiociny z krwią- 
opowiada kobieta. 

Pani Halina nie czekają długo 
postanowiła natychmiast zabrać 
jednego zwierzaka do weteryna-
rza do Nowogardu. Uznała, że je-
śli wszystkie zachowują się po-
dobnie, to może przepisane lekar-
stwo dla jednego psa pomogą po-
zostałym dwóm zwierzętom. 

-Zawiozłam suczkę, bo my-
ślałam, że jak pozostałe są  na to 
samo chore, to na wszystkie za-
działa ten sam lek. Zresztą nie bar-
dzo jak było wziąć pozostałe psy 
do gabinetu. Pani weterynarz dała 
zastrzyki i wypisała leki, taki żel, 
żeby podawać do pyszczka. Kaza-
ła też odizolować suczkę od pozo-
stałych psów i zabrać ją do domu 
w celu obserwacji. Niestety przez 

kolejną dobę psu się pogorszyło. 
Piesek zaczął wymiotować krwią. 
Rano znów pojechałam do wetery-
narza. Tym razem psa przebadano 
kompleksowo, zrobione usg, pobra-
no krew.  Weterynarz wykluczyła 
choroby zakaźne. Jej zdaniem psy 
musiały zjeść jakąś groźną sub-
stancję. Kazała podawać dalej za-
lecane leki  z nadzieją na poprawę 
– mówi pani Halina. 

Niestety mimo interwencji we-
terynaryjnej i podawanych przez 
właścicielkę leków następne-
go dnia rano, czyli w niedzielę 
oczom pani Haliny ukazał się dra-
matyczny widok. 

- Wchodzę do zagrody, a one 
leżą, każde w innym miejscu – 
opowiada łamiącym się głosem 
zrozpaczona kobieta:- wokół jest 
pełno wymiocin z krwią. Dozna-
łam szoku. Traktowałam je jak 
swoje dzieci. Najbardziej było mi 
żal, że umierały w męczarniach- 
płacze pani Halina. 

Kobieta podejrzewa, że psy 
mógł ktoś otruć. Świadczą o tym 
również okoliczności całego zda-
rzenia. - Gdybym wyprowadzała 
je razem, istniałoby prawdopodo-
bieństwo, że coś znalazły i zjadły, 
ale zawsze chodziłam z nimi osob-
no na spacer. Nie dawałam im też 

nic nowego do jedzenia i picia. Za-
chorowały razem i w zasadzie w 
tym samym czasie umarły. Jestem 
pewna, że było to działanie czło-
wieka. Ktoś musiał je otruć- mówi 
pani Halina. 

Podobnie uważa najbliższa ro-
dzina kobiety. Podejrzewa, że 
ktoś mógł psom podać trutkę na 
szczury. Wskazują na to obja-
wy, jakie wystąpiły u zwierzaków 
tuż przed śmiercią. Pani Halina 
nie ukrywa, że czasem sąsiadom 
przeszkadzało jak psy szczekają. 
Nie chce jednak wierzyć, że ktoś 
mógłby posunąć się aż to takiego 
bestialstwa. - Ja nikogo za rękę nie 
złapałam, ale przecież one same by 
się nie potruły. Nie rozumiem tylko 
dlaczego mi nikt nie powiedział, że 
tak mocno przeszkadzają, tylko 
postanowił jej zabić – dodaje ko-
bieta, ocierając łzy. 

Właścicielka zmarłych zwierząt 
zgłosiła sprawę na policję. Liczy, 
że stróżom prawa uda się usta-
lić, kto przyczynił się do śmierci 
psów. Jeśli policja ustali sprawcę, 
grozi mu wysoka grzywna bądź 
nawet kara pozbawienia wolno-
ści.  

Marcin Simiński

Tu miały legowisko moje ukochane psy - pokazuje p. Halina

Taaaakie ryby pływają w naszym jeziorze, tylko dlaczego?

Sum jak wieloryb
Mierzącego 162 cm długości i ważącego ponad 24 kilogra-
my suma złowił na naszym jeziorze pan Jerzy Saja z pomo-
cą kolegi, pana Wacława Kozaka. 

Pan Jerzy przyznaje, że to jego 
życiowy rekord, w ciągu 20-let-
niej kariery wędkarskiej. 

-Odkąd wędkuje nigdy nie zła-
pałem tak dużej ryby. To moja ży-
ciówka- mówi z dumą wędkarz. 

Jak udało się złowić tak potęż-
nego suma? Wędkarz twierdzi, 
że w cale nie miał takiego za-
miaru. Liczył bardziej na okonia 
albo szczupaka. 

- Miałem niewielką przynętę, 
blaszaną jedynkę obrotówkę, za-
łożoną na okonia. Nie spodzie-
wałem się, że tak duża ryba na 
to się złapie. Miałem jednak po-
rządną wędkę -opowiada pan Je-
rzy. 

Poza sprzętem przydało się 
dużo siły. Sum był za duży, aby 
podjąć go podbierakiem. 

-Złapałem go za pysk i przy 
pomocy kolegi jakość go udało 
się wciągnąć na łódź-opowiada 

wędkarz. 
Po przypłynięciu na brzeg, 

złowiony okaz wywołał sensa-
cję wśród osób będących aku-
rat w pobliżu. Nie brakowało też 
chętnych do zdjęcia z tak niety-
powym okazem ryby dla nasze-
go jeziora. 

Złowiony sum został rzecz ja-
sna wyfiletowany i zamrożony, 
by trafić za trzy miesiące na wi-
gilijny stół.  Kilkoma kawałkami 
ryby pan Jerzy obdarował rów-
nież kolegów. Będzie czym się 
delektować, bo sum ma ponoć 
bardzo delikatne mięso, porów-
nywane przez niektórych nawet 
do drobiu. 

Poza satysfakcją ze złowienia 
takiego okazu ryby pana Jerze-
go martwi jednak, dlaczego w 
naszym jeziorze pływają sumy. 
– Moim zdaniem tej ryby nie po-
winno u nas w ogóle być. To dra-

pieżnik, który zjada potężne ilo-
ści narybku, a ryb i tak jest już 
bardzo mało. Ostatnio nawet 
co raz trudniej złowić szczu-
paka- mówi zatroskany o losy 
nowogardzkiego narybku węd-
karz. 

Podobnie zresztą wypowia-
dają się inni wędkarze, których 
zapytaliśmy o obecność suma 
w naszym jeziorze. - To kwe-
stia gospodarki zarybiania, któ-
ra chyba nie jest do końca prze-
myślana. Białej ryby praktycznie 
już nie ma (np. płocie, leszcze- 
dop. red.). Ja osobiście jeżdżę już 
na inne jeziora, nawet do pobli-

skiego Olchowa- mówi nam pan 
Marcin z Nowogardu. 

Jak dowiedziała się redak-
cja DN to nie jedyny tak okaza-
ły sum, jaki ostatnio złowiono 
na naszym akwenie. Kilka dni 
wcześniej z wody wyciągnięto 
17 kg rybę. 

Za gospodarkę zarybia-
nia na naszym akwenie odpo-
wiada Polski Związek Węd-
karski. Wczoraj nie udało nam 
się dodzwonić do prezesa 
nowogardzkiego koła tej orga-
nizacji, aby uzyskać komentarz 
w tej sprawie. Do temu wrócimy 
w kolejnych wydaniach.         MS

Pan Jerzy Saja z ogromnym okazem su-
ma, którego wyłowił z naszego jeziora, 
w miniony czwartek. Foto. Agnieszka 
Warkalewicz
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Groźny wypadek w Dąbrowie 

Mężczyzna  
porażony prądem 
Wczoraj, tj. poniedziałek 12 września, ok. godz. 14.00 w 
Dąbrowie Nowogardzkiej doszło do groźnego wypadku. 
Jeden z pracowników firmy montujących panele słoneczne, 
został porażony prądem. 

Firma montowała solary fo-
towoltaiczne na dachu jednej z 
prywatnych posesji. Nagle jeden 
z pracowników, pracujących na 
wysokości, został porażony prą-
dem i osunął się na rusztowanie. 
Na miejsce wezwano służby ra-
tunkowe, w tym Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe.  Istniało bowiem 
wysokie prawdopodobieństwo, że 

mężczyzna mógł doznać rozległe-
go poparzenia i będzie musiał być 
natychmiast przetransportowany 
do specjalistycznej jednostki. 

Ponieważ nie było łatwo dostać 
się do rannego i nieprzytomne-
go mężczyzny, z goleniowa przy-
jechała jednostka straży wyposa-
żona w drabinę. Po sprowadze-
niu poszkodowanego na dół roz-

poczęto akcję reanimacyjną. Na 
szczęście mężczyzna odzyskał 
przytomność i z niewielkimi ob-
rażeniami ciała został przetrans-
portowany karetką pogotowia 
do szpitala. Nie było konieczno-
ści transportowania rannego śmi-
głowcem LPR, który oczekiwał  
na boisku, tuż na początku wsi. 
Chwilę po zakończeniu akcji ra-

tunkowej do helikoptera powró-
cili ratownicy, po czym maszyna 
odleciała. 

Okoliczności zdarzenia nie są 
znane. Ponieważ był to wypadek 
przy pracy z pewnością ich wyja-
śnieniem zajmie się  Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

MS

Śmigłowiec LPR opuszcza Dąbrowę Nowogardzką po pomyślnie zakończonej akcji 
ratunkowej

Rannego zabrano do szpitala karetką pogotowia

Do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji. Mężczyzna porażony prądem 
spadł z dachu na rusztowanie

Złote gody państwa Krystyny i Ryszarda Łuczaków 

W małżeństwie trzeba sobie 
umieć wybaczać...
W minioną niedzielę, 11 września minęło dokładnie 50 lat od dnia kiedy przed ślubnym 
kobiercem stanęli: pani Krystyna i Ryszard Łuczakowie z Redła (gm. Osina).  Z okazji 
okrągłego jubileuszu małżonkowie otrzymali medale od Prezydenta RP. 

Za nim to jednak nastąpi-
ło, w  kościele w Redle, odby-
ła się msza św., której przewod-
niczył ks. Krzysztof Bartoszew-
ski, proboszcz parafii św. Anny 
w Długołęce. W trakcie mszy 
św., zgodnie z katolicką trady-
cją,  jubilaci odnowili przysięgę 
małżeńską. Modlili się również 
o Boże błogosławieństwo na 
kolejne lata wspólnego życia. 

Po mszy św. wszyscy udali 
się do Wilii Zbyszko w Warn-
kowie, gdzie zaplanowano 
uroczysty poczęstunek. Tam 
Krzysztof Szwedo i Agniesz-
ka Walcarz- kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Osinie, 
wręczyli  jubilatom odznaki za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznane przez Prezyden-
ta RP. W akcie uhonorowania 
małżonków tymi okazjonal-
nymi orderami, z racji pełnie-
nia funkcji przewodniczącego 
Rady Gminy w Osinie,  wziął 
udział także jeden z trzech sy-
nów państwa Łuczak, Andrzej. 

Poznali się na majówkach 
Pani Krystyna (l. 68) urodzi-

ła się w Węgorzycach. Pan Ry-
szard (l. 74) na terenie III Rze-
szy, gdzie jego mama była wy-
słana na roboty przymuso-
we (pracowała jako kucharka).  

Po zakończeniu wojny, w 1945 
roku,  rodzina osiedliła się w 
Redle. Pan Ryszard miał wów-
czas 3 lata. 

Przyszła para poznała się 
podczas majówek, w roku 1965. 

- Półtora roku później wzię-
liśmy ślub, w kościele w Jeni-
kowie, do którego wówczas na-
leżeliśmy.  Pamiętam, że msza 
św. była o godz. 12.00, dokład-
nie 11 września, i była tak cie-
pło jak dzisiaj – wspomina 
pani Krystyna. 

Obaj małżonkowie pytani o 
receptę na długie i szczęśliwe 
trwanie w małżeństwie, odpo-
wiedzieli zgodnie: - W małżeń-
stwie trzeba sobie umieć wyba-
czać, bo życie nie jest usłane sa-
mymi różami. Raz jest gorzej, 
raz lepiej– powiedzieli Jubilaci. 

Państwo Łuczkowie docze-
kali się sześciu wnucząt, z któ-
rych są bardzo dumni. Pozo-
staje życzyć złotym Jubilatom 
dalszych lat małżeństwa w  

zgodzie i miłości, a także zdro-
wia, które jak wiadomo jest 
najważniejsze. 

Marcin Simiński 

Wspólne zdjęcie rodziny, bliskich i zaproszonych gości, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego pani Kry-
styny i pana Ryszarda

Państwo Łuczakowie są szczęśliwym małżeństwem już od 50 lat

Moment nadania prezydenckich odznaczeń w dowód uznania za długoletnie po-
życie małżeńskie
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Spacerkiem po mieście

Jak nie smród to brud- dlaczego nie sprzątają?
Całkiem bez specjalnego celu wybrałem się na mały spacer po ulicach miasta - pisze nasz Czytelnik.  Co z tego wynikło?- wszystkiego dowiadujemy się  w 
dalszej części listu.

Całkiem bez specjalnego celu 
wybrałem się w sobotę na mały 
relaksujący spacer po ulicach 
miasta. Niestety wkrótce tego 
srodze pożałowałem. Nie jestem 
przesadnym estetą, ale jak space-
ruję to mi bałagan przeszkadza, 
a tego brudu na każdym kroku w 
postaci różnego rodzaju śmieci na 
chodnikach i poboczu  nie dało 
się nie zauważyć. Szczególnie na 
ulicy 3 Maja- tutaj jest jakby nikt 
wieki nie sprzątał. Na domiar złe-
go po zejściu nad jezioro w pobli-
żu Okrąglaka jeszcze śmierdzia-
ło. Okazało się, że  ze studzien-
ki kanalizacyjnej tuż przy ścież-
ce w stronę fontanny siąpiła stru-
ga przelewających się ścieków, 
a fetor z tego był niemały. Ka-
naliza się przelewała z jednej ze 
studzienek mimo, że nie padało, 
więc pewnie coś się zatkało.  Jest 
sobota godzina 18.00 -myślę so-
bie- przynajmniej do poniedział-
ku nikt  nie posprząta ani spływu 
ścieków nie udrożni piękna bę-
dzie więc niedziela w Nowogar-
dzie. Wkurzony postanowiłem 
zrobić fotki z kilku miejsc na dro-
dze mojego nierozważnie podję-
tego spacerku ulicami rzekomo 
czystego miasta, które załączam z 
prośbą o publikację. A może nie 
sprzątają bo myślą, że jest czy-
sto?

Stały Czytelnik 

Od redakcji
Niestety śmieci na ulicach miasta to w trakcie obecnych wakacji   taka nie-

dobra prawidłowość. Pisaliśmy o tym ponad miesiąc temu w tekście Brudna 
niedziela. Burmistrz odpowiedzialny za czystość nie zareagował dotychczas na 
te sygnały. Czyżby burmistrz był brudasem? Nie reagują też radni. Czyżby 
radni byli brudasami? A może przyczyna stanu opisanego przez Czytelnika 
wynika z tego, że w mieście nie funkcjonuje system utrzymania czystości? Jak 
to-krzykną gromko niektórzy- przecież sprzątają nam więźniowie i interwen-
ci. Tak  ale ... po pierwsze to sprzątali bo ostatnio ich jakoś nie widać,(spraw-
dzimy co się z nimi stało)  a po drugie system oparty na „darmówie” (koszt 
to strawa i odzienie oraz miotła)  nazywał się  w historii niewolnictwem i jak 
wiadomo został odrzucony przez cywilizowane społeczeństwa nie tylko jako 
nieludzki ale także jako nieefektywny ekonomicznie.  Prawdę powyższą kon-
sumuje również  mądrość ludowa w powiedzeniu i z niewolnika nie masz pra-
cownika.  

Praca osadzonych jako podstawa działań utrzymania bieżącego ładu i po-
rządku  nie rozwiązuje więc  zagadnienia czystości w mieście – i to dzisiaj wi-
dać gołym okiem nawet jednym okiem. Powoduje ona ponadto swoistą demo-
ralizację- sprzątanie staje się czynnością dla niewolników,  a nie w cząstce dla 
każdego- więc Pan nie będzie się nią trudził – niech niewolnik sprząta. Tylko 
jak niewolnika zabraknie to   jest jak widać na załączonych zdjęciach  ponie-
waż gmina innego trybu  nie przewidziała.  Jego ewentualne uruchomienie to 
też, w takiej sytuacji, dłuższy proces.            

Ulica 3 Maja

Ulica Osiedlowa

Ulica 3 MajaUlica 3 Maja

Ulica 3 MajaUlica 3 MajaUlica 3 MajaUlica 3 Maja

Ulica 700- LeciaUlica 15 LutegoUlica Młynarska

Ulica Młynarska

Plac manewrowy, ulica Zielona

Wylewająca studzienka na ul. Osiedlo-
wej

Ulica 700- Lecia
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Przed rocznicą 17 września- 
część pierwsza

W niedzielę odbyła się be-
atyfikacja kolejnego Polaka. 
Tym razem akt  ten został do-
konany w Karagandzie w Ka-
zachstanie, a  w poczet błogo-
sławionych Kościoła Katolic-
kiego włączony został ksiądz 
Władysław Bukowiński. Ten 
kapłan archidiecezji krakow-
skiej, urodzony w Berdyczowie, 
zyskał tytuł „Apostoła Ka-
zachstanu” ze względu na peł-
nioną tam heroicznie posługę 
duszpasterską. Jest on pierw-
szym błogosławionym tam-
tejszej wspólnoty katolickiej.- 
czytamy w komunikacie Sto-
licy Apostolskiej.   Data  be-
atyfikacji księdza Władysła-
wa Bukowińskiego jest sym-
boliczna   przypada bowiem 
w przededniu kolejnej rocz-
nicy sowieckiej napaści na 
Polskę 17 września 1939 
r. To właśnie po wkrocze-
niu sowietów zaczął się mę-
czeński okres kapłaństwa ks.  
Bukowińskiego.  Już nawet 
krótki biogram nowego 
błogosławionego wskazu-
je istotę jego posługi i chary-
zmatu – pomoc ciemiężonym 
i pozbawianym praw przez 
sowietów w miejscu gdzie na-
wet kapłanem być zakazane 
było.     

 Ks. Władysław Bukowiński 
urodził się w 1904 r. w polskiej 
rodzinie mieszkającej w   Ber-
dyczowie. Uciekając przed na-
wałą bolszewicką, w 1920 r. 
opuścił rodzinne strony i za-
mieszkał w Polsce. Studiował 
prawo i teologię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Święce-
nia kapłańskie przyjął w 1931 
r. Po kilku latach pracy dusz-
pasterskiej w Rabce i w Su-
chej Beskidzkiej, na terenie 
archidiecezji krakowskiej, w   
roku 1936  wyjechał do Łucka, 

gdzie był wykładowcą w se-
minarium duchownym i pro-
boszczem miejscowej katedry. 
Po zajęciu miasta przez Sowie-
tów został uwięziony. Powró-
cił do pracy duszpasterskiej w 
1941 r. W czasie okupacji nie-
mieckiej pomagał uciekają-
cym i jeńcom sowieckim. W 
latach 1945-1954 przebywał 
w radzieckich więzieniach i 
obozach pracy, gdzie ciężko 
pracując fizycznie odwiedzał 
chorych i umacniał w wierze 
współwięźniów. Napisał i wy-
kładał w łagrze historię Pol-
ski. W 1954 r. został zesłany 
do Karagandy z obowiązkiem 
podjęcia pracy stróża, a jedno-
cześnie prowadził tajne dusz-
pasterstwo, głównie wśród Po-
laków, Rosjan Ukraińców i   
Niemców.  W łagrach i wię-
zieniach sowieckich ks. Buko-
wiński spędził łącznie 13 lat, 
5 miesięcy i 10 dni.. Mimo 
możliwości powrotu do Pol-
ski  w ostatnich latach życia 
chciała pozostać nadal wśród 
tych, których Opatrzność  od-
dała jego kapłańskiej pieczy. 
Zmarł w Karagandzie 3 grud-
nia 1974 r 

Życiorys ujmuje jednym 
zdaniem i zdawkowo to co 
musiało być wieloletnią ge-
henną księdza przeżywaną 
codziennie godzina po godzi-
nie . Jakżeż te życiorysy pol-
skich patriotów podobne – 
wrzesień 39 niewola  i ekster-
minacja sowiecka bądź nie-
miecka – nie wiadomo któ-
ra gorsza. Po czerwcu 41 po-
zostaje na ogół  okupacja nie-
miecka chociaż  ci co już zo-
stali wywiezieni w głąb Sy-
berii nadal nie odzyskują w 
pełni praw i żyją w niewolni-
czych warunkach.  Po 44-45 
Niemców już nie ma zaczyna 
się sowiecki terror na obsza-
rach dominacji tego wojenne-
go zwyciężcy  szczególnie tam 
gdzie społeczność  tak jak w 
Polsce ma uzasadnione aspi-
racje do narodowej i państwo-
wej niezależności i  suweren-
ności. W łagrach i więzieniach 
sowieckich ks. Bukowiński spę-
dził łącznie 13 lat, 5 miesięcy 
i 10 dni.- stwierdza zdawko-
wo życiorys.  A to przecież  
dzień po dniu godzina po go-

dzinie ponad 13 lat poniżania, 
pozbawiania możliwości peł-
nienia powołania, przetrzy-
mywania w nieludzkich wa-
runkach i wszystko i po ludz-
ku i po Bosku bezprawnie.  
Na bezprawiu i gwałcie stało 
jednak także to porozumie-
nie okupantów Polski w 1939 
roku. Porozumienie  zawarte 
przez przedstawicieli tej sa-
mej bizantyńskiej cywiliza-
cji – przez niemieckich i so-
wieckich turańczyków (Feliks 
Koneczny). Tych cywilizacji,  
które nie tylko praktykowały 
bezbożny w istocie  kult wła-
dzy  ale, w których  był on za-
wsze ważniejszy od typowego  
dla cywilizacji łacińskiej umi-
łowania wolności i moralne-
go dobra. To zaś cywilizacja 
łacińska matka praw  ludz-
kich i obywatelskich oraz kul-
tury najwyższych lotów była 
przez wieki budowana tak-
że (a może i zwłaszcza) przez  
Polskę,  polski Kościół  i pol-
skich kapłanów.  Budowa-
na nie tylko słowem ale przy-
kładem życia często tak jak u 
księdza Bukowińskiego ży-
cia męczeńskiego. Kolejne-
go 17 września pamiętać na-
leży co w praktyce oznaczała 
w 1939 roku  agresja sowiec-
ka  i zajęcie połowy Polski? Te 
militarne określenia agresja i 
zajęcie nawet bowiem w czę-
ści nie oddają ogromu i ska-
li cierpienia Polaków jakie za 
tymi wydarzeniami wojny się 
kryją.  Trzeba zatem pozna-
wać losy poszczególnych lu-
dzi i ich życiorysy w tamtych 
czasach. Niech kolejna rocz-
nica 17 września i beatyfika-
cja księdza Władysława Bu-
kowińskiego będzie okazją do 
takiego poznawania. Pozna-
wania nie po to aby szukać re-
wanżu czy okazji do niechęci 
ale po aby nie tkwić w  ubliża-
jącym godności ofiar, fałszu i 
w ubliżającej naszej   godno-
ści sowietofilii  wyrosłej i ko-
rzeniami tkwiącej  jeszcze w 
PRL-u.  A także aby wyba-
czyć  . I o to modlimy się do 
nowego błogosławionego w 
przededniu rocznicy 17 wrze-
śnia.     

 Marek Słomski

Nasz felieton Kolejna akcja 
zbiórki krwi 
18 litrów i 810 mililitrów krwi zebrano podczas ostat-
niej akcji zbiórki, jaką wspólnie z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przepro-
wadziło w dniu 8 września nowogardzkie Koło Honoro-
wych Dawców Krwi. 

Akcję przeprowadzono tradycyj-
nie na Placu Wolności. Trwała ona 4 
godziny. W tym celu do Nowogardu 
przyjechał specjalny autobus, przysto-
sowany do przeprowadzania wstęp-
nych badań i poboru krwi. 

Jak poinformował nas Zdzisław 
Szmit, prezes nowogardzkich krwio-
dawców, do oddania krwi zgłosiło się 
49 osób, ale ostatecznie, po wykonaniu 
badań, krew mogły oddać 42 osoby.  

Krew zebrana w Nowogardzie trafiła 
do banku krwi w Szczecinie, który ob-
sługuje RCKiK. 

MS

Akcja cieszyła się dużym powodze-
niem, chętni krwiodawcy musieli stać 
w kolejce

Nasz komentarz
Po likwidacji kilka lat temu w No-

wogardzie stacjonarnego punktu po-
boru krwi   krwiodawcy zrzeszeni w 
PCK organizują systematyczne wi-
zyty specjalistycznego autokaru wy-
posażonego w odpowiedni sprzęt, 
w którym wszyscy  chętni mogą od-
dać krew.  Kolejna taka wizyta mia-
ła miejsce w ubiegłym tygodniu.  Jak 
informuje wyżej  PCK  wiele osób 
odwiedziło tego dnia  krwiobus  i 
oddano rekordowo dużą ilość krwi.  
No i wszystko byłoby tak jak  wie-
lu innych miastach gdzie krwio-
bus  się pojawia ale mamy tu No-
wogard i przedstawienie być prze-
cież musi . Gdzie bowiem ludzi dużo 
tam zabraknąć nie może kogo ?!..... 
ano burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli.  Przybył wiec  on tutaj tak-
że, a daleko nie miał ponieważ au-
tobus parkował na placu Wolności.  
Czy więc mylił by się  ten kto by są-
dził, że burmistrz znalazł się tu nie 
po to aby go wszyscy widzieli  ale 
po to aby  także wziąść  udział w ak-
cji oddawania krwi  poprzez osobi-
sty  przykład  zgodnie z apelem,  któ-
ry wystosował w tracie tego poby-
tu: oddawanie krwi może uratować 
komuś życie. Stąd zachęcam miesz-
kańców do brania czynnego udziału 
w tego rodzaju akcjach. Kolejny po-
bór już za miesiąc. ?  Czy  Burmistrz 

wzywając  innych do poświęcenia  
sam nie miałby zamiaru oddać ani 
miligrama  krwi?  Rozumiemy jed-
nak  że mogą być obiektywne przy-
czyny, dla których  właśnie ten mło-
dy pełen energii człowiek nie może 
osobiście  służyć bliźnim własną 
krwią.  Po co więc  siadałby  na fo-
telu przeznaczonym  dla krwiodaw-
ców w pozie sugerującej,  że za chwi-
lę da się ukłuć ?   Zapewne nie po to 
aby sobie posiedzieć na  tym  wygod-
nym  miejscu  ale po to aby oglądają-
cy takie  kolportowane przez gminną 
stronę  zdjęcia ( przypominamy stro-
na utrzymywana za pieniądze po-
datników) pomyślał – właśnie bur-
mistrz  daje „dobry przykład” i  krew 
własną oddaje. (Patrz zdjęcie obok 
ze strony miasta).  I jest to oczywiste 
zwłaszcza, że zgodnie z  wygłoszo-
nym  wcześniej (bądź później) kaza-
niem  rozumie  on wagę sprawy (bo 
on wszak wszystko rozumie).  A te-
raz finał cyrku:  dla burmistrza  no-
wogardzka akcja kończy się podwój-
nym happy endem  - wszyscy myślą 
,ze burmistrz krew oddał (pierwszy 
happy end )  a on jej faktycznie  nie 
oddał  bo się ponoć panicznie  igieł 
boi (drugi jego happy end).  A to ci 
cwaniaczek tyle krwi upuści nic nie 
upuszczając.    

red

Przyszedł aby posiedzieć sobie na fotelu 
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Podziękowania 
dla policji 

i mieszkańców Kulic 
za pomoc

 w poszukiwaniu 

Taty
 Serdecznie 

dziękuje 
Rodzina 

Kamińskich

Dni działkowca w Nowogardzie 

34 wyróżnionych na 35 -lecie PZD
W minioną sobotę, w siedzibie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie (przy ul. 3 Maja) odbyły się kolejne „Dni 
Działkowca”, tym razem połączone ze skromnymi obchodami 35-lecia Polskiego Związku Działkowców, obchodzonego w całym kraju. 

PZD powstał w roku 1981 na 
podstawie ustawy o pracowni-
czych ogrodach działkowych i 
przejął w „administrację” ROD 
w całym w całym kraju. Sama 
idea ROD jest znacznie starsza, 
co podkreślał podczas sobotnie-
go spotkania Ryszard Wajk, pre-
zes ogrodów działkowych w No-
wogardzie. 

- Od 35 ROD prowadzi PZD, w 
którego strukturach w całym kra-
ju jest 465 ogrodów o pow. 40 tys. 
ha. Same ogrody istnieją już od 68 
lat. W Nowogardzie jako pierw-
szy powstał ogród przy ul. Żerom-
skiego i obecnej ul. 15-lutego- po-
wiedział do zgromadzonych R. 
Wajk. 

W Nowogardzie jest 1160 
działkowców, i tylko kilkudzie-
sięciu z nich nie posiada legi-

tymacji PZD. Dziś bowiem, po 
zmianach ustawy o ROD, dzier-
żawcy działek nie mają już obo-
wiązku przynależenia do tej or-
ganizacji. 

Dni działkowca połączone z 
35-leciem istnienia PZD stały 
się dobrym momentem do pod-
sumowania działalności ROD 
w Nowogardzie. Poza doprowa-
dzeniem wody na działki, a tak-
że elektryczności w latach ubie-
głych, R. Wajk wspomniał, że w 
tym roku  dokonano m.in. wy-
posażono siedzibę ROD i sąsia-
dującą z nią świetlicę w instala-
cję centralnego ogrzewania gazo-
wego. Wymieniono też instalację 
elektryczną i pomalowano klatkę 
schodową w biurze oraz ściany w 
toalecie. 

Podczas krótkiej uroczysto-

ści, jaka miała miejsce w minio-
ną sobotę, nagrodzono też dział-
kowców - właścicieli najładniej-
szych ogrodów (listę prezentuje-
my poniżej). Wyróżnienia otrzy-
mały 34 dzierżawców działek. 
Poza pamiątkowymi dyplomami 
otrzymali oni również nagrody w 
postaci nawozów, które już jesie-
nią będą niezwykle przydatne. 

Na wniosek ROD, obecny na 
uroczystości wiceprezes Okrę-
gowego Zarządu PZD w Szcze-
cinie, Czesław Skonecki wręczył 
też odznaki przyznawane przez 
tę organizację, za zasługi na rzecz 
rozwoju działek. Otrzymali je: 
Kazimierz Lembas, przewodni-
czący komisji rewizyjnej ROD 
w Nowogardzie, oraz burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, który 

jak przyznał  działki nie posiada,  
ale bardzo chciałby ją mieć. 

Za dwa lata ROD w Nowo-
gardzie będzie obchodził 70-le-

cie istnienia. Będzie to też rok 
wyborczy i wówczas działkowcy 
wybiorą nowe władze ogrodów. 

MS

Lista wyróżnionych działkowców
Z ogrodu nr 1: Bogdan Kłosiński, Mirosław Gradzik, Jadwiga Gib-

ka, Anatol Żukowski, Czesława i Ryszard Gajda, Amelia Kijowska,  
Anna Kowalczyk, Elżbieta i Dariusz Sobczyk, Janina i Andrzej Gór-
niaccy, Teresa i Roman Nikratowicz, Łokaj Daniela, 

Z grodu nr 2: Wanda i Jan Wiącek, Jacek,Mostowski,  Janina Tylma-
nowska, Wiesława Witkowska i Jan Krzysztoszek, Marta Sawicka, Ma-
ria Sokołowska, Elżbieta i Ryszard Pisarek, Jacek Gabrysiak, Teresa i 
Wacław Kędzia, Teresa i Józef Kaliszewski. 

Z ogrodu nr 3: Lidia i Arek Moraczyńscy, Jan Pindral, Teresa i Jerzy 
Żabeccy, Piotr Błaszczyk, Jan Rzeźniczak, Małgorzata Czerniak, Jan 
Zmitrowicz, Małgorzata Budziarska. 

Z ogrodu nr 4: Stanisława i Bolesław Orłowscy, Edmund Iwan, Jan 
Mikłaszewicz, Jadwiga Kaliczyńska, Stanisław Damas. 

Źródło: ROD NowogardPaństwo Czesława i Ryszard Gajda otrzymują wyróżnienie za najładniej zagospo-
darowaną działkę

Pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów 35-lecia PZD w Nowogardzie

To remontują 
Wspólnoty, a nie gmina 

Znajdujący się niegdyś w za-
sobach komunalnych budynek 
mieszkalny przy ul,. 3 Maja 39, o 
którym pisaliśmy w zeszłym ty-
godniu, należy jak się okazuje do 
Wspólnoty Mieszkaniowej, a nie 
do miasta. Zarządcą budynku jest 
firma   Furmańczyk-Wspólno-
ty,  która to właśnie prowadzi in-

westycję polegającą na remoncie 
posesji, który jak również infor-
mowaliśmy powoli dobiega koń-
ca. Nie czyni zatem tego w imie-
niu gminy - ZBK, co czytelnicy 
mogli wywnioskować, czytając 
nasz tekst  w poprzednim wyda-
niu DN.  

 MS

Remont torów Nowogard Płoty

Od 12. 09. do 12.10. zamiast  
pociągiem autobusem 
W związku z remontami torów w województwie zachodniopomorskim, na trzech trasach 
zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa

Od 4 września obowiązu-
je nowy rozkład jazdy pociągów. 
Rozkład  ze zmianami  publiku-
jemy na  zwyklej stronie infor-
macyjnej .  Tym razem w dniach 
od 12 września do 12 październi-
ka  mamy tez pewne utrudnienie: 

w związku z remontami torów w 
województwie zachodniopomor-
skim, na  trasie  Nowogard -Pło-
ty zostanie wprowadzona zastęp-
cza komunikacja autobusowa. 
Aby przebyć ten odcinek  właśnie 
w okresie 12 września do 12 paź-

dziernika będziemy się przesia-
dać z pociągu na autobus.   

red

Uwaga Wędkarze
W dniu 25.09.2016 r. odbędą się towarzyskie zawody węd-
karskie spławikowe dla członków  Koła Miejsko-Gminne-
go PZW  na jeziorze nowogardzkim. Spotkanie zawodni-
ków o godz. 8.00 k. Neptuna. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dn. 22.09.2016. 

Zarząd Koła 
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Reklama

Ileż to pracy trzeba, by na stole był bochen chleba...

Dożynki parafialne w Czermnicy
W minioną niedzielę, 11 września, we wsi Czermnica odbyły się dożynki parafialne. W uroczystości wzięła udział liczna grupa mieszkańców wsi i zapro-
szonych gości.

Z tej okazji o godz. 13.15 
w miejscowym kościele pw. 
św. Łucji, odbyła się msza św. 
dziękczynna, którą odpra-
wił ks. Krzysztof Socha-pro-
boszcz parafii im. św. Sylwe-
stra w Strzelewie, do której 
należy Czermnica. W pięk-
nie przystrojonej przez miej-
scowych świątyni,  przy oł-
tarzu ustawiono   upleciony 
z tegorocznych zbóż wieniec 
dożynkowy, a u jego podnó-
ża położono kosze pełne wa-

rzyw, owoców, ziół, domo-
wych przetworów.  Nieco da-
lej ułożono wiklinowe tace 
pełne bochenków chleba. 

W czasie mszy św. mia-
ło miejsce ważne wydarzenie 
dla miejscowych wiernych, 
mające również historyczne 
znaczenie. Ks. Proboszcz do-
konał poświęcenia nowego, 
pozłacanego tabernakulum, 
ufundowanego przez wier-
nych,  które kilka dni wcze-
śniej umiejscowiono w ścia-

nie, w tylnej części prezbite-
rium.  

Po zakończeniu mszy św., 
wychodzących z kościoła 
wiernych, sołtys wsi często-
wał dożynkowym chlebkiem. 
Następnie wszyscy przeszli 
do świetlicy, gdzie przy suto 
zastawionym stole mieszkań-
cy spędzili resztę pięknego, 
niedzielnego popołudnia. 

MS

Ks. K. Socha chwilę po poświęceniu nowego tabenakulum, opowiada wiernym o 
znaczeniu tego miejsca w Domu Bożym

Sołtys wsi, Zenon Kołecki, dzieli się z mieszkancami chlebem dożynkowym

Dary z pola i grody, wychodowane 
przez czermnickich gospodarzy, stano-
wiły piękną ozdobę kościoła

Wierni z Czermnicy modlą się podczas mszy św. dziękczynnej, dziękując Bogu za 
tegoroczne plony



13-15.09.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

LIGA OBRONY KRAJU
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

KIEROWCÓW I INNYCH ZAWODÓW
ul. Obr. Stalingradu 17A • 73-150 Łobez

www.lok.org.pl • e-mail: biuro.osklobez@lok.org.pl
tel. 91 397 31 46 • tel. kom. 512 183 825 • tel. kom. 785 883 379

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
    • prawo jazdy kategorii  B, C, CE, BE,T, D
    • szkolenle okresowe dla kierowców zawodowych
    • kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona
    • ADR podstawowe + cysterny
    •  operatorów wózków jezdniowych

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

REKLAMA

Ewa Durska po raz trzeci Mistrzynią Paraolimpijską!

Złoty medal przeznaczy na dom dziecka
Ewa Durska w miniony weekend była na ustach całej sportowej Polski. Mieszkanka Nowogardu bijąc swój własny rekord świata, zdobyła pierwszy złoty 
medal dla reprezentacji Polski w Roi de Janeiro oraz swoje trzecie złoto Igrzysk Paraolimpijskich. Zawodniczka zaraz po swoim starcie oświadczyła, że 
tak jak Piotr Małachowski, chcę przeznaczyć swój medal na szczytny cel.  

Ewa Durska do Rio de Janeiro 
poleciała z dwoma złotymi me-
dalami na koncie, wywalczony-
mi w Sydney (2000 rok) oraz w 
Londynie (2012 rok), gdzie za-
wodniczka Barnim Goleniów 
ustanowiła rekord Paraolimpia-
dy. Rekord świata również na-
leżał do Ewy Durskiej i wyno-
sił 13.92 m. Reprezentantka Pol-
ski mieszkająca w Nowogardzie, 

startowała w swojej koronnej 
konkurencji pchnięcia kulą, w 
kategorii F20 (osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną). Za-
wody rozpoczęły się o godzinie 
10:38 czasu lokalnego. Do rywa-
lizacji przystąpiło 11 zawodni-
czek. Ewa Durska już w pierw-
szym rzucie udowodniła, kto od 
wielu lat dominuje w tej konku-
rencji, już na starcie „ustawia-
jąc” zawody. Nowogardzianka 
posłała kulę na odległość 13.42 
m i objęła prowadzenie z prze-
wagą 77 cm nad Ukrainką Ana-
stasiią Mysnyk. Później było tyl-
ko lepiej! Każda kolejna pró-
ba Polski lądowała dalej, aniżeli 
rzuty rywalek. W swoim drugim 
pchnięciu Ewa Durska uzyska-
ła odległość 13.26 m, z kolei w 
trzeciej próbie kula wylądowa-
ła na 13.28 m. W trzeciej próbie 
swój najlepszy wynik uzyskała 
Ukrainka, która posłała kulę na 
odległość 13.24 m i niebezpiecz-
nie na 18 cm zbliżyła się do Ewy 
Durskiej. Do finałowej ósem-
ki awansowały oprócz Polki i 
Ukrainki zawodniczki z Wielkiej 
Brytanii (12.33 m), Grecji (12.11 
m), Ekwadoru (11.47 m), Portu-

galii (11.69 m), Australii (11.44 
m) oraz Estonii (11.37 m). Fi-
nałową batalię Ewa Durska roz-
poczęła od mocnego uderzenia 
i wyniku 13.54 m. Żadna z ry-
walek nie była w stanie zbliżyć 
się do granicy 13.50, jednak do-
świadczona zawodniczka z No-
wogardu, chciała zaprezentować 
się jeszcze lepiej i w piątej próbie 
pozbawiła rywalki złudzeń. No-
wogardzianka pchnęła kulę na 
odległość 13.94 m, bijąc tym sa-
mym o 2 cm swój własny rekord 
świata! W ostatniej szóstej serii 
rzutów przeciwniczki walczyły 
już tylko o pozostałe dwa miej-
sca na podium. Rzutem na odle-
głość 12.94 m, Brytyjka Sabrina 
Fortune przypieczętowała zdo-
bycie brązowego medalu. Ukra-
inka Anastasiia Mysnyk z naj-
lepszym rzutem w trzeciej pró-
bie na odległość 13.24 m, wy-
walczyła srebrny medal. Nato-
miast Ewa Durska na pożegna-

nie z konkursem w swojej ostat-
niej próbie posłała kulę na odle-
głość 13.29 m i mogła rozpocząć 
fetowanie swojego trzeciego zło-
tego medalu Paraolimpijskiego. 
Zaraz po zawodach udzielając 
wywiadów mieszkanka Nowo-
gardu powiedziała, że chciałaby 
oddać swój złoty medal z Rio de 
Janeiro na licytację, a pieniądze 
przeznaczyć na szczytny cel, np. 

na dzieci z domu dziecka. Tak 
postępują tylko spełnieni i wiel-
cy sportowcy, jakim z pewno-
ścią jest mieszkanka Nowogar-
du. Wierzymy, że to nie ostatnie 
starty Ewy Durskiej na między-
narodowej arenie i 39-letnia ku-
lomiota jeszcze nie raz ucieszy 
nas swoimi startami.   

KR

Ewa Durska w Rio de Janeiro posyłając kulę na odległość 13.94 m, pobiła swój własny rekord świata

Reprezentantka Polski mieszkająca w Nowogardzie po raz trzeci mogła fetować 
złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich

Podium pchnięcia kulą, od lewej - Anastasiia Mysnyk, Ewa Durska, Sabrina Fortune

Ewa Durska oznajmiła, że swój złoty me-
dal chce przeznaczyć na dom dziecka
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Pomorzanin traci punkty w Resku

Kuleje defensywa
W sobotę (10 września) o godzinie 12:00, na stadionie w Resku piłkarze Pomorzanina Nowogard walczyli o ligowe punkty z miejscową Mewą. Niestety 
po dwóch kontrach rywali, nowogardzianie przegrali 2:1 i stracili cenne punkty. To kolejny mecz, w którym słabo prezentuje się defensywa Pomorzanina. 

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)
’90 min. Maciej Dobrowolski
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski (c), Damian Kosior, Maciej Grzeszczak, Paweł Królik (Adam Mańka) – Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowol-

ski, Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkowski), Dominik Wawrzyniak (Natan Wnuczyński), Dawid Kurek (Kacper Królik) – Rafał Listkiewicz. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
5. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard   2:1
Flota Świnoujście – Sarmata Dobra    8:0
Orzeł Łożnica – Tanowia Tanowo    4:0
Promień Mosty – Wicher Brojce    1:3
Odrzanka Radziszewo – Błękitni Trzygłów   1:2
Masovia Maszewo – Sparta Gryfice    0:1
Pomorzanin Krąpiel – Ehrle Dobra Szczecińska  6:1
Zootechnik Kołbacz – Iskierka Szczecin   0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 5 15 28 2 5 0 0
2 Wicher Brojce 5 13 16 8 4 1 0
3 Błękitni Trzygłów 5 12 13 6 4 0 1
4 Iskierka Szczecin 5 11 14 2 3 2 0
5 Mewa Resko 5 9 9 9 3 0 2
6 Masovia Maszewo 5 9 16 10 3 0 2
7 Pomorzanin Nowogard 5 9 10 10 3 0 2
8 Orzeł Łożnica 5 7 13 13 2 1 2
9 Tanowia Tanowo 5 6 9 15 2 0 3
10 Pomorzanin Krąpiel 5 6 10 9 2 0 3
11 Sparta Gryfice 5 6 4 10 2 0 3
12 Sarmata Dobra 5 5 7 13 1 2 2
13 Promień Mosty 5 3 8 21 1 0 4
14 Ehrle Dobra Szczecińska 5 2 7 19 0 2 3
15 Odrzanka Radziszewo 5 1 7 14 0 1 4
16 Zootechnik Kołbacz 5 1 5 15 0 1 4

Mewa przystępowała do 
tego spotkania uskrzydlona 
dwoma zwycięstwami z rzę-
du. Pomorzanin z kolei po 
wygranej w ostatnich minu-
tach z Krąpielem, liczył na ła-
twiejszy mecz. Nic z tego, go-
spodarze choć nie stworzy-
li za wiele okazji, okazali się 
bardzo skuteczni. Pierwszy 
gol padł w 41. Minucie. Wów-
czas Nowogardzianie wyko-
nywali rzut rożny. Piłkę prze-
jęli miejscowi, ale piłkarze z 
Nowogardu zdołali ją wybić 

w aut. Mewa umiejętnie ro-
zegrała piłkę po wrzucie, po-
czym zawodnik z Reska popę-
dził prawą stroną boiska holu-
jąc piłkę pod linię końcową i 
idealnie dograł futbolówkę w 
pole karne do klubowego ko-
legi, który bez problemów po-
konał Michała Piątkowskie-
go. Po zmianie stron Pomo-
rzanin mógł szybko wyrów-
nać za sprawą Kamila Lewan-
dowskiego, który w 49. minu-
cie uderzył na bramkę gości, 
ale piłkę, która zmierzała w 

„okienko” efektownie obronił 
bramkarz z reska. Pomorza-
nin nieco przeważał, wyko-
nywał mnóstwo stałych frag-
mentów gry, jednak nie potra-
fił znaleźć recepty na golkipe-
ra gospodarzy. W 88. minu-
cie nowogardzianie wykony-
wali rzut rożny i po raz drugi, 
po swojej akcji stracili bram-
kę… Ponownie mewa prze-
jęła piłkę, szybkimi podania-
mi przedostała się pod bram-
kę gości i podwyższyła wynik 
na 2:0. Bramkę na otarcie łez 
w 90. minucie zdobył Maciej 
Dobrowolski, po tym jak ude-
rzył z szesnastki, a piłka mi-
nęła bramkarza Mewy, który 
miał utrudnione pole widze-
nia ze względu na duży gąszcz 
w polu karnym. Jeszcze w do-
liczonym czasie gry nowogar-
dzianie wykonywali rzut wol-
ny z dogodnej pozycji. Do pił-
ki podszedł Rafał Listkiewicz 
i kibice z Nowogardu z pew-
nością wyobrażali sobie strzał 
jak w meczu sprzed tygodnia. 
Niestety uderzenie Listkiewi-
cza trafiło w głowę jednego z 
piłkarzy stojących w murze, 
a sędzia zakończył spotkanie. 
Pomorzanin zasłużył przynaj-
mniej na 1 punkt, ale do domu 
wrócił z niczym. 

KR  Defensywa Pomorzanina dała się dwukrotnie zaskoczyć po szybkich kontrach 
rywali.

Rozlosowano pary III Rundy Pucharu Polski ZZPN

Błękitni Trzygłów na drodze Pomorzanina
Znamy już pary III Rundy Pucharu Polski ZZPN. Los okazał się przychylny dla nowogardzkiej drużyny, która mogła natrafić nawet na rywala z IV Ligi. 
Ostatecznie Pomorzanin zagra z ligowymi rywalami, czyli Błękitnymi Trzygłów. Mecz odbędzie się na boisku Błękitnych, w środę (21 września) o godzi-
nie 16:30. 

Energetyk Gryfino, Gryf Ka-
mień Pomorski, Chemik Poli-
ce, Ina Goleniów, Piast Chociwel, 
czy też Stal Szczecin – te zespo-
ły mogły być rywalami Pomorza-
nina w III Rundzie Pucharu Pol-
ski ZZPN. Tak się jednak nie sta-
ło i los oszczędził podopiecznych 
Zbigniewa Gumiennego, którzy 
choć nie natrafili wcale na słaba 
to drużynę, to jednak są wstanie 
przebrnąć do IV Rundy. Błękitni 
Trzygłów występują w tej samej 
lidze co Pomorzanin i po czte-
rech zwycięstwach i jednej poraż-
ce, zajmują wysokie 3. miejsce w 

tabeli. Błękitni w 1. kolejce po-
konali w Resku tamtejszą mewę 
1:4, następnie rozgromili u sie-
bie Orzeł Łożnica 5:1, w kolejnym 
spotkaniu przegrali w Maszewie z 
Masovią 2:0, by w 4. Kolejce po-
konać Promień Mosty 2:1, nato-
miast w miniony weekend wygrać 
z Odrzanką w Radziszewie 1:2. 
Jak widać Błękitni póki co impo-
nują formą i nowogardzianie nie 
mogą lekceważyć rywali. Rywa-
le mieli też nieco więcej szczęścia 
do losowania tego kto będzie go-
spodarzem. Atut własnego boiska 
na pewno będzie sprzyjał piłka-

rzom z trzygłowa, choćby dlate-
go, że mecz zaplanowany jest na 
środek tygodnia i na pewno wie-
lu zawodników Pomorzanina nie 
„urwie” się z pracy wystarczająco 
szybko aby pojechać do trzygło-
wa. Jeśli chodzi o inne pojedyn-
ki, ciekawe zapowiada się mecz 
w Łobzie, gdzie tamtejszy Świa-
towid powalczy z Piastem Cho-
ciwel, z kolei w Gryficach Spar-
ta podejmować będzie Gryf Ka-
mień Pomorski. W sumie odbędą 
się 24 spotkania, a wolny los tra-
fił do piłkarzy Hutnika Szczecin. 

KR

Zawodnicy z Nowogardu muszą sie mocniej mobilizować przed meczami, bo jeśli 
chcą awansować nie powinni tracić punktów w Resku
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    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I DO OBSŁUGI KOMPUTERA 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

OGŁOSZENIE

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
Atrakcyjne zarobki,

 601 085 199

Poszukuje opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat 
Praca ok. 8 km. 
Od Nowogardu

 696 446 744

Wspólnota Mieszkaniowa „Jodełka” 
zleci docieplenie ściany szczytowej

 w bloku przy ul. 15 lutego 16. 
Zainteresowanych proszę o kontakt: 

601 714 838 4

Zatrudnię 
pracownika

 przy produkcji
 szyb zespolonych. 

91 432 61 22

OGŁOSZENIE

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 
kolarstwie górskim

Nikola Wielowska wygrywa w 
Golczewie
W sobotę (10 września), w Golczewie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków w kolarstwie górskim. Nowogard reprezentowało czterech kolarzy, z pośród których 
najlepiej spisała się Nikola Wielowska, która zwyciężyła w kategorii Młodziczka.    

Sezon kolarski Chrabąszczy 
Nowogard powoli zbliża się do 
końca, a szkoda – szczególnie gdy 
widzimy w jakiej formie jest Ni-

kola Wielowska. Jedyna przed-
stawicielka płci pięknej w zespo-
le prowadzonym przez Ryszarda 
Posackiego, tym razem nie dała 

szans rywalkom startującym w 
Golczewie, podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków w kolarstwie górskim. Nikola 
Wielowska wygrała pośród Mło-
dziczek, wyprzedzając na podium 
Zuzannę Olejniczak z klubu KKS 
Gostyń oraz Natalię Nawrocką z 
klubu UKS Koźminianka. 

W kategorii Młodzik najwyżej 
sklasyfikowany został Jacek Fe-
cak, który zajął 10. miejsce, Hu-
bert Grygowski pokonał linię 
mety zaraz za klubowym kole-
gom, na 11. pozycji. W wyścigu 
startował jeszcze Rafał Głowac-
ki, który jednak został zdyskwa-
lifikowany. 

KR

Nikola Wielowska zwyciężyła pośród Młodziczek podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w kolarstwie górskim rozgrywanych w Golczewie.

 Szykują rowerową 
autostradę

Miłośnik  „golenia na łyso”, 
czyli burmistrz Nowogardu wy-
ciął kolejne drzewa. Nikt po nich 
płakać co prawda nie będzie, bo 
tym razem to pogardzane po-
wszechnie  topole, ale jak i ciął 
znacznie szlachetniejsze gatunki 

to też  u nas „Milczenie Owiec” 
było dominującą reakcją. DN do 
stada nie należy (co poczytuje-
my sobie za zaszczyt), dlatego za-
wsze przynajmniej odnotowu-
je kolejny akt  zbędnego naszym 
zdaniem gwałtu na naturze. Dla-
czego tym razem tną nad jezio-
rem? Fama głosi, że przygotowują 
miejsce na  rowerową autostradę. 
Tak, tak …nie jakaś lichą ścież-
kę  rowerową, ale dwujezdnio-
wą magistralę  dla jednośladów, 
a na każdej jezdni dwa kierunki. 
To dopiero będzie  szlak! A ilu ten  
szlak trafi   z zazdrości!

Red. 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Jak nie czytam, jak czytam!
10 czerwca 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie wzięli udział w akcji pt.: „Jak nie czytam, jak czytam!” 

Pomysłodawcą tej niezwy-
kłej akcji, skierowanej do 
uczniów i nauczycieli, był 
miesięcznik „Biblioteka w 
Szkole”. Akcja czytelnicza po-
legała na masowym publicz-
nym czytaniu oraz zorgani-
zowaniu przedsięwzięcia to-
warzyszącego (w przypadku 
naszej szkoły był to czytelni-
czy happening). Uczniowie 
ZSP chętnie włączyli się w 
tę ogólnopolską akcję i trze-
ba przyznać, że ich wyobraź-
nia nie miała żadnych granic! 
Uczniowie wspólnie z opie-
kunkami Panią Mirosławą 
Szymaniak i Panią Katarzy-

ną Kijaną udali się na teren 
przy szkole, żeby pokazać, że 
czytanie książek to naprawdę 
wspaniała zabawa! Uczest-
nicy akcji wykazali się dużą 
pomysłowością w przygoto-
waniu strojów i rekwizytów, 
dzięki którym mogli prze-
nieść się do świata przed-
stawionego prezentowanych 
książek.  Było przy tym dużo 
śmiechu i dobrej zabawy. Jak 
podaje miesięcznik „Biblio-
teka w Szkole”, w akcji wziąło 
udział łącznie około pół mi-
liona uczniów i nauczycie-
li z całej Polski! Zachęcamy 
do czytania książek, bo jak 
mówi stare przysłowie: „Kto 
czyta – nie błądzi!”

„Nauczyciel i uczeń z ADHD” 

 „Służące”, „Kuchnia polska”, „Wiedźmin” i „Trzy wiedźmy” w jednym 

„Być albo nie być!”

Kocham czytać!

 W świecie fantasy

 „Chłopi” reaktywacja 

„Skąpiec” Moliera w szkolnym wydaniu:)

Zdjęcie pamiątkowe
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę budow-

laną 1739 m2, uzbrojoną w 
Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 
501 549 818

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 
pokojowe,pow.77, 20 m2, 
parter. Tel.519 833 074.

•	 Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe do II piętra.Tel. 663 
695 260, 531 844 996.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z 
garażem w Nowogardzie.
Tel. 608 853 710.

•	 SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe w Krzemiennej.
Tel. 721 402 325.

•	 Sprzedam mieszkanie o 
pow. 141,29m2 w budynku 
czterorodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 
664 457 879, 517 932 281

•	 Kupię działkę budowlaną 
do 12 arów w Nowogardzie 
(część zachodnia). 606 891 
535

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. Tel. 507 045 
404

•	 Sprzedam górę domu dwu-
rodzinnego 100m2, garaż + 
podwórko. 603 079 044

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 
na działalność gospodarczą. 
604 950 879

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną przy Asnyka. 884 000 435 

•	 Podnajmę pomieszczenie w 
centrum o pow. 20m2. Cena 
500 zł do negocjacji. 535 
468 143 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną w okolicach Nowogardu 
ponad 2000 m2, 42000 zł. 
Tel. 535 468 143 

•	 Sprzedam działkę budow-
laną na Monte Cassino. 695 
400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe ul. Armii Krajowej. 
Tel. 697 720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie wraz 
z działką pod budowę. Wła-
sne podwórko ogrodzone, 
dodatkowo jest strych do 
mieszkania. Dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, central-

ne ogrzewanie. Kontakt: 667 
521 525 Świerczewo. 

•	 Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe. 697 434 177

•	 Do wynajęcia umeblowana 
kawalerka. 668 289 708 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC 
i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. 
Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam 4 opony Vrede-
stein letnie 215/50 R17 91V, 
cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Toyota yaris rok 2006. poj. 
1.3., benzyna przebieg 119 
650, 19 000 zł do uzgodnie-
nia. 697 612 794 

•	 Kupię Mercedesa 124/190. 
Tel. 737 799 666

•	 Sprzedam samochód lublin. 
600 541 286 

•	 Sprzedam Volvo V40, 2001r. 
Cena 4600 zł. Tel. 535 468 
143 

•	 VW Passat Kombi 1,9 TDI 
Comfortline. Model 2009 – 
bogate wyposażenie. Cena 
28 000 zł (do negocjacji). Tel. 
605 422 298 

•	 Audi A4 rok 1997, poj. 1.6., 
przebieg 160 000, ocynk, 
cena 5500 zł do negocjacji. 
Tel. 603 541 341 

•	 Sprzedam Golfa 3, 1.4 ben-
zyna, 91 rocznik, przegląd i 
ubezpieczenie do 04.2017. 
Tel 730 029 765

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 

782 036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 

belowanie siana. 608 01 39 
95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz Ama-
zon. 502 853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi 
z możliwością dowozu. 726 
977 283

•	 Sprzedam prosiaki sztuk 11. 
781 900 122 

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. 
Gospodarstwo Rolno-Dro-
biarskie Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam prosiaki Wojta-
szyce 6. 725 085 563 

•	 Kupię słomę żytnią w ma-
łych kostkach do 700 szt. 
Wołowiec. 515 108 460 

•	 Sprzedam owce. 606 821 
993 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Bellarosa. Dowóz gratis. 692 
125 122 

•	 Sprzedam jałówki cielne i 
wycielone – bydło mleczne 
oraz mieszankę zbożową. 91 
418 64 17, 603 18 51 21 

 USŁUGI
•	 PRANIE tapicerki domowej 

i samochodowej. 668 15 15 
16  

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na 
raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefo-
ny. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-
896

•	 Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 T R A N S P O R T- P R Z E P R O -
WADZKI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykań-
czanie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulch-
nianie ziemi, koszenie trawy 
i żywopłotu , i innbe prace 
ogrodowe. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
668 377 661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 
•	 Remonty mieszkań. 607 729 

933
•	 Kredyty i pożywczki dla 

osób fizycznych, firm oraz 
rolników. 607 09 25 09, 697 
08 25 09 

•	 Dachy, ocieplenia, 660 879 
108

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i 
elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	 Firma Joga zatrudni  pra-
cownika na staż do produk-
cji okien. 695 100 700

•	 Zlecę wykonanie remontu 
klatki schodowej w dwu pię-
trowym bloku w miejscowo-
ści Kikorze .Osoba kontakto-
wa 501-751-254

•	 Przyjmę od zaraz kasjera do 
sklepu „Lewiatan” przy ul. 5 
Marca 13. 502 735 901

•	 Poszukuje Pani do opieki 
nad starszą osobą. 783 559 
556 

•	 Zatrudnię stolarza i pomoc-
ników (z przyuczeniem) do 
zakładu stolarskiego. 503 
084 687 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem. 
602 690 897

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 
264 594

•	 Zatrudnię opiekunkę z do-
świadczeniem do osoby 
starszej (kobieta) na 8 go-
dzin dziennie. Kontakt 515 
355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w 
sklepie, mile widziane pra-
wo jazdy kat. B, wymagana 
znajomość obsługi kompu-
tera. 91 39 21 220

•	 Poszukuje dorywczej pra-
cy na 4 godziny dziennie 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-13.00. Tel. 504 
525 966

•	 Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewia-
tan. ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel. 91 39 21 373 , 507 043 
174 

•	 Zlecę renowację pomnika 
1 osobowego z lastryka na 
cmentarzu w Nowogardzie.. 
517 794 666 

•	 Zatrudnię osobe z bardzo 
dobrą znajomością języka 
angielskiego w mowie i pi-
śmie do pracy z dziećmi, za-
pewniamy szkolenie, praca 
popołudniami. 535 468 143 

•	 Zatrudnimy osoby do ochro-
ny obiektu magazynowego 
zlokalizowanego na parku 
przemysłowym miasta Go-
leniów. Mile widziane kobie-
ty tel. 727-001-958 

•	 Apteka Nowa Farmacja za-
trudni kierownika, magistra 
i technika farmacji. Prosimy 
o przesyłanie aplikacji na 
maila nowogard.nowafar-
macja@gmail.com. Tel. 794 
075 647

•	 Zatrudnię pracownika – 
usługi remontowo-wykon-
czeniowe. 697 329 453 

•	 Centrum odnowy szuka 
Pani na recepcję lub kosme-
tyczki. pod numerem 570-
645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajo-
mościa podstawową zasad 
mechaniki do rozbiurki aut 
.tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprze-
dazy częśći samochodo-
wych osobowych tel 570-
645-443

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam drewno opało-
wo-kominkowe. 667 788 
820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka 
leśna najniższe ceny w wo-
jewództwie zachodniopo-
morskim. Transport gratis. 
721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca 
b.duży wybór drzew owo-
cowych z owocami. Tuje – 
szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ 
szt. Tel. 606106142.

•	 Wolne miejsce na dojazd 
do parku przemysłowego 
Goleniów. 665 602 592 

•	 Sprzedam drzewko 
ozdobne tuje. 607 580 172

•	 Stare samochody motocy-
kle, rowery, motorowery, 
literaturę kupię. 600 182 
682

•	  Owczarek niemiecki 11 
miesięcy czarne plecy po-
zostałość bardzo podpala-
na w czerwień. Tel. 91 39 
21 828

•	 Sprzedam okna dachowe 
welux używane (80x140) 
Cena 300 zł. 796 419 253
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejDLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
 Dnia 17 września 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDOSzczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Reklama

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Niemoc strzelecka i nieoczekiwana strata 
punktów

Niezastąpiona Anita
W sobotę (10 września) o godzinie 11:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarki Pomorza-
nina podejmowały kotwicę Kołobrzeg. To miało być okazałe zwycięstwo i potwierdzenie 
fantastycznej formy. Niestety nieoczekiwanie to przyjezdne objęły prowadzenie, a „Pomo-
rzanką” przytrafiła się wpadka, w postaci wywalczonego jedynie 1 punktu, który uratowa-
ła Anita Piotrowska.  

Pomorzanin Nowogard – AP Kotwica Kołobrzeg 2:2 (0:1)
’55 min. Anita Piotrowska, ’79 min. Anita Piotrowska
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Weronika Godziszewska – 

Katarzyna Piotrowska (c), Weronika Rzeplińska, Małgorzata Labuda, Julia Górniacka (Klaudia Korgiel), 
Aleksandra Mościńska – Patrycja Kozioł (Oliwia Czerewacz)

Po 13 zwycięstwach z rzędu i 
tylko jednej straconej bramce od 

połowy października 2015 roku, 
„Pomorzanki” musiały przełknąć 
gorycz porażki, jaką bez wątpie-
nia był jedynie remis podczas in-
auguracji sezonu na własnym bo-
isku. Już w 7. minucie meczu Ko-
twica przeprowadziła akcję, po 

której objęła prowadzenie. Jed-
na z zawodniczek przyjezdnych 
wpadła w pole karne i w sytuacji 
sam na sam pokonała Anitę Pio-
trowską. Nowogardzianki w koń-
cu otrząsnęły się po tym fatal-
nym początku i ruszyły do ata-
ku. Najpierw Aleksandra Mościń-
ska w sytuacji sam na sam, trafi-
ła wprost w bramkarkę z Koło-
brzegu. Następnie Patrycja Ko-
zioł w podobnej sytuacji nie tra-
fiła w bramkę. Wyrównać mogła 
również Katarzyna Piotrowska, 
jednak jej strzał zza pola karnego 
zatrzymał się na poprzeczce. W 
końcówce pierwszej połowy „Po-
morzanki” wykonywały rzut roż-

ny, głową na bramkę uderzyła Ka-
rolina Kowalczuk, a futbolówkę z 
linii bramowej wybiła defensorka 
Kotwicy. W przerwie trener Paweł 
Błaszczyk musiał coś zmienić … 
i zmienił. Anita Piotrowska od-
dała rękawice bramkarskie Mał-
gorzacie Labudzie i zaczęła grać 

w polu. W 55. minucie Katarzy-
na Piotrowska dograła do swojej 
siostry Anity, która będąc w polu 
karnym nie dała szans bramkar-
ce Kotwicy i doprowadziła do wy-
równania. Pomorzanin rzucił się 
do ataku, jednak strzały piłkarek 
Pomorzanina albo zatrzymywały 
się na słupkach i poprzeczce, albo 
nie trafiały do bramki. Kotwica 
wyprowadziła szybką kontrę, dwa 
szybkie podania i zawodniczka 
przyjezdnych była sam na sam z 
Małgorzatą Labudą, nie dając jej 
szans na skuteczną interwencję i 
nieoczekiwanie Kotwica znowu 
prowadziła. W ostatniej minucie 
podstawowego czasu gry, znów 

swój piłkarski kunszt zaprezento-

III Liga Kobiet 2016/2017
2. kolejka:
Energetyk Gryfino – Zalew Stepnica  0:2
Olimpia III Szczecin – Victoria Sianów  3:10
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 2:2
Vielgovia Szczecin – Błękitni II Stargard  3:0
Fala Międzyzdroje – Hattrick Kołobrzeg  14:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 2 6 23 1 2 0 0
2 AP Kotwica Kołobrzeg 2 4 7 2 1 1 0
3 Vielgovia Szczecin 2 4 5 2 1 1 0
4 Pomorzanin Nowogard 2 4 8 2 1 1 0
5 Zalew Stepnica 2 4 4 2 1 1 0
6 Błękitni II Stargard 2 3 10 3 1 0 1
7 Victoria Sianów 2 3 10 9 1 0 1
8 Energetyk Junior Gryfi-

no
2 0 0 7 0 0 2

9 Olimpia III Szczecin 2 0 4 19 0 0 2
10 Hattrick Kołobrzeg 2 0 0 24 0 0 2

wała Anita Piotrowska. Najbar-
dziej doświadczona zawodniczka 
Pomorzanina przeprowadziła in-
dywidualną akcje przy końcowej 
linii boiska, wpadła w pole karne 
i precyzyjnie uderzyła z kąta nie 
dając szans bramkarce Kotwi-
cy. W ostatnich sekundach „Po-
morzanki” mogły jeszcze ode-
brać punkty rywalkom. Nowo-
gardzianki miały rzut rożny, po 

dobrym dośrodkowaniu głową 
strzelała Karolina Kowalczuk, 
jednak futbolówka trąciła słupek 
i opuściła plac gry… Szkoda tych 
punktów, ale mecz z Kotwicą na 
pewno będzie dobrą lekcją dla 
nowogardzkiej drużyny, która z 
pewnością w następnym spotka-
niu zechce sobie „odbić” to nie-
powodzenie. 

KR

Anita Piotrowska ponownie pokazała 
wielką klasę, tym razem wchodząc z 
bramki na plac gry i zdobywając dwa 
gole.

Zawodniczki Pomorzanina szybko powinny zapomnieć o wpadce z Kotwicą Kołobrzeg

OGŁOSZENIE
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

PROMOCJA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• na zabiegi fizykoterapeutyczne i na zabiegi laserem IPL SHR
  (bezbolesne usuwanie zbędnego owłosienia)

• lekarz specjalista ortopeda-traumatolog
• USG narządów ruchu
• rehabilitacja, masaże

PROMOCJA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama reklama
ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Cały ten czas pił, jadł, palił i mnie gwałcił   •   Wkrótce ożyje budynek sądu

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPECJALNA OFERTA 
KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

DLA  EMERYTÓW

 

  

 
 

w Nowogardzie  

ZATRUDNI  
- kierownika budowy  
- kierownika robót budowlanych  
- majstra budowy  

 
Gwarantujemy stałą umowę      

o prace oraz wysokie zarobki 
 

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt  
Tel. 91 57 82 743 

 

 

 

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

JUŻ OD 12 GR/SZT.

ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

reklama

Czytaj s. 3

„Padają jak muchy”

Horror  
w magistracie 
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W skrócie

Na końcu ul. 15-lutego zrobi się jaśniej. A to za sprawą 8 słupów 
oświetleniowych, które staną na poboczu od strony ogrodów działko-
wych. Kilka dni temu zakończono już instalację linii kablowej w ziemi, 
przygotowano też posadowienia,  na których mają zostać przymocowa-
ne latarnie. Inwestycję prowadzi gmina Nowogard. Oświetlenie to jed-
no, ale władze samorządowe powinny rozważyć  również budowę chod-
nika, lub pieszo-jezdni, który pozwoli w pełni skomunikować miasto z  
ulicą Asnyka i dalej Sieciechowem, przy okazji poprawiając bezpieczeń-
stwo działkowców korzystających z tego odcinka drogi. W ostatnich la-
tach w tym obszarze gminy rozwinęła się zabudowa jednorodzinna, co 
wpłynęło diametralnie na natężenie ruchu. 

 We wtorek, 13 września br., w Żabówku, odbyło się zebranie sołec-
kie, podczas którego wybrano nowego sołtysa wsi.  Dotychczas funk-
cję tę pełnił Henryk Gibki, ale uznał, ze czas przekazać pałeczkę „komuś 
młodszemu" i zaproponował, aby zastąpiła go Izabela Gutowska. Innych 
kandydatów nie było, to też biorący udział w zebraniu mieszkańcy Ża-
bówka zdecydowaną większością głosów poparli wskazaną przez byłe-
go sołtysa kandydaturę. Jak donosi UM Nowogard, wybór nagrodzono 
brawami. Na zdjęciu H. Gibki przekazuje nowej sołtys wsi niezbędne do-
kumenty i pieczątki.

Po ponad 20 latach z UM w Nowogardzie odeszła Jolanta Sokłowska-
-Poźniak, odpowiedzialna w ratuszu za  obsługę prawną. Podczas środo-
wej sesji Rady Miasta,  odbyło się uroczyste pożegnanie radczyni. Od kil-
ku tygodni, usługi w zakresie obsługi prawnej UM oraz podległych jed-
nostek (z wyłącznie Szpitala i OPS) świadczy na rzecz miasta Konsorcjum 
Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy ze Szczecina. Kancelaria ta zo-
stała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umo-
wy jaką miasto podpisało ze szczecińskimi prawnikami opiewa na kwo-
tę 103 tys. 190 zł. 

Rubrykę przygotował MS

Felieton na 17 września

Cały ten czas pił, jadł, palił i mnie gwałcił

Jutro kolejna rocznica napaści 
sowieckiej na Polskę 17 września 
1939 roku i w konsekwencji roz-
bioru II Rzeczpospolitej pomiędzy 
hitlerowskie Niemcy i komuni-
styczny ZSRR. Dokonany w poro-
zumieniu z Niemcami atak 17 
września 1939 roku przeprowadzi-
ła Armia Czerwona. Do dzisiaj nie 
brakuje u nas ”miłośników” tej Ar-
mii domagających się nawet pu-
blicznie, dla niej wdzięczności za 
tzw. wyzwolenie 1944-45. Fakty hi-
storyczne, a nie propaganda komu-
sza są jednak oczywiste – Polska 
została zajęta i rozebrana przez za-
borców czyli Niemcy i ZSRR w 
1939. Gdy obaj zaborcy się poróż-
nili to się za łby wzięli, przetaczając 
się przez Polskie ziemie. W 1944 i 
1945 nikt nam niczego nie darował 
ani wyzwalał tylko usunął się z nie 
swojego terytorium z nie swojej 
własności – pozostawiając zresztą 
po sobie zgliszcza i miliony ofiar. 
Armia Czerwona w przeciwień-
stwie do armii hitlerowskiej pozo-
stała u nas jeszcze do 1993 roku 
pozostawiając wiele znaczących 
„śladów” swego pobytu. Dzisiaj 
przy okazji kolejnego 17 września  
trochę o pewnym szczególnym 
„śladzie” jakim były gwałty na ko-
bietach dokonywane przez kroczą-
cych w chwale zwycięzców czerwo-
noarmistów. Wbrew propagandzie 
komuszej nie były to tylko gwałty 
na kobietach niemieckich przeby-
wających na byłych terenach nie-
mieckich (notabene te według ko-
muchów miałyby być usprawiedli-
wione!), ofiarami były także Polki 
– sołdat gwałcił i o narodowość nie 
pytał (na ten temat mamy już dzi-
siaj dzięki wolnej Polsce wiele 
opracowań naukowych). Oto frag-
menty z artykułu Joanny Ostrow-
skiej i Marcina Zaremby, który 
ukazał się 16 10 2013 na lamach 
Polityki:

 Na masową skalę gwałty na Po-
lkach zaczęły się po rozpoczęciu 
ofensywy zimowej. Zdarzały się już 
w  Krakowie w  styczniu 1945  r. 
i podczas zdobywania twierdzy Po-
znań.   Masowo gwałcone były też 
Polki wywiezione do Niemiec na ro-
boty. Na konferencji delegatów urzę-
dów repatriacyjnych, która odbyła 
się w  maju 1945  r., stwierdzono: 
„Szlakiem przez Stargard na wschód 
w  kierunku od Szczecina przepły-
wają masy powracających z  Nie-
miec, którzy są przedmiotem usta-
wicznych napaści ze strony pojedyn-
czych i  zorganizowanych grup żoł-
nierzy sowieckich. Ludzie ci na 
przestrzeni całej niemal drogi są 
ustawicznie napadani, rabowani, 
a kobiety gwałcone. „

Samotne spacery kobietom odra-
dzał szef komendy MO w Trzebia-
towie, w  Zachodniopomorskiem. 

Bezpieczeństwa nie zapewniało 
zresztą im ani towarzystwo męż-
czyzny, ani nawet uzbrojonego mi-
licjanta. Nagminnie dochodziło 
tam bowiem do rozbrajania mili-
cjantów przez żołnierzy radziec-
kich. Bywało, że mężczyźni usiłują-
cy stanąć w  obronie napastowa-
nych kobiet ginęli zastrzeleni przez 
napastników. Krytyczną sytuację 
na Pomorzu potwierdzają także ra-
porty działającej w podziemiu De-
legatury Rządu. „Zanotowano licz-
ne wypadki śmierci na skutek maso-
wych gwałtów. Pod tym względem 
szczególnie ciężkie chwile przeżyły 
północne powiaty Pomorza, gdzie 
bolszewicy urządzili formalne orgie. 
Na dworcu w  Bydgoszczy żołnierz 
usiłował zgwałcić 20-letnią dziew-
czynę, gdy ta się broniła, zasztyleto-
wał ją bagnetem na oczach matki”

 Polki były gwałcone w sytu-
acjach bez żadnego związku z dzia-
łaniami wojennymi. W  liście wy-
słanym 17 kwietnia 1945 r. z Gdań-
ska, Polka, prawdopodobnie ubie-
gająca się o  pracę w  otoczeniu 
radzieckiego garnizonu, skarżyła 
się, że została zgwałcona siedem 
razy: „Chciano nas chętnie, bo my 
mówiliśmy po polsku. Gdy jednak 
już słyszałam, że wszystkie te kobie-
ty po 15 razy gwałcono, przestraszy-
łam się bardzo i  poszłam z  powro-
tem. Inna z tego miejsca zeznaje 
(...) Raz tej nocy zostałam zgwałco-
na, ta hańba odbyła się na oczach 
ojca. A jeszcze inna (...) Mnie 
zgwałcono 7 razy, to było straszne”.

O strachu Polek w Gdańsku mó-
wią też inne listy przechwycone 
przez cenzurę wojenną. „Co przeży-
wały w tej wojnie z temi Sowietami 
kobiety. Gwałcili, bardzo dużo zo-
stało zamęczonych przez nich” 
(Gdynia, 24 kwietnia).

Podobną gehennę przeżyły ko-
biety na Warmii i  Mazurach. Na-
wet po odsunięciu się frontu Niem-
ki i Polki były tam regularnie gwał-
cone. Jak donoszono z  Olsztyna 
w marcu 1945 r.: „nie uchowała się 
prawie żadna kobieta” i – jak pod-
kreślano – bez względu na wiek. 
„A  najważniejsze – zauważył ktoś 
w prywatnym liście – że kobiety są 
kobietami podobno od 9 lat do 80, 
a nawet był wypadek 82”. Zdarzało 
się, że ofiarą gwałtu padały równo-
cześnie babka, matka i  wnuczka. 
Bardzo często dochodziło do gwał-
tów zbiorowych, których sprawca-
mi było kilkunastu, a nawet kilku-

dziesięciu żołnierzy. Wstrząsające 
relacje kobiet zawarte są w książce 
Małgorzaty  Okrafki-Nędzy. pt 
„Bóg liczy łzy kobiet”

Boże, kiedyś szłam przez naszą 
wioskę, a  tu  tak przy drodze kilku 
żołnierzy gwałciło kobietę. Wyobra-
żasz sobie! Jak zwierzęta, jak psy, 
nawet się nie ukryli, tylko tak przy 
wszystkich, tak przy drodze! …. 
Do  dzisiaj pamiętam te  ich zapite 
twarze, gwałcili ją i bili, a ci, co pa-
trzyli śmiali się i  wykrzykiwali coś 
po rosyjsku. Biedna ta kobieta, zna-
łam ją  – mieszkała niedaleko nas, 
miała trójkę dzieci. Po  tym wszyst-
kim nie doszła już do siebie, tydzień 
leżała i w końcu zmarła.- opowiada 
swoje wnuczce 83- letnia Pani Pe-
lagia

Całą wojnę kobiety jakoś przeży-
ły, a tu przyszli „wyzwoliciele” i tak 
naprawdę przynieśli nam  piekło” 
dodaje  kobieta. Kolejna relacja z 
książki M. Okrafki Nędzy:

Zawlekli mnie do  jednego opusz-
czonego domu, który stał przy bu-
dynku szkoły. Wszyscy wiedzieli-
śmy, że tam przez ostatnie tygodnie 
mieszkał ich kapitan i jacyś oficero-
wie. Wprowadzili mnie do  jakiegoś 
pokoju i  zostawili… z   lewej strony 
pokoju było łóżko. Naprzeciwko 
mnie siedział mężczyzna. Nie 
wiem, kim był, ale inni żołnierze 
wykonywali jego rozkazy, więc 
pewnie jakimś oficerem.  … Palił 
papierosa. Gdy skończył, nalał 
do  kieliszka wódki, wypił…Trzy-
mał mnie w  tym pokoju trzy dni. 
Przez cały ten czas pił, jadł, palił 
i mnie gwałcił...

To tym „wyzwolicielom” namiest-
nicy Moskwy w Polsce stawiali po-
mniki, również ten od lat 70-tych 
stojący do dzisiaj w Nowogardzie 
na Pl. Wolności. Wprowadzają one 
nie tylko zamieszanie aksjologicz-
ne, ale także ubliżają godności ofiar 
kacapów. To, że nie przeszkadza to 
lokalnym komuchom temu się nie 
dziwie wszak ich życie na poddań-
stwie sowietowi się zasadzało. Ale 
to, że pojawiają się pod tym pomni-
kiem od czasu do czasu inne zacne 
wszak osoby tego zrozumieć się nie 
da. I to tym przy okazji kolejnego 
17 września stawiam przed oczy za-
mieszczony niżej obrazek – rzeźbę 
autorstwa studenta gdańskiej ASP 
Jerzego Bohdana Szumczyka 

Marek Słomski

Pomnik ofiary gwałtów czerwonoarmistów autor Jerzy Bohdan Szumczyk
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„Padają jak muchy”

Horror w magistracie 
Niepokojące informacje na temat stanu zdrowia urzędników podległych burmistrzowi Nowogardu dotarły w ostatnim czasie do redakcji DN. Tylko w mi-
jającym tygodniu dwóch pracowników ratusza trafiło do szpitala, a jeden z nich doznał udaru mózgu. 

W miniony poniedziałek, w 
swoim gabinecie źle się poczuł 
jeden z pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska. 
Okazało się, że mężczyzna do-
znał udaru mózgu. Do urzędu 
nie wezwano karetki pogotowia, 
bo współpracownicy we własnym 
zakresie postanowili natychmiast 
odwieźć swojego kolegę do szpi-
tala. W środę natomiast zasłabł 
kolejny pracownik tego wydziału. 

To nie pierwszy taki przypadek 
wśród pracowników ratusza. Kil-
ka miesięcy temu podczas jedne-
go z zebrań wiejskich, przytom-
ność straciła urzędniczka z Wy-
działu Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa. 
Przyczyną złego samopoczucia 
urzędniczki był ponoć perma-
nentny stres i wycieńczenie orga-
nizmu. Kobieta potrzebowała po-
mocy medycznej przez kilkana-
ście dni. Jak wiemy już wcześniej 
dwóch pracowników tzw. wy-
działu informacji musiało zrezy-
gnować z pracy w urzędzie  z po-
wodu… doznanych wylewów.    

Co dzieje się w ratuszu? Jak do-
wiadujemy się nieoficjalnie pra-
cownicy UM Nowogard już od 
dłuższego czasu nie są w dobrej 
kondycji psychofizycznej. Ma 
za to odpowiadać zła atmosfe-
ra jaka panuje w ratuszu, a  tak-
że brak odpowiedniej organiza-
cji pracy. Urzędnicy skarżą się, że 
są ciągle straszeni  zwolnieniem z 
pracy, zwłaszcza gdy mają odwa-
gę wyrazić własną opinię, na ja-
kikolwiek temat, opinie dodajmy,  
podyktowaną ich merytorycz-
ną wiedzą. Są także zmuszani do 
działań, które wychodzą poza ich 
obowiązki, jak chociażby pisania 
kąśliwych materiałów publiko-
wanych później na stronie inter-
netowej UM Nowogard, nie rzad-

ko obrażających lokalnych przed-
siębiorców, czy dziennikarzy, ale 
tak właśnie jest formułowane 
oczekiwanie od pracodawcy.  Za-
brania im się rozmawiania z me-
diami (głównie DN, ale i Gazetą 
Goleniowską), nie mówiąc już o 
udzielaniu jakichkolwiek infor-
macji, mimo iż do tego obliguje 
ich ustawa (zasada ta od pewne-
go czasu obowiązuje również w 
stosunku do radnych, oczywiście 
poza SLD). Mało tego, bardzo 
często, w trakcie narad, wyciąga-
ne są na wierzch w celu uciszenia, 
poniżenia, sprawy prywatne kon-
kretnych osób. Głównie wypomi-

na się jakieś rodzinne konotacje, 
bądź co gorsza polityczne sym-
patie i to tak jakby z tego można 
było w ogóle uczynić jakikolwiek 
zarzut. Jak mówi nasz informator, 
urzędnicy muszą też znosić czę-
sto humory swojego przełożone-
go, a są one niekiedy nacechowa-
ne skrajnymi emocjami. Wzywa-
ni są niekiedy kilka razy do gabi-
netu burmistrza w błahych spra-
wach, a wydane raz polecenie 
często jest kilka razy zmienia-
ne, co powoduje dużą stratę cza-
su i nie pozawala na bieżąco wy-
konywać obowiązków. Mimo to, 
później urzędnik taki jest słow-

nie karcony za to, że nie wyrobił 
się z jakąś sprawą na czas. Urzęd-
ników nęka się też poza godzina-
mi pracy.   

Okazuje się, że są jednak w 
urzędzie tacy, którzy nie podlega-
ją nie tylko takiemu mobbingowi, 
ale jakiemukolwiek porządkowi. 
To tzw. przez samych urzędników  
„święte krowy”, czyli osoby, które 
w ostatnich latach otrzymały za-
trudnienie w ratuszu z partyjne-
go nadania (głównie SLD), a ta-
kich tam kilka pracuje.  W odróż-
nieniu od pozostałych nie przy-
chodzą na czas do pracy, ignorują 
polecenie bezpośrednich przeło-
żonych, cały dniami przesiadują 
na portalach społecznościowych 
zamiast pracować, a mimo to 
otrzymują finansowe nagrody od 
burmistrza „za wzorowe wyko-
nywanie obowiązków”. Nie mają 
też problemu z uzyskaniem urlo-
pu, nawet na żądanie. Czują się 
bezkarni dlatego bezowocne po-
zostają  próby przywrócenia ich 
do porządku podejmowane przez 
bezpośrednich przełożonych.

 Nasze informacje o sytuacji 
zdrowotnej w magistracie  po-
twierdza też jeden z nowogardz-
kich lekarzy, do którego  trafiają 
niektórzy ratuszowi urzędnicy. 

-Oczywiście nie mogę podawać 
nazwisk – mówi nam lekarz- ale 
miałem do czynienia z pacjentami 
pracującymi w urzędzie, którzy 
uskarżali się na objawy świadczą-
ce o  psychicznym wyczerpaniu, 
które  oczywiście wpływa na funk-
cjonowanie organizmu jako cało-
ści  – nawet w tym wymiarze w 
jakim to obserwuję mogę stwier-
dzić, że skala tego jest niepokoją-
co duża- kończy lekarz.  

Czy musi dojść do tragedii osta-
tecznej (do małych już doszło) 
aby wreszcie ktoś zareagował?

MS

Nasz komentarz
Opisywane zjawisko obser-

wujemy od dawna. Od dawna 
gromadzimy też sygnały w tej 
sprawie i je starannie weryfiku-
jemy. Trzeba tutaj być szczegól-
nie rzetelnym chodzi bowiem z 
jednej strony o  dobre imię pra-
codawcy, ale z drugiej o rzecz 
znacznie istotniejszą, czy-
li zdrowie niektórych pracow-
ników nowogardzkiego magi-
stratu. Dlatego mimo, że część  
doniesień na których oparli-
śmy powyższy tekst  jest już 
sprzed kilku miesięcy, a nawet 
kilku lat to teraz dopiero zde-
cydowaliśmy się na tę publika-
cje. A zadecydowały  dwa  przy-
padki w jednym tygodniu.   By-
łoby z naszej strony poważnym 
zaniedbaniem swoich dzienni-
karskich obowiązków gdyby-
śmy w tej sytuacji dalej czeka-
li na jeszcze bardziej oczywi-
ste fakty. Nie spodziewamy się 
też, że ktokolwiek przyzna się 
do opisywanego mobbingowa-
nia  i zastraszania ludzi, jest to 
bowiem  objęte  zarówno sank-
cją  karną jak i spotyka się na 
ogół ze społecznym ostracy-
zmem. Trudne jest też  stupro-
centowe udowodnienie takich 
czynów- na ogół jedyny świa-
dek bowiem jest w tym wypad-
ku właśnie zastraszoną ofiarą, 
a więc tym samym niezdolną 
do  obrony. Ale to wszystko ra-
zem nie oznacza że można mil-
czeć… 

redakcja    

Nie wiele jest osób wśród pracowników ratusza, które przekraczając codziennie  
rano te drzwi, nie odczuwają bólu brzucha, obawiając się nieprzejemności ze stro-
ny swojego przełożonego - twierdzą nasi informatorzy.
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Groźna kolizja przy ul. Boh. Warszawy

Jedna osoba ranna,  
skasowane Seicento 
Do groźnej kolizji doszło w minioną środę, przy ul. Boh. Warszawy, na wysokości przystan-
ku autobusowe koło szkoły. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. 

Do kolizji doszło przed godzi-
ną 8.00, kiedy w tym miejscu jest 
spory ruch. 

- Kierujący Seatem, 38 latek 
zam. w pow. stargardzkim,  wyjeż-
dżając z zatoczki autobusowej nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu 
kierującej Fiatem Seicento, 30 let-
niej kobiecie z Nowogardu,  w wy-
niku czego doszło do kolizji - infor-
muje rzecznik prasowa policji, st. 
asp. Julita Filipczuk 

W konsekwencji zdarzenia jed-
na osoba została ranna. To pasa-
żerka Fiata, która  musiała zostać 
przewieziona do szpitala na ob-

serwację. Kobieta nie miała wi-
docznych obrażeń ciała. 

Sprawca kolizji, czyli kierują-
cy Seatem został ukarany man-
datem w kwocie 220zł i 6 punkta-
mi  karnymi. Policja informuje, że 
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 

Przez kilkadziesiąt minut, w 
okolicy miejsca zdarzenia ruch 
odbywał się wahadłowo. To z po-
wodu poważnych uszkodzeń Fiata 
Seicento.  Wrak samochodu mu-
siała zabrać laweta. Auto raczej 
już na drogi nie wróci. 

MS

Zniszczone w wyniku kolizji Seicento.

Przez kilkadziesiąt minut ruchem w okolicy zdarzenia kierowała policja.

marnotrawienie publicznych pieniędzy trwa 

Jednego „nieroba”  już mają, 
teraz zatrudnili drugiego

Trwa nadal marnotrawienie 
publicznych pieniędzy w nowo-
gardzkim magistracie. Oprócz 
wielu urzędników  wykonują-
cych potrzebne i ważne dla oby-
wateli zadania  burmistrz zatrud-
nia za pieniądze podatników  tak-
że  klasycznych  „nierobów”.  Jeśli 
bowiem nie wykonuje się rzeczy 
pożytecznych i potrzebnych to się 
jest właśnie  nierobem.   Mieliśmy 
dotąd jednego nieroba  od pew-
nego czasu mamy też drugiego .  
Obaj mają duże problemy z języ-
kiem polskim, którym posługują 
się niechlujnie  zanieczyszczając 
w ten sposób  przestrzeń  komu-
nikacyjną  z natury przeznaczoną 
dla ludzi wychowanych  i kultu-
ralnych. A  tu ani kultury ani tak-
tu, tylko prymitywna  łopotolo-
gia dla ciemniaków.  Ciemniaków 
co prawda  coraz  mniej  bo cza-
sy, w których pisał Kisiel o „ Dyk-

taturze ciemniaków”  dawno mi-
nęły  to jednak  bohaterom Kisie-
la zostały jeszcze nieliczne enkla-
wy. Niestety jedna  z nich  to  na-
sza gmina. 

sm
PS.  W ostatnim wydaniu gmin-

nej propagandy na 20 stron mamy  

29 fotografii  burmistrza. Egzem-
plarz dostarczono do zaprzyjaź-
nionej Korei.  Nawet Kim Un….  
przyjął z  uznaniem ten wynik i 
wyraził chęć  osobistego pogra-
tulowania  naszej społeczności za 
to, że finansuje bez szemrania ten 
słuszny kult.   red.

Najpierw odeszła,  
a teraz się przesiadła 

Radna Cwajda się 
wierci...
Radna Mirosława Cwajda nie tylko postanowiła porzuć sze-
regi klubu Wspólny Nowogard, ale nawet przesiąść się w 
inne miejsce sali obrad. Teraz radna zajmuje krzesło wśród 
radnych SLD,   na razie jednak zaprzecza jakoby miała wstą-
pić w szeregi Lewicy. 

Na początku sierpnia radna 
Cwajda postanowiła, że będzie rad-
ną niezależną i odchodzi z klubu 
WN. Radna uznała, że układ sił w 
radzie, który niekiedy wspierał jej 
macierzysty klub, nie do końca jej 
odpowiada i nie daje szansy na re-

alizację jej wyborczych obiecanek. 
Dla tych, którzy z bliska obserwo-
wali działalność radnej, decyzja ta 
była raczej formalnością – radna 
już od dłuższego czasu głosowała 
nie tylko inaczej niż wspomniana  
większość, ale nawet jak jej klub. A 
jak głosowała?  Zapewne przypad-
kiem tak samo jak radni SLD.  Po-
dobnie było zresztą na posiedze-
niach Komisji Rewizyjnej, której 
radna jest członkiem. Nieoficjal-
nie było wiadomo, że gdyby radna 
Cwajda sama nie odeszła, to z klu-
bu byłaby prędzej czy później „wy-
rzucona”. Wszak co to za klub, kie-
dy „wszyscy za jednego, a jeden za 
wszystkich nie chce”. 

Podczas ostatniej sesji RM, któ-
ra miała miejsce w minioną środę, 
radna Cwajda podjęła kolejny waż-
ny krok w swojej samorządowej ka-
rierze. By jeszcze dobitniej urzeczy-
wistnić swoją decyzję o odejściu z 
WN,  postanowiła przesiąść się na 
drugą stronę stołu, zajmując miej-
sce wśród radnych z SLD. Pytana 
przez DN po sesji, czy to oznacza, 
że zasili szeregi tego klubu stanow-
czo zaprzeczyła. - Nie! Jestem te-
raz radną niezależną, a tu się prze-
siadłam, bo to są moje koleżanki, i 
dobrze nam się razem rozmawia m- 
powiedział M. Cwajda. Mówiąc ko-
leżanki, miała na myśli radne Jolan-

tę Bednarek i Annę Wiąz. Przyjaźń 
między paniami rzeczywiście od 
dawna kwitła. Teraz radna Cwajda 
nie musi już ukrywać swoich sym-
patii, na razie osobistych, bo poli-
tycznym, zaprzecza, choć jak głosu-
je to wiadomo.  Wszystkie trzy pa-

nie uczciły udaną „akcję przesiad-
kę” i po sesji udały się najpierw na 
herbatkę do burmistrza,  a później 
do restauracyjki na obiadek. 

Pozostaje tylko obserwować, czy 
radna Cwajda rzeczywiście będzie 
niezależna. Mówią bowiem, że „z 
kim przystajesz takim się stajesz”- 
dobrym koleżankom będzie trudno 
odmówić poparcia...

Radna Mirosława Cwajda w 
ostatnich wyborach samorządo-
wych startowała do Rady Miejskiej 
z Okręgu nr 17 (Bieniczki, Bieńczy-
ce, Jarchlino, Konarzewo, Osowo 
oraz Słajsino). Była zgłoszona na li-
stę przez Komitet Wyborczy Wy-
borców „Wspólny Nowogard”. Uzy-
skała 112 głosów. M. Cwajda miesz-
ka w Osowie. Niegdyś pełniła funk-
cję sołtysa tej wsi. Po jej odejściu z 
WN, klub ten liczy obecnie 4 rad-
nych. 

MS

Ps. z kronikarskiego obowiązku 
informujemy, ze w wyniku prze-
siadki radnej Cwajdy, miejsce zmie-
nił także radny Dariusz Kielan (no-
tabene, który również opuścił WN 
na samym początku kadencji). Rad-
ny zajął miejsce  k. Jowity Pawlak, z 
którą wspólnie z M. Wiatrem, stwo-
rzyły jakiś czas temu Klub Radnych 
Niezależnych.

Radna Cwajda (pierwsza po prawej) chwilę po przesiadce. Po lewej jakby wyraźnie 
zaskoczony decyzją radnej Marcin Wolny (przewodniczący klubu radnych SLD)

...a sprzęt też kosztuje
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Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zatrzymali w miniony poniedziałek w Nowogardzie dwóch mężczyzn, którzy kierowali 
samochodami będąc pod wpływem środków odurzających. Obaj stracili już prawo jazdy. Niebawem  mężczyźni usłyszą zarzuty.

Szczecińscy policjanci pełni-
li  służbę na terenie Nowogardu 
w miniony poniedziałek, 12 wrze-
śnia. Po godzinie 16.00 na ul. Bat. 
Chłopskich mundurowi zatrzy-
mali do kontroli kierującego audi 
80.  W trakcie sprawdzania oka-
zało się, że 43- letni kierowca, Se-
bastian S. z Nowogardu,  jest pod 
wpływem amfetaminy.

- Kilka minut później funkcjo-

nariusze zatrzymali do kontroli 
drogowej kolejnego kierowcę. Jak 
się okazało 24- latek z Goleniowa 
też był pod wpływem amfetaminy, 
a poza tym jego samochód marki 
Seat nie posiadał aktualnych ba-
dań technicznych- informuje asp. 
szt. Anna Gembala z biura praso-
wego policji w Szczecinie. 

Policjanci zatrzymali obu kie-
rującym prawo jazdy. Mężczy-

remont drogi Bema – miętno co raz bardziej realny 

Radni dołożyli 220 tys. złotych
Dokładnie 220 tys. zł dołoży w przyszłym roku do remontu powiatowej drogi na odcinku Nowogard-Miętno gmina Nowogard. Tak zdecydowali podczas 
ostatniej sesji radni, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. 

Posiedzenie rady odbyło się 
w miniona środę i było zwoła-
ne w tzw. trybie nadzwyczaj-
nym. Radni głosowali tylko w 
sprawie pieniędzy, jakie gmi-
na ma dołożyć do planowane-
go na przyszły rok, drugiego eta-
pu remontu drogi na odcinku 
Nowogard-Truskolas. Chodzi o 
ten odcinek od Nowogardu (za 
wiaduktem na Bema) do Mięt-
na. Inwestycja ma zostać wy-
konana w przyszłym roku.  Da-
lej droga jest już po remoncie, 
który miał miejsce w 2013 roku. 
Wówczas zmodernizowano 3,5 
km odcinek asfaltu, prowadzący 
od Miętna, przez całą wieś, do 
skrzyżowania na Glicko, Wierz-
chy i Orzechowo (koło byłej roz-
lewni mleka). 

Z partnerem pewniejsze pie-
niądze

Podobnie jak w przypadku 
pierwszego etapu remontu dro-
gi, tak i teraz właściciel drogi, 
czyli powiat, chce wykonać in-
westycję przy wsparciu środków 
z tzw. „schetynówki” (rządowe-
go programu przebudowy dróg 
lokalnych). Wnioski do progra-
mu przyjmowane były do wczo-
raj, tj. czwartek 15 września. 
Największą szansę na uzyskanie 
dotacji, mają te samorządy, któ-
re zaproszą do udziału w reali-
zacji i finansowaniu inwestycji 
partnerów, czyli inny samorząd, 
np. gminę, na której terenie dana 
droga przebiega, tak jak w przy-
padku drogi do Miętna. Zgod-
nie z nowymi zasadami, by ta-
kie partnerstwo zostało uznane, 
partner  musi zadeklarować, ze 
wyłoży minimum 10% kosztów 
inwestycji. Taka decyzja musi 

zostać podjęta w drodze uchwa-
ły intencyjnej, tak to właśnie sta-
ło się w minioną środę, na sesji 
RM w Nowogardzie.  

Pozostaje jeszcze kwestia owe-
go wkładu własnego. Zgodnie z 
nowymi zasadami, aby przy oce-
nie wniosków partnerstwo było 
wzięte pod uwagę, wkład wła-
sny zaproszonego do wspólne-
go sfinansowania inwestycji sa-
morządu, to  przynajmniej 10% 
planowanych kosztów inwestycji 
(wcześniej wystarczyło 5 tys zł). 
Przyznana przez nowogardzkich 
radnych kwota, czyli  220 tys. ma 
stanowić nieco więcej, bo 26% 
kosztów przebudowany drogi, 
ale właśnie o takie środki zwró-
cił się do gminy Nowogard sta-
rosta goleniowski. W zamian za 
to powiat, udzielić takiego same-
go wsparcia na planowaną przez 
gminę modernizację jednej z 
ulic w Nowogardzie. 

Jeszcze ma być ścieżka 
Jak już informowaliśmy kilka 

miesięcy temu, przy okazji re-
montu drogi, powiat chce wy-
budować wzdłuż niej również 
ścieżkę rowerową. Miałby ona 
prowadzić od Nowogardu do 
Miętna. Ze względu na proce-
dury ustalania warunków zabu-
dowy, nie udało się jednak spa-
rować jednej inwestycji z dru-
gą i zawrzeć zadanie jako całość 
we wniosku o dofinansowanie.  
Dlatego  budowa ścieżki am  zo-
stać sfinansowana już ze środ-
ków powiatu i ewentualnie tego 
co dołoży gmina Nowogard. Sta-
rostwo zapowiada bowiem, że o 
takie wsparcie do władz naszego 
miasta się zwróci. 

Marcin Simiński

Droga z Mietna na Nowogard jest w fatalnym stanie, ale jest szansa, że w przyszłym roku o tej porze to zdjęcie będzie już hi-
storyczne.

W środowej sesji RM, wzięło udział 18 radnych. Wszyscy poparli uchwalę gwarantującą powiatowi udział gminy Nowogard w 
realizacji remontu drogi z Nowogardu do Miętna.

kierowali pojazdami pod wpływem amfetaminy- teraz usłyszą zarzuty

Kolejni narkomani w rękach policji 
znom  za kierowanie pojazdami 
pod wpływem środków odurza-
jących grozić może do dwóch lat 
pozbawienia wolności. Postępo-
wanie w obu sprawach prowadzi 
KP Nowogard. 

Przypomnijmy,  że w ostatnich 
kilku tygodniach to już kolejne 
zatrzymane przez policję osoby, 
które prowadziły po zażyciu nar-
kotyków. Przed tygodniem, pod-
czas wspólnej akcji szczecińskich 
i nowogardzkich policjantów, tra-
fiło dwóch naćpanych kierowców. 

MSTym razem jednego z kierowców będących pod wpływem narkotyków zatrzymano 
przy ul. Batalionów Chłopskich
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ZaPrOSZeNIe
Zarząd i członkowie Koła Związku Sybiraków 

w Nowogardzie 

serdecznie zapraszają Mieszkańców i Młodzież 

na obchody 77 rocznicy napaści 
sowietów na Polskę

 i Dzień Sybiraka  
17 września 2016r.

W programie:
– 12.00 spotkanie pod pomnikiem „Pamięci Sybiraków”na cmentarzu
– 18.00 Msza Św. w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwo-
ni jego majątek. Przywołał go 
do siebie i rzekł mu: Cóż to sły-
szę o tobie? Zdaj sprawę z twe-
go zarządu, bo już nie będziesz 
mógł być rządcą. Na to rządca 
rzekł sam do siebie: Co ja po-
cznę, skoro mój pan pozbawia 
mię zarządu? Kopać nie mogę, 
żebrać się wstydzę. Wiem, co 
uczynię, żeby mię ludzie przy-
jęli do swoich domów, gdy będę 
usunięty z zarządu. Przywo-
łał więc do siebie każdego z 
dłużników swego pana i zapy-
tał pierwszego: Ile jesteś winien 
mojemu panu? Ten odpowie-
dział: Sto beczek oliwy. On mu 
rzekł: Weź swoje zobowiązanie, 
siadaj prędko i napisz: pięćdzie-
siąt. Następnie pytał drugiego: 
A ty ile jesteś winien? Ten od-
rzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi 
mu: Weź swoje zobowiązanie i 
napisz: osiemdziesiąt. Pan po-
chwalił nieuczciwego rządcę, 
że roztropnie postąpił. Bo syno-
wie tego świata roztropniejsi są 
w stosunkach z ludźmi podob-
nymi sobie niż synowie światło-
ści. Ja też wam powiadam: Po-
zyskujcie sobie przyjaciół nie-
godziwą mamoną, aby gdy /
wszystko/ się skończy, przyjęto 
was do wiecznych przybytków. 
Kto w drobnej rzeczy jest wier-
ny, ten i w wielkiej będzie wier-
ny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nie-
uczciwy będzie. Jeśli więc w za-
rządzie niegodziwą mamoną 
nie okazaliście się wierni, praw-
dziwe dobro kto wam powie-
rzy? Jeśli w zarządzie cudzym 
dobrem nie okazaliście się wier-
ni, kto wam da wasze? Żaden 

sługa nie może dwom panom 
służyć. Gdyż albo jednego bę-
dzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i mamo-
nie. (Łk 16,1-13)

Trudna była ta przypowieść 
dla słuchaczy Jezusa. Trud-
na jest ona także i dla dzisiej-
szych słuchaczy. Trudna jest 
dla nas. Jako uczniowie Chry-
stusa mamy zawsze stawiać 
Boga na pierwszym miejscu 
naszego życia. On ma być dla 
nas wszystkim! Jezus wkła-
da przysłowiowy kij w mrowi-
sko, bowiem pieniądze to te-
mat zawsze budzący emocje. 
Bardzo spodobała mi się pew-
na anegdotka, którą przeczyta-
łem i chciałbym ją w tym miej-
scu przytoczyć. Anegdota jest 
o umierającym człowieku, któ-
ry wygrał ogromną sumę na 
loterii. Obawiając się, że może 
on nie wytrzymać ekscytacji z 
powodu wygranej, rodzina po-
prosiła proboszcza o przekaza-
nie umierającemu tej wiado-
mości. Kiedy proboszcz oznaj-
mił choremu, że wygrał 10 mi-
lionów, mężczyzna odrzekł: To 
wspaniale. Ofiaruję połowę na 
Kościół. Proboszcz był tak za-
skoczony, że dostał ataku ser-
ca. Oj jak wiele emocji bu-
dzą w nas pieniądze. Dzisiej-
szy fragment Ewangelii skła-
nia nas do tego byśmy zapy-
tali siebie: jaki jest mój stosu-
nek do pieniądza? Po pierw-
sze warto sobie uświadomić, 
że posiadanie pieniędzy nie 
jest grzechem. Człowiek bo-
gaty, nawet bardzo bogaty też 
może być zbawiony. Jest tyl-
ko jeden warunek. Nie może 
być w nas miłości do pienią-
dza. Gdy jednak ona się po-
jawia to nasze serce przenika 
chciwość. Co jesteśmy w stanie 
zrobić dla pieniędzy? Wyzysk 
drugiego, zdrada najbliższych, 
łamanie prawa państwowego, 
a nawet Bożego. Są i tacy, któ-
rzy tak zbrukali już swoje su-
mienie, więc by ograniczyć ja-
kiekolwiek wyrzuty sumienia 
to porzucili wiarę. Po drugie, 

o czym mówi nam dziś słowo 
Boże, mamy być roztropnymi 
zarządcami. Jezus w tej przy-
powieści nie pochwala nie-
uczciwości zarządcy. Pochwa-
la jednak jego obrotność. Czy 
ja z taką determinacją potra-
fię wychodzić z trudnych sytu-
acji mojego życia? Czy z takim 
zaangażowaniem potrafię wy-
chodzić z moich grzechów? Je-
zus oczekuje od nas uczciwości 
i to zaczynając od najmniej-
szych, może nawet wydawać 
się błahych rzeczy. Zawsze bo-
wiem nieuczciwość zaczyna się 
niby niewinnie. Od jednej zło-
tóweczki, ale apetyt rośnie w 
miarę jedzenia. Jest złotówecz-
ka, później stóweczka, a koń-
czy się na milionach. Czy Jezus 
to pochwala? Patrząc na wspo-
mnianą anegdotę mamy poda-
ny trzecią myśl pomocną w za-
rządzaniu pieniędzmi. Umie-
rający oddał połowę wygra-
nej na cele Kościoła. Jesteśmy 
stworzeni dla nieba i wszyst-
kie nasze działania ziemskie 
powinny być na to niebo ukie-
runkowane. W żaden sposób 
nie robię tutaj teraz propagan-
dy, czekając na wielkie dat-
ki na rzecz Kościoła. Nie po-
wiem, że Jezus od nas tego wy-
maga. Chciałbym tylko napo-
mknąć, że wspierając potrze-
bujących, instytucje charyta-
tywne otwieramy nasze serca, 
uwalniamy się z egoizmu. Ty 
dajesz dobra ziemskie, a otrzy-
mujesz od Boga te niebieskie. 
Tak zdobywa się niebo! Komu 
służę? Bogu czy pieniądzom? 
Jak traktuję Boga? Może tyl-
ko jako patrona moich intere-
sów? Jakbyśmy z taką energią, 
zaangażowaniem jak o pienią-
dze zabiegali o świętość, to pa-
pież by nic innego nie robił jak 
przeprowadzał kanonizacje. 
Prośmy więc Ducha Świętego 
o dar roztropności dla nas by-
śmy mądrze wydawali pienią-
dze. Jezu naucz mnie być do-
brym zarządcą i aby żadna zło-
tówka nie pozbawiła mnie ra-
dości Królestwa Bożego, a do 
niego przybliżała. 

Ks. Krystian Dylewski 

Caritas ruszył z pomocą żywnościową

Kolejna akcja  
w najbliższy wtorek 
W miniony wtorek Caritas przy parafii pw. WNMP w No-
wogardzie rozpoczął wydawanie żywności z UE. 

W pierwszym dniu akcji z po-
mocy żywnościowej skorzysta-
ło 86 osób, głównie pochodzą-
cych z terenów wiejskich. Oso-
by w trudnej sytuacji, otrzy-
mały m.in. olej, mleko, konser-
wy, gotowe dania w puszkach. 
Z czasem produktów ma przy-
bywać. Kolejna akcja wydawa-
nia darów już w najbliższy wto-
rek, 20 września, od godz. 11.00, 
w magazynie Caritas znajdują-
cym się w podwórku ZBK przy 
ul. 700-lecia. 

Przypomnijmy, że żywność 
wydawana jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej 2024-2016 z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebującym- 
podprogram „2016”. Z pomocy 
mogą skorzystać osoby o okre-
ślonym kryterium dochodo-
wym. W przypadku osoby sa-
motnej wynosi ono 950 zł, a w 
rodzinie – 771 zł. 

MS

Wolontariusze Caritas w trakcie wydawania paczek żywnościowych
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Nadesłane  
przez Czytelników

B a r B I e : 
G W I e Z D N a  P r Z YG O Da
6.09.2016, godz. 16.00
17.09.2016, godz. 14.00, 16.00
18.09.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, przygodowy, fami-

lijny
USA / 2016 / 105 min.
Od lat: B\O

POLSKI DUBBING. Piękna Barbie 
tym razem w roli kosmicznej księż-
niczki latającej w kosmosie na ma-
gicznej deskorolce. W podróży przez 
przestworza towarzyszy jej ukocha-
ne zwierzątko, oddany, wierny przy-
jaciel Pupcorn. Pewnego dnia zmie-
nia się wszystko. Migoczące na nie-
bie gwiazdy przygasają i spowalnia-
ją swój podniebny taniec. Ale urato-
wanie kosmosu to zadanie idealne 
dla pięknej księżniczki Barbie. Na ta-
jemniczej planecie dołącza do gru-
py ratującej gwiazdy. Poznaje tam 
wielu nowych, wspaniałych przyja-
ciół, którzy wspólnie próbują ocalić 
galaktykę. Wkrótce Barbie odkrywa 
w sobie niezwykłą siłę – wie, że jeśli 
tylko będzie słuchać swego serca, z 
pomocą przyjaciół, może stanąć na 
czele wszechświata…

BeN-HUr
16.09.2016, godz. 18.00
17.09.2016, godz. 18.00
18.09.2016, godz. 18.00
przygodowy, historyczny
USA / 2016 / 123 min.
od lat: 13

Współczesna wersja jednego z 
najsłynniejszych filmów wszech 
czasów, w reżyserii Williama Wy-
lera. Książę Juda Ben-Hur jest bo-
gatym kupcem żyjącym w Jero-
zolimie na początku pierwsze-
go stulecia. Do miasta przybywa 
jego brat Messala, aby stanąć na 
czele legionów rzymskich. Mimo, 
iż dzielą ich poglądy polityczne, 
mężczyźni cieszą się ze spotkania 
po latach. Ben-Hur odmawia jed-
nak Messali pomocy w zdławie-
niu powstania, co dla Rzymianina 
oznacza zdradę. Na skutek intry-
gi dawnego druha, książę zosta-
je skazany na ciężkie prace, a jego 
rodzina trafia do więzienia. Los 
Ben-Hura odmieni pewne spotka-
nie, dzięki któremu otrzyma szan-
sę na dokonanie zemsty i odzy-
skanie dawnego życia. 

 Kino na weekend

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
•   legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
•   2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł

•   grupa zorganizowana pow. 15 
osób

zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seanse

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ" NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie. 

Dobry  Burmistrz wypędził ze swojego królestwa 

słomianego  potwora oraz wszystkich 

opozycyjnych radnych i rządził długo i szczęśliwie

Już wolę jak mam opowiada bajki 

na dobranoc

? ? ? 

Dlaczego nadal jest brudno? 

Obrazują świat po „gorączce 
piątkowej nocy”
Gmina odpowiada na artykuł Jak nie smród to brud- dlaczego nie sprzątają?, który ukazał 
się we wtorkowym wydaniu DN, a który w istocie był publikacją zawierającą pisemne  uwagi 
Czytelnika i dostarczone przez niego zdjęcia dotyczące brudu na ulicach naszego miasta.  

Według gminy stan opisa-
ny przez Czytelnika zilustro-
wany zdjęciami: obrazują świat 
po „gorączce piątkowej nocy” 
i ten świat to nie jest świat re-
alny w rzeczywistości w mie-
ście jest generalnie czysto i tyl-
ko chwilami brudno, ale i tak 
nie tak brudno jak pisze Czy-
telnik- oto fragmenty stanowi-
ska Gminy:

   W dniu 9 września (piątek) 
br., o godzinie 14.00, dokona-
no cotygodniowego odbioru czy-
stości  i porządku ulic na terenie 
naszego miasta …. w trakcie od-
bioru, przedstawione na łamach 
lokalnej prasy, kosze były puste. 
W tym miejscu pragniemy poin-
formować, że zgodnie z umową 
kosze opróżniane są codziennie 
oprócz sobót i niedziel, a sprząta-
nie ulic odbywa się według har-
monogramu we wtorki i piątki. 
Przedstawione w publikacji zdję-
cia obrazują świat po „gorącz-
ce piątkowej nocy”, który nie jest 
czymś rzadkim…

Po informacji na temat  go-
rących (śmieciowych) piątko-
wych nocy w naszym mieście 
urząd dodaje, że za porządek w 
mieście  odpowiadamy wszyscy 
(z czym się w pewnym stopniu 
zgadzamy) w tym również  za 
stan  koszy (z czym się zupełnie 
nie zgadzamy) 

…ponadto wyraźnie widać na 
zdjęciach pozostawione rekla-
mówki z odpadami domowymi, 
które zamiast wylądować w przy-
domowych pojemnikach (taki po-
jemnik winien mieć każdy), lą-
dują w koszach ulicznych lub w 
ich pobliżu.  Trzeba sobie w tym 
miejscu zadać pytanie: czy należy 
przy każdym koszu ustawić pra-
cownika, który na bieżąco by go 
opróżniał, czy też zacząć od sie-
bie? Dalej czytamy uwagi ogól-
ne: 

Sprzątaniem naszego mia-
sta zajmują się osoby osadzo-
ne w nowogardzkim Zakładzie 
Karnym oraz skierowani do tych 
prac bezrobotni i pobierający za-
siłki z OPS. I jeżeli my sami nie 
zadbamy również o nasze otocze-
nie oraz nie będziemy zwracać 
innym uwagi, aby śmieci wrzu-
cali do specjalnych pojemników, 
to będziemy mieli do czynienia z 
tym zjawiskiem ciągle. 

No właśnie, a pisaliśmy prze-
cież komentując skargę Czytel-
nika dlaczego opierając  system 
oczyszczania na pracy więźniów 
to będzie zawsze   brudno – oto 
fragment naszego komentarza z 
wtorku 

…praca osadzonych jako pod-
stawa działań utrzymania bieżą-
cego ładu i porządku  nie rozwią-
zuje więc  zagadnienia czystości 

w mieście – i to dzisiaj widać go-
łym okiem nawet jednym okiem.

Powoduje ona ponadto swo-
istą demoralizację- sprzątanie 
staje się czynnością dla niewol-
ników,  a nie w cząstce dla każ-
dego- więc Pan nie będzie się nią 
trudził – niech niewolnik sprzą-
ta. Tylko jak niewolnika zabrak-
nie to   jest jak widać na załączo-
nych zdjęciach….

 Przypomnijmy,  że nasz Czy-
telnik zdjęcia, które publikowali-
śmy we wtorek, wykonał w ubie-
głą  sobotę wieczorem a my do-
konaliśmy rekonesansu spraw-
dzającego w ostatnią środę tak-
że  wieczorem. Niestety wbrew 
temu co pisze Gmina: sprzątanie 
ulic odbywa się według harmo-
nogramu we wtorki i piątki…. to 
w większości miejsc sfotografo-
wanych przez Czytelnika (w tym 
na 3 Maja) nadal jeszcze w środę 
leżały  śmieci z soboty, natural-
nie uzupełnione przez te z kolej-
nych dni. Opróżniono  tylko ko-
sze(nie wszystkie zresztą spraw-
dzaliśmy).

 Nie zamieszczamy tym razem  
dokumentacji zdjęciowej po-
nieważ każdy sobie to zobaczyć 
mógł i zweryfikować  jeszcze w 
środę wieczorem…. No to czy-
stego życzymy.

Red. 

Uwaga 
znaleziono 
klucze

Widoczny na zdjęciu pęk klu-
czy znaleziono wczoraj,. tj. 
czwartek w okolicy przejazdu ko-
lejowego przy ul. 700-lecia. Wła-
ściciela prosimy o odbiór zguby 
w redakcji przy ul. Boh. Warsza-
wy 7 a, w godz. 8.00-16.00.

Przystanek dla...
samobójców? 

Jakiś czas temu, przy drodze w 
kierunku Olchowa, na wysokości 
zjazdu do miejscowości Gardna, 
ustawiono znak „przystanek au-
tobusowy”, a na asfalcie wyma-
lowano oznakowanie poziome, 
oznaczające miejsce gdzie auto-
bus miałby się zatrzymać. Pyta-
nie tylko w jaki sposób pieszy ma 
bezpiecznie... po pierwszej dojść 
do przystanku, a po drugie póź-
niej próbować na nim oczekiwać 
na przyjazd autobusu czy busa, by 
nie wpaść do rowu, bądź w naj-
gorszym wypadku nie być do nie-
go zdmuchniętym przez przejeż-
dżające drogą auta.  To już lepiej 
chyba stanąć kilka metrów wcze-
śniej, na zjeździe na ścieżkę rowe-

rową (dojazd o pola), widocznym 
na pierwszym planie zdjęcia i tam 
próbować złapać „okazję”. Będzie 
na pewno bezpieczniej. 

MS

mama opowiada bajki
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MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Z okazji 
10 rocznicy ślubu 

kochanej żonie Sylwii Hałupka 
składam 

na Twe ręce podziękowania 
za miłość dobroć i troskę 
Twój kochający mąż Filip

Z okazji 
75 Urodzin Drogiej Jubilatce 

Barbarze Górskiej 
moc najserdeczniejszych życzeń, 

dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy 
i wszystkiego co najlepsze 

składają dzieci z rodzinami

Możliwość obejrzenia mieszkań 
w sobotę 17 i 24 września 

w godzinach od 8.00-14.00 
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Hania córka Katarzyny 
Śluz ur. 04-09-2016 z No-
wogardu

Konrad Młynarczyk syn 
Agnieszki i Andrzeja ur. 
14.09.2016 z Nowogardu

Mateusz syn Małgorza-
ty i Mariusza Matlak ur. 
14.09.2016 ze Szczecina

Michalina córka Moniki i 
Wojciecha ur. 14.09.2016 
z Maszewa

Zbigniew syn Mileny i Zbi-
gniewa ur. 3-09-2016 z 
Wielkie Buczki

Michasia córka Magdy 
Bruger ur. 13.09.2016 z 
Karwowa

lokalny przedsiębiorca inwestuje w historyczną posesję

Już wkrótce ożyje budynek byłego sądu
Budynek dawnego sądu, przy ul. Sądowej powoli odzyskuje swój dawny blask. Przed rokiem nieruchomość zakupił jeden z nowogardzkich przed-
siębiorców,  pan Stanisław Rynkiewicz, właściciel sklepu Biurex, i postanowił podjąć wysiłek odremontowania historycznej posesji. Lada dzień w 
budynku otwarty zostanie sklep wielobranżowy, który prowadzić będzie małżeństwo z Chin, a to oznacza nowe miejsca pracy. 

Przez ostatnie miesiące w bu-
dynku trwał remont. Robo-
ty prowadzono na parterze i 
pierwszym piętrze nieruchomo-
ści. Wymieniono całą instala-
cję elektryczną i grzewczą, poło-
żono nowe podłogi, odświeżo-
no ściany. Wcześniej wymienio-
ne zostały wszystkie okna, głów-
ne drzwi wejściowe znajdujące 
się od strony ul. Sądowej. Wy-
remontowano również klatkę 
schodową. 

W piątek, 9 września,  p. Sta-
nisław Rynkiewicz - nowy wła-
ściciel budynku, zorganizował 
nowe „otwarcie” posesji, chcąc 
w ten sposób uczcić zakończe-
nie pierwszego etapu remontu 
budowli. 

- Cieszę się, że budynek udało 
się uchronić przed dalszą degra-
dacją. Nie jest tajemnicą, że po-
sesja w ostatnich latach popada-
ła w ruinę. Teraz na nowo będzie 
służyć nowogardzkiej społeczno-
ści i stanie się miejscem, gdzie 
rozwijać się będzie przedsiębior-
czość. W ten sposób chciałem 
również zadać kłam obiegowej 
opinii, że Nowogard nie jest do-
brym miejscem do rozwijania lo-
kalnej przedsiębiorczości, zwłasz-
cza teraz, kiedy w ostatnim cza-
sie Rada Miejska nieco złagodzi-
ła politykę fiskalną gminy, szcze-
gólnie wobec płatników podat-
ków od nieruchomości - powie-
dział p. Stanisław Rynkiewicz, 
właściciel m. in. sklepu Biurex a 
także Domu Handlowego „Fart” 
przy ul. 700-lecia 17 b. Inwestor 
podziękował również wykonaw-
cy remontu, za fachowe i rzetel-
ne przeprowadzenie robót bu-
dowlanych. Podkreślił, ze zakres 
prac był spory, a do tego skom-
plikowany, ze względu na „pięt-

no”, jakie odbił na kondycji bu-
dynku czas.  Wszystkim go-
ściom inwestor wręczył na pa-
miątkę aktualne zdjęcie posesji 
z krótkim rysem historycznym, 
zamknięte w stylowe obramo-
wania.  

Są już nowi dzierżawcy 
Uroczyste otwarcie posesji po 

remoncie było również połączo-
ne z oficjalnym przekazaniem 
kluczy do budynku nowym 
dzierżawcą „byłego sądu”,   pań-
stwu Xu Bu Xiang i Zhang Jing 
Jing. Pochodzące z Chin mał-
żeństwo, które w Polsce miesz-
ka  od 3 lat,  wkrótce w budyn-
ku otworzy sklep wielobran-
żowy, na dwóch wyremonto-
wanych kondygnacjach pose-

sji.  Oprócz odzieży z różnych 
zakątków świata, będzie można 
tam zakupić m.in. artykuły go-
spodarstwa domowego,  pościel, 
zabawki i wiele wiele innych rze-
czy codziennego użytku. Wcze-
śniej przedsiębiorcy prowadzi-
li podobną działalności w Ustce. 
Ciekawostką jest fakt, że chiń-
skie małżeństwo mające dwójkę 
dzieci, nie tylko będzie prowa-
dzić sklep w Nowogardzie, ale 
również zamieszka w naszym 

mieście. Do Nowogardu prze-
prowadzili się z Ustki także ro-
dzice pana Xu. Warto dodać, że 
w „chińskim markecie”, zatrud-
nienie na umowę o pracę znaj-
dą  4 osoby. 

Trochę historii
Budynek byłego sądu to jed-

na z kilku ocalałych nieruchomo-
ści, stanowiąca  fragment  histo-
rycznej zabudowy dawnego stare-
go rynku w Nowogardzie. Kamie-
nicę  wzniesiono  w roku 1850. 
Była to jedna z pierwszych ma-
sywnych nowożytnych budowli 
w mieście. Fundament zbudowa-
ny został z kamieni granitowych, 
na których wzniesiony został z ce-
gły ceramicznej dwukondygna-

cyjny gmach w formie prostoką-
ta, przykryty dwuspadowym da-
chem z trójkątnymi szczytami od 
strony wschodniej i zachodniej. 
Architektura budynku ukształto-
wana została w formie tak zwa-
nej Rundbogenstii (styl arkadowy, 
zwany też okrągło-łukowym) i jest 
interesującym przykładem tren-
dów architektonicznych sprzed 
połowy XIX wieku. Powierzchnia 
użytkowa nieruchomości to prze-
szło 800 m kw. 

W budynku do połowy lat 70-
tych ubiegłego stulecia funkcjono-
wał Sąd Powiatowy w Nowogar-
dzie, później działała w nim pań-
stwowa szwalnia (Alma). Po prze-
mianach ustrojowych posesję na-
był prywatny inwestor, początko-
wo prowadząc tam dużą drogerię, 
a później dzierżawiąc nierucho-
mość pod różną działalność usłu-
gowo-handlową. Ostatnio działały 
tam m.in. pub  (na poddaszu), wy-
pożyczalnia filmów dvd (na pię-
trze), i siłownia (na parterze). 

To nie koniec remontu
Nowy właściciel posesji zapo-

wiada, że w najbliższych latach 
planuje również odnowić  elewa-
cję budynku, oczyszczając zabru-
dzoną czerwona cegłę i uzupeł-

niając ubytki, jakie postały przez 
lata w ścianach zewnętrznych. 
W planach jest również remont 
poddasza nieruchomości, a także 
konstrukcji i pokrycia dachowe-
go. Właściciel na razie nie zdra-
dza jakie ma plany na użytkowa-
nie tej części posesji.  

Dzięki dużemu wysiłkowi in-
westycyjnemu podjętemu przez 
lokalnego przedsiębiorcę histo-
ryczna budowla ma szansę prze-
trwać kolejne dziesięciolecia, a 
może i wieki, w dobrej kondycji.  
Wiążą się  z tym również rzecz ja-
sna wymierne korzyści finansowe 
dla gminy, chociażby tylko z racji 
opłat z tytułu podatku od nieru-
chomości. 

Marcin Simiński

Budynek sądu ma od roku nowego gospodarza. W tym czasie budynek zmienił oblicze nie tylko w środku, ale także częściowo 
na zewnątrz, za sprawą wymiany stolarki okiennej.

Uroczyste otwarcie budynku byłego sądu po remoncie. Stanisław Rynkiewicz, wraz 
ze swoją żoną Grażyną, wita zaproszonych gości.

Dzierżwacy budynku byłego sądu, pani Zhang i pan Xu
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Jan Czesław kozakowski

SP Długołęka - moja szkoła (część III)
Jan Czesław Kozakowski były mieszkaniec Nowych Wyszomierek (obecnie zamieszkały w  
Szczecinie) to autor kilku ciekawych cykli o tematyce pamiętnikarsko –historycznej prezen-
towanych na łamach DN w ostatnich latach. Tym razem p. Czesław nadesłał materiał po-
święcony Długołęce  opracowany z okazji przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy otwar-
cia Szkoły Podstawowej w Długołęce.  Ze względu na obszerność tego kronikarsko- pamięt-
nikarskiego tekstu podzieliśmy go na odcinki dzisiaj odcinek trzeci.

Wrzesień 1958 - Chodzę do III 
klasy szkoły podstawowej. Lekcje 
mamy w klasie, która jest w domu 
Ochockich. Pamiętne dla mnie zda-
rzenie miało miejsce, gdy nastąpi-
ły chłodne dni. W czasie przerwy 
dziewczyny bawią się w klasy. Na 
ścieżce między płotem a kocimi łba-
mi ulicy narysowały „ludzika”. Prze-
szkadzam im skacząc po wyrysowa-
nych w piasku polach. Zdenerwowa-
na koleżanka Teresa z kolonii Kra-
snołęka rozcina mi lewy policzek 
szkłem, które akurat trzyma w ręku. 
Na rękach miała zielone rękawicz-
ki, szkiełko chyba też było zielone. 
Krew zalewa mi całą twarz. Nauczy-
ciel Antoni Dzięgiel robi mi opatru-
nek i odprowadza do domu. Blizna 
zostaje na długie lata. Pewna młoda 
mężatka mówi mi, że teraz koleżan-
ka mnie zraniła a za parę lat będzie 
za mną biegać. Niestety, nie mogłem 
się o tym przekonać, gdyż jej rodzi-
na wkrótce wyprowadziła się z tej 
kolonii.

Kiedyś pan Dzięgiel miał inny 
kłopot ze mną. W szkole miało być 
jakieś szczepienie. Wcześniej do-
wiedziałem się, że takie samo szcze-
pienie będzie u nas w Nowych Wy-
szomierkach, u sołtysa Kazimierza 
Szpyta. Nie chcąc być zaszczepiony 
dwukrotnie powiedziałem, że na to 
szkolne szczepienie nie pójdę. Wów-
czas pan Dzięgiel złapał mnie pod 
pachę i zaniósł do medyków, którzy 
pojawili się w szkole. Wrzeszczałem 
i wierzgałem stawiając opór i wszy-
scy myśleli, że boję się zastrzyków, a 
mi chodziło tylko o to, żeby nie do-
stać za dużo tych zastrzyków. 

Z sentymentem wspominam jed-
no z zadań szkolnych, które trze-
ba było wykonywać przez dłuższy 
czas: była to obserwacja i odnotowy-
wanie pogody. Stronę zeszytu trze-
ba było podzielić na 21 pól, 7 x 3. 7 
to liczba dni w tygodniu, 3 to trzy 
pory dnia: rano, południe, wieczór. 
W tych kratkach umieszczaliśmy za-
pisy meteorologiczne posługując się 
głównie symbolami graficznymi, np. 
chmury, słońce, płatki śniegu. Po-
chylone drzewa oznaczały wiatr. Nie 
pamiętam, czy zapisywaliśmy tem-
peraturę w stopniach Celsjusza, nie 
każdy wtedy miał termometr. 

Pod koniec lat 50. XX w. drogę z 
Długołęki do Wyszomierza obsa-
dzono w czynie społecznym topo-
lami. W pracach tych brała udział 
również nasza Szkoła Podstawowa z 
Długołęki. Posadzone przez nas wte-
dy topole są teraz potężnymi 60-let-
nimi drzewami. Droga jest już po-
kryta asfaltem. Jeżdżą tędy autobu-
sy PKS. Przyjemnie jest po latach 
popatrzeć na swoje dzieło, chociaż z 
drugiej strony z przykrością zauwa-

żam, że tych drzew ubywa. Topole 
są drzewami szybko rosnącymi, ale 
jednocześnie krótko żyjącymi.

W tamtych latach siedzibą para-
fii było Jenikowo (za Niemców zwa-
ne Hohen Schönau. Po wojnie były 
różne wersje nazwy: Julianowo, Jan-
kowo, Jemikowo (na świadectwie z 
Pierwszej Komunii Św. na piecząt-
ce  w języku łacińskiej widnieje na-
zwa: Jemicovo). Do tej parafii nale-
żała chyba 1/4 ówczesnego powiatu 
nowogardzkiego: Długołęka, Nowe 
Wyszomierki, Krasnołęka, Węgo-
rzyce, Redło, Godowo, Dębice, Ba-
gna, Mokre, Wojtaszyce, Korytowo i 
Jenikowo). Przeważnie chodziłem z 
Mamą do Kościoła w Długołęce. Na 
ważniejsze nabożeństwa szliśmy do 
Jenikowa.  

Do Długołęki ksiądz przyjeżdżał 
raz na tydzień w niedzielę. Przywo-
ził ze sobą organistę, który grał na 
organach i ładnie śpiewał. Miał gę-
ste, lekko falujące się włosy. Rozkła-
dał organy na chórze. Nieraz wcho-
dziliśmy tam z chłopakami ze szkoły. 
W pewną Wielkanoc, zgodnie z ów-
czesnym zwyczajem,  któryś z nich 
zaczął sypać owsem na ludzi stoją-
cych na dole. Szczególnie upodobał 
sobie wysokiego łysawego mężczy-
znę (chyba Maciórkowskiego). Pa-
dający owies ześlizgiwał się po łysi-
nie na czubku jego głowy i osiadał 
na resztkach włosów otaczających 
łysinę. W pewnej chwili chłop  nie 
wytrzymał i wściekły przyleciał na 
chór. Nikt się nie przyznał do tych 
niecnych czynów.

15.06.1958, Jenikowo - Moja 
Pierwsza Komunia Święta. Posze-
dłem rok później, niż większość 
dzieci. Mama uznała, że jestem za 
mały. Z mojego rocznika była jesz-
cze jedna dziewczyna z Długołę-
ki i chłopak z Krasnołęki. Na na-
uki przedkomunijne  jeździłem ro-
werem brata Seweryna. Początko-
wo jeździłem pod ramą, ale w od-
różnieniu od większości rówieśni-
ków wsiadałem na rower od prawej 
strony, od strony łańcucha. Żeby je-
chać nad ramą musiałem mieć w po-
bliżu duży kamień, który ułatwiał 
wsiadanie. Czasem takie wsiadanie 
było bolesne. Rower zostawiałem na 
podwórku gospodarza naprzeciw-
ko kościoła. Potem okazało się, że 
to było obejście Ignaca Drążkiewi-
cza, późniejszego kolegi z ogólniaka, 
a jeszcze później sąsiada działkowe-
go ze Szczecina. 

Fragment drogi powrotnej z Je-
nikowa do Redła przebywałem nie-
raz z dwiema dziewczynami z młyna 
położonego w lesie między Węgo-
rzycami a Osiną. Jedna z nich nazy-
wała się Kozak. Na imię miała chy-
ba Lidka.  Bardzo mi się podobała. 

Do tego młyna jeździliśmy z Ojcem 
wożąc zboże do zmielenia. Pachnia-
ło tam zbożem i mąką. Worki z wozu 
podawano do góry czymś w rodza-
ju windy towarowej. Młyn korzy-
stał z energii elektrycznej. Kiedyś 
był młynem wodnym – obok znaj-
dował się duży staw, z którego pusz-
czona woda obracała koło młyń-
skie. Parę lat temu młyn wyremon-
towano, mieszka tam jakiś człowiek 
lubiący samotność. Na ścianie wid-
nieje odrestaurowany niemiecki na-
pis wykonany gotykiem: Gottes Se-
gen und des Bauern Hand erhaelt das 
ganze Vaterland (Błogosławieństwo 
boże i ręka chłopa ochroni cały ojczy-
sty kraj).

21.06.1958 – zakończenie roku 
szkolnego. Otrzymuję świadectwo 
ukończenia III klasy wraz z promo-
cją do klasy IV, umieszczoną na od-
wrocie. Wychowawcą klasy był An-
toni Dzięgiel, jako kierownik szkoły 
świadectwo podpisał też E. Chmie-
lewski. 

1.09.1958 – rozpoczęcie nauki w 
IV klasie. Lekcje religii nie odbywa-
ją się już w szkole, lecz w kościele 
pw. św. Anny naprzeciw szkoły. Na 
świadectwie szkolnym już nie bę-
dzie oceny z religii. Ksiądz kateche-
ta Ignacy Jerzykowski wystawi świa-
dectwo nauki religii na swoim dru-
ku. W tygodniu była jedna godzina 
religii.

Kiedyś pan Chmielewski na lekcji 
historii czytał nam fragmenty książ-
ki o powstaniu styczniowym. Padło 
tam nazwisko „Kozakowski”. Gdy 
opowiedziałem o tym mojemu Ojcu, 
bardzo był tym zainteresowany i po-
wiedział, że nasi przodkowie bra-
li czynny udział w powstaniu 1863. 
Jego dziadek za zasługi w powstaniu 
otrzymał od pewnego hrabiego kil-
kadziesiąt hektarów ziemi w okoli-
cach Radomia. Ojciec napisał kiedyś 
artykuł do gazety „Gromady – Rol-
nika Polskiego) o powstańcu stycz-
niowym Stanisławie Kozakowskim, 
który stadem wołów wprowadził w 
błąd rosyjskich żołnierzy. Ojciec do-
stał nagrodę za ten artykuł. Pewne-
go dnia Ojciec przyszedł do szkoły 
i poprosił nauczycielkę prowadzą-
ca bibliotekę szkolną, żeby za dużo 
nie wypożyczała mi książek, gdyż za 
dużo czytam a za mało się uczę.

Kiedyś obiecałem panu Chmie-
lewskiemu przynieść jakąś książ-
kę historyczną. Pomyliłem się i za-
miast niej przyniosłem powieść Ju-
liusza Verne’a „Podróż na Księżyc”. 
Pan Chmielewski zażartował ze 
mnie, bodajże mówiąc, że powinie-
nem wrócić na Ziemię.

W historii SP w Długołęce 
umieszczonej w Internecie jest takie 
zdanie: „Pomoce naukowe mieszczą 

się w jednej małej szafie”. Ciekawe, 
czy wśród tych pomocy była pół-
metrowa, szeroka na kilka centyme-
trów linijka, której używał pan Dzię-
giel nie tylko do rysowania linii na 
tablicy. Taka linijka w szybkim ze-
tknięciu z wyciągniętą otwartą dło-
nią ucznia wzmacniała efekt wycho-
wawczy. Nie spotkałem nikogo, kto 
miałby do nauczyciela pretensje o to, 
że dostał od niego „po łapach”. Su-
rowa dyscyplina w połączeniu z wie-
dzą przydałaby się też we współcze-
snym szkolnictwie. Tak samo jak 
jednolity strój uczniów. W naszym 
kraju odstąpiono od wymogów no-
szenia tzw. mundurków, ale w wie-
lu krajach świata obowiązują, np., w 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Peru. 

Poważne podejście do pracy na-
uczycieli nie powodowało jednak, 
że byli pozbawieni poczucia humo-
ru. Kiedyś jedna z koleżanek czy-
tała fragment opowiadania o ja-
kichś osobach podróżujących po-
ciągiem. Czasownik w czasie prze-
szłym w liczbie mnogiej oznaczają-
cy prowadzenie konwersacji  odczy-
tała jako potoczny czasownik okre-
ślający czynność, do której też po-
trzeba dwojga osób i to raczej doro-
słych. Słysząc to klasa wybuchnęła 
śmiechem, a i pan Dzięgiel nie po-
trafił ukryć uśmiechu. Innym razem 
stojąc na podwórku przy pompie je-
den z chłopaków zadawał kolegom 
niezbyt przyzwoitą zagadkę właśnie 
na temat pompy. W tym momencie 
pojawił się pan Chmielewski i zaczął 
dopytywać: - To co można z tą pom-
pą robić?

20.06.1959 – koniec roku szkol-
nego – otrzymuję świadectwo ukoń-
czenia IV klasy z promocją do kla-
sy V. Tym razem świadectwo jest już 
jednostronicowe. Świadectwo pod-
pisane jest przez wychowawcę kla-
sy (Zenobia Dzięgiel) i kierownika 
Szkoły (Edward Chmielewski). W 
nagrodę „za dobre postępy w nauce” 
Rada Pedagogiczna Szkoły przyzna-
je mi książkę Juliusza Verne’a „W 80 
dni dookoła świata”.

1.09.1959 – rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 1959/60, dla mnie to 
V klasa. Na początku dostaję nową 
legitymację PZU, składka wynosi już 
10 zł. Pojawia się nowa nauczycielka, 
Halina Badek, gdyż pan Dzięgiel zo-
stał powołany do wojska. W V kla-
sie Rodzice kupili mi rower. Był to 
średniej wielkości czerwony rower 
marki Turysta, wyprodukowany w 
firmie Mesko, o średnicy kół 26 cali 
(rowery dla dorosłych miały 28 cali). 
Już nie musiałem chodzić na pie-
chotę. W październiku 1960 w Pre-
zydium Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Wyszomierzu uzyskuję Kar-
tę rowerową, którą osobiście wysta-
wia mi brat Seweryn sprawujący w 
tym czasie funkcję przewodniczące-
go GRN. Rower w ówczesnym cza-
sie był prawie przedmiotem kultu, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę kolar-
skie tradycje Nowogardu.

Do obejścia nr 3 w Nowych Wy-
szomierkach sprowadzają się Kacz-
marczykowie: stary Kaczmarczyk i 
jego żona Helena pochodząca z Kur-
piów. Trudno było ją zrozumieć, 
gdyż mówiła kurpiowską gwarą. Ra-
zem z nimi zamieszkał ich młod-
szy syn, Stanisław z żoną i jej cór-

ką z pierwszego małżeństwa – Han-
ką Pobiedzińską. Wkrótce Stanisła-
wowi urodziła się córka. Nadano jej 
imię Hiroszima. Miało to związek 
z bratem jego matki, który nazywał 
się Władysław Żebrowski i był mi-
sjonarzem znanym w Japonii jako 
brat Zenon. Pojechał tam przed woj-
ną razem z o. Maksymilianem Kol-
be, który wkrótce wrócił do Polski. 

Hanka była w moim wieku i cho-
dziła razem ze mną do V klasy. Bar-
dzo dobrze się uczyła. Z tego powo-
du na początku powstały między 
nami pewne niesnaski, co sprawi-
ło, że pani Badek nazwała mnie kie-
dyś egoistą. Jednak wkrótce bardzo 
z Hanką się polubiliśmy i wracali-
śmy do domu razem. Kaczmarczy-
kowie długo nie pomieszkali w Wy-
szomierkach. Wiosną 1961 na ich 
miejsce sprowadzają się Wielowscy, 
mieszkający przedtem w Żabówku. 
Niedawno Hankę zobaczyłem na 
zdjęciu z 1971, zrobionym na Okę-
ciu, gdy pojawiła się z całą rodziną, 
by powitać słynnego brata Zenona, 
który po raz pierwszy i ostatni przy-
jechał do Polski. Zdjęcie umieszczo-
no na stronie internetowej poświę-
conej Władysławowi Żebrowskie-
mu. Hanka wyrosła na piękną ko-
bietę. 

Na lekcji języka polskiego prowa-
dzonej przez panią Zenobię Dzięgiel 
uczymy się o zdaniach. W pewnym 
momencie pani Dzięgiel prosi o po-
danie przykładu zdania oznajmują-
cego. No to ja podniosłem rękę do 
góry i oznajmiłem: Krowa się ocieli-
ła! Nauczycielka bardzo się zdener-
wowała i kazała mi wyjść za drzwi. 
Skończyło się na rozmowie dyscy-
plinującej z kierownikiem szkoły.

Któregoś wiosennego dnia wra-
cając ze szkoły zobaczyłem na łące 
pegeerowskiej, na której często pan 
Mucha pasł państwowe krowy, leżą-
cego na brzuchu mężczyznę. Przed 
sobą miał oparty o kamień blok ry-
sunkowy, na którym rysował pano-
ramę Długołęki. Głównym jej ele-
mentem był kościół widziany od po-
łudnia. Okazało się, że to Adam Mę-
karski, siostrzeniec mojej Stryjen-
ki Marianny Kozakowskiej. Matka 
Adama mieszkała w Węgorzycach, 
on sam pracował jako artysta gra-
fik w jakiejś jednostce wojskowej we 
Wrocławiu. Adam miał cztery lata, 
gdy władze radzieckie wywiozły go z 
matką i dwuletnim bratem na Sybir. 
Brat zmarł po 16 dniach od przy-
bycia na miejsce zesłania, Adam po 
„amnestii 1941” kilka lat spędził w 
radzieckich domach dziecka.

Mój Ojciec, dowiedziawszy się o 
kwalifikacjach Adama, pokazał mu 
kilka moich akwarel, które właśnie 
namalowałem. Adam wyraził się o 
nich pochlebnie. Musiał być w tym 
jakiś element prawdy, bo potem 
opowiadały mi bratanice chodzą-
ce do szkoły w Długołęce (już w no-
wym budynku), że nauczyciele po-
kazywali im moje obrazki, których 
kilka zostało w zbiorach szkoły.

22.06.1960 – koniec nauki w kla-
sie V i promocja do klasy VI. Świa-
dectwo Szkoły Podstawowej podpi-
suje wychowawca klasy I. Chmielew-
ska i kierownik Szkoły – E. Chmie-
lewski. Za dobre wyniki w nauce do-
staję od Rady Pedagogicznej książkę 
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Janusza Meissnera „Czarna Bande-
ra”. Dedykację podpisali: I. Chmie-
lewska, E. Chmielewski, Z. Dzięgiel, 
H. Badek.  Pod dedykacją pieczęć 
podłużna: Szkoła Ogólnokształcąca 
stopnia podstawowego, Długołęka, 
pow. Nowogard. Widać, że pieczątka 
jeszcze z dawnych zapasów.

Koniec czerwca 1960 – wyjeż-
dżam na trzydniowe kolonie do Świ-
noujścia. Do Goleniowa tym sa-
mym pociągiem jedzie też Kazi-
mierz Kozakowski, mój brat stry-
jeczny, mieszkający w Legnicy. Był u 
nas w odwiedzinach. W Goleniowie 
przesiadamy się na pociąg do Świno-
ujścia. Pociąg zatrzymuje się po ja-
kimś czasie w sercu Puszczy Gole-
niowskiej – pali się las. Obsługa po-
ciągu i pasażerowie gaszą pożar. W 
kolonii świnoujskiej biorą  udział 
dzieci ze szkół wiejskich powiatu 
nowogardzkiego, m.in. Wyszomie-
rza, Długołęki, Żabowa. Za opieku-
nów mamy kilku nauczycieli, m.in. 
Martyniuka. Pierwszy raz oglądamy 
Dni Morza, wchodzimy na latarnię 
morską i możemy na chwilę prze-
kroczyć granicę polsko-niemiec-
ką (wówczas NRD). Wypływamy w 
morze statkiem pasażerskim „Teli-
mena”. Na plaży w Międzyzdrojach 
widzimy tłumy opalających się lu-
dzi. Biorę udział w quizie i o mało co 
nie wygrywam – potykam się na jed-
nym słowie, którego znaczenia wte-
dy nie znam - słowie gros.

15.07.1960 - W 550. roczni-
cę bitwy pod Grunwaldem odby-
ła się premiera filmu historyczne-
go „Krzyżacy” wg powieści Henry-
ka Sienkiewicza w reżyserii Aleksan-
dra Forda. Po wakacjach pojechałem 
z klasą pociągiem do Gryfic, żeby 
obejrzeć ten film w kinie Capitol. 
Nowogardzkie kino Orzeł nie było 
jeszcze przystosowane do wyświetla-
nia filmów panoramicznych. „Krzy-
żacy” zrobili na mnie wielkie wra-
żenie i chyba do dzisiaj nie potra-
fię oprzeć urokowi tego filmu. Wra-
camy ciemną nocą. Między Płotami 
a Nowogardem widzimy przez okna 
pociągu jakiś duży pożar. To jakby 
przedłużenie filmu, tylko dziejące 
się w rzeczywistości.

1.09.1960 – rozpoczęcie nauki 
w klasie VI. Do nielicznej gromad-
ki uczniów „długołęckich” dochodzi 
liczna grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Wyszomierzu. W tam-
tejszej szkole było tylko pięć klas. 
Dwa lata później na 17 osób kończą-
cych podstawówkę 13 było z Wyszo-
mierza. W latach 50. kierownikiem 
szkoły w Wyszomierzu był Józef Cła-
pa. Wraz z nim w szkole uczyła jesz-
cze jego żona, Waleria. W latach 70. 
nauczycielem był Jan Wierszko, któ-
ry w nowogardzkim Liceum uczył w 
latach 1953-1966, m.in. prowadził 
chór.  Szkoła mieściła się w dwóch 
małych budynkach, jeden za mle-
czarnią, drugi przy drodze do Ol-
chowa, niedaleko obejścia państwa 
Rakocińskich.

Wśród uczniów z Wyszomierza 
jest Stefan Dzierżawski, który umie 
trochę grać na skrzypcach. Ja też 
chcę się nauczyć grać na tym instru-
mencie; mam skrzypce, które mi ku-
pili Rodzice. Długo ich molestowa-
łem w tej sprawie. Nauczyciel, pan 
Chmielewski zgadza się udzielać mi 

i Stefanowi prywatnych lekcji gry na 
skrzypcach. Stefanowi wychodzi-
ło to nienajgorzej, czego nie mogę 
powiedzieć o sobie. Denerwowała 
mnie konieczność wybijania rytmu 
nogą, nie umiałem też odpowiednio 
przyciskać palcami strun. Po drugiej 
chyba lekcji razem z nauczycielem 
doszliśmy do wniosku, że Wieniaw-
ski ze mnie nie wyrośnie i zrezygno-
wałem z nauki. Skrzypce przez jakiś 
czas leżały w swoim futerale, w koń-
cu dałem je koledze Jankowi Wie-
lowskiemu. Używał ich jako rekwi-
zytu, gdy chodził w okolicach Boże-
go Narodzenia po domach z grupą 
kolędniczą (tzw. Herodami).

Może w tej klasie na lekcji języka 
polskiego dostaliśmy zadanie napi-
sania opowiadania. W moim opo-
wiadaniu był szeroki opis przyro-
dy i pracy na roli. Rolnik orał pole 
a ptaki, głównie pliszki i wrony, sia-
dały na świeżo odkładanych ski-
bach. Natomiast Zosia Ogrodowicz 
(później Pałkowska, uprzednia dy-
rektorka Szkoły w Długołęce) napi-
sała opowiadanie pełne akcji. Było w 
nim o jeździe rowerem, jakiejś kłót-
ni sąsiedzkiej i wypaleniu papiero-
sów Sport na zgodę. 

7.05.1961 – idę do bierzmowa-
nia w kościele w Jenikowie. Przy-
bieram sobie imię „Piotr”. Chciałem 
„Paweł”, ale Mirek Kozłowski pierw-
szy je sobie wybrał.  Bierzmował nas 
biskup Jerzy Stroba, w latach 1958–
1967 biskup pomocniczy gnieźnień-
ski skierowany do Gorzowa Wielko-
polskiego, w latach 1978–1996 arcy-
biskup metropolita poznański. 

Pod względem politycznym moż-
na dostać rozdwojenia jaźni. Słucha-
jąc w szkole oceny rzeczywistości hi-
storycznej i bieżącej nie zgadzam się 
za bardzo z nią biorąc pod uwagę to, 
co znam z domu. Z drugiej strony 
buntuję się przeciwko temu, co sły-
szę w domu opierając się na wiado-
mościach wyniesionych ze szko-
ły. Nie należę do tych osób, które 
przyjmują coś na wiarę. Dużo musi 
upłynąć czasu, żeby młody człowiek 
mógł wyrobić sobie własne zdanie, 
zwłaszcza kiedy nie lubi kompromi-
sów.

22.06.1961 - koniec roku szkolne-
go. Świadectwo szkolne  zawierające 
promocję do klasy siódmej podpisu-
je wychowawca klasy A. Dzięgiel i 
kierownik szkoły E. Chmielewski. W 
trakcie akademii uczniowie prezen-
tują swoje umiejętności aktorskie. 
Ja biorę udział w przedstawieniu o 
chłopie kopiącym glinę,  reżyserem 
jest pani Dzięgiel. Mam straszną tre-
mę występując na scenie przed pu-
bliką składającą się z uczniów i ro-
dziców. Tekst tego skeczu był mniej 
więcej taki:

- Dzień dobry, chłopie.
- Ja tu glinę kopię.
- Daleko do Lublina?
- Bardzo dobra glina.
- Coś ty, chłopie głuch?
- Rano było nas dwóch.
- Coś ty, chłopie, bez rozumu?
-  Jeden poszedł już do domu.
-  Co tam gadać z takim chamem!
- Na wieki wieków amen.
10.05.1962 – Dyrekcja Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie przesyła pismo potwierdzające 
wpłynięcie mojego podania do kan-

celarii szkoły i informujące o potrze-
bie dostarczenia jeszcze świadectwa 
zdrowia i opinii kierownika szko-
ły. Jedziemy rowerami kilkuosobo-
wą grupą do Nowogardu na badania 
do przychodni. Ogólnie nie jest źle z 
moim zdrowiem. Kiedy pani lekar-
ka pokazuje mi zeszyt z kolorowymi 
kropkami – w pierwszej chwili nie 
wiem o co chodzi. Dopiero po paru 
przewróconych kartkach orientu-
ję się, że kropki tworzą cyfry. Więc 
daltonistą też nie jestem. Do Nowo-
gardu przyjechało ze mną kilku ko-
legów z Wyszomierza. Nad jezio-
rem częstują mnie papierosami o ja-
kiejś morskiej nazwie, ale nie mam 
zamiaru zacząć palić. Jechała też z 
nami Róża Grajkowska z kolonii 
Krasnołęka. Mieszkali koło Miksów, 
zanim ci nie wyprowadzili się do Ko-
rytowa. Siostra Róży była zakonnicą, 
a jej brat Czesław uczył się w semi-
narium duchownym. Chyba w po-
łowie lat 60. w kościele w Długołę-
ce odbyła się jego msza prymicyjna. 

Koniec czerwca 1962 – zakończe-
nie roku szkolnego 1961/62 i zakoń-
czenie edukacji w Szkole Podstawo-
wej. Uroczyste wręczenie świadectw. 
Niestety, mojego świadectwa nie 
mam w swoich zbiorach, gdyż złoży-
łem je w kancelarii Liceum razem z 
innymi dokumentami podczas ubie-
gania się o przyjęcie do tej szkoły 
średniej. Na pamiątkę dostaję dwu-
tomowe wydanie powieści Henry-
ka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Nieste-
ty, bez podpisów nauczycieli, tylko z 
pieczątką szkolną. 

Z okazji zakończenia roku szkol-
nego odbywa się uroczysta akade-
mia, chyba przedostatnia taka w 
tym budynku. Występują artystycz-
nie uzdolnieni uczniowie. Irka Ko-
tala pięknie wykonuje Parasolki, po-
pularną wtedy piosenkę z repertuaru 
Marii Koterbskiej. Refren tej piosen-
ki jest następujący:

Parasolki, parasolki,
dla dorosłych i dla dzieci!
Parasolki, parasolki,
kropla przez nie nie przeleci!
Parasolki, parasolki,
parasolki bardzo tanie!
Parasolki, parasolki,
proszę brać, panowie, panie!

Na koniec wszyscy razem z Irką 
śpiewają „hymn rozstań”, czyli Upły-
wa szybko życie:

Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas,
Za rok, za dzień, za chwilę
Razem nie będzie nas.
I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal.
   
24.06 1962 (niedziela), Wy-

szomierz - moje imieniny. Jestem 
„prawie zaaresztowany” przez ko-
mendanta milicji w Wyszomierzu, 
Szenfelda, za zerwanie 2 (słownie: 
dwóch) czereśni z drzewa czereśni 
rosnącej przy górnej drodze z Wy-
szomierza do Nowych Wyszomie-
rek. Zerwałem je idąc z kolegą Heń-
kiem Stępnikiem i Jankiem Wielow-
skim do Wyszomierza. Czereśnie ro-
snące przy tej drodze były wydzier-
żawiane corocznie przez GRN róż-
nym osobom. Z opresji ratuje mnie 

obecny akurat przy posterunku MO 
kierownik podstawówki z Długo-
łęki, pan Chmielewski. Następne-
go dnia w poniedziałek rozpoczyna-
ją się egzaminy do Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie: z języ-
ka polskiego i matematyki, najpierw 
pisemny, drugiego dnia ustny.

1.09.1962 (sobota), Nowogard  
– rozpoczynam naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym, wówczas nr 14, 
w Nowogardzie przy ul. Wojska Pol-
skiego 8. 

Dalsza część mojej edukacji, tym 
razem w Liceum Ogólnokształcą-
cym, opisana jest w moim opraco-
waniu pt. „Moje wspomnienia o Li-
ceum nad Jeziorem”, przygotowanej 
na 70-lecie LO (2015). Fragmenty 
wspomnień umieszczono w okolicz-
nościowej, wydanej z tej okazji ksią-
żeczce pt. Dzieje I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Ppor. Emilii Gier-
czak w Nowogardzie 1945-2015, No-
wogard 2015.

Postscriptum
W roku 1963 szkołę podstawo-

wą w Długołęce przeniesiono się do 
obecnego budynku, wybudowanego 
w ramach akcji „Tysiąc szkół na Ty-
siąclecie Państwa Polskiego”. Razem 
z budynkiem szkolnym oddany do 
użytku został budynek mieszkalny 
dla dwóch rodzin nauczycielskich. 
Nową szkołę postawiono poza wsią, 
przy drodze z Długołęki do Nowo-
gardu. Dzieciom mojego brata Se-
weryna (Honoracie, Lucynie, Sławo-
mirowi i Marii), które uczęszczały 
już do „Tysiąclatki”, droga do szko-
ły wydłużyła się o 400 m. Do szkoły 
przyszli nowi nauczyciele, m.in. Te-
resa Kutna, państwo Lech i Jadwi-
ga Irzemscy. Budynek starej szkoły 
na Wzgórzu Kościelnym przez kilka 
lat spełniał rolę centrum kulturalne-
go Długołęki. Przyjeżdżało tu kino 
objazdowe. Powstała też popular-
na w latach 70. ub.w. tzw. kluboka-
wiarnia,  miejsce, gdzie można było 
wypić kawę lub herbatę, przeczytać 
gazetę, posłuchać muzyki i spotkać 
się ze znajomymi. Klubokawiarnie 
były też w Wyszomierzu i Redle. Nie 
mam informacji, kiedy postanowio-
no rozebrać budynek byłej szkoły, 
jaka była tego przyczyna i kto podjął 
taką decyzję. Gdzie był wtedy kon-
serwator zabytków? Być może taki 
sam los spotka budynek byłej świe-
tlicy i siedziby Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Wyszomie-
rzu. Obecnie na miejscu starej szko-
ły w Długołęce stoi niezbyt gustow-
ny budynek plebanii, a na świetlicę 
trzeba było adaptować byłą stodołę 
gospodarza Mańki. 

Z panem Edwardem Chmielew-
skm spotkałem się jeszcze w roku 
szkolnym 1963/64, kiedy to uczył 
mnie historii w Liceum, przycho-
dząc na miejsce Stanisława Rze-
szowskiego, znanego historyka 
nowogardzkiego. Po przejściu na 
emeryturę Izabela i Edward Chmie-
lewscy wrócili w swoje rodzinne 
strony w województwie małopol-
skim. 

 Pan Antoni Dzięgiel w latach 
1973 – 1991 uczył matematyki w Li-
ceum. Tak go opisano w książecz-
ce wydanej z okazji 50-lecia Li-

ceum Ogólnokształcącego (z tą opi-
nią trudno się nie zgodzić): „Mate-
matyk, który początkowo budził pa-
nikę wśród uczniów, gdyż żądał bez-
względnie rzetelnej i uczciwej pracy. 
Wkrótce jednak został rozszyfrowa-
ny: pod maską surowości kryła się 
życzliwość i chęć pomocy uczniom, 
którzy nie mogli sobie poradzić z 
matematycznymi zawiłościami. Or-
ganizował dodatkowe lekcje, wyja-
śniał w czasie przerw i po lekcjach. 
Gotów był zawsze służyć uczniom, 
którzy z jego pomocy pragnęli sko-
rzystać. Zasłynął ponadto jako na-
uczyciel szczególnie zdyscyplino-
wany. Nie opuszczał lekcji, nie cho-
rował. Deszcz, wichury czy zamie-
cie nie były mu przeszkodą. Profe-
sor Dzięgiel na swoim nieodłącznym 
motorze zawsze stawiał się punktu-
alnie na lekcjach” (Jan Kopyciński: 
Dzieje Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie w latach 1945/46 – 
1995/96, Nowogard 1996).

Z panem Dzięglem widziałem się 
na 50-leciu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowogardzie, które ob-
chodzono 15 czerwca 1996. Była to 
wielka uroczystość, na którą przyby-
ło ponad 500 osób.

19.04.2016 przyjechałem do Dłu-
gołęki, by omówić moje przyszłe 
spotkanie z uczniami szkoły, na któ-
re zaprosiła mnie pani Dyrektor Da-
nuta Ziółkowska. Wchodząc na te-
ren szkoły spotkałem pana Dzięgla. 
Państwo Dzięglowie dalej mieszkają 
w budynku przy szkole, do którego 
wprowadzili się przed laty. Podczas 
krótkiej acz miłej pogawędki wspo-
minaliśmy dawne czasy.

18 maja 2016 spotkałem się z 
uczniami Szkoły Podstawowej. Było 
mi przyjemnie, że Dyrekcja zaprosi-
ła mnie, absolwenta tej szkoły sprzed 
półwiecza, do poprowadzenia ży-
wej lekcji historii.  Opowiedziałem 
młodzieży o swojej Rodzinie, o cza-
sach szkolnych, pokazałem kroni-
ki rodzinne. Największą ciekawość 
wzbudziły drzewa genealogiczne. 
W podziękowaniu otrzymałem od 
uczniów, nauczycieli  i pani Dyrek-
tor sympatyczny dyplom.

Dobrze, że szkoła w Długołęce 
przetrwała wszystkie zmiany poli-
tyczne, administracyjne i oświatowe. 
Nie udało się to tysiąclatce w Redle. 
Po zorganizowaniu szkoły zbiorczej 
w Osinie szkoła redłowska została 
zlikwidowana. Długo stojącym pu-
stym budynkiem zainteresował się w 
końcu miejscowy rolnik i zrobił tam 
magazyn płodów rolnych. 

Szkoła w Długołęce od wielu lat 
stara się o powiększenie powierzch-
ni dydaktycznej o salkę gimnastycz-
ną. Zgodnie z najnowszymi infor-
macjami, burmistrz i rada miejska 
są jednomyślni w tej sprawie i inwe-
stycja w Długołęce ma być realizo-
wana. Oby jak najszybciej! Uważam, 
że ci zaangażowani w swoją pracę 
nauczyciele i ta wspaniała młodzież, 
którą niedawno poznałem, zasłu-
gują na to. Przecież od uruchomie-
nia szkoły w tym budynku upłynęły 
53 lata, a od początków działalności 
szkoły – 70 lat.

Jan Czesław Kozakowski,
25.08.2016
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VI Nowogardzki Turniej  
Tenisa Ziemnego
W dniu 10 września 2016r. już po raz szósty został zorganizowany przez Stowarzyszenie NASZE SZANSE i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
turniej tenisa ziemnego na korcie państwa Małgorzaty i Wojciecha Kubickich.

W tym roku po raz pierwszy był to turniej deblowy. 
Udział wzięło 14 zawodników, tj. siedem par wybranych 
drogą losową.

Patronat nad turniejem objął Starosta Goleniowski, pan 
Tomasz Kulinicz, który ufundował nagrody za pierwsze 
miejsce. Natomiast nagrody za kolejne miejsca ufundowa-
li: Pan Piotr Wochna – Firma Koschem i Pani Jowita Paw-
lak – Radna Nowogardu.

Zawodnicy pokazali klasę i charakter oraz zaprezentowa-
li wysoki poziom gry. Na korcie panowała pogodna i kole-
żeńska atmosfera. Wszyscy zawodnicy doskonale się zna-
ją i wiedzą w jakim celu się spotkali. Rywalizacja sportowa 
zakończyła się zwycięstwem pary: Wojciech Kubicki i Ro-
man Jagodziński.

Drugie miejsce zajęła para: Zbigniew Feńczak i Krzysz-
tof Dobrowolski, trzecie miejsce: Artur Janiszyn i Krzysz-
tof Klimaszewski.

Wyróżnione i nagrodzone zostały również pary:
Jerzy Nowicki i Krzysztof Kamiński
Piotr Wochna i Zbigniew Sałata
Zbigniew Ceranka i Tomasz Rączka
Norbert Dworak i Roman Gwiazdowski.
Na podziękowanie zasługuje także sędzia turniej, pan 

Przemysław Pawlak, który już po raz szósty z dobrej woli 
pełni tę funkcję.

Podczas tegorocznego turnieju zbierane były środki fi-

nansowe na pilne potrzeby chłopca z zanikiem mięśni, któ-
ry jest uczniem SOSW i podopiecznym stowarzyszenia. 
Ponadto dokonane były dobrowolne wpłaty na cele statu-
towe Stowarzyszenia NASZE SZANSE.

Gorące podziękowania składamy państwu Małgorzacie 
i Wojciechowi Kubickim, za nieocenioną pomoc, zaanga-
żowanie, poruszenie ludzkich serc i dotarcie do tych którzy 
wsparli finansowo potrzeby stowarzyszenia.

Na gorące podziękowania z naszej strony zasługują także:
Pan Robert Gwoźdź – firma Betmix
Pan Tomasz Rączka – firma Betmix
Pan Piotr Wochna – firma Koschem
Pan Krzysztof Dobrowolski
Pan Leszek Cedro - firma Budmat
Pan Waldemar Puszcz – firma WALBUD
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Panowie W. Brzeziński i J.Koladyński - firma Elmar
Pan Paweł Jurczak – firma BUDMEX USŁUGI ZIEMNE
Pani Zofia Dęga - Zakład Handlowo- Usługowy
Pan Norbert Dworak

Pan Marek Kowalczyk – firma KRZEMIENNA
Pan Grzegorz Kowalczyk - firma Dorado
Pan Sebastian Furmańczyk
Firma Techno - Inwest
Pani Beata Gwiazdowska - Firma Edba
Pan Krzysztof Kalinowski – firma Las, Ogród
Pan Dariusz Szulejko – Zakład Instalacji Elektrycznej
Nadleśnictwo Nowogard
Państwo Elżbieta i Kazimierz Chwiałkowie
Bardzo dziękujemy nauczycielom i wychowawcom Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, którzy będąc 
jednocześnie członkami stowarzyszenia zawsze bezintere-
sownie pomagają, angażują się w akcje i imprezy organizo-
wane na rzecz podopiecznych stowarzyszenia.

Turniej od lat cieszy się powodzeniem i jest okazją do 
spotkania w kręgu najbliższych i przyjaciół. Spotkaniu to-
warzyszy słodki i kawowy barek oraz obfity grill po zakoń-
czonych rozgrywkach.

Tegoroczną imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych, 
ludziom wielkiego serca cały dzień świeciło piękne słońce.

Inf. własna

kolejny pogrom w wykonaniu juniorów

W niedzielę zagrają z Odrą
W sobotę (10 września) o godzinie 11:00, na stadionie w Gryfinie podopieczni Dawida Kur-
ka występujący w I Lidze Juniorów Starszych rywalizowali z drużyną Energetyka. Po udanym 
starcie i zwycięstwie 0:8 w Dolicach, tym razem młodzież z Nowogardu rozprawiła się z ró-
wieśnikami z Gryfina, wygrywając 0:5.  

Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 0:5 (0:3)
Gole: Lasocki x2, Fedak, N. Woźniak, Kozioł
Skład: Białasiewicz – Wojtyniak, Litwin, Lasocki, Teodorczyk (Kolibski) – Para-

dziński (Banasiewicz), Płaczek, Nikodem Woźniak (Dominik Woźniak), Bartlewski, 
Fedak (Jeremicz) – Kozioł. 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
2. kolejka:
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 0:5
Odra Chojna – Unia Dolice   7:1
Zorza Dobrzany – SCRS Barlinek   1:3
Kluczevia Stargard – Światowid Łobez  5:1
Sparta Gryfice – Salos II Szczecin   0:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Salos II Szczecin 2 6 19 0 2 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 2 6 13 0 2 0 0
3 SCRS Barlinek 2 6 8 3 2 0 0
4 Kluczevia Stargard 2 4 6 2 1 1 0
5 Odra Chojna 2 3 9 6 1 0 1
6 Sparta Gryfice 2 3 2 6 1 0 1
7 Energetyk Gryfino 2 1 1 6 0 1 1
8 Zorza Dobrzany 1 0 1 3 0 0 1
9 Światowid 63 Łobez 2 0 2 7 0 0 2
10 Unia Dolice 2 0 1 15 0 0 2
11 Ina Goleniów 1 0 0 14 0 0 1

Energetyk Gryfino do tego spo-
tkania przystępował z jednym 
punktem na koncie, wywalczo-
ny w Stargardzie, po remisie 1:1 z 
tamtejsza Kluczevią. Szybko jed-
nak piłkarze z Nowogardu rozpra-
wili się ze swoimi rywalami, pro-
wadząc do przerwy już 0:3. Osta-
tecznie podopieczni Dawida Kur-
ka strzelili rywalom 5 goli, nie 
tracąc przy tym ani jednej bram-
ki. Na listę strzelców dwukrotnie 
wpisał się Lasocki, oprócz niego 
trafiali jeszcze Fedak, Woźniak i 

Kozioł. W ligowej tabeli oprócz 
Pomorzanina jeszcze tylko Sa-
los II oraz SCRS Barlinek mają 
na koncie komplet punktów. Ra-
dości z dobrej gry juniorów nie 
kryje prezes Pomorzanina Mar-
cin Skórniewski, który podkre-
śla, że te wyniki to skutek szkole-
nia młodzieży. -  Ten wynik w peł-
ni potwierdza, że założenia z przed 
5 lat, dotyczące sekcji piłki nożnej, 
są słuszne. Po pięciu latach w sekcji 
piłki nożnej wszyscy szkoleniow-
cy posiadają uprawnienia UEFA 

B lub C. Wcześniej trafiały do nas 
dzieci w wieku lat 10, czyli orliki, 
obecnie szkolenie zaczyna się od 5 
roku życia w kategorii skrzaty. Tre-
nujemy cały rok. Zawodnicy, któ-
rzy pokonali gryfinian trenują już 
przez dłuższy okres czasu 3 razy 
w tygodniu. Nie popadajmy jed-
nak w samozadowolenie, to dopie-
ro początek – mówi Marcin Skór-
niewski. Po dwóch wyjazdowych 
spotkaniach podopieczni Dawi-
da kurka w końcu będą mogli za-
prezentować się przed własną 

publicznością. W niedzielę (18 
września) o godzinie 16:00, junio-
rzy Pomorzanina zagrają z Odrą 
Chojna. Rywale w swoim pierw-
szym meczu przegrali w Barlin-
ku 5:2, z kolei w miniony week-

end pokonali Unię Dolice 7:1. Za-
chęcamy wszystkich sympatyków 
Pomorzanina do sprawdzenia jaki 
poziom na tle zawodników odry 
prezentują juniorzy z Nowogardu. 

KR
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Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

Superamraton Gryfland w rewalu

Świetne starty kolarzy z Nowogardu
W sobotę (10 września), w Rewalu odbył się maraton rowerowy Gryfland, zaliczany do Pucharu Polski w Supermaratonach. Na linie startu stanęło 8 kola-
rzy z Nowogardu, którzy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.  

Na najdłuższym dystansie Ul-
tra walczył Tadeusz Burewicz. Ko-
larz reprezentujący barwy LKK 
Nowogard pokonał trasę z cza-
sem 09:59:41.576. Jak się okaza-
ło był to najlepszy wynik w ka-
tegorii Ultra M5i, natomiast w 
Open dał Tadeuszowi Burewiczo-
wi 20. pozycję. W Rewalu na dy-
stansie mega wystartowała Mał-
gorzata Kubicka. Reprezentant-
ka Nowogardu 144 km pokonała 
z czasem 04:33:26.284 i wywalczy-
ła 1. miejsce w Open Kobiet oraz 
w kategorii Mega K4s. Na 11. po-
zycji w Open uplasował się Marek 
Szymański, który uzyskał wynik 
04:07:43.674, dzięki któremu w ka-
tegorii Mega M6s zajął 2. miejsce. 
Startujący na mniejszym dystan-
sie Mini Jan Zugaj, tak jak Mał-
gorzata Kubicka zgarnął złoty me-
dal w Open oraz w swojej katego-
rii Mini M4s, a zapewnił to sobie 
czasem 01:39:50.000. Warto rów-
nież dodać, że Jan Zugaj i jego fir-
ma Bicykl była jednym ze spon-
sorów supermaratonu i ufundo-
wała nagrody dla zwycięzców. Na 
29. miejscu w Open rywalizacje na 

dystansie Mini zakończył Marek 
Miśkiewicz, który uzyskał wynik 
01:52:04.829 i dosłownie otarł się o 
podium w kategorii Mini M2s zaj-
mując ostatecznie 4. lokatę. W ka-
tegorii Mini M6i startował Janusz 
Pietruszewski, który ukończył wy-
ścig z czasem 02:04:03.814, dzięki 
czemu mógł cieszyć się ze złotego 
medalu w swoim przedziale wieko-
wym oraz 59. miejsca w Open. Ko-
lejnym reprezentantem Nowogar-
du startującym na dystansie Mini 

był Artur Ledzion, który rywali-
zował w kategorii Mini M4s. Ar-
tur Ledzion pokonał trasę wyści-
gu z wynikiem 02:26:28:829 i zajął 
33. miejsce w swojej kategorii oraz 
105. pozycję w Open. Z medalu 
cieszył się także Jan Baran, który 
rywalizował w kategorii Mini M6i. 
Kolarz z Nowogardu uzyskał czas 
02:50:59.000 i w swoim przedzia-
le wiekowym wywalczył brązowy 
krążek, natomiast w Open uplaso-
wał się na 126. miejscu. KR

Jan Zugaj - pierwszy z prawej, wygrał zarówno w swojej kategorii, jak i w Open na 
dystansie Mini

Z prawej strony Jan Baran, zdobywca 
brązowego medalu w swojej kategorii 
na dystansie Mini

Tadeusz Burewicz na najwyższym stop-
niu podium w swojej kategorii, który 
wywalczył po prawie 10 godzinnym 
wyścigu

reklama

Spotkania ligowe naszych drużyn

„Pomorzanki”  
z większą siłą rażenia
W najbliższą sobotę (17 września) piłkarze, jak i piłkarki 
Pomorzanina, rozegrają kolejne swoje mecze ligowe. Naj-
pierw „Pomorzanki” o godzinie 11:00 zagrają w Stepnicy z 
tamtejszym Zalewem. Następnie przed własną publiczno-
ścią podopieczni Zbigniewa Gumiennego o godzinie 16:00, 
podejmować będą orła Łożnicę. 

Pomorzanin po przegranej w Re-
sku, nie może sobie pozwolić na ko-
lejną wpadkę, tym bardziej, że zagra 
na własnym stadionie. Rywale są-
siadują z Pomorzaninem w tabeli, 
zajmując 8. miejsce z 7 punktami na 
koncie. Orzeł dwa zwycięstwa i re-
mis zanotował na własnym boisku, 
z kolei na wyjazdach jak dotąd tylko 
przegrywa, najpierw 5:1 z Błękitny-
mi Trzygłów, następnie 3:2 ze Spar-
tą Gryfice. Zawodnicy z Łożnicy na 
pewno będą chcieli poprawić swo-
ją statystykę meczów wyjazdowych, 
ale powinni pamiętać o tym, że Po-
morzanin może pochwalić się zu-
pełnie odmiennymi statystykami, 
czyli dwoma zwycięstwami i bilan-
sem bramkowym 7-1. Wierzymy, że 
w najbliższą sobotę (17 września) o 
godzinie 16:00, nowogardzianie po-
prawią swój dorobek punktowy, no-
tując trzecie  zwycięstwo na wła-
snym boisku. 

Piłkarki Pomorzanina są tak roz-
drażnione stratą punktów z Kotwi-
cą Kołobrzeg, że jak wspominał tre-
ner Paweł Błaszczyk, zaraz po tej 
wpadce już rozmawiały o wyjeździe 

do Stepnicy, aby udowodnić wszyst-
kim w lidze kto jest najmocniejszy. 
Zalew tak jak „Pomorzanki” uzbie-
rał do tej pory 4 punkty, które wy-
walczył za sprawą remisu 2:2 na 
własnym boisku z Vielgovią Szcze-
cin oraz wyjazdowego zwycięstwa 
0:2 w Gryfinie z tamtejszym Ener-
getykiem. Pomorzanin z kolei bę-
dzie miał najprawdopodobniej je-
den dodatkowy atut, który zdecy-
dowanie wzmocni siłę rażenia. Jak 
poinformował naszą redakcję tre-
ner Paweł Błaszczyk, do zespołu do-
łączyła młoda utalentowana bram-
karka, a wobec tego zajmie miej-
sce między słupkami, przez co Ani-
ta Piotrowska będzie mogła znów 
grać w polu. Co to oznacza dla dru-
żyn przeciwnych? Wystarczy przy-
pomnieć sobie ostatni mecz z Ko-
twicą, gdy Anita Piotrowska ura-
towała punkt dla swojej drużyny. 
Wierzymy, że nowogardzianki po-
wrócą na właściwe tory i szybką za-
pomną o wpadce sprzed tygodnia. 
Początek sobotniego meczu z Zale-
wem zaplanowany jest na godzinę 
11:00. KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
6. kolejka:  Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica (17.09; 16:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
3. kolejka:  Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard (17.09; 11:00)
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Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"
WYJaZD Na BaDaNIa mammOGraFICZNe Dla PaŃ  

z TereNU GmINY NOWOGarD i OkOlIC 
Dnia 17 września 2016r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus 

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod ratuszem.

„Apteka Centrum Zdrowia”
Profarma Sp. J.

zatrudni osobę na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
Miejsce pracy: Resko

oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego,
- udział w szkoleniach,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- pakiet ubezpieczeń socjalnych,

wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy,
- zdolności analityczne.

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku zachęcamy 
do aplikowania swojego CV na adres e-mail: praca@profarma.biz

Nadleśnictwo Nowogard, 
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż przyczepy do transportu drewna 

- model Jar 8 wraz z zamontowanym ładowaczem hydraulicznym 
model CRANAB 300 BSP, rok produkcji 1997; 
Cena wywoławcza – 12762,00 zł brutto 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2016 r. o godz. 1100 w świetlicy 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej www.
nowogard.szczecin.lasy.gov.pl.

Wspólnota Mieszkaniowa „Jodełka” 
zleci docieplenie ściany szczytowej

 w bloku przy ul. 15 lutego 16. 
Zainteresowanych proszę o kontakt: 

601 714 838

X kolarskie kryterium Uliczne o Puchar 
Burmistrza maszewa

Startowali Chrabąszcze
W niedzielę (11 września), w Maszewie odbyło się X Kolarskie kryterium Uliczne o Puchar 
Burmistrza Maszewa. W wyścigach nie zabrakło podopiecznych Ryszarda Posackiego z klu-
bu Chrabąszcze Nowogard, zarówno tych najmłodszych, jak i kolarzy, którzy startowali w 
kategorii Amator. 

Maszewskie kryterium stoi od 
lat na wysokim poziomie, to też 
nie może dziwić ilość uczestni-
ków oraz fakt, że ciężko było o 
medale. Jedyne krążki dla Nowo-
gardu wywalczyli najmłodsi ko-
larze, dla których były to pierw-
sze tego typu sukcesy. Mowa tu o 
rodzeństwie Aleksandra i Mate-
usz Krugły. Aleksandra startowa-
ła w kategorii dzieci i wywalczy-
ła 1. miejsce. Z kolei jej brat za-
prezentował się w kategorii Żak 
Młodszy i również wywalczył 1. 
miejsce. Młodziczki rywalizowały 
już na dystansie 5,4 km, a po wie-
lu udanych startach, tym razem 
Nikola Wielowska musiała obejść 
się smakiem i zadowolić jedynie 
5. miejscem. Z kolei w kategorii 
Młodzik na dystansie 13,5 km, ry-
walizowali Hubert Grygowski, Ja-
cek Fecak i Rafał Głowacki. Naj-
wyżej sklasyfikowany został Hu-
bert Grygowski, który uplaso-

wał się na 5. miejscu, na 7. pozy-
cji sklasyfikowany został Jacek Fe-

cak, natomiast Rafał Głowacki za-
jął pozycję poza czołową dziesiąt-
ką. Warto dodać, że Hubert Gry-
gowski był jedynym Żakiem, któ-
ry wystartował z Młodzikami. Ju-
niorzy Młodsi mieli do pokona-
nia już 18 km. Najlepszy spośród 
Chrabąszczy – Damian Teodor-
czyk, zajął 12. miejsce, natomiast 
Mateusz Gliwka uplasował się na 
15. pozycji. Bez medali zakończyli 
również rywalizacje na dystansie 
13,5 km nowogardzianie startu-
jący w kategorii Amator. Najlepiej 
wypadł Patryk Komisarek, który 
zajął 5. miejsce, natomiast Łukasz 
Janic uplasował się zaraz za nim, 
na 6. pozycji. KR

Mateusz Krugły zwyciężył w kategorii Żak Młodszy

Aleksandra krugła okazała się najlepsza w kategorii Dzieci

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 02.10.2016 r. 
organizuje zawody spławikowe 
drużynowe parami na jeziorze  

w Nowogardzie. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 30.09.2016 r. 

Zbiórka godz. 8.00 przy restauracji Neptun. 
                      Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Serdecznie 
dziękujemy osobie, 

która oddała 
zagubione przez 

nas klucze 
z breloczkiem 

ze zdjęciem 
wdzięczni 
właściciele

reklama



16-19.09.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunka Osób Starszych  
w Niemczech.  

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj  

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED.  

Telefon 91 506 55 55

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I DO OBSŁUGI KOMPUTERA 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

Poszukuje opiekunki 
do dwójki małych dzieci 

na pełen etat 
Praca ok. 8 km. 
Od Nowogardu

 696 446 744

Zatrudnię 
pracownika

 przy produkcji
 szyb zespolonych. 

91 432 61 22
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

• SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe do II pię-
tra.Tel. 663 695 260, 531 844 996.

• SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie.Tel. 608 853 710.

• SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w Krze-
miennej.Tel. 721 402 325.

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29m2 

w budynku czterorodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 664 457 879, 
517 932 281

• Kupię działkę budowlaną do 12 arów w No-
wogardzie (część zachodnia). 606 891 535

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. Tel. 507 045 404

• Sprzedam górę domu dwurodzinnego 
100m2, garaż + podwórko. 603 079 044

• Do wynajęcia lokal 25m2 na działalność go-
spodarczą. 604 950 879

• Sprzedam działkę budowlaną przy Asnyka. 
884 000 435 

• Podnajmę pomieszczenie w centrum o 
pow. 20m2. Cena 500 zł do negocjacji. 535 
468 143 

• Sprzedam działkę budowlaną w okolicach 
Nowogardu ponad 2000 m2, 42000 zł. Tel. 
535 468 143 

•	 Sprzedam działkę budowlaną na monte 
Cassino. 695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Armii 
Krajowej. Tel. 697 720 406 

• Sprzedam mieszkanie wraz z działką pod 
budowę. Własne podwórko ogrodzone, 
dodatkowo jest strych do mieszkania. 
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, centralne 
ogrzewanie. Kontakt: 667 521 525 Świer-
czewo. 

• Uczciwa kobieta z czteroletnim dzieckiem 
wynajmie tanio pokój.530 634 256 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 697 434 
177

• Do wynajęcia umeblowana kawalerka. 668 
289 708 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cieka-
wa oferta. 697 999 578 

• Uczciwa kobieta z czteroletnim dzieckiem 
wynajmie tanio pokój. Tel. 601 781 000 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Do-
brej bezczynszowe 73,69 m2.. Cena 50 000 
zł. 722 196 404 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 53,61 m2 I 
piętro Grzęzno, cena do uzgodnienia. 600 
695 151 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks 
w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na działkach są pro-
gramy rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 benzy-
na 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 r17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., benzyna 
przebieg 119 650, 19 000 zł do uzgodnie-
nia. 697 612 794 

• Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 737 799 666

• Sprzedam samochód lublin. 603 541 286 

• Sprzedam Volvo V40, 2001r. Cena 4600 zł. 
Tel. 535 468 143 

• VW Passat Kombi 1,9 TDI Comfortline. Mo-
del 2009 – bogate wyposażenie. Cena 28 
000 zł (do negocjacji). Tel. 605 422 298 

• Audi A4 rok 1997, poj. 1.6., przebieg 160 
000, ocynk, cena 5500 zł do negocjacji. Tel. 
603 541 341 

• Sprzedam Golfa 3, 1.4 benzyna, 91 rocznik, 
przegląd i ubezpieczenie do 04.2017. Tel 
730 029 765

rOlNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, roz-
siewacz Amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi z możliwością 
dowozu. 726 977 283

• Sprzedam prosiaki sztuk 11. 781 900 122 

• Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 66, 
510 127 838

• Sprzedam prosiaki Wojtaszyce 6. 725 085 
563 

• Kupię słomę żytnią w małych kostkach do 
700 szt. Wołowiec. 515 108 460 

• Sprzedam owce. 606 821 993 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. Do-
wóz gratis. 692 125 122 

• Sprzedam jałówki cielne i wycielone – by-
dło mleczne oraz mieszankę zbożową. 91 
418 64 17, 603 18 51 21

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bówko 18. 605 092 517

• Sprzedam pawie (kurki) tegoroczne. 785 
150 401 

• Rozsiewacz nawozu lejek sprawny oraz 
siewnik zbożowy zawieszany 16 lejków 
sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
967 588

 USŁUGI
• PRANIE tapicerki domowej i samochodo-

wej. 668 15 15 16  

•	 mONTaŻ meBlI, fachowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ Sa-
mOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIa-
ŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNO-
lINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• T R A N S P O R T - P R Z E P R O W A D Z K I .
Tel.665720037.

•	 kompleksowe wykańczanie wnętrz, pod 
klucz.Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe pra-
ce ogrodowe. Tel.500789687.

• Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych, firm 
oraz rolników. 607 09 25 09, 697 08 25 09 

• Dachy, ocieplenia, 660 879 108

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

• amBerCare24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

•	 Firma Joga zatrudni  pracownika na staż 
do produkcji okien. 695 100 700

• Przyjmę od zaraz kasjera do sklepu „Lewia-
tan” przy ul. 5 Marca 13. 502 735 901

• Poszukuje Pani do opieki nad starszą osobą. 
783 559 556 

• Zatrudnię stolarza i pomocników (z przy-
uczeniem) do zakładu stolarskiego. 503 084 
687 

• Zaopiekuję się dzieckiem. 602 690 897

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem 
do osoby starszej (kobieta) na 8 godzin 
dziennie. kontakt 515 355 643 

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana zna-
jomość obsługi komputera. 91 39 21 220

• Poszukuje dorywczej pracy na 4 godziny 
dziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-13.00. Tel. 504 525 966

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Lewiatan. ul. Boh. Warszawy 102. Tel. 
91 39 21 373 , 507 043 174 

• Zlecę renowację pomnika 1 osobowego z 
lastryka na cmentarzu w Nowogardzie.. 517 
794 666 

• Zatrudnię osobe z bardzo dobrą znajomo-
ścią języka angielskiego w mowie i piśmie 
do pracy z dziećmi, zapewniamy szkolenie, 
praca popołudniami. 535 468 143 

• Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu ma-
gazynowego zlokalizowanego na parku 
przemysłowym miasta Goleniów. Mile wi-
dziane kobiety tel. 727-001-958 

• Apteka Nowa Farmacja zatrudni kierowni-
ka, magistra i technika farmacji. Prosimy o 
przesyłanie aplikacji na maila nowogard.
nowafarmacja@gmail.com. Tel. 794 075 647

• Zatrudnię pracownika – usługi remontowo-
-wykonczeniowe. 697 329 453 

•	 Centrum odnowy szuka Pani na recep-
cję lub kosmetyczki. pod numerem 570-
645-440

• Poszukuje  osoby ze znajomościa podsta-
wową zasad mechaniki do rozbiurki aut .tel 
570-645-443 

• Poszukuje osoby do sprzedazy częśći samo-
chodowych osobowych tel 570-645-443

• Przyjmę doświadczonych stolarzy przy pro-
dukcji mebli kuchennych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 696 034 712 

• Zaopiekuję się osobą starszą schorowaną. 
501 611 350 

• Szukamy pomocnika przy remontach 
mieszkań. Chętnie osobę młodą bez do-
świadczenia, długoterminowo na dobrych 
warunkach. 504 031 723 

• Spółka branży rolnicznej zatrudni księgo-
wą. 502 562 378 

• Zatrudnię murarzy, pomocników murarzy i 
betoniarzy zbrojarzy. Atrakcyjna płaca. 508 
290 657 

• Przyjmę do pracy na stację Orlen w Nowo-
gardzie. 695 355 225 

• Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 
667 788 820

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniższe 
ceny w województwie zachodniopomor-
skim. Transport gratis. 721 668 245 

• Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje – szma-
ragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

• Wolne miejsce na dojazd do parku przemy-
słowego Goleniów. 665 602 592 

• Sprzedam drzewko ozdobne tuje. 607 580 
172

• Stare samochody motocykle, rowery, moto-
rowery, literaturę kupię. 600 182 682

•  Owczarek niemiecki 11 miesięcy czar-
ne plecy pozostałość bardzo podpalana w 
czerwień. Tel. 91 39 21 828

• Sprzedam okna dachowe welux używane 
(80x140) Cena 300 zł. 796 419 253

• Przecinarka stołowa „szogun” silnik 3 kW i 
nożyce dźwigniowe sprzedam. 785 182 423 

• Sprzedam : Przyczepka - wózek z burtą do 
Quada - Skutera - 270 zł.,TV Panasonic 32” 
+ wieża Sony + Stolik  - 399 zł., Kompresor - 
Sprężarka samochodowa Nowa 12V + koń-
cówki- 65zł. Tel. 503-005-554

•	 kupie, Kajak, Rowery używane,  Kosiarkę 
traktorek z koszem Tel. 503-005-554

     NOWOGarD - mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ 
2-pokojowe o pow. 44,48 m2  CeNa: 125 000 zł
2-pokojowe o pow. 47,98 m2  CeNa: 129 000 zł
2-pokojowe o pow.35,26 m2  CeNa: 135 000 zł
3-pokojowe o pow. 58 m2  CeNa: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 55 m2  CeNa: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 47,96 m2  CeNa: 156 000 zł
3-pokojowe o pow. 67 m2  CeNa: 175 000 zł
3-pokojowe o pow. 77 m2  CeNa: 199 000 zł
3-pokojowe o pow. 81,15 m2  CeNa: 220 000 zł
3-pokojowe o pow. 62,74 m2  CeNa: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 60 m2  CeNa: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 74,3 m2  CeNa: 245 000 zł
4-pokojowe o pow. 55 m2  CeNa: 149 000 zł
4-pokojowe o pow. 67,7 m2  CeNa: 186 000 zł
4-pokojowe o pow. 97,14 m2  CeNa: 219 000 zł
4-pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNa: 220 000 zł
4 pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNa: 229 000 zł
4-pokojowe o pow. 109 m2  CeNa: 325 000 zł

OkaZYJNIe, TaNIO 

SPrZeDam 
BIUrOWIeC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

rOZkŁaD JaZDY PkP

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

KU
PO

N
 

Pionowo:
1. francuski astronom i kartograf (1625-1712), 
odkrył 4 księżyce Saturna
2. marka nart
3. łupienie
4. samolot pasażerski, autobus powietrzny
5. francuski misjonarz
6. przebój E. Bartosiewicz
7. lek do ssania
8. kraj Bałtów
9. nad nim Lizbona
10. budka straganiarki
11. płynie przez Berno
12. Fryderyk(1865-1948), prawnik
13. probierz trzeźwości
14. pije mleko matki
15. nalepka na butelce
16. założyciel sekty shin-shu
17. ... kulszowa
18. ssak z rodziny jeleniowatych, żyjący na Pół-
wyspie Indyjskim
19. syn Posejdona
20. świetlisty otok nad świętym
21. odmiana rymu, rym niedokładny
22. dawny polski skuter
23. 1/10000 luksa
24. więcej niż jeden zlew
25. krótki szkic literacki
26. ochrona głowy
27. krewny w linii żeńskiej
28. miasto w Nigerii

29. australijska wyspa
30. każdy da, ile ma
31. gruszka smaczliwka
32. zdradza obcokrajowca
33. zabrana z szachownicy
34. bezskutecznie oblegany przez Stefana Batorego
35. był taki fotoaparat
36. wierzchnie okrycie
37. wyspa koło Indonezji
38. zniżka ceny kupna
39. kwitnie wiosną
40. l. a. 76
41. bez połysku
42. podobny do strusia
43. port na wyspie Timor
44. smar

Poziomo:
45. barwa skóry
46. z warzyw i majonezu
47. ... to pieniądz
48. Delon, słynny aktor
49. uchwyt przy filiżance
50. galijski bóg wody
51. typ lasu z przewagą olchy
52. rodowity Izraelczyk
53. pies gończy
54. Wilga
55. naśladuje inne gusta
56. małe miasto w płd. części woj. lubuskim
57. kochała Kalego

58. kędzior
59. Wezuwiusz lub Etna
60. grecka świątynia
61. asesorstwo
62. z Kofi Annanem na czele
63. jeden z sędziów w Hadesie
64. Rush, piłkarz z Walii
65. (1851-1930), pisarz czeski, "Jan Ziżka", "Jan Hus",
66. sam na scenie
67. gaz szlachetny
68. japońska firma elektroniczna
69. język Zorby
70. miano, określenie
71. krewny, bliski
72. duży ptak oceaniczny z rzędu rurkonosych,
73. na dachu
74. syn Adama i Ewy
75. ściana z betonu
76. prosperity
77. rodzaj tłuszczu
78. lekarz żartobliwie
79. wyrób z tartaku
80. miara długości równa 1000 m
81. zabytkowa moneta
82. alkohol
83. ...Kristofferson
84. na zieloną można pójść
85. komediowy Jaś Fasola

PODPOWIEDŹ: AKSIS, AMI, ARAR, BOOM, SABRA, 
SHINRAN.

TAKIE RZECZY TYLKO Z MĘŻEM

Co powinna zrobić 
kobieta, której mąż za-
miast ciepła domowego 
ogniska, woli ganiać po 
lasach w poszukiwaniu 
skarbów?

Zuzannie wydaje się, 
że ma wspaniałe życie: 
stałą pracę, duży dom, 
synka i męża. No do-
brze, tego ostatniego tyl-
ko miewa, co boleśnie 
uświadamia jej psycho-
lożka Matylda Mak. Za-
inspirowana jej zachęta-
mi Zuzanna postanawia 
wziąć sprawy w swoje 
ręce i zawalczyć o uwa-
gę Ludwika. To jednak 
wcale nie będzie takie 
łatwe…

Do czego posunie się zaniedbana kobieta? I czy wybrane sposoby 
na odzyskanie męża przyniosą rezultat?

„Takie rzeczy tylko z mężem” to opowieść o miłości, rodzinie i 
szarej codzienności ukazanej w zabawny sposób.

Porządna dawka uśmiechu gwarantowana!

Wydawnictwo Czwarta Strona

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Nie sta-
rzeje się ten kto nie ma czasu

Alicja Wypych, Christiana Syfert, Danuta Skowron, 
Halina Galus, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczynski, Ma-
ria Sowińska, Zofia Kowalska, Pelagia Feliksiak, Ur-
szula Skowron, Urszula Kaczmarek, Halina Stefańska, 
Agnieszka Skowrońska, Jadwiga Patecka, Cecylia Fur-
mańczyk, Sławomir Skowroński, Maria Kloch, Natalia 
Furmańczyk, Władysława Huget, Robert Kierzyk, Sta-
nisława Pokorska 

Zwycięzca nagroda książkowa: Jadwiga Patecka

Zwyciężcy prenumerata: Sławomir Skowroński, 
Pelagia Feliksiak

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Kacper Danicki, Madzia Skowroń-

ska, Marta Hołodryga, Oliwia Feliksiak, Kacper Skow-
roński, Julia Furmańczyk, Weronika Zaremba

Zwycięzca:  Marta Hołodryga
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91
 57

7 2
007

gra
�k@

dom
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y.p
lNAJTANIEJ w okolicy

Wycenili złoto Durskiej na 300 zł     -  Norki w Wierzbięcinie: konsultacje i protest        -  Rondo Sybiraków

Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

SPECJALNA OFERTA 
KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

DLA  EMERYTÓW

W jakim celu 
kłamie nasza 
Policja? s. 4

Zabili  jej  trzy  psy

Zwierzęta 
umierały  
w męczarniach

s.3

Czy jest bezpiecznie 
na skateparku?

Brutalnie 
pobił 12-latka!

REKLAMA
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

12.09.2016 r. 
godz. 11:30
Pracownik sklepu Lidl powia-

domił o zatrzymaniu sprawców 
kradzieży sklepowej. 

godz. 16:15 
Na ul. Batalionów Chłopskich 

podczas kontroli pojazdu marki 
Audi 80 ujawniono, że kierujący 
samochodem Sebastian S. znaj-
duje się pod działaniem środków 
psychoaktywnych w postaci am-
fetaminy. 

godz. 16:00
Na ul. 3 Maja podczas kontro-

li pojazdu marki Seat ujawniono, 
że kierujący samochodem To-
masz K. znajduje się pod działa-
niem środków psychoaktywnych 
w postaci amfetaminy. 

13.09.2016 r. 
godz. 19:05
W pobliżu miejscowości Łę-

gno potrącono rowerzystę. Kie-
rujący rowerem, Jan M. znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 2,08 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 19:45 
W pobliżu miejscowości Osi-

na, Mirosław G. kierował moto-
rowerem marki Kingway znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 2,88 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

14.09.2016 r. 
godz. 00:35 
W miejscowości Kikorze kie-

rujący samochodem marki Da-
ewoo Matiz zderzył się ze zwie-
rzyną leśną. 

godz. 07:30 
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy, pomiędzy pojaz-
dami Seat Ibiza i Fiat Seicento. 

godz. 08:00
 Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością dokumen-
tów z szatni szkoły przy ul. Po-
niatowskiego. 

godz. 17:30 
Kolizja drogowa na ul. Ko-

ściuszki, pomiędzy pojazdami 
Ford Mondeo oraz Deawoo Tico. 

15.09.2016 r. 
godz. 01:40
Na ul. Kościelnej u Mateusza 

K. ujawniono środki psychotro-
powe w postaci amfetaminy. 

godz. 09:40 
Kradzież barierki ochron-

nej na ul. Bohaterów Warszawy 
przez Marcina Z. 

godz. 13:00
Zagubienie tablicy rejestracyj-

nej z pojazdu marki Fiat Panda 
na ul. Bohaterów Warszawy. 

godz. 15:15 
W sklepie Lidl, Patryk M. za-

kłócił porządek publiczny. 
16.09.2016 r. 
godz. 12:50 
Kolizja drogowa na Placu Wol-

ności, w której uczestniczył sku-
ter oraz samochód marki Ford. 

godz. 21:10 
W miejscowości Żabowo, Kry-

stian T. kierując samochodem 
marki BMW przekroczył do-
puszczalną prędkość o 55 km/h. 

17.09.2016 r. 
godz. 18:50 
Na ul. 3 Maja doszło do koli-

zji drogowej, pomiędzy pojazda-
mi Opel oraz Mitsubishi. 

godz. 18:50 
Na ul. 3 Maja uszkodzono sa-

mochód marki VW. 
st. insp. 

Klaudia Gieryń 

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, przedstawiła w piątek plan reformy sys-
temu oświaty. Od roku szkolnego 2017/2018 w szkołach podstawowych dzieci uczyć się 
będą przez osiem lat, w liceach cztery, a w technikach i dwustopniowych szkołach branżo-
wych pięć. Oznacza to likwidację obecnie funkcjonujących gimnazjów. O zdanie na temat 
planowanych zmian zapytaliśmy w naszej sondzie mieszkańców Nowogardu.

Halina Bureć: Niepotrzebne było samo wpro-
wadzanie gimnazjum. Mam troje wnuków – 
wnuczek ma w tej chwili dwanaście lat i załapał 
się właśnie do pierwszej klasy gimnazjum. Dru-
ga wnuczka jest w klasie czwartej, a trzecie dziec-
ko w klasie drugiej, więc oni będą się normal-
nie uczyć przez osiem klas. Powinno być tak, jak 
było wcześniej. Nie dziwię się, że będzie reduk-
cja etatów. Niestety, nauczyciele pójdą na zielo-
ną trawkę, ale osiem klas jest najlepszym rozwią-
zaniem.

Grzegorz Woźniak: Jeżeli ktoś stworzył gimnazja po to, żeby zarobić 
parę groszy, a teraz od nowa robi się podstawówki, które były kiedyś, to 
jest to bezsensowna strata pieniędzy i przede wszystkim stanowisk pra-
cy dla nauczycieli. Moim zdaniem, jeśli jest już tak jak jest, to powin-
no tak pozostać. Jeżeli chcą przywrócić osiem klas, niech zrobią to mą-
drze, żeby nauczyciele nie stracili pracy, a dzieci nie były skołowane. 
Dla mnie jest to bez sensu.

Pani Maryla i pan Włodek: Chodziłam do ośmiolet-
niej szkoły podstawowej i dobrze to wspominam, chy-
ba dobrze robią. Nie ma tylu dzieci co wtedy, gdy my 
byliśmy w szkole. Wszystko się poukłada. Było dobrze, 
to po co to zmienili? Ci nauczyciele, co pracują i mają 
już emerytury, powinni iść na odpoczynek i dać szansę 
młodym. Wtedy będą miejsca pracy.

MP

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami 
   oraz pralkę automatyczn – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, 
   dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, który
    bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić 
    do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej 
 w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Krystyna Ścibor: lat 84, zmarła 16.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

20.09.2016r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Piotr Czausz: lat 87, zmarł 17.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

23.09.2016r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Edward Kociuban: lat 70, zmarł 18.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

20.09.2016r. o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,

 Sebastian Furmańczyk

,,Caritas"- kolejna 
wydawka żywności  

W najbliższy wtorek, o godz. 11:00, w magazynie „Caritas” parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP, znajdującym się w podwórku ZBK, przy ul. 700le-
cia, odbędzie się kolejna akcja wydawania żywności z programu pomo-
cowego UE. Informujemy, że z pomocy mogą skorzystać również miesz-
kańcy wsi, którzy dotychczas pobierali paczki od KECH. Są to miejsco-
wości: Trzechel, Czermnica, Płotkowo, Zakłodzie, Piaski, Dąbrowa, Mięt-
no, Wojcieszyn, Otręby, Ogorzele, Karsk, Warnkowo, Świerczewo, Olcho-
wo, Gardno, Drzysław. 

Zapraszamy ze skierowaniem z OPS oraz dowodem osobistym. 

PZC „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

K S E R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Komunikat Policji !!!
W dniu 16 września 2016 r., ok. godziny 19.00, na Placu Sza-
rych Szeregów (skatepark) doszło do zdarzenia, gdzie oso-
ba małoletnia została pobita przez mężczyznę w wieku ok. 
35-40 lat, wzrost 180 cm, brak owłosienia na głowie, zapusz-
czona broda. Mężczyzna na skateparku przebywał w towarzy-
stwie ok. 3 letniej dziewczynki oraz prawdopodobnie jej mat-
ki, którym przed zdarzeniem robił zdjęcia. Świadków zdarze-
nia prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nowogardzie,  
pod nr. tel. 91-57-92-324 (lub 316) lub zgłoszenie do jednostki. 

Czy jest bezpiecznie na skateparku?

Brutalnie pobił 12-latka!
Policja i rodzice poszukują mężczyzny, który w miniony piątek (16 września), na tere-
nie skateparku w Nowogardzie, zaatakował brutalnie 12-letniego chłopca. Sprawca rzucił 
się na nastolatka, przyduszał go rękoma i bił. Przestał dopiero wtedy, kiedy przypadkowy 
świadek zdarzenia zaczął krzyczeć do napastnika, by zostawił chłopca w spokoju. 

Do zdarzenia doszło ok., godz. 
19:00. Jak wynika z relacji, jaką 
chłopiec przedstawił swojej ma-
mie, do napaści doszło, kiedy 
12-latek zaczął sprzeczać się ze 
swoim młodszym o rok kolegą. 

-Poszło o rower mojego syna, 
który jego kolega wrzucił do 
śmietnika i nie chciał go stamtąd 
wyjąć. Chłopcy zaczęli się sprze-
czać i szarpać. Jak to dzieci. Kie-
dy mój syn próbował zabrać ro-
wer, nagle poczuł ostry ból w ple-
cach. Upadł na beton, a jakiś pan 
na niego usiadł i zaczął go okła-
dać rękoma i dusić - opowiada 
pani Katarzyna, mama 12-latka. 

Mężczyzna bił chłopca, mimo 
iż ten prosił aby go zostawił. Nie 
pomagały także krzyki innych 
dzieci. Napastnik przestał do-
piero jak dobiegł do niego inny 
mężczyzna, przypadkowy świa-
dek zdarzenia. 

-W pewnym momencie do-
szedł pan, który zresztą już zgło-
sił się do nas i zapewnił, że jakby 
co może być przed sądem świad-
kiem. Zaczął krzyczeć i napast-
nik w końcu puścił mojego syna, 
odgrażając się, że jeszcze się z 
nim policzy. Nawet jak odchodził 
wykrzykiwał wulgaryzmy w kie-
runku mojego syna - opowiada 
wstrząśnie matka nastolatka. 

Pobity chłopiec próbował sa-
modzielnie dojechać rowerem 
do domu, ale z powodu dozna-
nych obrażeń nie dał rady. Nie 
mógł zadzwonić do mamy, bo w 
czasie, kiedy był bity, zniszcze-
niu uległ jego telefon. Pomógł 
towarzyszący mu kolega, któ-
ry zadzwonił po mamę. Kobieta 
odwiozła chłopca do domu. 

-Kiedy zobaczyłam syna, serce 
mi omal nie pękło. Syn się rozpła-
kał, a ja razem z nim. Miał otar-
cia na szyi i twarzy, krwiaka na 
nodze. Był cały roztrzęsiony. Póź-
niej się okazało, że ma również 
stłuczony bark – opowiada ła-
miącym się głosem pani Kata-
rzyna. 

 Matka pobitego nastolatka 
zgłosiła sprawę na policję. Jed-
nocześnie zaapelowała za po-
średnictwem portalu społeczno-
ściowego do wszystkich, którzy 
mogli widzieć całe zdarzenie. 
Okazało się, że zgłasza się coraz 
więcej świadków. 

-Dzwonią do mnie ludzie, któ-
rzy widzieli to zdarzenie. Jedna 
pani nawet twierdzi, że zna z wi-
dzenia tego mężczyznę. Jej zda-
niem to mieszkaniec Nowogardu, 
który często przebywa w tej okoli-
cy – dodaje pani Katarzyna. 

Na podstawie relacji pobitego 

chłopca i informacji od zgłasza-
jących się świadków zdarzenia, 
wiadomo również mniej więcej 
jak mógł wyglądać napastnik. 
To 35-40 latek, mający prawdo-
podobnie 180 cm wzrostu, nie-
mający owłosienia na głowie, ale 
z wyraźnie zapuszczoną brodą. 
Wiadomo, że mężczyzna w trak-
cie ataku na małoletniego nie 
był sam na skateparku. Jak udało 
się już ustalić, towarzyszyła mu 
ok. 3-letnia dziewczynka i dwie 
dorosłe kobiety. Poszukiwania 
napastnika, który pobił dziec-
ko, rozpoczęła nowogardzka po-
licja, która wydała w tej sprawie 
komunikat (patrz poniżej). Wy-
daje się, że ustalenie sprawcy nie 
będzie trudne.

Matka chłopca zapowiada, że 
nie spocznie dopóki nie odnaj-
dzie mężczyzny, który pobił jej 
syna. 

-Nie wyobrażam sobie, jakim 
trzeba być człowiekiem, aby po-
bić bezbronne dziecko. Nie od-
puszczę dopóki nie znajdziemy 
tego mężczyzny i nie zostanie on 
ukarany za swoje czyny – mówi 
kobieta. 

Przy okazji tego zdarzenia po-
wraca temat braku monitoringu 
przy skateparku. O montaż ka-
mer, zaraz po otwarciu obiek-
tu, upominali się radni jeszcze 
tamtej kadencji, a także miesz-
kańcy miasta – głównie rodzi-
ce uczęszczających na skatepark 
dzieci i młodzieży. O potrzebie 
zamontowania kamer, jak rów-
nież odpowiedniego oświetle-
nia obiektu, pisaliśmy również 
na łamach DN, niestety władze 
miasta sygnały te zignorowały. 
Monitoring nie powstał, a nad 
jeziorem nadal jest niebezpiecz-
nie, i to jak się okazuje nie tylko 
po zmroku. 

Marcin Simiński

Skatepark nadal bez monitoringu

Skandal: Urząd zaproponował 
mistrzyni jałmużnę

Wycenili złoto na... 300 zł 
Co Pani potrzebuje może jakieś AGD albo RTV, co Pani by po-
trzebował z tego, coś w kwocie do 300 zł? - w takim tonie zwró-
cił się do Ewy Durskiej, zdobywczyni złotego medalu w 
pchnięciu kulą na paraolimpiadzie w Rio, jeden z miej-
skich urzędników nowogardzkiego magistratu. Oburzona 
mistrzyni odpisała: To kpina.

 Upokarzającą propozycję wysłał 
do p. Ewy Durskiej, Szymon Pilip-
czuk z Wydziału Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy, Kultury i Sportu. 
Urzędnik miejski nie dość, że zwró-
ca się do mistrzyni paraolimpijskiej 
w takiej sprawie za pośrednictwem 
Facebooka, to proponuje jej oficjal-
nie od gminy prezent za zdobycie 
medalu, do kwoty... 300 zł. 

„Kupilibyśmy od gminy jakiś pre-
zent sprzęt, co Pani potrzebuje może 
jakieś agd albo rtv, co Pani by po-
trzebowała coś w kwocie do 300 zł? 
Wie Pani co ja zapytam jeszcze co i 
jak można zrobić, ale z reguły gmi-
na musi rozliczać faktury za zaku-
py, bo nie ma możliwości wypła-
ty tak do ręki w tym wypadku, ale 
zapytam jeszcze w księgowości i się 
odezwę- to pełna treść wiadomości, 
jaką E. Durska otrzymała od miej-
skiego urzędnika. 

Zbulwersowana propozycją pra-
cownika ratusza mistrzyni odpisa-
ła krótko: to kpina. Od tego czasu 
urzędnik już więcej się nie odezwał. 

Treść wiadomości od urzędni-
ka oburzyła również najbliższych 
przyjaciół  Ewy Durskiej. Ich zda-
niem gmina powinna się wstydzić 
za takie propozycje. 

-Ewa nie  kryła swojego żalu, że w 
taki sposób ktoś ją potraktował. 300 

zł...za złoty medal? Gmina powinna 
się wstydzić.  Co za to można kupić, 
coś z komisu? Pomijam już fakt, w 
jakim stylu to jest napisane. Znam 
się z Ewą od lat, ona jest wrażliwa 
i wiem, że to musiało ją zaboleć. 
Jest mi bardzo przykro, że takie coś 
ją spotyka, zwłaszcza, że  naprawdę 
niewielu wie ile ona wkłada  wysił-
ku w ten sport, promuje nasze mia-
sto,  a tu zamiast jakiejś nagrody  
jałmużna - mówi p. Anna, bliska 
przyjaciółka E. Durskiej. 

Ewa Durska to trzykrotna złota 
medalistka paraolimpijska. Pierw-
szy raz stanęła na najwyższym po-
dium w Sydney, w roku 2000. Ko-
lejne złoto zdobyła w Londynie 
(2012). Swój wyczyn powtórzyła 10 
września w Rio de Janeiro, dodat-
kowo pobijając ustanowiony przez 
siebie rekord świata. 

Za pierwszy zdobyty złoty krą-
żek w 2000 roku, E. Durska decyzją 
władz miasta, na czele których stał 
wówczas Kazimierz Ziemba, otrzy-
mała mieszkanie komunalne oraz 
10 tys. zł w gotówce. 

Obecnie otrzymuje od gmi-
ny stypendium sportowe, które co 
miesiąc wynosi 280 zł. 

Ewa Durska ma 39 lat. Na co 
dzień trenuje w goleniowskim UKS 
Barnim.  W Nowogardzie nigdy nie 
doczekała się budowy chociaż koła 
do ćwiczeń. 

Nieoficjalnie wiadomo, że E. 
Durska po raz ostatni w karie-
rze startowała na paraolimpiadzie. 
Zawodnicza zamierza przejść na 
sportową „emeryturę”.  Jak poda-
ła wraca do Nowogardu  21 wrze-
śnia. Na lotnisku w Goleniowie bę-
dzie po godzinie 20.    

Marcin Simiński
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Kto i dlaczego zniszczył artystyczną instalację?

W jakim celu kłamie nowogardzka policja? 
W sobotę, 17 września, przez kilka godzin na budynku nowogardzkiego byłego hotelu, przy placu Wolności, zawisł baner z treścią nawiązującą do przy-
padającej tego dnia rocznicy radzieckiej napaści na Polskę w 1939 roku.

 Chcieliśmy uwypuklić co w isto-
cie przypomina nam ta rocznica – 
mówi DN  przedstawiciel organi-
zatorów akcji – ze względu zaś na 
sąsiedztwo pomnika, na którym 
nadal stoi postać żołnierza okupa-
cyjnej Armii Czerwonej oraz swo-
istego kontekstu społecznego typo-
wego dla Nowogardu, zrobiliśmy 
to w formie małego artystyczne-
go happeningu zawierającego ele-
menty socjologicznej prowokacji. 
Prowokacja nam się udała, po-
nieważ na oczywistą historycznie 
treść na banerze zareagowali hi-
sterycznie ci, których zamierzali-
śmy sprowokować do publicznego 
ujawnienia swoich preferencji czy-
li rusofilstwa rodem z PRL. Baner 
widoczny na naszym zdjęciu za-
wierał napis:

Baner wisiał w sobotę od wcze-
sno- rannych godzin do około po-
łudnia, gdy został zdjęty przez... 
no właśnie nie bardzo wiadomo 
przez kogo? Według naszej wie-
dzy w sprawie,  od rana próbo-

wał interweniować „poruszony 
treścią” wiceburmistrz K. Kolib-
ski.  Wydawało się jednak, że nie 
mógł on zdjąć baneru osobiście 
(co by zapewne gorliwie uczy-
nił, gdyby baner wisiał na obiek-
cie gminnym). Jak się okazuje, 
w tym temacie natychmiast  za-
reagowała także zawsze „czuj-
na na komuszą krzywdę” Poli-
cja nowogardzka. Już podczas 
naszego badania sprawy, w po-
niedziałek rano, otrzymaliśmy 
z Policji mail o treści:  policjan-
ci z Nowogardu zostali powia-
domieni przez dozorczynie bu-
dynku należącego do Starostwa 
o nielegalnym zawieszeniu ba-
nera. W tej sprawie prowadzone 
jest postępowanie wyjaśniające z 
art. 63a§1 kw. -”Kto umieszcza w 
miejscu publicznym do tego nie-
przeznaczonym ogłoszenie, pla-
kat, afisz, apel, ulotkę, napis lub 
rysunek albo wystawia je na wi-
dok publiczny w innym miej-
scu bez zgody zarządzającego 
tym miejscem ... „- pisze st.asp. 
J. Filipczuk. Wyglądało więc na 
to, że zbrodniarze z Armii Czer-
wonej, której wodzem naczel-
nym był towarzysz Stalin do dzi-
siaj cieszą się wielką estymą nie 
tylko dozorczyni z byłego hote-
lu i jej przełożonych ze starostwa 
(sprawdzaliśmy w tym miejscu 
nadal-do jakiego stopnia prze-
łożeństwa), ale i lokalnych orga-
nów ścigania. Nie ma bowiem 
wątpliwości, że nie o „legalność” 
zawieszenia banera tu chodzi, ale 
o zawartą na nim treść- legalność 
jest tylko pretekstem aby móc 
prowadzić postępowanie. War-
to tutaj też dla pełnego kontek-
stu sprawy przypomnieć, że so-
wieccy mordercy wojenni unik-
nęli międzynarodowej odpowie-
dzialności prawnej mimo, iż wie-
lu prawników i historyków do 
dzisiaj uważa, że powinni tak-
że zostać oskarżeni (chociażby 
za Katyń) w procesie podobnym 

do Norymberskiego. Ale takie te-
maty to „kosmos” dla średniego 
nowogardzkiego ciemnego ko-
mucha i jego ochroniarzy. 

                                                               Red. 
Z ostatniej chwili (ciąg dalszy)
Jak się okazuje, w kolejnych go-

dzinach naszych wyjaśnień spra-
wa nabierała z czasem „rumień-
ców”. W poniedziałek kontakto-
waliśmy się bowiem z rana tak-
że ze starostą Tomaszem Kulini-
czem  (w sobotę był on w Warsza-
wie) próbując ustalić, kto i dla-
czego wydał wspomnianej przez 
aspirant Filipczuk dozorczyni, 
polecenie zgłoszenia sprawy na 
Policję i skąd owa dozorczyni 
wiedziała, że baner wisi tam nie-
legalnie,  a także, czy dozorczyni 
posiada upoważnienie do wystę-
powania w imieniu starostwa do 
organów ścigania o czym świad-

czyłoby podjęcie przez te orga-
ny postępowania wyjaśniającego 
w sprawie, która może być pod-
jęta tylko na wniosek właściciela 
obiektu czyli Starostwa. Starosta 
mógł z nami rozmawiać dopie-
ro około godziny 15, i wtedy oka-
zało się, że tzw. dozorczyni  sta-
rostwa… nie istnieje ! -  nie za-
trudniamy tam żadnej dozorczy-
ni - mówi starosta - nasi dozorcy 
to mężczyźni, ale w soboty to oni 
nie pracują jest  wtedy tylko firma 
ochroniarska, ale ich pracownicy 
żadnego banneru ani nie zdej-
mowali ani go nawet nie widzie-
li. Nikt też ze starostwa nie wy-
dawał żadnych poleceń do zdję-
cia tego banneru ani nie zgłaszał 
wniosku na Policję do prowadze-
nia postępowania w sprawie le-
galności jego zawieszenia. Tak 

samo jak nie wiem, kto powiesił 
ten baner tak, i nie wiem kto go 
zdjął - mówi starosta. Z zestawie-
nia faktów wygląda więc niezbi-
cie, że nowogardzka Policja okła-
muje nawet swoich przełożonych 
w komendzie powiatowej poda-
jąc fałszywe informacje (powta-
rzane potem nieświadomie przez 
rzeczniczkę KPP) i podejmu-
jąc, w istocie w obronie „czci ko-
muchów i wojennych zbrodnia-
rzy radzieckich” działania wy-
mierzone w rzetelnych głosicie-
li prawdy historycznej. Tutaj, na 
dodatek, działania nie zlecone 
przez jedynego uprawnionego 
czyli właściciela obiektu. To już 
nie pierwszy przypadek posu-
wania się do oszustwa lokalnych 
„stróżów prawa” w imię osłania-
nia łamiących to prawo gmin-
nych włodarzy. Przypomnę cho-

ciażby zamiecione przez Policję, 
pod przysłowiowy „dywan”, spra-
wy nie wywieszenia flag przez 
zobowiązanego do tego pod karą 
grzywny burmistrza Nowogardu 
w dniu Państwowego Święta Żoł-
nierzy Wyklętych, czy narażenia 
przez burmistrza Nowogardu na 
niebezpieczeństwo i uczestni-
ków uroczystości (w tym dzie-
ci) przez kierowanie przez niego 
pojazdem, do którego prowadze-
nia nie posiadał uprawnień (wóz 
strażacki). Czy tym razem będzie 
tak samo i komendant powiato-
wy w imię solidarności policyj-
nej „przełknie” wprowadzanie go 
w błąd przez podwładnych z No-
wogardu?  Zobaczymy -  pewne 
jest natomiast to, że komendant 
już wie kto i dlaczego wprowadził 
w tej sprawie w błąd jego rzecz-

niczkę (tym samym również Jego 
samego). Świadczy o tym stano-
wisko jakie ostatecznie nadesłała 
już pod koniec tego emocjonują-
cego dnia i po naszych interwen-
cjach u Starosty (ten interwenio-
wał u komendanta powiatowego) 
pani st.asp. J. Filipczuk: 

Witam, chciałam sprostować 
informacje o banerze. Powia-
domiła nas pracownica Urzędu 
Miejskiego na polecenie wice- 
burmistrza Nowogardu. Prze-
praszam za zamieszanie. Pozdra-
wiam i życzę spokojnego popo-
łudnia.  Filipczuk Julita

Sprawę oszukiwania i wpro-
wadzenia w błąd organów ści-
gania będziemy monitorować. 
Nadal nie wiemy jednak, kto 
fizycznie dokonał nielegalne-
go zdjęcia baneru wiszącego w 
sobotę na obiekcie starostwa? 

Czyżby dokonał tego zgłasza-
jący fakt, czyli (według osta-
tecznego komunikatu Policji) 
pracownica urzędu  miejskie-
go działająca na polecenie wi-
ceburmistrza Kolibskiego?  A 
może dokonał tego osobiście 
interweniujący wiceburmistrz 
z pomocą posterunkowego 
nowogardzkiego komisariatu?  
Mamy nadzieję, że policja pań-
stwowa tym razem ustali – kto 
dokonał zniszczenia artystycz-
nej instalacji (patrz zdjęcie) za-
montowanej w sobotę na bu-
dynku starostwa przez przed-
stawicieli wolnego narodu po-
siadającego swój honor i god-
ność. Nie tylko ustali, ale i sto-
sownie ukarze!

sm

Instalacja artystyczna zawisła na ścianie byłego hotelu

Treść baneru ukradzionego przez nieznanego jak dotąd sprawcę

Zgromadzeni 17.09. przed 
pomnikiem Sołdata

 Dziękujemy 
 Armii Czerwonej !
- za wyzwolenie nas 17 wrze-

śnia 1939 roku z sanacyjnego 
reżimu 

- za wymordowanie w Katy-
niu na Łubiance itd. naszych 
konkurentów do władzy 

- za wywiezienie na Syberię 
reakcyjnego czynnika społecz-
nego 

- za zgwałcenie w latach 1944-
45 tysięcy polskich dziewcząt, 
matek, babć, w ramach słusznej 
nagrody dla zwyciężców 

- za lata ochraniania i wspo-
magania nas w walce z kułaka-
mi inteligencją i każdym wro-
gim władzy socjalistycznej ele-
mentem. 

Wdzięczni do grobowej deski - 
Komuchy z Nowogardu
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Konsultacje i zarazem protest w Wierzbięcinie

Czy są za, czy przeciw fermie norek?
Takie pytanie nasuwa się po ostatnich wydarzeniach związanych z planowaną budową fermy norek w Wierzbięcinie, o której już informowaliśmy przed 
dwoma tygodniami. Z wyników konsultacji społecznych w sprawie inwestycji, jakie we wsi przeprowadził inwestor wynika, że 75% pytanych mieszkań-
ców ją popiera. Jednak prawie 160 osób, podpisało się pod protestem przeciwko budowie zakładu, jaki w tym samym czasie zainicjowały dwie członkinie 
rady sołeckiej w Wierzbięcinie. Niewykluczone nawet, że wśród nich są te same osoby, które wcześniej inwestycję poparły.

Przypomnijmy, że 3 września 
odbyło się w Wierzbięcinie spo-
tkanie informacyjne zorganizo-
wane przez Zbigniewa Piątaka, 
który chce wybudować w okoli-
cy wsi dużą fermę norek. Podczas 
zebrania inwestor przedstawił 
swoje plany, a także zaoferował 
wsi wsparcie, jakie może prze-
kazać na zasadzie sponsoringu. 
Wówczas też biznesmen zapowie-
dział, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta przeprowadzi we wsi kon-
sultacje i wtedy mieszkańcy będą 
mogli wypowiedzieć się, czy chcą 
u siebie fermy norek, czy nie. 

Zgodnie z zapowiedzią konsul-
tacje zorganizowano. Odbyły się 
one w dniu 11-17 września. 

Przeprowadziliśmy ankietę 
wśród 170 osób, które udało nam 
się zastać w domu. 75% odpowie-
działo, że popiera inwestycję. Po-
zostałe odpowiedziały, że „nie”- 
informuje Z. Piątak, proszony 
przez DN o podanie oficjalnych 
wyników przeprowadzonych we 
wsi konsultacji.

Ponieważ ankieterom nie uda-
ło się zastać w domach wszyst-
kich mieszkańców, jeszcze w mi-
nioną sobotę zorganizowano dy-
żur. W jego trakcie Ci, którzy nie 
mieli okazji wypowiedzieć się na 
temat inwestycji, mogli to zrobić. 
- Przyszło kilkanaście osób. Tłu-
mów nie było- dodaje Z. Piątak. 

Jednak zdaniem dwóch pań 

z rady sołeckiej wsi Wierzbię-
cin (Agnieszka Nowacka i Piasz-
czyk Adriana), zebrane przez in-
westora wypowiedzi ankietowa-
nych, wcale nie muszą odzwier-
ciedlać prawdziwego stosunku 
większości mieszkańców wsi do 
planowanej inwestycji – zwłasz-
cza, jeśli chodzi o ilość przeciw-
ników budowy fermy. Postano-
wiły, więc wziąć sprawy w swoje 
ręce i wspólnie z kilkoma miesz-
kańcami zebrać podpisy tylko od 
tych, którzy sprzeciwiają się bu-
dowie zakładu. Zebrano 157 pod-
pisów, które wczoraj zostały zło-
żone w Ratuszu. Do listy z podpi-
sami dołączono dwa pisma: jedno 
do burmistrza, w którym podpi-
sani mieszkańcy nie zgadzają się 
na budowę fermy, bojąc się ich 
zdaniem negatywnego oddziały-
wania, jaki zakład będzie miał na 
ich zdrowie i otoczenie, a drugie 
do radnych, by ci przyjęli uchwa-
łę w sprawie przeprowadzenia we 
wsi „wiarygodnych konsultacji”. 

Pozostaje pytanie, czy Wierz-
bięcin jest w takim razie za bu-
dową fermy norek, czy nie jest?  
Może rzeczywiście najlepszym 
rozwiązaniem byłoby, aby to gmi-
na zapytała o to wieś, a rada usta-
liła konkretną procedurę przebie-
gu konsultacji ( o których mowa 
w odpowiedniej uchwale RM) i 
wzór ankiet, jakie mieliby uzu-
pełnić mieszkańcy? Wszak zebra-

ne przez prywatną osobę opinie, 
nie muszą być wiążące dla miej-
skich urzędników, a także mogą  
wzbudzać pewne wątpliwości u 
samych mieszkańców. Pomija-
jąc już fakt, że krążą informacje, 
iż mogło dojść do sytuacji, w któ-
rej te same osoby popierając bu-
dowę w trakcie konsultacji pro-
wadzonych przez inwestora, póź-
niej mogły podpisać się pod pro-
testem sprzeciwiając się jego po-
wstaniu. Tak czy siak konsultacje 

aby miały moc prawną  to powin-
ny być organizowane (bądź zleco-
ne) nie tylko zgodnie z zasadami 
wiarygodności ale jeszcze przez 
uprawnione do tego  organy czyli 
instytucje publiczną. 

Przypomnijmy, że w Wierzbię-
cinie ma stanąć nieco większa fer-
ma norek jak ta w Maszkowie, 
która również należy do Gospo-
darstwa Rolnego Visonex, pro-
wadzonego przez Zbigniewa Pią-
taka. 

Zakład ma mieć obsadę kilku-
set tysięcy zwierząt i ma być poło-
żony ok. 1800 metrów od najbliż-
szych zabudowań. Inwestor zapo-
wiada, że w zakładzie pracę znaj-
dzie ok. 80 osób zatrudnionych 
na umowy długoterminowe, plus 
ok. 50 pracowników sezonowych. 

Jaki będzie los tej inwestycji? 
O tym będziemy informować na 
bieżąco. 

MS

Protestujący przeciw budowie fermy norek obawiają się, że wjeżdżajacych do wsi będzie witał nie tylko znak z nazwą miejsco-
wości, ale także przykry zapach

Posiedzenie Zarządu PSD w świetlicy im. Jana Pawła

Biuro wojewódzkie przeniosą do Nowogardu 
W minioną sobotę, 17 września, w Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II przy Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Diabetyków. Podczas zebrania podjęto decyzję o przeniesieniu biura zarządu PSD ze Szczeci-
na do Nowogardu. 

To pierwszy taki zjazd pre-
zesów i delegatów poszcze-
gólnych kół PSD w naszym 
regionie, jaki odbył się w 
Nowogardzie. Nasze mia-
sto wybrano nieprzypadko-
wo. Otóż jak już informowa-
liśmy, przed kilkoma tygo-
dniami prezesem „cukrzy-
ków” w województwie został 
Eugeniusz Tworek- szef koła 
nowogardzkiego i powiato-
wego koła PSD. 

Podczas posiedzenia omó-
wiono kilka tematów. Więk-
szość z nich dotyczyła spraw 
wewnętrznych PSD, jak cho-
ciażby sytuacji finansowej za-

rządu województwa, czy też 
udziału w ważnych uroczy-
stościach. 

Najważniejsza z pozycji No-
wogardu decyzja, jaką podję-
to podczas sobotniego po-
siedzenia była uchwała doty-
cząca przeniesienia siedziby 
Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego PSD ze 
Szczecina do Nowogardu. Na 
razie jeszcze nie wiadomo, 
gdzie dokładnie będzie biu-
ro zarządu. Propozycje loka-
lowe złożył zarówno powiat, 
jak i gmina.  

MS
Prezes PSD w Zachodniopomorskim Eugeniusz Tworek wita przybyłych do Nowogardu gości
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Radni zabezpieczyli środki 

Utwardzono wreszcie drogę 
 do Olszycy  
Dwa lata temu interweniowaliśmy po raz pierwszy w sprawie stanu drogi do Olszycy.   W 
tegorocznym budżecie radni zabezpieczyli środki na ten cel.  W środę, 14 września, prze-
kazano utwardzony tłuczniem 750 metrowy odcinek tej drogi.

Po raz pierwszy w sprawie 
stanu drogi do Olszycy pisali-
śmy w DN 10. 10. 2014 roku. 
Oto fragmenty tamtego tekstu: 
Zwracam się z uprzejmą proś-
bą o opublikowanie tego e-ma-
ila, gdyż droga dojazdowa z Ol-
szycy do Dąbrowy Nowogardz-
kiej jest tak dziurawa, że nie 
da się nią jeździć - pisał w ma-
ilu nasz Czytelnik. Ta droga jest 
tak dziurawa, że nie da się na-
wet przejechać rowerem. Mam 
siostrę po wypadku i wiem, że w 
razie potrzeby problem z dojaz-
dem będzie miała karetka. Pro-
szę o poruszenie tego tematu w 
piątkowym dzienniku.

Zapytany przez nas sołtys 
wsi Zbigniew Florkowski po-

wiedział wówczas m.in.: Droga 
Dąbrowa Nowogardzka–Olszyca 
jest drogą gminną. Droga ta 
stanowi drogę dojazdową na 
pola, jak i do lasów... w sprawie 
jakiejkolwiek drogi sołtys może 
tylko wystąpić z wnioskiem do 
burmistrza o remont. Więc jedy-
ne, co mogę zrobić, to po raz ko-
lejny w dniu jutrzejszym napisać 
wniosek do burmistrza o remont 
tej drogi – kończył sołtys. Jak 
zapowiedział tak też wówczas 
uczynił.   

Kolejny tekst w sprawie nie-
remontowanej drogi do Olszycy 
ukazał się w DN 3 marca 2015 
roku. Oto jego fragmenty; -„ Pi-
sałem już wcześniej do państwa 
w sprawie naszej drogi, ale dalej 
nie widać rezultatów w tej spra-
wie. Nic się nie zmieniło, wybory 
były, obiecali złote góry, ale no-
wogardzcy urzędnicy słowa nie 
dotrzymali, pchali się tylko do 
stołków. A droga, jaka była, taka 
jest dalej. Ta droga jest tak dziu-
rawa, że nie da się nawet rowe-
rem przez nią przejechać...  Pro-
szę o skontaktowanie się w na-
szej sprawie z burmistrzem. Pro-
szę też poruszyć ten temat we 
wtorkowym wydaniu dziennika 
– pisał nasz Czytelnik.  W dal-
szej części tamtego tekstu infor-
mowaliśmy: Na prośbę nasze-
go Czytelnika skierujemy w tej 
sprawie pytania do burmistrza 

Roberta Czapli, wierzymy, że 
ten będzie chciał wyjaśnić miesz-
kańcom naszej gminy, dlaczego 
nic z tą drogą jeszcze nie zrobio-
no. Tym bardziej, że sołtys, jesz-
cze w październiku obiecał, że 
napisze wniosek w tej sprawie 
do UM. My już dziś o komen-
tarz poprosiliśmy sołtysa Dąbro-
wy Nowogardzkiej Zbigniewa 
Florkowskiego, który niestety nie 
zdążył odpowiedzieć nam na za-
dane pytania. W związku z tym, 
gdy tylko otrzymamy odpowie-
dzi od sołtysa oraz burmistrza, 
opublikujemy je na łamach DN, 
aby mieszkańcy borykający się z 
codziennym trudem korzystania 
z tej drogi, mogli poznać stano-
wisko również magistratu. Wie-
rzymy, że odpowiedzi w tej spra-
wie nadejdą niebawem. 

Po wielu powyższych zabie-
gach droga do Olszycy zosta-
ła wreszcie wyremontowana w 
ostatnich tygodniach i we wrze-
śniu oddana do użytku.  Gra-
tulujemy konsekwencji zarów-
no mieszkańcom Olszycy, jak i 
sołtysowi Zb. Florkowskiemu w 
zabiegach, aby Gmina w koń-
cu wypełniła swój obowiązek 
utrzymania własnej drogi w sta-
nie zdatnym do użytku.  Koszt 
remontu 110 tys. złotych zabez-
pieczony został w budżecie tego 
roku przez Radę Miejską. 

red

Stan drogi do Olszycy przed remontem

Tak to wygląda po remoncie

Widoczne na zdję-
ciu klucze z breloczkiem 
znaleziono przy ul. Że-
romskiego (przejście 
dla pieszych w kierunku 
os. Gryfitów), w minio-
ny piątek, 16 września. 
Właściciela zguby pro-
simy o odebranie kluczy 
w redakcji DN, przy ul. 
Boh. Warszawy 7 a. 

Znaleziono klucze

Nowy dyrektor nie ma łatwo…

Trudny początek 
roku w „Rolniczaku”
W chaosie rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, zwanym potocznie 
„Rolniczakiem”. Szkoła borykała się z brakiem planu lek-
cji, a z funkcji zrezygnowało dwóch wicedyrektorów szko-
ły. Kilku innych nauczycieli poszło na roczne urlopy zdro-
wotne, a kolejni donoszą zwolnienia od lekarzy. 

Nowy dyrektor ZSP, Jarosław 
Chudyk, który przejął kierowa-
nie szkołą z dniem 1 września, 
z pewnością nie ma łatwego po-
czątku kadencji. Już w trakcie 
apelu, na rozpoczęcie roku szkol-
nego, mówił nam, że poprzedni 
dyrektor szkoły nie przekazał mu 
niezbędnej dokumentacji. Cho-
dzi tu przede wszystkim o tzw. 
siatkę godzinową - podstawowy 
dokument organizacyjny w pla-
cówkach oświatowych. 

-Szkoła została mi przekazana 
bez jakichkolwiek wartościowych 
dokumentów. W tej chwili sytu-
acja jest opanowana. Mamy plan 
zajęć, szkoła funkcjonuje, ucznio-
wie są na zajęciach – mówi Jaro-
sław Chudyk. 

Brak planu pracy to nie jedy-
ny problem, z jakim musiał się 
zmierzyć 1 września nowy dy-
rektor ZSP. Zaraz po rozpoczęciu 
szkoły, ze swoich funkcji zrezy-
gnowało dwóch wicedyrektorów 
szkoły oraz kierownicy warszta-

tów i internatu. Poza tym, kilku 
nauczycieli wybrało się na roczne 
urlopy zdrowotne, a koleni wciąż 
donoszą zwolnienia lekarskie. 

-Po kilka osób w ciągu dnia po-
trafi zgłaszać mi zwolnienia le-
karskie. Dzisiaj okazało się, że 
nie mam dwóch polonistek. Mu-
siałem ściągać nauczyciela spo-
za gminy Nowogard. Chcę jed-
nak podkreślić, że większość ka-
dry pracuje wzorowo - przyznaje 
J. Chudyk. 

Procedura powołania nowych 
wicedyrektorów trwa. Kandyda-
tury zostały zgłoszone do zaopi-
niowania przez organ prowadzą-
cy, którym dla ZSP jest Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie.  

Przypomnijmy, że Jarosław 
Chudyk został wyłoniony na no-
wego dyrektora „Rolniczaka” w 
drodze konkursu, jaki odbył się 
27 czerwca. Wcześniej, przez 25 
lat, funkcję tę pełnił Stanisław 
Sitkowski.

Marcin Simiński
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Zbierają podpisy pod wnioskiem  

Sybiracy chcą swojego ronda
Jak już informowaliśmy, Zarząd jednego z dwóch nowogardzkich organizacji Sybiraków złożył do Gminy propozycję na-
zwania, budowanego obecnie w Nowogardzie ronda, Rondem Sybiraków. W tych dniach związek zbiera podpisy pod odpo-
wiednią petycją do Rady Miejskiej.  To radni, bowiem decydują w drodze uchwały o nazewnictwie miejskich ulic i placów. 

W uzasadnieniu wniosku Za-
rząd Sybiraków pisze m. in. 

„Sybir” nie jest pojęciem geo-
graficznym, ale symbolem repre-
sji caratu, a później Stalina i jego 
pogrobowców wobec Polski i Po-
laków. Właśnie, dlatego więzie-
nia, obozy, zsyłki na całym tery-
torium ZSRR i polskie cierpienia 
z tym związane nazywamy «Sy-
birem», a ofiary tego «Sybiru»- 
SYBIRAKAMI.

Po zakończonej wojnie rozpo-
częło się zaludnianie miasta No-

wogard. Już w 1945 roku tere-
ny te były zasiedlane przez lud-
ność wywiezioną na przymuso-
we roboty do Niemiec, byłych Po-
wstańców Warszawskich i innych 
poszkodowanych w wyniku dzia-
łań wojennych. Największy na-
pływ ludności w 1946 r. stano-
wili Sybiracy. To transporty ze-
słańców były kierowane na Zie-
mie Odzyskane przez Urząd Re-
patriacyjny. Osiedleńcy zajęli 
się administracją, zagospodaro-
wywaniem zrujnowanego mia-

sta, uprawą ziemi, szkolnictwem 
opieką zdrowotną.

To oni po latach głodu, niewol-
niczej pracy i poniewierki two-
rzyli zręby kultury i Polskości 
tego terenu. Przez 50 lat nie wol-
no im było opowiadać o swoich 
zesłańczych losach i to było do-
datkową traumą. Nadanie ron-
du imienia SYBIRAKÓW- bę-
dzie uhonorowaniem wszystkich 
poszkodowanych, ich zasług dla 
Nowogardu i okolicy. Jednocze-
śnie dla młodzieży, będzie pa-
triotyczną lekcją do zapamięta-
nia dziejów mieszkańców nasze-
go miasta.

Serdecznie prosimy o pozytyw-
ne rozpatrzenie naszej propozy-
cji.

 W ubiegłą niedzielę podpi-
sy pod wnioskiem organizacji 
Sybiraków zbierane były także 
w kościele pw.  Wniebowzięcia 
NMP.  Po każdej Mszy Świętej, 
p. Franciszka Kobylińska osobi-
ście udostępniała chętnym para-
fianom listy do podpisu z popar-

ciem wniosku o nadanie nazwy 
nowemu rondu Ronda Sybira-
ków.  Czy nowogardzianie chęt-
nie podpisują tę petycję? – Pyta-
my p. przewodniczącą. 

Spotykamy się z bardzo życz-
liwym przyjęciem naszej propo-
zycji- mówi p. Franciszka Koby-
lińska- mamy już dzisiaj kilkaset 
podpisów poparcia dla nadania 
nazwy Ronda Sybiraków.  W naj-
bliższą niedzielę będziemy też 
zbierać podpisy w drugiej nowo-
gardzkiej parafii pw. Rafała Ka-
linowskiego.  Chciałam dodatko-
wo zauważyć, że samo położenie 
ronda stanowi dodatkowe wręcz 
symboliczne uzasadnienie na-
szej propozycji.  Rondo znajduje 
się, bowiem u zbiegu dróg prowa-
dzących ze Stargardu i z Łobza, 
a to właśnie z tych miejscowości 
dowożono duże grupy osadników 
- zesłańców z zatrzymujących się 
tam transportów repatriacyjnych 
- kończy przewodnicząca. 
                                                                                                                                                      

       Red.

Nowogardzianin dla Polaków ze Wschodu 

Zaczynamy pilotażowo… 
W dniach 07.08.2016 – 27.08.2016., w Domu Polonii w Pułtusku został przeprowadzony „Kurs języka polskiego z preorientacją zawodową” dla grupy 17 
osób z Kazachstanu i Uzbekistanu w ramach projektu „Przygotowania do repatriacji” ze środków Kancelarii Senatu RP.  Realizatorem kursu jest Instytut 
Kształcenia Ustawicznego Wspólnoty Polskiej, którym kieruje mieszkaniec naszego miasta Artur Gałęski 

Kurs jest swoistym treningiem 
przed wdrożeniem dużej akcji 
repatriacyjnej planowanej przez 
polski rząd – mówi nam Ar-
tur Gałęski - Pełnomocnik rzą-
du, p. Anna Maria Anders (córka 
gen Andersa- dop. red.) postawi-
ła sobie za cel umożliwić powrót 
do Ojczyzny wszystkim Polakom 
ze Wschodu, którzy wyrażą taką 
wolę.  

W ramach obecnego kursu od-
były się 54 godziny zajęć z języ-
ka polskiego z elementami histo-
rii i kultury oraz 26 godzin zajęć 
dotyczących preorientacji zawo-
dowej.  Zajęcia rozpoczęły się od 
analizy stopnia znajomości języka 
polskiego uczestników, przepro-
wadzonej w formie testu pisem-
nego i rozmowy ustnej. W trak-
cie kursu najważniejszym celem 
było wyrobienie w uczestnikach 
otwartości i zdolności płynnej ko-
munikacji w podstawowych sytu-
acjach życia codziennego, która 
niezbędna będzie w perspektywie 
dalszych działań repatriacyjnych. 
Spotkania z uczestnikami odby-

wały się w formie zajęć teoretycz-
nych i praktycznych, skupiają-
cych się na zagadnieniach z gra-
matyki języka polskiego, w for-
mie konwersatoriów, na których 
utrwalana była nabywana wiedza 
teoretyczna, kursowi towarzyszy-
ły także liczne spotkania i wyjścia 
tj. zwiedzanie Muzeum Regional-
nego w Pułtusku, gdzie odbyła się 
lekcja muzealna przeprowadzo-
na przez pracowników instytucji.  
Podczas zajęć terenowych uczest-
nicy mogli w praktyce wykorzy-
stać swoje umiejętności języko-
we i poszerzać słownictwo, a tak-
że zetknąć się z różnymi sposo-
bami komunikowania się w języ-
ku polskim. Zajęcia prowadzone 
były przez specjalistów z Instytu-
tu Kształcenia Ustawicznego Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
w oparciu o autorski program, z 
użyciem rozmaitych metod ak-
tywizacji, takich jak metoda ho-
listyczna, metoda Callana i Ber-
litza, pracy indywidualnej oraz w 
grupie, przy wykorzystaniu roz-
maitych środków audiowizual-

nych. Podczas zajęć dotyczących 
preorientacji zawodowej uczest-
nicy zapoznali się z funkcjono-
waniem systemu edukacji w Pol-
sce, jak również skupiono się na 
przedstawieniu podstawowych 
założeń dotyczących prawa i ryn-
ku pracy w naszym kraju. Tema-
tyka zajęć skupiona była również 
wokół konstrukcji dokumentów 
takich jak cv i list motywacyjny, 
uczestnicy poznali strategie pre-
zentacji własnych osiągnięć i kre-
owania wizerunku w czasie symu-
lacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej. 

W czasie trwania kursu odby-
ły się liczne wizyty studyjne, wy-
kłady oraz spotkania z przedsta-
wicielami administracji publicz-
nej, przedstawicielami Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, z 
marszałkiem Senatu RP - Stani-
sławem Karczewskim, Prezesem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Longinem Komołowskim, z 
przewodniczącym Stałego Komi-
tetu Rady Ministrów, ministrem 
- Henrykiem Kowalczykiem. Wy-
kład o założeniach oraz podsta-

wach funkcjonowania polskiego 
systemu edukacji poprowadziła 
Ewa Konikowska-Kruk - specja-
lista ds oświaty, wykładowca pra-
wa oświatowego. Wykład o funk-
cjonowaniu systemu prawnego 
w Polsce poprowadził mecenas 
Aleksander Bolko - doradca se-
natorów RP. Odbyło się także spo-
tkanie z byłym ambasadorem Pol-
ski w Uzbekistanie, panem Maria-
nem Przeździeckim. Uczestnicy 
kursu mogli porozmawiać także 
z przedstawicielami Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pułtusku oraz dy-
rektorem Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Piotra Skargi w Puł-
tusku, panią Beatą Czerniakow-
ską-Koc. Na wszelkie pytania do-
tyczące życia lokalnej społeczno-
ści podczas jednej z wizyt odpo-
wiadał chętnie pan Michał Kisiel 
- przedstawiciel samorządu lokal-
nego Pułtuska i jednocześnie dyr. 
Domu Polonii w Pułtusku.

Zajęcia kursowe zakończyły 
się egzaminem w formie pisem-
nej, po którym rozdane zosta-
ły zaświadczenia o uczestnictwie 

w zajęciach. Kurs przeprowadzi-
li specjaliści z Instytutu Kształce-
nia Ustawicznego Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Warszawie.  

Podczas całego swojego poby-
tu uczestnicy programu mogli nie 
tylko rozwinąć i udoskonalić zna-
jomość języka, ale także poznać 
historię oraz najcenniejsze dzie-
dzictwo kulturowe Polski, zarów-
no lokalne - podczas licznych wy-
cieczek np. do Ciechanowa oraz 
to ogólnonarodowe - wycieczka 
do Warszawy. Nauce towarzyszyły 
również zajęcia rekreacyjno-spor-
towe, np. rejs gondolami po rzece 
Narew oraz wyjścia na basen. We-
dług dyrektora Gałęskiego, wspo-
mniana akcja repatriacyjna po-
winna ruszyć w najbliższych mie-
siącach – szacuje się, że na Wscho-
dzie głównie w Kazachstanie i Uz-
bekistanie przebywa około 30-50 
tys. Polaków- mówi dyrektor - są 
to w przeważającej większości 
potomkowie wywiezionych przez 
ZSRR na Syberię w ramach depor-
tacji roku 1940 i lat późniejszych. 

Red.

 Czy to będzie rondo im. Sybiraków?                                                                      źródło freedron

Nasz komentarz 
 
Zarząd nowogardzkiego związ-

ku Sybiraków wyczerpująco uza-
sadnił swoją propozycję nazwa-
nia nowego nowogardzkiego 
ronda, Rondem Sybiraków.  
Szczególnie przemawia przywo-
łanie oczywistego faktu socjolo-
gicznego dotyczącego wkładu re-
patriantów z Syberii w budowę 
polskiej państwowości na tych 
terenach, a konkretnie w No-
wogardzie w budowę tego mia-
sta. To Sybiracy stanowili u nas 
jedną z głównych grup osadni-
czych po wojnie.  To oni organi-
zowali tu codzienne życie mia-
sta, wznosili na nowo zrujnowa-
ne centrum, budowali instytu-
cje i zakłady pracy, to oni two-
rzyli fundamenty życia publicz-
nego, z których korzystamy do 
dzisiaj. Czy ktoś ma, zatem ani-
żeli Związek Sybiraków więk-
sze prawo oczekiwać od radnych 
tego miasta spełnienia takiego 
postulatu?  I to postulatu, który 
w zasadzie nic nie kosztuje, a na-
wet nie stwarza żadnych kompli-
kacji formalnych (rondo nie ma 
adresów).  Jest chyba oczywiste, 
że Sybiracy w Nowogardzie mają 
do takiej nazwy po prostu prawo.   

Marek Słomski
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NN AA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  
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Tekst okolicznościowego przemówienia wygłoszono w dniu 
17 września przez Piotra Słomskiego - wiceprzewodniczącego 
RM w Nowogardzie 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 
a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły 
nie rozstąpi się w przepaść 
 
Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów 
rycerze śpiący w górach będą spali dalej 
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu

Tak pisał przed laty polski poeta Zbigniew Herbert. Jakże 
znacząco rozbrzmiewają w dniu wspomnienia 17 września jego 
słowa - moja bezbronna ojczyzna. Tamtego dnia, 17 września 
1939 r., Polska, atakowana już od ponad dwóch tygodni przez 
Niemców od zachodu, otrzymała cios od strony wschodniej 
– z rąk tym razem sowieckiego agresora. Na podstawie tajnego 
protokołu Paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. ZSRR 
dokonał zbrojnej napaści na Polskę, bez formalnego, określonego 
w prawie międzynarodowym, wypowiedzenia wojny. I faktycznie, 
jak pisał poeta, nasza ojczyzna w tej sytuacji była bezbronna. Bo 
Sowieci zaatakowali Polskę kilkoma tysiącami czołgów, prawie 
dwoma tysiącami samolotów, i zalali nasze wschodnie obszary 
dwoma milionami żołnierzy. Polska mogła wtedy co najwyżej 
wystawić do boju niewiele ok. 300 tys. żołnierzy. Tragedii dopełnił 
brak stosownej reakcji aliantów, którzy w chwili krytycznej, 
nie ruszyli z pomocą. Sama agresja też u swego początku 
była koncertem obłudy i przewrotności ze strony rosyjskiego 
agresora. Mam tu na myśli notę dyplomatyczną, jaką ówczesny 
zastępca Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Władimir 
Potiomkin przekazał Wacławowi Grzybowskiemu, ambasadorowi 
polskiemu w Moskwie. W nocie tej Potiomkin kłamliwie pisał o 
rozpadzie państwa polskiego, ucieczce naszego rządu i wreszcie 
konieczności ochrony życia i mienia zamieszkujących wschodnie 
tereny RP ludności narodowości ukraińskiej i białoruskiej. 
Czy wreszcie o potrzebie ratowania samych Polaków przed 
skutkami wojny. Wiele kłamstw Potiomkina zwłaszcza o ucieczce 
polskiego Rządu niektórzy powtarzają do dzisiaj. I tak, 17 
września, na dobre rozpoczęła się długa, bo trwająca sześć lat 
okupacja ziem polskich przez Niemców i Sowietów.  Jej skutek 
to przede wszystkim biologiczne wyniszczenie narodu polskiego 
– wszystkich grup społecznych, począwszy od przedstawicieli 
inteligencji i administracji państwowej – którzy stanowili 
szczególny cel eksterminacyjnej machiny sowiecko-niemieckiej. 
Trzeba w tym miejscu przypomnieć również o cierpieniach setek 
tysięcy Sybiraków. Naszych rodaków deportowanych w głąb 
ZSRR. Wszak dzisiaj 17 września oni również mają swój dzień, 
dzień upamiętniający ich tragedię. Opatrzność sprawiła, że wielu 
naszym rodakom udało się przeżyć czas deportacji na nieludzkiej 
ziemi. Do dnia dzisiejszego świadczą oni o tym, co przeżyli. Także 
dziś są wśród nas. Trwają jak żywe księgi narodowej pamięci.  
Wspomnienie dni 1 i 17 września stanowi obecnie szczególne 
zadanie dla młodego Pokolenia Polaków - Jaka to radość, że tylu 
przedstawicieli właśnie tego pokolenia, obecnych jest dziś na tym 
cmentarzu, pod pomnikiem Sybiraków - Zadaniem tego pokolenia 
jest budowanie naszego etosu narodowego w oparciu o pamięć i 
przebaczenie. Zadanie jest niełatwe. Bo troska o pamięć nie może 
wyprzeć przebaczenia, a przebaczenie nie może zachwiać pamięci.  
Tak więc, nadać odpowiedniego wyrazu zarówno pamięci jak i 
przebaczeniu – oto zadanie młodego pokolenia Polaków. Niech za 
pointę posłużą nam przytoczone już na początku słowa Zbigniewa 
Herberta 17 września. 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój 
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 
najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win

Uroczystości pod Pomnikiem Sybiraków 

Rocznica inwazji Sowietów  
na Polskę 
Z racji 77. rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka, w dniu 17 września 2016 r., o 
godzinie 12:00, przed pomnikiem Sybiraków na cmentarzu odbyła się podniosła uroczystość.

Oprócz władz samorządo-
wych, przedstawicieli ducho-
wieństwa, dyrekcji, kilku pla-
cówek oświatowych, w uroczy-
stości wzięła udział także liczna 
grupa uczniów z nowogardzkich 
szkół, a także reprezentujących 
ich pocztów sztandarowych. 
Swój sztandar wystawili również 
kombatanci. Uroczystość rozpo-
częła się od wysłuchania Hym-
nu Sybiraków. Następnie pre-
zes nowogardzkiego koła Związ-
ku Sybiraków, p. Franciszka Ko-
bylińska, wspólnie z uczennica-
mi SP 2 przedstawiły referat hi-
storyczny, przeplatany recytacją 
poezji nawiązującej do rocznicy 
najazdu wojska ZSRR na Rzecz-
pospolitą Polską, a także czasu 
wywózek na Sybir, jaki rozpo-
czął się z nadejściem sowieckiej 

agresji. Okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili: Krzysztof 
Kolibski, wiceburmistrz Nowo-
gardu oraz Piotr Słomski, wice-
przewodniczący RM. Następnie 
wspólnie z ks. Robertem Szysz-

ko z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, zgroma-
dzeni odmówili modlitwę, w in-
tencji wszystkich ofiar poległych 
w czasie wydarzeń sprzed 77 lat. 

Na zakończenie uroczysto-
ści złożono kwiaty i wieńce pod 
Pomnikiem Sybiraków, znaj-
dującym się na nowogardzkim 
cmentarzu. Zapalono również 
znicze. 

Tego samego dnia, o godzinie 
18:00, odprawiona została rów-
nież Msza Święta w sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego, pod-
czas której modlono się za wol-
ną ojczyznę i pamięć wywiezio-
nych w mroźne bezkresy ZSRR. 

Poniżej publikujemy pełen 
tekst wystąpienia okoliczno-
ściowego, jaki wygłosił w trakcie 
uroczystości na cmentarzu Piotr 
Słomski – wiceprzewodniczący 
RM w Nowogardzie. 

MS

Tłumy młodzieży wzięły udział w sobotnich uroczystościach

Piotr Słomski wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wygłasza okolicznościowe prze-
mówienie

Uroczystość prowadziła Franciszka Kobylińska Prezes nowogardzkiego koła Zwią-
ku Sybiraków

Modlitwie za Sybiraków przewodniczył ksiądz Robert Szyszko
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Kolejna porażka Pomorzanina

Co się dzieje ze skutecznością?
W sobotę (17 września), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard na własnym boisku podejmował Orła Łożnicę. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego 
najwyraźniej zapomnieli jak się strzela bramki, bo tym razem walili głową w mur i nie byli w stanie pokonać golkipera rywali. Na domiar złego po błędzie 
Michała Piątkowskiego, goście nieoczekiwanie wywieźli z Nowogardu komplet punktów. 

Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 0:1 (0:0)
Skład: Michał Piątkowski – Damian Kosior, Maciej Grzeszczak, Maciej Dobrowolski (c) , Paweł Królik – Gracjan Wnuczyński (Natan Wnuczyński), Dominik 

Wawrzyniak, Fernando Maia Batista (Konrad Adamek), Kamil Lewandowski (Dawid Kurek), Kacper Królik (Adam Mańka) – Rafał Listkiewicz.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
6. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Mewa Resko 0:2
Iskierka Szczecin – Błękitni Trzygłów 3:2
Sparta Gryfice – Promień Mosty  2:1
Tanowia Tanowo – Masovia Maszewo 0:3
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Łożnica 0:1
Wicher Brojce – Odrzynka Radziszewo 1:0
Sarmata Dobra – Pomorzanin Krąpiel 2:1
Zootechnik Kołbacz – Flota Świnoujście 0:7
III Runda Pucharu Polski ZZPN
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard (20.09; 16:30)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 6 18 35 2 6 0 0
2 Wicher Brojce 6 16 17 8 5 1 0
3 Iskierka Szczecin 6 14 17 4 4 2 0
4 Masovia Maszewo 6 12 19 10 4 0 2
5 Błękitni Trzygłów 6 12 15 9 4 0 2
6 Mewa Resko 6 12 11 9 4 0 2
7 Orzeł Łożnica 6 10 14 13 3 1 2
8 Pomorzanin Nowogard 6 9 10 11 3 0 3
9 Sparta Gryfice 6 9 6 11 3 0 3
10 Sarmata Dobra 6 8 9 14 2 2 2
11 Tanowia Tanowo 6 6 9 18 2 0 4
12 Pomorzanin Krąpiel 6 6 11 11 2 0 4
13 Promień Mosty 6 3 9 23 1 0 5
14 Ehrle Dobra Szczecińska 6 2 7 21 0 2 4
15 Odrzanka Radziszewo 6 1 7 15 0 1 5
16 Zootechnik Kołbacz 6 1 5 22 0 1 5

Pomorzanin po porażce z 
Mewą Resko spadł w ligowej ta-
beli, zatem pojedynek z Orłem 
mógł pozwolić nowogardzia-
nom ponownie nawiązać kon-

takt z czołówką. Niestety nic w 
tym meczu nie układało się po 
myśli podopiecznych Zbignie-
wa Gumiennego. Nowogardzia-
nie choć przeważali w 1 poło-
wie meczu, to jednak nie potra-
fili pokonać golkipera gości. Po 
zmianie stron obraz gry nie uległ 
zmianie, ale rywale skorzystali z 
prezentu nowogardzian. W 51. 
minucie zawodnik gości dośrod-
kował długą piłkę w pole kar-
ne. Michał Piątkowski wyszedł 
z bramki na 12 metr i źle obli-
czył lot piłki, z którą się minął. 
Skorzystał z tego napastnik go-
ści, który strzałem głową skiero-
wał futbolówkę do pustej bramki 
Pomorzanina. Pomimo, że tre-
ner Zbigniew Gumienny szyb-
ko wprowadził Świerzych piłka-
rzy na plac gry, a Pomorzanin 
ambitnie walczył o choćby wy-
równujące trafienie, to Orzeł po 

ostatnim gwizdku cieszył się z 
trzech punktów. Porażka ta ze-
pchnęła Pomorzanin na 8. miej-
sce w ligowej tabeli. Do lide-
ra ze Świnoujście Pomorzanin 
traci już 9 punktów. Na 5. miej-
scu w tabeli znajdują się piłka-
rze Błękitnych Trzygłów, z któ-
rym nowogardzianie powalczą 
w III Rundzie Pucharu Polski 
ZZPN. Mecz według związko-
wego harmonogramu miał od-
być się w środę, jednak na proś-
bę nowogardzkiego klubu spo-
tkanie to zostało przełożone, na 
dziś, tj wtorek (20 września), na 
godzinę 16:30. Pojedynek z Błę-
kitnymi nie będzie łatwy, ale jest 
szansa na to aby awansować do 
IV Rundy, trzeba tylko się zmo-
bilizować i w Trzygłowie walczyć 
o każdy centymetr boiska. 

KR 

Niefortunna interwencja Michała Piąt-
kowskiego sprawiła, że Orzeł Łożnica 
wywiózł z Nowogardu 3 punkty

„Pomorzanki” z problemami zgarniają trzy punkty

Piękny gol Katarzyny Piotrowskiej
W sobotę (17 września), o godzinie 11:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard walczyły o ligowe punkty na boisku w Stepnicy z tamtejszym Zalewem. To był 
bardzo ciężki mecz, ale zakończony zwycięstwem podopiecznych Pawła Błaszczyka. Bardzo ładne spotkanie rozegrała Katarzyna Piotrowska, która zali-
czyła 2 asysty, a na koniec popisała się pięknym strzałem z dystansu. 

Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 2:4 (2:3)
‘4 min. Julia Górniacka, ’12 min. Klaudia Korgiel, ’18 min. Małgorzata Labuda, ’56 min. Katarzyna Piotrowska
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Weronika Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Weronika Rzeplińska
 (Renata Posak), Małgorzata Labuda, Aleksandra Mościńska, Klaudia Korgiel – Julia Górniacka (Oliwia Czerewacz). 

Jak informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu DN, do zespołu Po-
morzanina dołączyła nowa bram-
karka – Renata Posak, jednak tre-
ner Paweł Błaszczyk, zdecydował, 
że w Stepnicy bronić będzie Anita 
Piotrowska. To spotkanie bardzo 
źle się ułożyło dla zawodniczek z 
Nowogardu. Już w 3. minucie me-
czu błąd w defensywie popełnia-

ją piłkarki Pomorzanina, a rywal-
ka dochodząc do sytuacji sam na 
sam, pokonuje Anitę Piotrowską. 
Odpowiedź była jednak błyska-
wiczna. Już minutę później Ka-
tarzyna Piotrowska wykonywała 
rzut wolny. Zawodniczka z Nowo-
gardu uderzyła bezpośrednio na 
bramkę rywalki, która sparowała 
futbolówkę do boku. Na taki roz-
wój sytuacji czekała Julia Górniac-
ka, która dobiła strzał koleżan-
ki i doprowadziła do wyrówna-
nia. Chwilę potem Julia Górniac-
ka musiała opuścić boisko, ponie-
waż najprawdopodobniej z powo-
du alergii, miała problemy z oddy-
chaniem. W 12. minucie bardzo 
ładną akcję przeprowadziła Kata-
rzyna Piotrowska, która znalazła 
się na skrzydle i będąc przed linią 
końcową boiska, dograła futbo-
lówkę idealnie do Klaudii Korgiel, 
której pozostało dostawić nogę 

i zdobyć bramkę. „Pomorzanki” 
poszły za ciosem i już w 18. mi-
nucie prowadziły 1:3. Tym razem 
po przejęciu piłki na połowie Za-
lewu, podania wymieniły Katarzy-
na Piotrowska i Małgorzata Labu-
da, po czym Labuda będąc w polu 
karnym pewnie uderzyła na bram-
kę rywalek, podwyższając wynik. 
Gospodynie nie miały jednak za-
miaru się poddawać i strzeliły gola 
„do szatni”. Ładną indywidual-
ną akcję przeprowadziła piłkarka 
miejscowych, będąc już przy linii 
końcowej zacentrowała na 7 metr 
do niepilnowanej koleżanki, któ-
ra mocnym strzałem z półwoleja 
precyzyjnie umieściła futbolów-
kę tuż przy słupku bramki strze-
żonej przez Anitę Piotrowską. W 
drugiej części gry nie działo się już 
tak wiele, a „Pomorzanki” kontro-
lowały przebieg meczu. W 56. mi-
nucie przy futbolówce znalazła się 

III Liga Kobiet 2016/2017
3. kolejka:
Błękitni II Stargard – Energetyk Gryfino 2:1
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 2:4
Victoria Sianów – Fala Międzyzdroje 2:3
Hattrick Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin 0:9
Kotwica Kołobrzeg – Olimpia III Szczecin 4:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 3 9 26 3 3 0 0
2 AP Kotwica Kołobrzeg 3 7 11 2 2 1 0
3 Pomorzanin Nowogard 3 7 12 4 2 1 0
4 Vielgovia Szczecin 3 7 14 2 2 1 0
5 Błękitni II Stargard 3 6 12 4 2 0 1
6 Zalew Stepnica 3 4 6 6 1 1 1
7 Victoria Sianów 3 3 12 12 1 0 2
8 Energetyk Junior Gryfino 3 0 1 9 0 0 3
9 Olimpia III Szczecin 3 0 4 23 0 0 3
10 Hattrick Kołobrzeg 3 0 0 33 0 0 3

Katarzyna Piotrowska, która w 
swoim stylu huknęła jak z armaty 
z około 35 metrów, posyłając pił-
kę pod poprzeczkę bramki rywa-
lek, nie dając szans golkiperce na 
skuteczną interwencję. Ta bram-
ka zdecydowanie należała się Ka-
tarzynie Piotrowskiej, która miała 

swój udział przy pierwszym golu, 
a przy drugiej i trzeciej bramce za-
liczyła asystę. W końcowych mi-
nutach swój debiut zaliczyła Re-
nata Posak, jednak nie wchodząc 
na bramkę, a w pole gry zmienia-
jąc Weronikę Rzeplińską.

KR 

Katarzyna Piotrowska w meczu z Zale-
wem zrobiła różnicę na boisku. Piłkar-
ka Pomorzanina zaliczyła dwie asysty 
oraz strzeliła pięknego gola
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OGŁOSZENIE

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

Zatrudnię 
pracownika

 przy produkcji
 szyb zespolonych. 

91 432 61 22

Rowerowe Dni Szczecina 2016

Chrabąszcze  
z medalami
W niedzielę (18 września), na Stadionie Młodzieżowym 
w Szczecinie, rozegrane zostały wyścigi kolarskie z oka-
zji Rowerowych Dni Szczecina 2016. Udział w zawodach 
wzięło czterech podopiecznych Ryszarda Posackiego z klu-
bu LKK Chrabąszcze Nowogard.  

Organizatorem wyścigu było 
Towarzystwo Rowerowe Stra-
da. Wyścig rozegrany został na 
bieżni wokół Stadionu Młodzie-
żowego w Szczecinie. Katego-
rie wiekowe rozpoczynały się już 
od przedszkolaków startujących 
na rowerkach czterokołowych, a 
kończyły na Młodzikach. Nowo-
gard reprezentowało czterech ko-
larzy klubu LKK Chrabąszcze: 
Hubert Grygowski, Jacek Fecak, 
Norbert Strojny i Mateusz Kru-
gły. W kategorii Żak równych so-

bie nie miał Hubert Grygowski, 
który wywalczył najwyższy sto-
pień podium, z kolei na 2. miej-
scu uplasował się Norbert Stroj-
ny. W tej samej kategorii rywa-
lizował jeszcze Mateusz Krugły, 
który wyścig ukończył na wyso-
kim 6. miejscu. Medal wywalczył 
także w kategorii Młodzik Jacek 
Fecak. Kolarz z Nowogardu po 
zaciętej walce ostatecznie stanął 
na drugim stopniu podium. Star-
ty w Szczecinie były jednymi z 
ostatnich młodych kolarzy z klu-
bu LKK Chrabąszcze, gdyż sezon 
kolarski wielkimi krokami zbliża 
się ku końcowi. 

KR

Jacek Fecak na drugim stopniu podium 
w kategorii Młodzik

Podium w kategorii Żak, od lewej - Norbert 
Strojny oraz zwycięzca Hubert Grygowski

Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego  
w Jeździectwie

Złota Maja Stasik
W miniony weekend, w miejscowości Budzistowo nieopodal Kołobrzegu, odbyły się Mi-
strzostwa okręgu Zachodniopomorskiego w Jeździectwie. Gminę Nowogard reprezento-
wały trzy zawodniczki, które zakończyły swoje starty z medalami. 

Podczas Mistrzostw Okręgu gmi-
nę Nowogard reprezentowały Maja 
Stasik, Martyna Fedeńczak oraz 
Martyna Dobrowolska, które star-
towały w konkurencji skoki przez 
przeszkody w kategorii Juniorów. 
Wielkim sukcesem zakończyła swój 

start w Budzistowie Maja Stasik. Za-
wodniczka, która na co dzień trenu-
je w Ośrodku Jeździeckim Kościusz-
ki TEAM, pod czujnym okiem Mar-
ka Markiewicza oraz Julii Biega-
nowskiej, podczas Mistrzostw okrę-
gu Zachodniopomorskiego starto-

wała w kategorii Junior Młodszy na 
dużych koniach. Maja Stasik po bar-
dzo dobrych przejazdach, które od-
bywały się przez dwa dni, wywal-
czyła tytuł Mistrzyni Okręgu. Maja 
na podium wyprzedziła m.in. ko-
lejną reprezentantkę gminy Nowo-
gard – Martynę Fedeńczak, która w 
tej samej kategorii uplasowała się na 
2. miejscu. Martyna Fedeńczak na co 
dzień trenuje w klubie Amico Moł-
dawin z Pauliną Gryciak. To jed-
nak nie koniec dobrych wiadomo-
ści, które napłynęły z Budzistowa. W 
kategorii Junior Młodszy na kucach, 
wystartowała Martyna Dobrowol-
ska, która tak jak Maja Stasik na co 
dzień trenuje w Ośrodku jeździec-
kim Kościuszki Team. Martyna Do-
browolska w swojej kategorii wywal-
czyła srebrny medal. Trzy krążki to 
bardzo dobry wynik naszych repre-
zentantek, którym należą się wielkie 
gratulacje za swoje udane starty. 

KR  

Podium w kategorii Junior Młodszy na dużych koniach. W środku na 1. miejscu 
Maja Stasik, z lewej strony srebrna medalistka Martyna Fedeńczak

Pierwsza z lewej na drugim stopniu podium - Martyna Dobrowolska, startująca w kategorii Junior Młodszy na kucach
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

„Podaj dalej...drugie życie 
odpadów”, czyli akcja 
„Sprzątanie świata” w ZSP 
„Podaj dalej...drugie życie odpadów” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja sprząta-
nia świata, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele z ZSP Nowogard. 

Głównym przesłaniem te-
gorocznej edycji jest promo-
wanie poszanowania zasobów 
i efektywnej segregacji, unika-
nie trwonienia odpadów po-
przez szacunek do przedmio-
tu  oraz  uświadomienie ludzi 
o ich wpływie na środowisko 
i ilość wytwarzych odpadów 
podczas codziennych czynno-
ści. Z racji tego przedsięwzię-
cia grupa uczniów wraz z na-
uczycielami dnia 17.09.2016 
r. uczestniczyła w sprząta-
niu miejsc znajdujących się w 
okolicach szkoły. Towarzyszy-
ła przy tym dobra atmosfera. 
Nasza szkoła jest także zwo-
lenniczką takiej dobrej ini-
cjatywy, która niesie za sobą 
mnóstwo korzyści. Koordy-
natorem akcji w naszej szko-
le była już po raz kolejny Pani 
Grażyna Kostrzewska  - na-
uczyciel przedmiotów przy-
rodniczych. 

Oto kilka przykładów odpa-
dów,  dzięki którym powstają 

nowe produkty: 
 Papier - można z niego wy-

tworzyć ponad 5000 rodzajów 
produktów m.in.: banknoty, 
bandaże, filtry do kawy.

 Szkło  - pojemniki szklane, 
kafelki kuchenne, blaty ku-
chenne, izolacje ścian. 

Plastik( PET, HDPE) - moż-
na uzyskać: ubrania np. kurt-
ki polarowe, meble ogrodowe, 
słupki drogowe, zabawki, dłu-
gopisy.

Metal -  puszki(alumi-
nium)- wytworzenie jednej 
puszki z przetworzonych ma-
teriałów pozwala zaoszczę-
dzić energię zasilającą odbior-
nik telewizyjny przez 3 godzi-
ny.

Stal-recykling stali jest tań-
szy niż pozyskiwanie surowej 
rudy metalu potrzebnej do 
produkcji stali. 

Po przeprowadzonej ak-
cji sprzątania świata koor-
dynatorka akcji Pani Graży-
na Kostrzewska  zgodziła się 

udzielić wywiadu.
Klaudia Druciarek: Dla-

czego warto brać udział w ta-
kiej akcji?

Pani Grażyna Kostrzewska: 
Według mnie jest to forma 
pewnej odpowiedzialności, 
dlatego warto dbać o czystość 
naszej planety, aby zostało coś 
dla przyszłych pokoleń.

Klaudia Druciarek: Od 
kiedy w szkole organizowa-
na jest ta akcja?

Pani Grażyna Kostrzewska: 
Nasza szkoła zaangażowana 
jest w tę akcję około 15 lat.

Klaudia Druciarek: Jak wy-
gląda akcja sprzątania świa-
ta w ZSP?

Pani Grażyna Kostrzew-
ska: Akcja organizowana jest 
w sobotę - zawsze znajdzie 
się grupa osób chętnych do 
udziału w tego typu przedsię-
wzięciach. Wynagradzamy tę 
pomoc dodatkowymi punkta-
mi z zachowania.

Klaudia Druciarek: W jaki 

ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 21 września 2016 r. (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:15 – 16:30

– spotkanie  rodziców klas pierwszych
 z pedagogiem szkolnym 

  w stołówce
- godz. 16:30 – 17:00 

– spotkanie  rodziców z wychowawcami klas
- godz. 17:00 – 17:30
 – dyżury nauczycieli

                                                                                                                 
ZAPRASZAMY!!!

Grunt to mieć dobry nastrój:)

Zdjęcie pamiątkowe 

sposób Pani dba o środowi-
sko?

Pani Grażyna Kostrzewska: 
Staram się oszczędzać wodę 
oraz światło, segreguję śmie-
ci i używam toreb do wielo-
razowego użytku, dla mnie są 
to czynności, które wykonu-
ję już mechanicznie, dlatego 
nawet tego nie odczuwam.

Klaudia Druciarek: Dzię-
kuję za rozmowę. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w ak-
cję razem z nami i mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku 
dołączy do nas jeszcze wię-
cej osób.

Monika Rasowska i Klaudia 
Druciarek

  Podczas akcji sprzątania świata

OGŁOSZENIE
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track
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train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

OKAZYJNIE, TANIO 

SPRZEDAM 
BIUROWIEC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, ka-
nalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 po-
kojowe,pow.77, 20 m2, parter. 
Tel.519 833 074.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z ga-
rażem w Nowogardzie.Tel. 608 
853 710.

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29m2 w budynku czteroro-
dzinnym w Nowogardzie. Bez 
pośredników. 664 457 879, 517 
932 281

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 
arów w Nowogardzie (część za-
chodnia). 606 891 535

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. Tel. 507 045 404

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na 
działalność gospodarczą. 604 950 
879

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
na Monte Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we ul. Armii Krajowej. Tel. 697 
720 406 

•	 Uczciwa kobieta z czteroletnim 
dzieckiem wynajmie tanio po-
kój.530 634 256 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we. 697 434 177

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 999 
578 

•	 Uczciwa kobieta z czteroletnim 
dzieckiem wynajmie tanio po-
kój. Tel. 601 781 000 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe w Dobrej bezczynszowe 
73,69 m2.. Cena 50 000 zł. 722 
196 404 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
53,61 m2 I piętro Grzęzno, cena 
do uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pa-
stwiska 7ha łąki 1.6ha lasu na 
działkach są programy rolno 
środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Sprzedam mieszkanie na Ra-
cibora 1a1 parter dwa pokoje, 
kuchnia i łazienka, dwa balko-
ny. Nr tel. 517 379 695 

•	 Sprzedam 15 ha ziemi cena 20 
000 zł za 1 ha. Tel. 722 011 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką. 784 819 908

•	 Sprzedam kawalerkę pow. 28 
m2, Poniatowskiego 9. Tel. 791 
55 88 39 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 
2011 z grudnia opłaty OC i prze-
gląd do końca 2016 benzyna 
1200 pojemność. Cena 24 000 zł. 
Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., 
benzyna przebieg 119 650, 19 
000 zł do uzgodnienia. 697 612 
794 

•	 Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 
737 799 666

•	 Sprzedam samochód lublin. 603 
541 286 

•	 Audi A4 rok 1997, poj. 1.6., prze-
bieg 160 000, ocynk, cena 5500 zł 
do negocjacji. Tel. 603 541 341 

•	 Sprzedam Golfa 3, 1.4 benzy-
na, 91 rocznik, przegląd i ubez-
pieczenie do 04.2017. Tel 730 029 
765

•	 Sprzedam Golfa 3. Tel 782 444 
283

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach . 782 

036 086
•	 Koszenie łąk, mulczowanie, be-

lowanie siana. 608 01 39 95
•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 

Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Bellarosa. Dowóz gratis. 692 125 
122 

•	 Sprzedam jałówki cielne i wycie-
lone – bydło mleczne oraz mie-
szankę zbożową. 91 418 64 17, 
603 18 51 21

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta. Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam pawie (kurki) tego-
roczne. 785 150 401 

•	 Rozsiewacz nawozu lejek spraw-
ny oraz siewnik zbożowy zawie-
szany 16 lejków sprzedam, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 967 588

•	 Sprzedam ogiera 6 letniego z li-
cencją maść kara. 722 011 142 

•	 Sprzedam ciągnik C-328/330 w 
częściach do złożenia, dużo czę-
ści nowych.669 823 464 

•	 Sprzedam pług obracany trzyski-
bowydo C-360 oraz siewnik do 
zboża. 607 580 172 

•	 Sprzedam Bizona 56 z sieczkar-
nią w dobrym stanie. 607 541 
101 

•	 Rozrzutnik obornika jedno-
osiowy polski sprzedam, Kory-
towo 38.

 USŁUGI
•	 PRANIE tapicerki domowej i sa-

mochodowej. 668 15 15 16  
•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 

doświadczenie, tel. 608 317 548,
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 
39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty lapto-
py tablety telefony. Skujemy lap-
topy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 
759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 T R A N S P O R T- P R Z E P R O -
WADZKI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańcza-
nie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnia-
nie ziemi, koszenie trawy i ży-
wopłotu , i innbe prace ogrodo-
we. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 
•	 Remonty mieszkań. 607 729 933
•	 Dachy, ocieplenia, 660 879 108

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

•	 Korepetycje, odrabianie lekcji. 
661 600 516 

•	 Usługi remontowo-budowlane. 
667 435 942 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Firma Joga zatrudni  pracowni-
ka na staż do produkcji okien. 
695 100 700

•	 Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię opiekunkę z do-
świadczeniem do osoby starszej 
(kobieta) na 8 godzin dzien-
nie. Kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony 
obiektu magazynowego zlokali-
zowanego na parku przemysło-
wym miasta Goleniów. Mile wi-
dziane kobiety tel. 727-001-958 

•	 Apteka Nowa Farmacja zatrud-
ni kierownika, magistra i tech-
nika farmacji. Prosimy o przesy-
łanie aplikacji na maila nowo-
gard.nowafarmacja@gmail.com. 
Tel. 794 075 647

•	 Zatrudnię pracownika – usłu-
gi remontowo-wykonczeniowe. 
697 329 453 

•	 Centrum odnowy szuka Pani 
na recepcję lub kosmetyczki. 
pod numerem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomo-
ścia podstawową zasad mechani-
ki do rozbiurki aut .tel 570-645-
443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy 
częśći samochodowych osobo-
wych tel 570-645-443

•	 Przyjmę doświadczonych stola-
rzy przy produkcji mebli kuchen-
nych. Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 696 034 712 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą 
schorowaną. 501 611 350

•	  Nowopowstająca APTEKA za-
trudni kierownika, magistra, 
technika farmacji i pomoc ap-
teczną z doświadczeniem. Apli-
kacje z dopiskiem: “nowogard-
praca” proszę przesyłać naadres: 
praca@aptekadyzurna.pl. Kon-
takt: 602400030

•	 Spółka branży rolnicznej zatrud-
ni księgową. 502 562 378 

•	 Zatrudnię murarzy, pomocników 
murarzy i betoniarzy zbrojarzy. 
Atrakcyjna płaca. 508 290 657 

•	 Przyjmę do pracy na stację Or-
len w Nowogardzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 

bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Firma zatrudni do dozorowa-
nia mienia osobę z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty rynek pra-
cy) tel. 91 39 25 275

•	 Opiekunka z doświadcze-
niem podejmie pracę nad oso-
bą schorowaną. 514 302 170 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka le-
śna najniższe ceny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży 
wybór drzew owocowych z owo-
cami. Tuje – szmaragd 0,70 cm. 
po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam drzewko ozdobne 
tuje. 607 580 172

•	 Stare samochody motocykle, ro-
wery, motorowery, literaturę ku-
pię. 600 182 682

•	 Sprzedam : Przyczepka - wó-
zek z burtą do Quada - Skutera 
- 270 zł.,TV Panasonic 32” + wie-
ża Sony + Stolik  - 399 zł., Kom-
presor - Sprężarka samochodo-
wa Nowa 12V + końcówki- 65zł. 
Tel. 503-005-554

•	 Kupie, Kajak, Rowery używane,  
Kosiarkę traktorek z koszem Tel. 
503-005-554

•	 Sprzedam wyposażenie sklepu. 
Tel. 509 308 116 

•	 Sprzedam tanio odzież używaną 
po likwidacji sklepu. 509 308 116 

•	 Sprzedam sofa rozkładana duża 
nowa 400 zł. Tel. 669 823 464 

•	 Sprzedam drewno opałowe ol-
chę grubą. 607 580 172 

•	 Zaginął pies mały kundel, biały, 
brązowe łaty. 601 89 35 14
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

Klaudia Stefańska, Rafał Kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejZarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 02.10.2016 r. 
organizuje zawody spławikowe 
drużynowe parami na jeziorze  

w Nowogardzie. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 30.09.2016 r. 

Zbiórka godz. 8.00 przy restauracji Neptun. 
                      Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Kubicka i Przybyłek wystartują w Mistrzostwach Świata Amatorów

Uzyskali wymarzoną kwalifikację
W niedzielę (11 września), na dystansie 120 km, ponad 1600 kolarzy z całej Polski oraz ze świata, wystartowało w wyścigu Skoda Challenge Po-
znań, dzięki któremu można było uzyskać kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Amatorów, które odbędą się we Francji. Udział w wyścigu wzięli 
Grzegorz Przybyłek oraz Małgorzata Kubicka, którzy ostatecznie zajęli pozycję, które gwarantują w 2017 roku start we Francji. 

Podczas Skoda Challenge Po-
znań o miejsca gwarantujące 
wyjazd na Mistrzostwa Świata 
Amatorów rozgrywane w 2017 
roku we Francji, rywalizowało w 
sumie 1630 kolarzy, ścigających 
się na dystansie 120 km. Wyja-
śnijmy, że aby uzyskać prawo 
startu na Mistrzostwach Świata 
Amatorów, należy wystartować 
w kwalifikacjach, które w tym 
roku organizowane były w Po-
znaniu. Awans na Mistrzostwa 
wywalczyli tylko ci kolarze, któ-
rzy zajęli 25 procent pierwszych 
miejsc pośród pań i panów. Jed-
nym z takich szczęściarzy był 
urodzony w Nowogardzie Grze-
gorz Przybyłek. Zawodnik re-
prezentujący CCC oraz Służ-
bę Więzienną pokonał 120 km 
z czasem 03:00:40,60, który po-
zwolił mu zająć 274. miejsce w 
Open oraz 105. miejsce w prze-
dziale wiekowym 19-34 lata. Jak 
się później okazało to wystar-
czało do uzyskania kwalifikacji. 
Dla Grzegorza Przybyłka to bę-
dzie pierwszy start w Mistrzo-
stwach Świata Amatorów, po-

mimo tego, że w trakcie trwania 
swojej kariery kolarskiej noto-
wał już starty w wyścigach mi-
strzowskich oraz międzynaro-
dowych. Zapytaliśmy Grzego-
rza co to dla niego oznacza oraz 
czy wystartuje we Francji? - Co 
dla mnie to oznacza? Bardzo 
dużo, to będzie dla mnie wyzwa-
nie, by stanąć na starcie i wal-
czyć, a co dla każdego sportow-
ca ważne - godnie reprezentować 
swój kraj, miasto itd., tym bar-
dziej, że na co dzień jestem funk-
cjonariuszem Służby Więzien-
nej i mundur mnie zobowiązuje, 
by swą postawą, dawać przykład 
innym, że może stać się innym 
człowiekiem. Zawsze też startu-
ję jako Zawodnik Służby Wię-
ziennej i w tym miejscu dzięku-
ję moim przełożonym za umoż-
liwienie startu w każdej impre-
zie: Dyrektorowi, Kierownikowi 
Ochrony i jego zastępcy Grzego-
rzowi Gibusowi, no i kolegom z 

pracy za motywację oraz rodzi-
nie- żonie, synowi, teściom, ma-
mie i innym co zawsze mi kibi-
cują. Do startu zostało dużo cza-
su, ale trzeba się będzie mocno 
zmobilizować i zmotywować do 
większej pracy. Będę musiał sku-
pić się nad konkretnymi trenin-
gami oraz zebrać odpowiednią 
kwotę na wyjazd. Na pewno tro-
chę sprzętu  przydałoby się wy-
mienić, choć nie koniecznie, ale 
za jakiś czas zacznę od szukania 
sponsorów, którzy w jakimś stop-
niu pomogą mi wyjechać i stanąć 
na starcie Mistrzostw Świata – 
mówi Grzegorz Przybyłek. 

Równie szczęśliwa po star-
cie w Poznaniu jest Małgorza-
ta Kubicka. Reprezentantka No-
wogardu dystans 120 km poko-
nała z czasem 03:44:18,22, dzię-
ki czemu uplasowała się na 48. 
miejscu w Open Kobiet oraz 
na 4. miejscu w przedziale wie-
kowym 50-54 lata. Do podium 

naszej reprezentantce zabrakło 
około 40 sekund i choć żal tego 
brązowego medalu, to jednak 
M. Kubicka liczyła się z tym, że 
może być ciężko o medal ,gdyż 

dzień wcześniej pokonała 144 
km w maratonie w Rewalu! Te 
pozycje oczywiście także za-
pewniły nowogardziance udział 
w Mistrzostwach Świata Ama-
torów. Co ciekawe, Małgorzata 
Kubicka już wywalczyła prawo 
startu na takiej imprezie, o czym 
informowaliśmy na łamach DN. 
Ostatnie Mistrzostwa odbywa-
ły się w Australii, a ten konty-
nent niestety okazał się zbyt od-
ległym marzeniem. Tym razem 
jednak Małgorzata Kubicka za-
powiada, że powalczy we Fran-
cji w przyszłym roku. - Austra-
lia, to było marzenie... Względy fi-
nansowe jak zazwyczaj pokrzyżo-
wały wyjazd. Francja jest bliżej, 
więc plany wyjazdu są bardzo re-
alne. Będę robiła wszystko, by tym 
razem pojechać – zapowiada Mał-
gorzata Kubicka. Wierzymy, że 
zarówno Grzegorz Przybyłek, jak 
i Małgorzata Kubicka wystartu-
ją we Francji i powalczą tam o 
jak najlepsze wyniki. Gratulujemy 
awansu na Mistrzostwach Świata 
Amatorów oraz trzymamy kciuki 
za kolejne starty. 

KR

Grzegorz Przybyłek zapewnia, że 
zrobi wszystko aby godnie reprezen-
tować  swój kraj oraz miasto podczas 
Mistrzostw Świata Amatorów

Podczas Skoda Challenge Poznań o prawo startu w Mistrzostwach Świata walczyło ponad 1600 kolarzy

Małgorzata Kubicka zajęła 4. miejsce w swojej kategorii, a do podium zabrakło jej 
naprawdę niewiele

OGŁOSZENIE

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

To powinno zniknąć  •  Dlaczego zwiędły kwiaty z miejskiej rabaty

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Czytaj s. 4

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

reklama

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

Osiedle Waryńskiego – zabrakło konsultacji?

Koncepcja jest, ale zgody 
mieszkańców nie ma

Burmistrz blokuje 
dokumentację, Starosta 
nie ma pieniędzy

Czytaj s. 3
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W skrócie

Masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 
 513 088 309 

 91 392 21 65

Drzemka w centrum miasta... przystanek przy ul. 700-lecia (tuż pod 
oknami ZBK), od dłuższego czasu upodobali sobie miłośnicy wyskoko-
wych trunków. Na zdjęciu, które przesłał nam nasz Czytelnik, dwaj pano-
wie, którzy po spożyciu z pewnością zbyt dużej ilości wyskokowych na-
pojów, postanowili nieco odpocząć przed dalszą podróżą przez miasto. 

Trwa budowa niewielkiego pawilonu handlowego przy ul. 700-lecia, 
tuż przy budynku galerii, jaki powstał po dawnej siedzibie telekomu-
nikacji. Obiekt powstaje w miejscu wyburzonego budynku, w którym 
dawniej był butik, gdzie przed laty mieszkanki Nowogardu mogły ku-
pić markowe obuwie skórzane i torebki, a ostatnio sklep monopolowy. 

Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Boh. Warsza-
wy, praktycznie dobiegła końca. Wczoraj, tj. czwartek, ustawiono nowe 
słupy oświetleniowe i rozpoczęto sadzenie roślin, na centralnej wyspie 
ronda. W przyszłym tygodniu rondo ma zostać oznaczone i wówczas zo-
stanie otwarte dla ruchu, choć formalnie ma zostać oddane do użytku z 
końcem września. 

Rubrykę opracował MS

Odbyła się sesja Rady Powiatu

O chodniku, zamieszaniu  
w szkole i złotej medalistce 
w czwartek (22 września), odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Goleniowie. wśród tema-
tów nie zabrakło też tych dotyczących naszej gminy – złotego medalu Ewy Durskiej, zamie-
szania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i budowy chodnika w Kulicach.

Rada Powiatu przyjęła w 
czwartek, między innymi spra-
wozdanie zarządu z wykonania 
budżetu na I połowę 2016 roku, 
a także projekt uchwał o Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym na 
lata 2016-2020. Sprawy dotyczą-
ce naszej gminy poruszane były 
dopiero pod koniec posiedze-
nia – w interpelacjach, wolnych 
wnioskach i zapytaniach rad-
nych. Radny Kazimierz Lembas 
poruszył opisywany też  przez 
DN temat budowy chodnika 
w Kulicach. - W imieniu klubu 
składam wniosek o zabezpiecze-
nie w kasie powiatu 50% na wy-
konanie dokumentacji, a jest to 
kwota 18.500 zł. Chciałbym, aby 
w przyszłości wniosek ten został 
przegłosowany- powiedział rad-
ny z Nowogardu. 

Starosta Tomasz Kulinicz po-
informował, że porozumienie 
z burmistrzem z 2012 roku w 

sprawie chodnika w Kulicach 
dotyczyło jedynie wykonania 
wstępnego projektu chodnika, 
a nie obejmowało sporządze-
nia dokumentacji i sfinansowa-
nia budowy chodnika, jak inter-
pretuje obecnie burmistrz No-
wogardu. Jednocześnie po raz 
kolejny obiecał, że powiat po-

stara się w możliwy sposób po-
móc gminie przy tej inwestycji. 
Okazało się też, że przez spra-
wy spadkowe konieczna będzie 
lekka zmiana projektu, aby omi-
nąć trzy działki, których właści-
ciele nie mogą się zrzec terenu 
na rzecz powiatu. Wcześniej sta-
rosta poruszył też temat zamie-
szania po zmianie dyrektora w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych, o czym również informo-
waliśmy w poprzednim wyda-
niu, zapewniając, że sytuacja w 
szkole jest już opanowana.

Na kolejną sesję Rady Po-
wiatu w Goleniowie ma też zo-
stać zaproszona złota medalist-
ka Igrzysk Paraolimpijskich w 
Rio de Janeiro, Ewa Durska. Na-
sza reprezentantka, a także jej 
trener, mają zostać uhonorowa-
ni specjalnymi nagrodami ufun-
dowanymi przez powiat.

MP

Kazimierz Lembas składa wniosek do 
budżetu powiatu na przyszły rok, o 
zabezpieczenie pieniędzy na budowę 
chodnika w Kulicach

Działał w Żabowie    

andrzej Fedeńczak  
ze Złotym Krzyżem Zasługi
w środę, w warszawie w Pałacu Prezydenckim wręczono przyznane przez Prezydenta RP 
odznaczenia państwowe.  Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano p. andrzeja Fedeńczaka 
byłego mieszkańca Żabowa.

 Andrzej Fedeńczak urodził się 
w Żabowie w 1955 roku. Tutaj też 
prowadził gospodarstwo rolne.  W 
roku 1980, od początku zaanga-
żowany w powstawanie struktur 
NSZZ Solidarność Rolników Indy-
widualnych, zostaje wkrótce wice-
przewodniczącym związku w wo-
jewództwie szczecińskim.  Zna-
ny z bezkompromisowej postawy 
swoim zdecydowaniem wymusza 
na władzach wiele korzystnych dla 
rolników rozwiązań i decyzji.  Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
ukrywał się kilka miesięcy.  Aresz-
towany 9 września 1982, w inter-
nowaniu przebywa do 16 grudnia. 
W działania związku rolników za-
angażowany także po jego reakty-
wacji. W połowie lat 80-tych prze-
nosi się do Przybiernówka pod 
Gryficami, gdzie obejmuje gospo-
darstwo po teściu i gdzie miesz-
ka do dzisiaj.  Prywatnie bliska ro-
dzina znanego nowogardzkiego 
przedsiębiorcy Adama Fedeńcza-

ka.  Złoty 
Krzyż Za-
sługi przy-
znany przez 
Prezydenta 
RP odebrał 
w środę w 
Warszawie. 
To wysokie 
o dznacze-

nie państwowe Andrzej Fedeńczak 
otrzymał za działalność antykomu-
nistyczną.  Gratulujemy panu An-
drzejowi. Warto przypomnieć, że 
był on jedyną osobą z naszej Gmi-
ny internowaną po wprowadzeniu 
stanu wojennego, co jest dodatko-
wym wyznacznikiem jego zasług w 
walce z komunizmem i o odzyska-
nie wolności.  Dobrze, że wreszcie 
doczekał należnego mu od dawna 
uhonorowania.  Niestety byli opo-
zycjoniści z Solidarności to ludzie, 
którzy na ogół nie zyskali material-
nie na przemianach i bardzo czę-
sto klepią przysłowiową biedę. Po-
zostaje mieć nadzieję, że po obcię-
ciu wreszcie w tym roku wysokich 
emerytur dla ich oprawców (funk-
cjonariuszy SB, ZOMO, MO, Par-
tii) znajdą się jakieś publiczne gro-
sze ns to, aby Ci, którzy oddali ka-
wał życia i zdrowia w walce o wol-
ną Ojczyznę mieli zapewnioną, 
chociaż godną materialnie starość.

sm   
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama
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Przebudowa osiedla Waryńskiego – zabrakło konsultacji?

Koncepcja jest, ale zgody mieszkańców nie ma
mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej waryńskiego 23 nie zgadzają się na propozycję przebudowy osiedla, jaką jakiś czas temu złożył burmistrz nowo-
gardu. Przedstawiona koncepcja zakłada, poza przebudową osiedlowych dróg i ulic, również budowę niemalże 70 miejsc parkingowych. 

Tyle, że zdaniem mieszkań-
ców przedstawiona przez burmi-
strza koncepcja zakłada zbyt da-
leko idącą ingerencję w przestrzeń 
osiedla – zwłaszcza tam, gdzie 
znajdują się tereny zielone i te 
przeznaczone do rekreacji. Miesz-
kańcy podkreślają, że przestrzenie 
te powstały z ich środków i od lat 
o to dbają we własnym zakresie. 
Wspólnota za przykład daje jedną 
z działek o numerze 43/10. 

„Budowa 10 miejsc parkingo-
wych, doprowadzi do likwidacji 
już istniejących 7 stanowisk posto-
jowych oraz spowoduje likwida-
cję terenu zadrzewionego z mini-
-infrastrukturą wypoczynkową dla 
mieszkańców całego osiedla, któ-
ra została wykonana wysiłkiem fi-
zycznym i finansowym przez na-
szą Wspólnotę. Miasto nigdy (ok. 
20) lat nie inwestowało w tę część 
działki, to my mieszkańcy naszej 
Wspólnoty dbamy i czujemy się jej 
gospodarzem i niejako właścicie-
lem” – czytamy we fragmencie pi-
sma, jakie WM Waryńskiego 23 
wysłała do UM. 

Powyższe dotyczy tego frag-

mentu działki, gdzie znajduje się 
teren zielony. Oprócz tego, na tym 
obszarze położone jest również 
boisko do gry w piłkę nożną, tzw. 
część niska. Okazuje się, że i to 
miejsce, według koncepcji opra-
cowanej przez UM, miałoby znik-
nąć, na koszt kolejnych parkin-
gów. Oczywiście i na to rozwiąza-
nie mieszkańcy się nie zgadzają. 

„Spowoduje to ograniczenie i 
wręcz uniemożliwi funkcjonowa-
nie boiska, na którym dzieci i mło-
dzież uprawiają sport, a rodzice 
mogą obserwować rozwój fizyczny 
swoich pociech”- czytamy w dal-
szym fragmencie pisma miesz-
kańców Waryńskiego. 

Mieszkańcy Wspólnoty nie 
ograniczyli się tylko do odrzuce-
nia pomysłu przebudowy osie-
dla, jaki zaprezentował w imieniu 
UM, burmistrz Nowogardu. Pro-
ponują własne rozwiązania, które 
ich zdaniem są możliwe do wyko-
nania, a do tego będą mniej uciąż-
liwe dla mieszkańców. 

„Zlikwidować cypel zieleni i par-
king (7 stanowisk), oraz chodnik 
od stronty wschodniej przy boisku, 

w miejsce likwidowanych obiektów 
wybudować drogę, a parking utwo-
rzyć wzdłuż działek 45,46,47,48/5. 
Takie rozwiązanie poprawi wi-
doczność i tor jazdy na newralgicz-
nym zakręcie drogi przy bloku Wa-
ryńskiego 22. Taka zmiana spowo-
duje płynniejszy ruch na drodze, a 
jednocześnie pozwoli na utworze-
nie 15-20 miejsc parkingowych”- 
pisze Wspólnota. 

Dalej proponuje, aby miasto 
rozważyło też budowę parkingów, 
w miejsce wyciętych w ostatnim 

czasie drzew na końcu osiedla.
Pismo wspólnoty do UM jest 

odpowiedzią na spotkanie, jakie z 
mieszkańcami osiedla Waryńskie-
go w dniu 30 sierpnia zorganizo-
wał w ratuszu R. Czapla. Wów-
czas włodarz miasta zaprezen-
tował własną koncepcję na roz-
budowę osiedla, zakładającą, że 
część kosztów inwestycji szaco-
wanych pokryją z własnej kieszeni 
wspólnoty mieszkaniowe. Mowa 
dokładnie o kwocie ok. 450 tys. 
zł, bo całość gmina wyceniła na 1 

mln 400 tys. zł, i na siebie planu-
je wziąć 70% kosztów. Burmistrz 
podczas spotkania zapowiedział 
też, że jeśli wspólnoty nie dołożą 
pieniędzy, wykona inwestycję tyl-
ko na tych gruntach, które należą 
do gminy. 

Zdaje się jednak, że na eta-
pie tworzenia koncepcji przebu-
dowy dróg i chodników na osie-
dlu urzędnicy nie skonsultowa-
li, przynajmniej dostatecznie swo-
ich założeń, z tymi, którzy nie tyl-
ko mają też do tego dołożyć, ale 
przede wszystkim będą, na co 
dzień korzystać z nowo-powsta-
łej infrastruktury. Tak rozbież-
ne oczekiwania w stosunku do 
przedstawionej przez magistrat 
koncepcji, jakie zaprezentowa-
li mieszkańcy wspólnoty, są na to 
dowodem. 

Pozostaje tylko wierzyć, że 
mimo twardego ultimatum bur-
mistrza, urzędnicy wsłuchają się 
jednak w to, czego chcą ludzie, 
a nie będą się upierać tylko przy 
swoim, oczekując bezkrytycznej 
aprobaty swoich pomysłów. 

MS

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 23 (blok na pierwszym planie) 
nie zgadzają się, aby w miejscu boiska powstały nowe parkingi

Symboliczny znak końca dobrej tradycji   

Dlaczego zwiędły kwiaty z miejskiej rabaty
jeszcze za tzw. komuny, ale także przez kilka lat później, nowogard słynął w województwie, jako „miasto kwiatów”.  wszyst-
ko za przyczyną wielu dobrze utrzymanych miejskich kwietników i rabatów. Dzisiaj to już niestety tylko pieśń przeszłości, 
a swoistym symbolem zupełnej zapaści w zakresie kwiatowego wystroju miejskich miejsc publicznych jest stan mini raba-
tu przy ulicy 3 maja.  

Jeszcze za tzw. komuny, ale 
także przez kilka lat później, 
Nowogard słynął na zewnątrz w 
województwie, a nawet w kra-
ju nie tylko z (budzących za-
żenowanie, bądź pobłażliwe 
uśmieszki) „akcji samopromo-
cyjnych” lokalnego burmistrza, 
ale także jako „miasto kwiatów” 
(tak to często określała prasa 
regionalna).  Niestety w wyni-
ku wieloletnich działań głów-

nego estety miejskiego betonu-
jącego, asfaltującego i kostkują-
cego, co się da niegdyś okaza-
łe rabaty miejskie zostały ska-
sowane.  Wiele do życzenia po-
zostawia także dbałość nawet o 
te nieliczne kwietniki, które się 
uchowały przed obowiązującą u 
nas koszarowo-koreańską kon-
cepcją estetyczną formowania 
przestrzeni miejskiej.  Swoistym 
symbolem upadku Nowogar-

du, jako miasta –kwiatów jest 
stan małego kwietnika przy uli-
cy 3 Maja (naprzeciw siedziby 
„Gardna”), a właściwie stan ro-
ślin tam posadzonych.  Wszyst-
kie kwiaty zwiędły, ponieważ w 
trakcie dłuższego ostatnio okre-
su bez opadów nikt nie zadbał, 
aby je podlać.  A wystarczyło-
by wiadereczko, co dwa- trzy 
dni. W pobliżu jest też miej-
ska fontanna, która jednak w 

przeciwieństwie do kwiatów na 
brak wody nie cierpi, ponieważ 
woda jest tam regularnie dowo-
żona wozami strażackimi. No, 
ale nowogardzki sposób zasila-
nia fontanny, z którego naśmie-
wano się nawet w mediach kra-
jowych, to patent burmistrza- 
wynalazcy, dlatego nie ma ceny, 
którą by nie zapłacił (oczywi-
ście z miejskiej kasy), aby pa-
tent działał i obalał w ten spo-
sób (a raczej olewał) wszyst-
kie „mity” dotyczące wymogów 
zdrowego rozsądku. 

sm
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Burmistrz blokuje wykonanie dokumentacji, Starosta nie ma pieniędzy

nie będzie chodnika w Kulicach?
w poniedziałek (19 września), w Kulicach odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami gminy i powiatu w sprawie budowy chodnika. Choć na pierw-
szą część inwestycji gmina ma pieniądze, to na zlecenie wykonania dokumentacji ma się nie zgadzać burmistrz, Robert Czapla. Szkoda, że w Kulicach na-
wet się nie zjawił...

Sprawa budowy chodnika w 
Kulicach ciągnie się już od kilku 
lat. Jadące do szkoły dzieci wciąż 
odprowadzane są na przystanek 
autobusowy przez rodziców, bo 
ruchliwa tam droga jest bardzo 
niebezpieczna. Dwa lata temu wy-
konano wstępny projekt chodni-
ka i wydawało się, że jego budowa 
to kwestia czasu. Jednak  sprawa 
utknęła w miejscu – droga nale-
ży do powiatu i burmistrz zgodził 
się na wyłożenie jedynie 50% pie-
niędzy potrzebnych na inwestycję. 
Drugą połowę miałby dołożyć po-
wiat, który twierdzi, że tych pie-
niędzy obecnie nie ma.

Z tego powodu starosta gole-
niowski, Tomasz Kulinicz, zapro-
sił mieszkańców Kulic i przedsta-
wicieli władz na specjalne spotka-
nie ws. chodnika. Przybyli na nie 
wszyscy, poza burmistrzem. Jego 
przedstawiciel, Adam Czernikie-
wicz, tłumaczył, że jest na innym 
wcześniej  umówionym spotka-
niu.

- Najbardziej ubolewam nad 
tym, że nie możemy spotkać się 
razem. Trudno jest rozmawiać o 

kimś bez niego. To nie jest spotka-
nie polityczne, ale merytoryczne – 
skomentował nieobecność burmi-
strza T. Kulinicz.

Na samą budowę chodni-
ka trzeba wydać około 700.000 
zł. Najpierw należy jednak zlecić 
przygotowanie odpowiedniej do-
kumentacji, aby mieszkańcy mo-
gli zrzec się na rzecz powiatu czę-
ści należących do nich gruntów. 
Bez tego nie jest bowiem możliwe 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Zrobienie dokumentacji powinno 

kosztować 37.000 zł. W kasie gmi-
ny są odłożone pieniądze na ten 
cel (50.000 zł), które czekają od 
grudnia 2015 roku. Rada Miasta 
nie może się jednak doczekać na 
wykonanie jej zaleceń przez bur-
mistrza. Jak się okazuje jest też  
problem ewentualnego terminu  
finansowania już wykonywania 
inwestycji ze strony powiatu.

Powiat wpisał budowę chod-
nika w Kulicach do Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego na lata 
2016-2020. Jest on jednak dopie-

ro na 18. miejscu, a rocznie po-
wiat stać na zrealizowanie dwóch 
inwestycji- taką informację prze-
kazał mieszkańcom Kulic staro-
sta. Burmistrz zaś w wydanym 
oświadczeniu w sprawie, dekla-
rował możliwość partycypacji do 
kwoty najwyżej 50% kosztów in-
westycji: - wielokrotnie deklarowa-
liśmy chęć partycypowania w 50% 
inwestycji. Powiat próbuje się wy-
cofać ze swoich obietnic i zrzucić 
na gminę obowiązek rozwiązania 
problemu braku chodnika w Kuli-
cach, a przecież to ich droga powia-
towa, i to do ich obowiązków na-
leży remont i utrzymanie własnych 
dróg – czytamy w oświadczeniu R. 
Czapli.

Mamy więc swoisty pat, z któ-
rego nie widać rozwiązania, gmi-
na bowiem (chyba słusznie) nie 
może deklarować i wydać wię-
cej jak już oświadczyła a staro-
stwo dysponuje budżetem, w któ-
rym środków na tę budowę brak 
(przynajmniej na razie). Oby w tej 
sytuacji  nie spełniły się przewi-
dywania jednej z mieszkanek Ku-
lic: - Zapraszam o wpół do ósmej 

rano, gdy dzieci idą do szkoły. Sta-
nie się tragedia, zginie jakieś dziec-
ko i wtedy będzie płacz. Gmina po-
wie: nie było pieniędzy.

Wygląda na to, że to nie ko-
niec sprawy w Kulicach, a kolejną 
jej odsłonę będziemy mieli już na 
najbliższym posiedzeniu i Rady 
Powiatu i Rady Miasta. Burmistrz 
nie chciał przyjechać do Kulic? 
Kulice przyjadą do burmistrza.

MP

Zebranie w Kulicach cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców wsi

Tomasz Kulinicz - starosta goleniowski

Brudasy i tyle…

Trzeba sprzątać, a nie udawać
13 września zamieściliśmy udokumentowaną zdjęciami skargę Czytelnika na brud na ulicach miasta.  mimo twierdzeń służb odpowiedzialnych, że 
rzekomo jest czysto, wskazanych przez Czytelnika miejsc jeszcze nikt dotychczas nie posprzątał. 

Przypomnijmy – nasz Czytel-
nik spacerował 10 września (so-
bota) m.in. ulicami 3 Maja, Bat. 
Chłopskich, Młynarską.  Nade-
słane przez niego i opublikowa-
ne przez DN w dniu 13 września 
zdjęcia wskazywały, że na trasie 
jego spaceru od dawna „dziada i 
baby brak”, jak mówi znane po-
wiedzenie, czyli jest pełno po-
rozwalanych śmieci, kosze ulicz-
ne są przepełnione i ogólnie jest 
brudno. Mimo oczywistych fak-
tów gmina zamieściła wyjaśnie-
nie, z którego miało wynikać, że 

spostrzeżenia Czytelnika dotyczą 
incydentalnego zdarzenia, a ge-
neralnie to jest czysto, ponieważ 
sprząta się dwa razy w tygodniu a 
kosze opróżnia 5 razy! 

  W dniu 9 września (piątek) br., 
o godzinie 14: 00, dokonano co-
tygodniowego odbioru czystości  i 
porządku ulic na terenie naszego 
miasta – pisał 14 września miej-
ski urzędnik… w trakcie odbio-
ru, przedstawione na łamach lo-
kalnej prasy, kosze były puste. W 
tym miejscu pragniemy poinfor-
mować, że zgodnie z umową kosze 

opróżniane są codziennie oprócz 
sobót i niedziel, a sprzątanie ulic 
odbywa się według harmonogra-
mu we wtorki i piątki. Przedsta-
wione w publikacji zdjęcia obra-
zują świat po „gorączce piątkowej 
nocy”, który nie jest czymś rzad-
kim…

minęły prawie dwa tygodnie i 
co?  I nadal brudnoo….

Postanowiliśmy odczekać i 
sprawdzić jak realizowany jest re-
alnie przywoływany przez urzęd-
nika gminnego harmonogram 
sprzątania ulic miasta, czyli w 

każdy wtorek i piątek. Regular-
nie w piątki wieczorem i w środy 
wieczorem, (czyli tuż po dekla-
rowanych datach regularnego 
sprzątania) przemierzaliśmy tra-
sę naszego Czytelnika dokumen-
tując fotograficznie te same miej-
sca, z których Czytelnik nadesłał 
swoje zdjęcia.  Okazało się, że nie 
tylko było tam brudno 10 wrze-
śnia, ale nikt tam nie posprzą-
tał ani razu aż do środy 21 wrze-
śnia wieczorem (ostatnie nasze 
sprawdzanie). Opróżniono tylko 
przepełnione kosze.  Nikt nie po-

sprzątał mimo, że Gmina odpo-
wiadała na uwagi naszego Czy-
telnika i dobrze wiedziała jakich 
śmieci one dotyczyły.  W załącze-
niu kolejne „obrazki” pokazujące 
nie propagandę sukcesu, ale re-
alia i udowadniające, że uprawia-
nie pustosłowia w naszej Gminie 
kwitnie w najlepsze.  -Sprzątanie 
ulic odbywa się według harmo-
nogramu we wtorki i piątki – pi-
sał urzędnik. W tej sytuacji była-
by to prawda gdyby dodał – raz 
na kwartał!

Red. 

...to samo miejsce, zdjęcie wykonane 
po rzekomym sprzątaniu, 21.09 ul. 3 Maja zdjęcie wykonane 10.09

21.09., na przystanku BUS-ów, to już 
brud pernamentny

ul. Zielona, 21.09., w tle niewidoczna 
fontanna

ul. Bat. Chłopskich, 21.09., 10 dni 
wcześniej było podobnie
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Mecenas Górski ponownie wygrywa, tym razem przed Sądem Najwyższym 

Bank musi się liczyć z dobrem kredytobiorców 
Sąd najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej mBank S.a. w sprawie, której pełnomocnikiem powódki jest mec. Radosław Górski - prawnik od lat 
prowadzący kancelarię w nowogardzie. Chodzi o głośną sprawę mieszkanki naszego miasta, której bank wypowiedział umowę kredytu we Frankach z po-
wodu zaległości, a następnie przeliczył wartość kredytu udzielonego w złotych polskich według kursu franka szwajcarskiego na dzień wystawienia tak zwa-
nego bankowego tytułu egzekucyjnego. Przez takie działanie kobieta straciła około 150 tys. zł. 

Kancelaria wstrzymuje się ze 
szczegółowym omówieniem tego 
korzystnego dla frankowiczów 
wyroku do czasu otrzymania jego 
pisemnego uzasadnienia. 

Nie mniej już teraz można po-
wiedzieć, iż wyrok ten ma bardzo 
duże znaczenie przede wszystkim 
dla tych kredytobiorców, którzy za-
warli umowę tzw. „kredytu franko-
wego” z bankiem mBank S.A. Sąd 
Najwyższy podważył, bowiem sto-
sowany przez ten bank mechanizm 
wypowiadania kredytu oraz zapi-
sy umowne dotyczące sposobu wy-
powiadania umowy. Sąd Najwyż-
szy wypowiedział się również na 
temat zgodności z prawem konsu-
menckim zapisów umownych sto-
sowanych przez ten bank oraz do-
puszczalnej treści oświadczenia o 
wypowiedzeniu kredytu, podziela-
jąc ich krytyczną dla banku oce-
nę, przedstawioną przez Sąd Ape-
lacyjny – wyjaśnia mecenas Ra-
dosław Górski, który w Nowogar-
dzie, przy ul. 700-lecia prowadzi 
z powodzeniem swoją kancelarię. 

Z zapadłych w tej sprawie wyro-
ków wynika, iż mBank S.A. musi 
liczyć się z dobrem kredytobior-
ców i nie może stosować nadmier-
nie uproszczonych, niejasnych i 
niezgodnych z prawem konsu-
menckim procedur wobec nich. 
Bank musi również zadać sobie 
trud ustalenia aktualnego adresu 
kredytobiorcy, dochowując w tym 
zakresie należytej staranności na 
poziomie takim, jakiego kredyto-
biorcy mają prawo oczekiwać od 
instytucji zaufania publicznego.

Wyrok Sądu Najwyższego osta-
tecznie kończy spór sądowy, któ-

rego dotyczył wcześniejszy wyrok 
Sądu Okręgowego w Szczecinie z 
dnia 7 listopada 2014 r. oraz wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Szczeci-
nie z dnia 14 maja 2015 r. Kwestia 
wysokości zadłużenia powódki 
pozostaje kwestią otwartą (w tym 
zakresie toczy się jednak z po-
wództwa tej samej powódki nowy 
proces sądowy). Wszystkie sądy, 
które wydały wyroki w tej sprawie 
orzekły jednak, iż klauzule umow-
ne, na podstawie których mBank 
dokonywał waloryzacji za pomo-
cą kursu CHF, są bezskuteczne 
wobec konsumenta. Do rozstrzy-
gnięcia pozostaje więc już jedynie 
to, jaki jest skutek bezskuteczno-
ści tych klauzul.

W przekonaniu r. pr. Radosława 
Górskiego oraz wszystkich współ-
pracujących z nim prawników, 
prawo polskie nie przewiduje 
możliwości zastępowania klauzul 
abuzywnych (a więc zapisów nie-
dozwolonych w umowach z kon-
sumentami) innymi postanowie-
niami z uwagi na sankcyjny cha-

rakter stwierdzenia abuzywności 
zapisów umownych. 

- Wynika to bowiem wprost z 
przepisów kodeksu cywilnego, a 
także z dyrektywy 93/13 i szere-
gu wyroków Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości, w tym z wy-
roku z dnia 12 czerwca 2012 roku, 
sygnatura akt C-618/10, w spra-
wie Banco Español de Crédito SA 
przeciwko Joaquínowi Calderóno-
wi Caminie. Jedynym zobowiąza-
niem sądu, w sytuacji stwierdze-
nia abuzywności zapisu umow-
nego, jest zaniechanie stosowania 
nieuczciwego warunku umownego. 
Sąd nie jest przy tym uprawniony 
ani zobowiązany do podjęcia dzia-
łań mających na celu modyfikację 
nieuczciwego zapisu umownego. 
Dokonanie przez sąd ponownego 
ustalenia treści abuzywnego zapisu 
umownego skutkowałoby przerzu-
ceniem odpowiedzialności na dru-
gą stronę umowy. Strona pozwana 
będąca przedsiębiorcą powinna li-
czyć się z ryzykiem i konsekwencja-
mi stosowania jednostronnie usta-

lonej umowy zawierającej zapisy 
nieuczciwe. Nie ma więc żadnego 
znaczenia do jakich konsekwencji 
ekonomicznych doprowadzą ban-
ki ich własne działania- wyjaśnia 
prawne zawiłości mecenas Górski. 

Powyższe oznaczać powinno, 
że po usunięciu z umowy kredy-
tu zapisów niedozwolonych na-
stępuje tzw. „odfrankowanie” tej 
umowy. Nie ma bowiem podstaw, 
żeby do umowy kredytu wprowa-
dzać w miejsce niedozwolonych 
zapisów umownych, w oparciu o 
które bank waloryzował kredyt na 
podstawie ustalonego przez sie-
bie kursu CHF, jakiekolwiek po-
zaumowne kursy franka szwajcar-
skiego, na podstawie których mia-
łoby dojść do przeliczania dłu-
gów frankowiczów w inny spo-
sób. Innymi słowy taka interpre-
tacja przepisów powinna dopro-
wadzić do tego, że kredytobiorcy 
pozostaną zobowiązani do zapłaty 
jedynie takich kwot kredytu, jakie 
faktycznie otrzymali od banków.

O sprawie prowadzonej przez 
mecenasa R. Górskiego zrobi-
ło się głośno pod koniec 2014 
roku. Przypomnijmy kulka fak-
tów. Najpierw  Bank w związku z 
zaległościami w spłaceniu kredy-
tu udzielnego w CHF wypowia-
da kredytobiorcy umowę kredy-
tu. Następnie zaś przelicza war-
tość kredytu udzielonego w zło-
tych polskich według kursu fran-
ka szwajcarskiego na dzień wy-
stawienia tak zwanego bankowe-
go tytułu egzekucyjnego. W wyni-
ku takiego zabiegu, kredytobior-
ca stracił około 150.000 zł tylko 
w wyniku różnicy kursowej – to 

jest w różnicy w wartości CHF z 
dnia zaciągnięcia kredytu i z dnia 
przeliczenia kredytu według aktu-
alnego kursu CHF. Bank w prze-
konaniu, że miał prawo do takie-
go przewalutowania, wszczął więc 
egzekucję komorniczą, żądając 
zapłaty kwoty znacznie wyższej 
niż nominalna wartość kredytu. 
Kredytobiorca nie zgodził się z ta-
kim działaniem banku i reprezen-
towany przez pełnomocnika skie-
rował sprawę do Sądu. W pozwie 
podniósł zaś szereg zarzutów, któ-
re następnie podlegały rozpozna-
niu przez Sąd Okręgowy. Zapada 
wyrok korzystny dla kredytobior-
cy, jednak bank próbuje oczywi-
ście się od niego odwołać. Sprawa 
przechodzi przez wszystkie moż-
liwe szczeble odwołania i kończy 
się złożeniem przez bank skar-
gi kasacyjnej do Sądu Najwyższe-
go. W dniu 8 września SN odda-
la skargę złożona przez bank i tym 
samym cała sprawa się kończy.  
Warto podkreślić, że na terenie 
Polski zapadły już korzystne dla 
frankowiczów wyroki zasądza-
jące należności, w których sądy 
opowiedziały się za opisanym wy-
żej sankcyjnym charakterem abu-
zywności klauzul umownych od-
noszących się do waloryzacji. Je-
żeli wyroki te się uprawomocnią, 
a przedstawiona w tych wyrokach 
linia orzecznicza zostanie utrwa-
lona, to już wkrótce spór dotyczą-
cy tzw. „kredytów frankowych” 
może zostać rozwiązany korzyst-
nie dla frankowiczów, bez pomo-
cy nowych ustaw.

Marcin Simiński

Radosław Górski

Radny informuje 

Obiecane,  wykonane
w ostatnim czasie została oddana do użytku odnowio-
na nawierzchnia drogi przy ul. Dąbrowszczaków. Remont 
przeprowadzono dzięki staraniom radnego, z okręgu obej-
mującego tę ulicę,  Piotra Słomskiego.

Na problem złego stanu na-
wierzchni- pisze radny- zwróci-
łem uwagę już w trakcie kampanii 
wyborczej do samorządu w 2014 r. 
Obiecałem wtedy mieszkańcom, 
że dołożę wszelkich starań, by ta 
droga została utwardzona. Dziś z 
satysfakcją mogę zakomunikować, 
że droga została utwardzona i ist-
niejące w tamtym miejscu, uciąż-
liwe zwłaszcza po opadach, dziu-
ry, nie będą już zmorą korzystają-

cych z drogi.  O utwardzenie dro-
gi zabiegałem na Radzie Miasta od 
dłuższego czasu składając najpierw 
stosowny wniosek do budżetu na 
rok 2016, a następnie pytając o po-
stępy w jego realizacji na kolejnych 
sesjach RM. Na wykonanie  utwar-
dzenia drogi zabezpieczono środ-
ki w wysokości 40 tysięcy złotych. 
Prace na tym odcinku  Dąbrowsz-
czaków zakończyły się w  ostatnim 
czasie. red

Utwardzona na wniosek radnego Piotra Słomskiego nawierzchnia drogi przy ul. Dąbrowszczaków
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
józefa Rekowska: lat 91, zmarła 22.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

24.09.2016r. o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Żył pewien człowiek bogaty, któ-
ry ubierał się w purpurę i bisior, i 
dzień w dzień świetnie się bawił. 
U bramy jego pałacu leżał żebrak 
okryty wrzodami, imieniem Ła-
zarz. Pragnął on nasycić się od-
padkami ze stołu bogacza; nad-
to i psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak, i anioło-
wie zanieśli go na łono Abraha-
ma. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany. Gdy w Otchłani, po-
grążony w mękach, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łaza-
rza na jego łonie. I zawołał: Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i 
poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi 
mój język, bo strasznie cierpię w 
tym płomieniu. Lecz Abraham od-
rzekł: Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę; teraz on tu do-
znaje pociechy, a ty męki cierpisz. 
A prócz tego między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że 
nikt, choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może, ani stamtąd do 
nas się przedostać. Tamten rzekł: 
Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 

domu mojego ojca. Mam bowiem 
pięciu braci: niech ich przestrzeże, 
żeby i oni nie przyszli na to miej-
sce męki. Lecz Abraham odparł: 
Mają Mojżesza i Proroków, nie-
chże ich słuchają. Nie, ojcze Abra-
hamie - odrzekł tamten - lecz gdy-
by kto z umarłych poszedł do nich, 
to się nawrócą. Odpowiedział mu: 
Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu-
chają, to choćby kto z umarłych po-
wstał, nie uwierzą. (Łk 16,19-31)

Czym mierzy się wartość ludz-
kiego życia? Jak dostrzec jego 
sens? Kiedy możemy mówić o ży-
ciu dobrym i udanym? Na te py-
tanie odpowiada nam sam Chry-
stus w dzisiejszej przypowieści. 
Spójrzmy najpierw na Łazarza. 
Co on czuł? Co Łazarz myślał o 
swoim życiu? Jedynie psy zwraca-
ły na niego swoją uwagę. Co czuł 
Łazarz? Rozgoryczenie? Żal? Co 
myślał o swoim życiu? Jest prze-
klęte, podłe? Nie wiemy co dzia-
ło się w jego sercu. Nikt z nas nie 
chciałby zamienić się z nim miej-
scami. Co myśleli o nim inni? 
Pewnie zasłużył sobie. To kara bo-
ska. Ciąży na nim zapewne wina. 
Jaka? Niejeden, w swoim mnie-
maniu ją znalazł, albo wymyślił 
dokładając jakąś historyjkę. Bo-
gacz. Król życia. Co złego zrobił? 
Bawił się za swoje pieniądze. Jadł 
co chciał. Ubierał się w to, na co 
go było stać. Jak to się mówi: kto 
bogatemu zabroni? Jezus nie po-
wiedział, że bogacz był nieuczci-
wy. Nie powiedział, że pieniądze 
były ukradzione. Jeśli coś posia-
dam to prawo powie: jesteś tego 
właścicielem, natomiast Bóg: je-

steś jedynie zarządcą. Dwoje lu-
dzi. Dopiero po śmierci bogacz 
zwrócił uwagę na Łazarza, a prze-
cież chodząc na biesiady mijał go 
każdego dnia. Nawet i po śmier-
ci chciał wykorzystać Łazarza, no 
bo bogatemu się należy. Jezus, co 
rozważaliśmy w ubiegłym tygo-
dniu, mówił przypowieść o roz-
tropnym zarządcy. Zwrócił naszą 
uwagę na 3 podstawowe kwestie, 
jaki powinien być nasz stosunek 
do pieniądza. Nie może być we 
mnie miłości do niego. Po drugie: 
mam mądrze rozporządzać pie-
niędzmi, a po trzecie: moje serce 
ma być sercem hojnym. Widać, że 
bogacz pogubił się, zatracił swo-
je człowieczeństwo z winy pie-
niędzy. Budowanie ludzkich re-
lacji warto spróbować wcześniej. 
Nie, jak pokazuje nam dziś Jezus, 
po śmierci. Nie czekajmy na kry-
tyczny moment. Czyjaś choroba, 
wypadek, zagrożenie życia. Tak-
że dzisiaj są sytuacje, o których 
mówi nam Jezus w przypowieści. 
Mijamy niektórych ludzi, jakby 
byli dla nas niewidzialni. Może w 
moim spojrzeniu pojawia się na-
wet pogarda i zachowuję się do-
kładnie, jak ci co mijali Łazarza. 
We współczesnym świecie jest 
wielu Łazarzy. Czy ich dostrze-
gam? Czy robię cokolwiek, aby na 
ich twarzy pojawił się uśmiech? 
Aby nie stracili sensu życia? Aby 
czuli się kochani przez Boga? Bo-
gacz kochał. Kochał swoich pię-
ciu braci. Chciał przecież ich oca-
lenia od potępienia. Nie „odrobił” 
jednak lekcji, że każdy dla każ-
dego powinien być bratem. Jak 
nie stracić drugiego człowieka z 
oczu? Jak nie spisać siebie na po-
tępienie? Słuchać Mojżesza i pro-
roków- powie nam Chrystus. Słu-
chać Mojżesza, czyli zachowywać 
dekalog przez niego przekazany. 
Słuchać proroków to słuchać gło-
su nawołującego do nawrócenia. 
Jezus chce na nowo przypomnieć 
nam o trosce o ubogich. Te słowa, 
zwłaszcza w kontekście Roku Mi-
łosierdzia, powinny być nam do-
brze nie tylko znane w teorii, ale 
i w praktyce: głodnych nakar-
mić, spragnionych napoić, nagich 
przyodziać…,  bowiem wszyst-
ko co uczyniliśmy jednemu z tych 
nawet najmniejszych, uczyniliśmy 
Chrystusowi.

Ks. Krystian Dylewski

V Rejonowy Dzień 
Skupienia Służby 
Liturgicznej
 Dnia 17 września br., z Parafii pw. wniebowzięcia nmP w 
nowogardzie, 26 osobowa grupa w tym 10 ministrantów, 4 
lektorów i 12 dziewczynek ze scholii pod opieką ks. Roberta 
Dąbrowskiego i siostry Klaudii uczestniczyła w V Rejono-
wym Dniu Skupienia Służby Liturgicznej w Parafii Świętego 
jerzego w Goleniowie.

Spotkanie rozpoczęło się o 
godz.9:00, rejestracją poszczegól-
nych grup liturgicznych. Grupy 
przyjechały z Golczewa, Gryfic, 
Kamienia Pomorskiego, Świno-
ujścia, Wolina i oczywiście z No-
wogardu. Następnie w Kościele 
przedstawiciele z  poszczególnych 
grup zaprezentowali swoje gru-
py. Po tym było wystawienie Naj-
świętszego sakramentu, odmówi-
liśmy Koronkę   do Bożego Miło-
sierdzia w czasie, której była moż-
liwość skorzystania z sakramen-
tu pokuty. Msza święta rozpoczęła 
się o godz. 10.30, przewodniczył 
jej i Słowo Boże wygłosił miejsco-
wy ks. Proboszcz Wacław Nowak. 
Po Mszy świętej udaliśmy się do 
ogrodów świętego Jerzego, gdzie 
nastąpiło wyjaśnienie gry w tere-
nie. W międzyczasie można było 
się napić coca coli, zjeść   pączka 
czy kawałek ciasta. Gra w terenie 
polegała na wzięciu udziału w 10 

konkurencjach. Były to: rysowa-
nie smoka, sport,   wiedza, savo-
ir vivre, odkrywca, pierwsza po-
moc, test ze znajomości części 
Mszy świętej, świat wiedzy, łowca 
i celność rzutów   piłeczką tenisa 
ziemnego w drzewa. Wygrywała   
ta grupa,   która zdobyła najwięk-
szą ilość punktów we wszystkich 
konkurencjach. Podsumowanie 
wyników i rozdanie nagród nastą-
piło w ogrodach świętego Jerzego 
o godz.14:00.  Zwycięzcy 3 pierw-
szych miejsc otrzymali pamiątko-
we puchary, a wszyscy opiekuno-
wie grup obraz świętego Jerzego.

Ostatnim punktem był obiad. 
Po posiłku wszyscy rozjechaliśmy 
się do swoich miejscowości, prze-
pełnieni radością i duchowym 
umocnieniem…

 Opiekunowie:
 ks. Robert Dąbrowski 

i Siostra Klaudia 

Ks. R. Dąbrowski wspólnie z grupą ministantów i lektorów

siostra Klaudia wraz ze scholką dziecięcą

PKPS Informuje 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w nowogardzie infor-
muje o dniach i godzinach wydawania żywności: 

Środa - 28.09.2016,  w godz. 9:00 -14:00
Czwartek-  29.09.2016,  w godz. 9:00-14:00
 Piątek  - 30.09.2019, w godz. 9:00- 14:00
 Niezbędne dokumenty to: 
1. Dowód Osobisty 
2. Nadany numer porządkowy

Zarząd
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Śmietanka Towarzyska 
23.09.2016, godz. 17.00
24.09.2016, godz. 17.00
komedia
USA / 2016 / 96 min.
od lat: 15

Nowa komedia Woody’ego Al-
lena – geniusza kina, zdobywcy 
czterech Oscarów i dwudziestu 
nominacji do tej nagrody. „Śmie-
tanka towarzyska” jest jego 46. fil-
mem. Akcja rozgrywa się w latach 
30. ubiegłego stulecia, a jej tłem 
są modne kluby nocne, eleganc-
kie przyjęcia i malownicze zakątki 
Nowego Jorku i Los Angeles. O po-
pis najwyższej klasy aktorstwa, jak 
zwykle u Allena, zadbała plejada 
znakomitości. A wśród nich m.in. 
nominowani do Oscara i Złotego 
Globu – Jesse Eisenberg („The So-
cial Network”) i Steve Carell („Fo-
xcatcher”), jedna z najpopularniej-
szych aktorek młodego pokolenia, 
nagrodzona Cezarem Kristen Ste-
wart („Zmierzch”) oraz Blake Live-
ly („Wiek Adaline”). „Śmietanka to-
warzyska” otworzyła 69. edycję fe-
stiwalu filmowego w Cannes. 

Nerve 
23.09.2016, godz. 19.00
24.09.2016, godz. 19.00
thriller
USA / 2016 / 96 min.
od lat: 15

Uczennica ostatniej klasy liceum 
dołącza do internetowej gry w 
prawdę i wyzwanie. Wkrótce od-
krywa, że każdy jej ruch jest ma-
nipulowany przez anonimowych 
„obserwatorów”.

CeNy BileTóW
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
•   legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
•   2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
•   grupa zorganizowana pow. 15 osób 

zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seanse

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ" NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

 Kino na weekend

Uwaga Wędkarze

W dniu 25.09.2016 r. odbędą się 
towarzyskie zawody 

wędkarskie spławikowe 
dla członków Koła Miejsko-Gminnego PZW 

na jeziorze nowogardzkim. 
Spotkanie zawodników o godz. 8:00 k. „Neptuna”. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz”.  
Zarząd Koła 

Były dyrektor ZSP prostuje
Po przeczytaniu artykułu „Trudny początek roku w „Rolniczaku”, zamieszczonego we wtor-
kowym wydaniu Dziennika nowogardzkiego (20.09.2016), czuję się w obowiązku zamie-
ścić poniższe sprostowanie:

1. Po rozstrzygniętym kon-
kursie na stanowisko dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszi-
ca, w lipcu i sierpniu 2016 roku 
telefonowałem do Pana Jarosła-
wa Chudyka z prośbą o spotka-
nie i rozmowę na temat funkcjo-
nowania szkoły w roku szkolnym 
2016/2017. Uważałem, że tak po-
winien zachować się odchodzący 
dyrektor szkoły. 

Pan Jarosław Chudyk nie odbie-
rał telefonu, a gdy odebrał stwier-
dził że do 8 sierpnia 2016 r., do-
póki Pan Starosta Goleniowski nie 
wróci z urlopu, nie spotka się ze 
mną w żadnej sprawie. 

2. Po 8 sierpnia ponow-
nie telefonowałem do Pana Jaro-
sława Chudyka i gdy odebrał te-
lefon prosiłem o spotkanie w 
sprawie arkusza organizacyjnego 
szkoły na rok 2016/17. Pan Jaro-
sław Chudyk odmówił, w związ-

ku z tym poprosiłem przewod-
niczących komisji przedmioto-
wych oraz nauczycieli o spotkanie 
w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 
10:00 w szkole w celu uaktualnie-
nia przydziałów godzin dla na-
uczycieli. 

3. Na tym spotkaniu był 
również nowo wybrany dyrek-
tor Pan Jarosław Chudyk, więc 
w  obecności większości nauczy-
cieli, po raz kolejny prosiłem Pana 
Chudyka o współpracę przy two-
rzeniu arkusza organizacyjnego 
szkoły - p. Jarosław Chudyk od-
mówił i  stwierdził, że mogę wpi-
sywać do arkusza, co chcę, a on po 
1 września wszystko zmieni.

4. W związku z tym spo-
rządziłem Arkusz organizacyjny 
szkoły na rok szkolny 2016/2017 i 
złożyłem dokument w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie w 
dniu 31 sierpnia 2016 r. – zgodnie 
z obowiązkami odchodzącego dy-

rektora. Również w tym dniu na-
uczyciele otrzymali przydziały go-
dzin na nowy rok szkolny. 

5. Przekazanie szkoły wraz 
z całą dokumentacją, miało miej-
sce w dniu 31 sierpnia 2016 roku 
o godz. 12:00 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w  Nowogardzie w obec-
ności Pani Renaty Chomińskiej – 
dyrektora Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiato-
wego w Goleniowie. Szkoła i peł-
na dokumentacja została przyję-
ta przez Pana Jarosława Chudyka 
bez zastrzeżeń. 

wiarygodność wszystkich in-
formacji zawartych w sprosto-
waniu mogę udokumentować. 

Pozdrawiam wszystkich uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w 

Nowogardzie 
- z poważaniem 

Stefan Sitkowski

W moim liście chciałbym od-
nieść się do artykułu z dnia 
20.09.2016r w DN pt.: „Medal 
wycenili na 300 zł”. 

Ewa Durska jest w tej chwili 
jednym z najbardziej rozpozna-
walnych nowogardzkich sportow-
ców w naszej gminie, mimo, że jest 
niepełnosprawna. Mówimy lekko-
atletyka, myślimy Ewa Durska. 
Bez dwóch zdań w swojej dyscy-
plinie urosła do miana ikony spor-
towej, ale także na pewno osobo-
wościowej. Jej   występ w turnieju 
olimpijskim, (gdzie zdobyła zło-
ty medal olimpijski i pobiła rekord 
Świata) przyćmił „występ” urzęd-
nika, wykonany bez smaku, taktu 
i poszanowania dla ludzkiego wy-
siłku, a zwłaszcza sportowca „nie-
pełnosprawnego” i przyzwolenie 
dla takiej postawy od burmistrza 
Roberta Czapli. Otóż chciałem 
w tym miejscu zauważyć, powie-
dzieć, że nawet prezydent Ameryki 
Barack Obara, będzie niebawem 
gościł na uroczystym obiedzie gru-
pę sportowców z niepełnospraw-
nością, którzy startowali w Rio, by 
tym samym podkreślić szacunek i 
uznanie dla ich wielkiego wysiłku.   
To prawda, że istnieją podzia-
ły na świat ludzi pełnospraw-
nych i niepełnosprawnych. Czy 
w związku z tym lepszych i gor-
szych? Przecież na tej samej zasa-
dzie funkcjonują podziały w gmi-
nie na mniej wystraszonych i wię-
cej wystraszonych, mniej chorych 
lub więcej chorych. Osoby niepeł-

nosprawne z pewnością odbierają 
nieco inaczej rzeczywistość, aniże-
li osoby pełnosprawne. Dysponują 
przecież o wiele większym baga-
żem doświadczeń. Właśnie dzięki 
swoim często traumatycznym do-
świadczeniom nabierają dystan-
su do życia, który zazwyczaj osią-
ga się wraz z wiekiem. A i to nie 
zawsze. Tym swoim dystansem do 
życia potrafią się dzielić z osoba-
mi pełnosprawnymi, które z tych 
kontaktów mogą czerpać energię 
życiową. Mimo przemian społecz-
nych w naszym kraju to w gminie 
Nowogard, sport osób niepełno-
sprawnych nie może zadomowić 
się w powszechnej świadomości. 
Sami sportowcy niepełnosprawni 
narzekają, że nie traktuje się ich 
jak prawdziwych sportowców, lecz 
jedynie potrzebujących rehabili-
tacji. W Nowogardzie nadal do-
minuje przekonanie, że uprawia-
nie sportu przez osoby niepełno-
sprawne to nic znaczącego. Stąd 
już tylko krok do wniosku, że spor-
towcy niepełnosprawni za swo-
je sportowe osiągnięcia otrzymu-
ją najlepszą nagrodę w postaci po-
prawy stanu zdrowia. Oferowany 
prze gminę bon na 300 zł, w rów-
nowartości dorównuje 4  paczkom 
pampersów dla pacjentów uro-
logicznych. Życie osób niepełno-
sprawnych w naszym regionie nie 
jest usłane różami, co często pod-
kreślałem w swoich tekstach, jako 
dziennikarz gazety „Dziennik No-
wogardzki”. W niektórych budyn-

kach służby publicznej (OPS) bra-
kuje specjalnych podjazdów, rzad-
kością są windy, a schody do gmi-
ny wciąż są swoistą fosą nie do 
przebycia dla „sprawnych ina-
czej”. Nie jest to jednak najbar-
dziej martwiące zjawisko, do któ-
rego przyzwyczailiśmy się, jako 
„gorszy sort” w tym mieście. Wiel-
ka sportsmenka, zdobywczyni me-
dali, uczestniczka zawodów krajo-
wych, zagranicznych i przykład 
człowieka odnoszącego sukcesy. 
Bohaterka dzisiejszego, mojego li-
stu do redakcji DN, Ewa Durska, 
wszystko to osiągnęła mimo swo-
jej niepełnosprawności. Kobie-
ta, która tyle dała z serca, m.in. 
w postaci oddania medalu olim-
pijskiego na szczytny cel, została 
potraktowana  bez szacunku, któ-
ry tutaj powinien być prioryte-
tem. To skandal jak potraktowano 
panią Ewę po takim osiągnięciu. 
Ewa Durska nie zawiodła oczeki-
wań swoich mieszkańców w gmi-
nie Nowogard i zdobyła złoty me-
dal podczas Igrzysk Paraolimpij-
skich w Rio de Janeiro, dodatko-
wo bijąc kolejny rekord   Świata. 
Ale,... nie tylko ten zyskuje sławę, 
kto zwycięża, ale i ten, kto siedzi 
za urzędniczym biurkiem w UM, 
ten na górze i  na do le a w środku 
pomiędzy nimi jest jeszcze głupo-
ta. Wówczas wszystkiego najgor-
szego można się spodziewać.

Z poważaniem
Jarek Bzowy

@    Ludzie listy piszą  @ 

Komunikat Policji !!!
W dniu 16 września 2016 r., ok. godziny 19.00, na Placu Szarych 

Szeregów (skatepark) doszło do zdarzenia, gdzie osoba małoletnia 
została pobita przez mężczyznę w wieku ok. 35-40 lat, wzrost 180 
cm, brak owłosienia na głowie, zapuszczona broda. Mężczyzna na 
skateparku przebywał w towarzystwie ok. 3 letniej dziewczynki oraz 
prawdopodobnie jej matki, którym przed zdarzeniem robił zdjęcia. 
Świadków zdarzenia prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w 
Nowogardzie, pod nr. tel. 91-57-92-324 (lub 316) lub zgłoszenie do 
jednostki. 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PiASeK, PiASeK 
PRZeSieWANy, 

ŻWiR, CZARNOZieM, 
POSPóŁKA 

 ŻWiROWNiA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO KlieNTA

A/0

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

reklama reklama reklama

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zmiany w zarządzie SM „Radosław”

nowy prezes, nowe wyzwania
nowym pełniącym obowiązki prezesa Spółdzielni mieszkaniowej „Radosław” został pan 
wiktor Bzowy. Pełniącym, bo decyzję rady nadzorczej Spółdzielni o wyborze nowego pre-
zesa musi jeszcze zaakceptować walne zgromadzenie. 

Osobę pełniącą obowiązki pre-
zesa spółdzielni trzeba było wy-
brać, ponieważ z funkcji tej zre-
zygnowała dotychczasowa prezes 
SM „Radosław”, Bożena Wiatr. 
Rada nadzorcza spółdzielni za-
proponowała, aby przynajmniej 
do czasu zwołania walnego zgro-
madzenia stanowisko p. o. Preze-
sa objął Wiktor Bzowy. 

- Na razie zapoznaję się z ogro-
mem spraw z obszaru administra-
cji, ale i tych technicznych, chociaż-
by związanych z funkcjonowaniem 
naszej kotłowni. Liczę, ze miesz-
kańcy będą wyrozumiali, ale i za-
angażowani w rozwój spółdzielni, 
która nie jest dochodowa. Mamy 
tylko takie pieniądze, jakie sami 
wygospodarujemy, a koszty utrzy-
mania są duże - mówi W. Bzowy. 

Niemniej nowy p. o. Preze-
sa zdążył już dokończyć z sukce-
sem to, co zaczęła jeszcze jego po-
przedniczka. Mowa o chodniku, 
jaki wybudowano wewnątrz osie-
dla, łączący dwa bloki. W planach 
jest także budowa placu zabaw. 
To inwestycja, którą Spółdzielnia 

chce wykonać wspólnie z gminą 
a także Spółdzielnią Mieszkanio-
wą SM „Cisy”, która posiada jeden 
blok na osiedlu Radosław (ten 
równoległy do ulicy Boh. Warsza-
wy). 

-Odbyły się już konstruktyw-
ne rozmowy, wierzymy, że w przy-
szłym roku uda się przystąpić do 
realizacji tej potrzebnej inwestycji 
- dodaje W. Bzowy. 

W rozmowie przyznaje, że w 
przyszłości przydałoby się też za-
gospodarować zieleniec znajdują-
cy się na środku osiedla, na któ-
rym obecnie znajduje się stary 
plac zabaw. - Na części tego tere-
nu mogłyby powstać parkingi dla-
tego, że brakuje miejsc postojowych 
- mówi p. o. Prezesa SM „Rado-
sław”. 

Wiktor Bzowy p.o. prezesa SM Radosław

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Radosław” powstała w roku 
1993. Samo osiedle wybudowa-
ne zostało w drugiej połowie lat 
80-tych, i należało do Kombinatu 

Państwowego Gospodarstwa Rol-
nego Radosław. 

Do Spółdzielni należy 8 blo-
ków, w których mieszka ok. pół 
tysiąca mieszkańców. MS

Osiedle Radosław od "wewnątrz"
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Nasza Mistrzyni paraolimpijska wróciła już do domu

Takiego powitania Ewa Durska się nie spodziewała…
Około 100 osobowa grupa kibiców czekała na lotnisku pod Goleniowem na Ewę Durską, która w minioną środę wieczorem wróciła z paraolimpiady w 
Brazylii. Złota medalistka pchnięcia kulą nie kryła wzruszenia takim powitaniem. 

Mistrzyni paraolimpijska po-
jawiała się w drzwiach przylotów 
naszego portu lotniczego kilkana-
ście minut przed godziną 21:00. 
Czekała na nią ok. 100 osobowa 
grupa barwnie przebranych w na-
rodowe stroje kibiców, skandują-
cych imię złotej medalistki, a tak-
że śpiewających tradycyjne „Sto 
lat”, przy akompaniamencie sak-
sofonu (grał Łukasz Włodek). Ki-
bice mieli ze sobą szaliki „Polski”, 
biało-czerwone koszulki, czap-
ki, narodowe flagi i transparen-
ty. Wśród witających Ewę Durską 
byli sąsiedzi, przyjaciele, a tak-
że uczniowie na czele z dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków w Nowo-
gardzie, Piotrem Kazubą. Dzie-
ciaki przygotowały dla Ewy Dur-
skiej specjalny prezent na powita-
nie-własnoręcznie wykonany pla-
kat z   jej wizerunkiem. Mistrzy-
nię witały również maluchy z jed-
nego z goleniowskich przedszko-
li, które wykonały dla zdobywczy-
ni złotego medalu w Rio własno-
ręcznie wykonane medale olim-

pijskie. Na lotnisko przybyli też 
działacze klubu UKS Barnim Go-
leniów,  gdzie na co dzień trenuje 
nasza kulomiotka. Powrót E. Dur-
skiej do domu skupił, rzecz jasna, 
także uwagę mediów, poza lokal-
nym DN, także tych regionalnych 
(Radio Szczecin, TVP Szczecin). 
Obecny był również burmistrz 
Goleniowa Robert Krupowicz, 
oraz starosta goleniowski Tomasz 
Kulinicz.   Niestety w wiwatują-
cym na cześć złotej mistrzyni tłu-
mie, nie było ani jednego przed-
stawiciela Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. 

E. Durska nie kryła wzruszenia. 
W rozmowie z DN, złota meda-
listka przyznała, że jest zaskoczo-
na takim powitaniem. - Dostałam 
informację, że coś „szykują”, ale 
nie spodziewałam się, że tak dużo 
ludzi przyjdzie mnie przywitać – 
mówi Ewa Durska. 

Pytana o wrażenia z Rio, mówi, 
że będzie miło wspominać to 
miejsce. - Było bardzo dobrze… 
Były upały, ale jakoś sobie radzili-
śmy – dodała mistrzyni paraolim-
piska. 

Należy dodać, że E. Durska bo-
rykała się z kontuzją podczas im-
prezy w Rio. Jej sukces jest więc 
okupiony bólem i zdwojonym 
wysiłkiem. Podkreślał to Walde-
mar Nowotny, trener Ewy Dur-
skiej, pytany o to, jak dalej jego 
zdaniem będzie się kształtować 
sportowa kariera mieszkanki No-
wogardu. - Tu są dwie możliwości, 
albo wszystko będzie się układało i 
jej forma się jeszcze bardziej usta-
bilizuje, bo w tej chwili jest po kon-
tuzji, gdyż te przygotowania bar-
dzo dużo wysiłku ją kosztowały. 
Ten uraz na pewno przeszkadzał 

jej podczas Igrzysk w Rio de Jane-
iro, ale stanęła na wysokości za-
dania. To od niej samej będzie to 
wszystko zależało, jak długo będzie 
chciała jeszcze startować- powie-
dział W. Nowotny. 

Przypomnijmy, że Ewa Durska 
to już trzykrotna mistrzyni para-
olimpijska. Złote krążki zdobyła 
już w Sydney (2000 rok), a później 
w Londynie (2012).  Nie do poko-
nania była też w zakończonej w 
ubiegłym tygodniu paraolimpia-
dy w Rio de Janeiro, dodatkowo 
pobijając ustanowiony przez sie-
bie rekord świata. 

Ewa Durska zapowiedziała, że 
przeznaczy złoty medal na licyta-
cję, z której dochód zostanie prze-
znaczony na dom dziecka. 

Marcin Simiński

Tak kibice z Nowogardu świętowali na lotnisku wspólnie ze złotą medalistką Ewą Durską.

Ewa Durska wśród swoich najbliższych - sąsiadów i przyjaciół.

Przyjaciele witają E. Durską na lotnisku.

Uczniowie z SP 3 przygotowali dla E. Durskiej plakat z jej wizerunkiem.
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Mirosław Berezowski uzasadnia 

Dlaczego to powinno zniknąć 
Kilka tygodni temu p. mirosław Berezowski złożył do Rady miejskiej wnioski dotyczące 
zmian nazw niektórych nowogardzkich miejsc publicznych, powołując się na wymogi wyni-
kające z przyjętej przez Sejm RP ustawy w tej sprawie. Przypomnijmy, że pan mirosław Be-
rezowski, z zawodu weterynarz, to znany nowogardzki społecznik, miłośnik historii, pomy-
słodawca i realizator skutecznej akcji nadania pomnikowi przy ulicy 3 maja nazwy Pomnika 
niepodległości. Oto tekst pana mirosława uzasadniający postulowane przez niego zmiany.    

 W najbliższym czasie w życiu 
społeczno-politycznym ma na-
stąpić ostateczna dekomuniza-
cja, czyli usunięcie z przestrze-
ni publicznej pozostałości po 
PRL-u. Dokona się to na mocy 
ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu. Pokomunistycz-
ne elementy przetrwały do dzi-
siejszego dnia z powodu braku 
upowszechnienia podstawowej 
wiedzy historycznej o tym okre-
sie, co z kolei spowodowało za-
niechanie wypracowania przez 
ostatnie 27 lat jednoznacznie ne-
gatywnej oceny Polski Ludowej, 
jako zbrodniczego ustroju.   

 W Nowogardzie są trzy głów-
ne elementy, które powinny zo-
stać zdekomunizowane a mia-
nowicie – nazwy niektórych 
ulic, Pomnik Braterstwa Broni 
i postkomunistyczna formacja 
polityczna, czyli SLD. 

Lokalne SLD broni „demo-
kracji ludowej” i … synekur to-
warzyszy 

 Zanegowanie w całości cza-
sów „demokracji ludowej” i jej 
spuścizny podcina korzenie 
tego bytu politycznego, dlate-
go obecna lewica bez wątpienia 
będzie bronić (jak niepodległo-
ści) ostatnich redut pozostałych 
jeszcze po komunizmie. Lewicy 
trudno jest pogodzić się z fak-
tem, że nie ma już PRL-u i ZSRS, 
który gwarantował jej władzę 
po wieczne czasy. Najważniej-
szy ówczesny ośrodek nowo-
gardzkiej władzy, czyli Komi-
tet Partii frontem zwrócony do 
Wolności (po sowiecku) i mo-
numentu „Wiecznej Przyjaźni” 
swoje zaplecze opierał o patro-
nat ul. 5 Marca, ponieważ Par-

tia doskonale wiedziała, komu 
tę władzę zawdzięcza. Dzisiejsza 
postawa lewicy wynika przede 
wszystkim z faktu, że SLD także 
obarczona jest pierworodnym 
grzechem założycielskim, jak 
kiedyś akt założycielski Polski 
Ludowej. Manifest PKWN 
został napisany po rosyjsku i 
po przetłumaczeniu odczytany 
22 lipca 1944 roku przez Radio 
Moskwa a na założenie no-
wej postkomunistycznej par-
tii SdRP-SLD w 1990 roku pie-
niądze od towarzyszy radziec-
kich przywieźli oficerowie KGB. 
„Młoda” lewica wraz z mająt-
kiem przejęła również ideolo-
gię od jawnie kolaborującej z so-
wieckim okupantem swojej po-
przedniczki PPR-PZPR. Stąd 
będą czynione zabiegi, żeby ura-
tować nazwy ulic - Waryńskie-
go, Dąbrowszczaków, 5 Mar-
ca(1945) i Placu Wolności czy 
Pomnik Braterstwa Broni od 
wyrzucenia na śmietnik historii.

Uzasadnienie rozbiórki Po-
mnika wdzięczności armii 
Radzieckiej

   Decyzję o rozbiórce pomnika 
„Braterstwa Broni” z Armią Ra-
dziecką na Pl. Wolności w No-
wogardzie należy podjąć przede 
wszystkim dlatego, że nie niesie 
on w sobie żadnej trwałej warto-
ści w postaci uczczenia pamięci 
poległych żołnierzy, czy innych 
ofiar II Wojny Światowej.  Po-
mnik ten wyraża jedynie prze-
słanie o wiecznym sojuszu PRL-
-u ze ZSRR, gdyż w takim celu 
wybudowała go na początku lat 
70-tych ubiegłego wieku no-
wogardzka egzekutywa PZPR, 
zgodnie z odgórnymi wytyczny-
mi. Na cokole tego pomnika pod 
wspólnym sztandarem stoi śre-
dniowieczny ruski woj i polski 
rycerz, żołnierz Armii Czerwo-
nej i Ludowego Wojska Polskie-
go. Pod nimi był napis (obecnie 
zasłonięty) „ Pod Grunwaldem i 
w Berlinie i na zawsze razem”. W 
dziejach Polski nie było żadnego 
dobrowolnego i legalnego przy-
mierza państwowego z Moskwą 
i również polski żołnierz Armii 
Berlinga nie był dobrowolnym 
sojusznikiem, bo był zwolnio-
nym wcześniej zesłańcem Sybi-

ru. Nie było żadnego sojuszu ani 
pod Grunwaldem ani później, 
gdyż w czasie II Wojny Świato-
wej w wyniku sowieckiej oku-
pacji Stalin siłą narzucił Polsce 
ustrój komunistyczny i sojusz 
ze ZSRR, a Polski Naród w wy-
niku tego poniósł wielką ofiarę, 
która jest porównywalna z ofia-
rą poniesioną z rąk niemieckich. 
Już od pierwszych lat po woj-
nie budowano kolumny zwycię-
stwa i pomniki wdzięczności So-
wietom, ale dopiero w latach 70-
tych, jak już zaczęła zacierać się 
pamięć o tym jak faktycznie wy-
glądał ten sojusz, zapisano go 
w Konstytucji. Zintensyfikowa-
no też inne działania indoktry-
nacyjne, krzewiące tę ideę, jak 
działalność Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej. Zaczę-
ły jeździć pociągi Przyjaźni, wo-
żąc „aktyw” w nagrodę do Mau-
zoleum Lenina na Pl. Czerwo-
nym. Nowo-wybudowany po-
mnik w Nowogardzie dokład-
nie wpisywał się w te działania. 
W ideologii sławiącej Brater-
stwo Broni nie chodziło tylko o 
sojusz z czasu II Wojny Świato-
wej, ale także o ten prawdziwy 
sojusz, który miał dopiero nastą-
pić w fakcie udziału Ludowego 
Wojska Polskiego w przyszłej III 
Wojnie, którą w latach 70-tych 
planował sztab Armii Radziec-
kiej. W korytarze po nuklear-
nym ataku na Europę Zachodnią 
miały wejść wojska Układu War-
szawskiego, a przede wszystkim 
Armia Radziecka i LWP. Pol-
ski żołnierz miał być zmuszony 
zanieść sowiecką ideę „pokoju” 
do Europy Zachodniej. W tym 
celu stale utrzymywano prawie 
400-tysięczną armię, bez powo-
du zagrożenia atakiem z Zacho-
du i dlatego też nie było żadnych 
strategicznych planów obron-
nych. Prowadzono natomiast 
wspólne ćwiczenia, zwłaszcza 
wojsk rakietowych na poligo-
nach w ZSRR. Dla 600 tys. pol-
skich żołnierzy przewidziano 
kierunek natarcia na północ-
ne Niemcy, Danię, Belgię i Ho-
landię, bo udział w zbrodniczym 
przestępstwie najlepiej „cemen-
tuje przyjaźń” i braterstwo broni.

 Taki był kontekst tej indok-
trynacji o wiecznym soju-

 Oto fragmenty widocznego na załączonym zdjęciu artykułu w Gło-
sie Szczecińskim (wyd. 266, 08-11-1972 r) z uroczystości odsłonięcia 
pomnika, przy pl. wolności

  wiec mieszkańców w nowogardzie 
 „Pod Grunwaldem, w Berlinie i na zawsze” taki napis umieszczony został 

na Pomniku Braterstwa Broni w Nowogardzie. Pod takim też hasłem odby-
wały się w tym powiecie wczorajsze, uroczystości 55. Rocznicy Wielkiej So-
cjalistycznej Rewolucji Październikowej.  Na nowo zagospodarowanym spo-
łecznym wysiłkiem nowogardczan – Placu Wolności zgromadziło się kilka 
tysięcy mieszkańców miasta i powiatu. Przybyli przedstawiciele wszystkich 
zakładów pracy, szkół i instytucji. Plac wypełnił się sztandarami i proporca-
mi licznych organizacji społecznych. Punktualnie o godzinie 15 miejsca ho-
norowe przy Pomniku Braterstwa Broni zajęli: sekretarz KW PZPR w Szcze-
cinie tow. Jerzy Łazarz, konsul ZSRR w Szczecinie tow. Wasilij Owczarow, 
przedstawiciele Grupy Północnej Wojsk Radzieckich, władz wojewódzkich 
stronnictw politycznych, aktywiści powiatu nowogardzkiego.  Wielki wiec 
otworzył I sekretarz KP PZPR w Nowogardzie tow. Kazimierz Golacik. Na-
stępnie głos zabrał sekretarz KW PZPR tow. Jerzy Łazarz- m.in. powiedział:

 Dla nas Polaków, szczególną cenę ma ta przyjaźń, którą w latach rewo-
lucji zapoczątkowali najlepsi synowie narodu polskiego, będący jednocześnie 
bohaterami młodego państwa radzieckiego, przyjaźń, która wiele lat póź-
niej cementowała się w żołnierskim obozie nad Odrą, w bitwie pod Lenino i 
wspólnym szturmie na Berlin. W codziennej pracy, w trakcie bezpośrednich 
serdecznych kontaktów pomiędzy bratnimi partiami, pomiędzy obywatela-
mi radzieckimi a Polakami, umacnia się i wzbogaca ustawicznie przyjaźń 
polsko-radziecka. My Polacy swą historią udowodniliśmy, że w przyjaźni je-
steśmy niezawodni. Dziś, w rocznicę Wielkiego Października, dzielimy z ra-
dzieckimi przyjaciółmi radość i dumę z sukcesów, jakie odnoszą na froncie 
budownictwa komunistycznego… 

Następnie zabrał głos konsul ZSRR w Szczecinie W. Owczarow. W ser-
decznych słowach przypomniał on piękne karty w historii współpracy pol-
skich i radzieckich komunistów począwszy od Wielkiej Rewolucji Paździer-
nikowej po dzień dzisiejszy. Tow. Owczarow przekazał uczestnikom wiecu, a 
za ich pośrednictwem społeczeństwu Ziemi Nowogardzkiej najlepsze życze-
nia i pozdrowienia od narodu radzieckiego. 

Po tym wystąpieniu nastąpiła kulminacyjna część uroczystości – odsło-
nięcie przez tow. tow. Łazarza i Owczarowa Pomnika Braterstwa Broni. 

Autorem nowogardzkiego pomnika jest prof. Bohdan Chmielewski z War-
szawy. Ten wspaniały symbol przyjaźni polsko-radzieckiej zbudowany został 
ze składek mieszkańców powiatu nowogardzkiego. Nowogardzczanie także 
społecznym sumptem zagospodarowali cały kompleks Placu Wolności wraz z 
promenadą wzdłuż jeziora nowogardzkiego. Czyn realizowany był dwa lata, 
a obecnie Plac Wolności jest najpiękniejszym kompleksem urbanistycznym 
Nowogardu. Warto podkreślić, że wartość wszystkich wykonanych tam spo-
łecznym wysiłkiem prac zamyka się kwotą 12 milionów złotych…

Ten artykuł to niezbity dowód na to, czym jest w istocie stojący do dzi-
siaj pomnik w Nowogardzie, czym jest i w intencji i w realizacji – jest jed-
noznacznym wyrazem ideowej komunistycznej deklaracji i internacjoli-
zmu (zamiast patriotyzmu) radzieckich towarzyszy i polskich zdrajców!  
Decyzja wolnego społeczeństwa powinna być więc w tej sytuacji jedno-
znaczna - Wyburzyć!

sm
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Wieści z Gimnazjum nr 3

wrześniowy obóz językowy
w dniach 07-11.09.2016 grupa trzecioklasistów z Gimnazjum nr 3 w nowogardzie wraz z 
opiekunem, p. anią jurczyk, udała się na pięciodniowy wyjazd językowy, organizowany w 
ramach projektu „Euroweek - Szkoła Liderów”.

 Do Długopola Dolnego wy-
jechaliśmy z uczniami SP nr 4 w 
Nowogardzie i SP w Mostach. Za-
jęcia prowadzone przez wspania-
łych i energicznych wolontariuszy 
z Indii, Etiopii, Łotwy, Białorusi, 
Kenii, Meksyku, Włoch, pozwo-
liły uczniom osłuchać się z języ-
kiem angielskim i dały możliwość 
zaprezentowania własnych umie-
jętności, nie tylko językowych. 

Poza doskonaleniem języka an-
gielskiego, celem wyjazdu było 
także poznawanie kultury i języ-
ka innych państw europejskich 
oraz przygotowanie do wejścia 
na rynek pracy. Napięty program 
obozu składał się z czterech blo-
ków tematycznych: praca w gru-
pie, kierowanie zespołem, kultury 
świata i europejskie stosunki mię-
dzynarodowe. Znalazł się także 

czas na krótką wycieczkę do Mię-
dzygórza. 

Fantastyczni wolontariusze 
stworzyli niesamowitą atmosfe-
rę do nauki, w której dominowały 
śmiech, gry i dobra zabawa. Miło 
było popatrzeć na aktywność 
wszystkich uczniów, bez względu 
na poziom znajomości języka an-
gielskiego. 

Pożegnanie wszystkich uczest-

ników było bardzo wzruszają-
ce, nie zabrakło też łez. Kilka 
dni wspólnej pracy bardzo zbli-
żył wszystkich do siebie i trudno 
było uwierzyć, że to już koniec. Na 
szczęście w dobie dzisiejszej tech-

nologii, uczniowie mają możli-
wość kontaktu z wolontariuszami 
i uczestnikami ze szkoły w Morą-
gu. Miejmy nadzieję, że spotkamy 
się tam wszyscy za rok. 

A.J.

szu, zapisania go w Konsty-
tucji PRL i w przysiędze woj-

skowej. „Przysięgam służyć ze 
wszystkich sił Ojczyźnie, bronić 
niezłomnie praw ludu pracujące-
go, zawarowanych w Konstytu-
cji, stać nieugięcie na straży wła-
dzy ludowej, dochować wierności 
Rządowi PRL. Przysięgam strzec 
niezłomnie wolności, niepodległo-
ści i granic PRL przed zakusami 
imperializmu, stać nieugięcie na 
straży pokoju w braterskim przy-
mierzu z Armią Radziecką.... a 
gdybym tę przysięgę złamał, niech 
mnie dosięgnie surowa ręka spra-
wiedliwości ludowej”. Polski żoł-
nierz po złożeniu takiej przy-
sięgi, musiał wystąpić nie tylko 
przeciwko własnemu narodo-
wi, jak w latach 1944-1948, 1956, 
1970, i 1981 roku, czy przeciwko 
Czechosłowakom w 1968r, ale 
również w planowanym wspól-
nym ataku na imperialistyczne-
go wroga na Zachodzie.

 Komunizm został obalony 
w 1989 roku i Wojska Rosyj-
skie opuściły nasz kraj w 1993 
r, a 12 marca 1999 roku Polska 
została przyjęta do Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego i przynależ-
ność do tego sojuszu jest obec-
nie narodową racją stanu. Obec-
ność w samym centrum No-
wogardu pomnika chwalącego 
poprzedni sojusz, dla którego 
NATO było największym wro-
giem jest negowaniem tej racji 
stanu. Poprzedni sojusz opar-
ty był na zbrodni, fałszu i przy-
musie i dlatego nie wytrzymał 
próby czasu, a „sojuszniczy Po-
mnik” stał się symbolem znie-
wolenia i sowieckiej dominacji i 
dlatego powinien zostać usunię-
ty z nowogardzkiego Placu.                                                                                                                      

nasze kamienice nasze ulice 
 Te trzy pokomunistyczne byty 

w Nowogardzie: pomnik, nazwy 
niektórych ulic i SLD są ze sobą 

nierozerwalnie związane i nie 
mogą istnieć niezależnie. Usu-
nięcie pierwszych dwóch spo-
woduje zniknięcie trzeciego. 
Więc zapewne pierwszym punk-
tem oporu będzie Ludwik Wa-
ryński. Głos w Jego obronie już 
był. Zatem może warto zastano-
wić się, dlaczego ten XIX-wiecz-
ny działacz robotniczo-socjali-
styczny był tak hołubiony przez 
polskich komunistów PRL-u. Już 
w wieku 19 lat po przeczytaniu 
„Kapitału” Karola Marksa został 
zagorzałym wyznawcą komuni-
zmu. Dzisiaj nie da się dowieść, 
czy te Jego żądaniowe postulaty 
zawarte w Manifeście Proletaria-
tu, aby ziemia i narzędzia pracy 
przeszły z rąk jednostek na wspól-
ną własność pracujących, na wła-
sność socjalistycznego państwa 
zamierzał zrealizować jak Feliks 
Dzierżyński, poprzez wymordo-
wanie poprzednich właścicieli. 
Jednak współcześnie wiadomo, 

że nigdzie na świecie nie uda-
ło się wprowadzić tego ustroju 
dobrowolnie i bezkrwawo. To, 
że był gorliwym marksistą nie 
było jedynym powodem wylan-
sowania jego sylwetki w PRL-u. 
Na pewno ważnym argumentem 
było to, że był rodowitym Pola-
kiem, a to w owym czasie wśród 
„polskich” komunistów należało 
do rzadkości. Np. Adolf Warski 
i Róża Luksemburg już nie do-
stąpili aż takich łask. Najważ-
niejszym jednak powodem, dla 
którego Ludwik Waryński zo-
stał patronem tylu ulic, dużych 
zakładów pracy i banknotu 100 
złotowego było to, że jako rodo-
wity Polak opowiadał się za nie-
podejmowaniem walki o odzy-
skanie niepodległości przez Pol-
skę, co w przypadku wasalne-
go względem Kremla Ludowego 
Państwa miało decydujące zna-
czenie. Nawet Karol Marks uwa-
żał, że Polacy najpierw powin-

ni odzyskać niepodległość, a do-
piero później dokonywać rewo-
lucyjnych przekształceń społecz-
nych. Czyli już w XIX wieku Wa-
ryński głosił wyższość komuni-
zmu nad niepodległością. Obec-
nie w Polsce propagowanie błęd-
nej ideologii komunizmu jest za-
kazane prawem, a więc i również 
honorowanie jej głosiciela. 
Gdyby jednak pojawiły się wąt-
pliwości, jakie komunistycz-
ne elementy podlegają ustawie i 
mają być usunięte z przestrzeni 
publicznej to IPN oferuje swo-
ją pomoc w sporządzeniu opi-
nii na zadany problem.  Ustawa 
mówi też o tym, że jeśli samo-
rząd w ciągu roku (od września 
2016), nie wykona wynikających 
z niej zaleceń to sprawy do po-
rządku doprowadzi przy pomo-
cy IPN administracja rządowa. 

Mirosław Berezowski                                   

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Testament. 
„pragnę sporządzić testament, w 

jakiej formie powinnam to uczy-
nić, aby był ważny”

Sporządzając testament należy 
mieć na uwadze, że czynności tej 
(jak również odwołania testamen-
tu) może dokonać tylko osoba 
mającą pełną zdolność do czyn-
ności prawnej. Testamentu nie 
można przy tym sporządzić ani 
odwołać przez przedstawiciela. 

Testament jest nieważny, jeżeli 
został sporządzony w stanie wyłą-
czającym świadome albo swobod-
ne powzięcie decyzji i wyrażenie 
woli; pod wpływem błędu uzasad-
niającego przypuszczenie, że gdy-
by spadkodawca nie działał pod 
wpływem błędu, nie sporządziłby 
testamentu tej treści; pod wpły-
wem groźby. Polskie prawo wy-
różnia kilka form rozporządzeń 
na wypadek śmierci. Podstawową 
formą testamentu jest testament w 
formie pisemnej – wśród tych te-
stament w formie aktu notarialne-
go, testament własnoręczny (holo-
graficzny) oraz testament allogra-
ficzny (urzędowy). 

O ile przy sporządzaniu testa-
mentu w formie aktu notarial-
nego, to notariusz dba, aby za-
chowane były wszystkie wymo-
gi warunkujące ważność takiego 
oświadczenia, o tyle w przypad-
ku sporządzania testamentu ho-

lograficznego, należy pamiętać, 
aby cała jego treść została sporzą-
dzona własnoręcznie przez testa-
tora (nie wystarczy jego sporzą-
dzenie na piśmie, maszynie, bądź 
też spisanie przez inną osobę i 
podpisanie przez spadkodaw-
cę). Tak sporządzony testament 
musi być podpisany oraz opa-
trzony datą. Brak daty nie pocią-
ga za sobą nieważności testamen-
tu własnoręcznego, jeżeli nie wy-
wołuje wątpliwości, co do zdol-
ności spadkodawcy do sporzą-
dzenia testamentu, co do treści 
testamentu lub co do wzajemne-
go stosunku kilku testamentów.  
Spadkodawca może także spo-
rządzić testament w ten sposób, 
że w obecności dwóch świad-
ków, oświadczy swoją wolę ustnie 
wobec wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), starosty, marszał-
ka województwa, sekretarza po-
wiatu albo gminy lub kierowni-

ka urzędu stanu cywilnego (te-
stament allograficzny). Takie 
oświadczenie spadkodawcy spi-
suje się w protokole z podaniem 
daty jego sporządzenia. Proto-
kół odczytuje się spadkodawcy 
w obecności świadków. Protokół 
powinien być podpisany przez 
spadkodawcę, przez osoby, któ-
rym wola została oświadczona, 
oraz przez świadków. Jeżeli spad-
kodawca nie może się podpisać, 
okoliczność tę należy zaznaczyć 
w protokole we wskazanie przy-
czyny braku podpisu. 

Zgodnie z treścią art. 959 ko-
deksu cywilnego, spadkodawca 
może powołać do całości lub czę-
ści spadku jedną lub kilka osób, 
przy czym jeżeli powołał on do 
spadku lub do oznaczonej części 
spadku kilku spadkobierców, nie 
określając ich udziałów spadko-
wych, dziedziczą oni w częściach 
równych. Jeżeli spadkodawca 

przeznaczył oznaczonej osobie w 
testamencie poszczególne przed-
mioty majątkowe, które wyczer-
pują prawie cały spadek, osobę tę 
poczytuje się nie za zapisobiercę, 
lecz za spadkobiercę powołanego 
do całości spadku. Należy także 
pamiętać, że zastrzeżenie warun-
ku lub terminu, uczynione przy 
powołaniu spadkobiercy testa-
mentu uważa się za nieistniejące, 
przy czym jeżeli z treści testamen-
tu lub okoliczności wynika, że bez 
takiego zastrzeżenia spadkobierca 
nie zostałby powołany, powołanie 
spadkobiercy jest nieważne.

Wszystkie wskazane powy-
żej formy testamentu mają taką 
samą moc prawną i wywołują ta-
kie same skutki, co oznacza, że 
np. testament sporządzony w for-
mie aktu notarialnego nie będzie 
„ważniejszy” od testamentu wła-
snoręcznego. 

Agnieszka Warian
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Pomorzanin bez składu wygrywa w Trzygłowie!

Przełamali złą passę w pucharze
we wtorek (20 września), o godzinie 16:30, rozpoczął się mecz III Rundy Pucharu Pol-
ski ZZPn. Pomorzanin pojechał do Trzygłowa, aby rywalizować z tamtejszymi Błękitnymi. 
Zmiana terminu niewiele pomogła nowogardzianom, gdyż na wyjazd wybrało się jedynie 
11 piłkarzy…, w tym dwóch bramkarzy! Pomimo tego, wzmocniony młodymi zawodnika-
mi Pomorzanin pokonał ligowych rywali 1:2 i nieoczekiwanie awansował do IV Rundy. Tak 
dobrze w rozgrywkach Pucharu Polski nie było od sezonu 2011/2012.  

Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:0)
’52 min. Fernando Maia Batista, 80 min. Kamil Lewandowski
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Maciej Dobrowolski (c) , Paweł Królik, 

Fernando Maia Batista – Adam Mańka, Rafał Listkiewicz, Michał Teodorczyk, 
Michał Piątkowski, Mateusz Toruński – Kamil Lewandowski. 

Spotkania III Rundy Pucha-
ru Polski ZZPN zaplanowa-
no na środę, jednak na prośbę 
nowogardzkiego klubu, za zgo-
dą gospodarzy z Trzygłowa, mecz 
odbył się we wtorek, o godzinie 
16:30. To jednak niewiele pomo-
gło nowogardzianom w skomple-
towaniu silnej kadry. Do Trzygło-
wa pojechało jedynie 11 piłkarzy, 
a pośród nich dwóch bramkarzy. 
Trener Zbigniew Gumienny mu-
siał się wykazać nie lada umiejęt-
nościami, podczas przypisywania 
poszczególnym zawodnikom po-
zycji na boisku. Trener postawił 

na obronę i wzmocnienie środka 
pomocy. Tak więc, między słup-
kami stanął junior Kornel Pękala, 
a do środka pomocy przesunięty 
został Rafał Listkiewicz, aby do-
dać siły fizycznej w tej strefie gry. 
W ataku osamotniony był Kamil 
Lewandowski, który często zmie-
niał się z młodymi zawodnika-
mi- Michałem Piątkowskim oraz 
Mateuszem Toruńskim. Pierwsza 
część gry pokazała, że to dobra 
taktyka, gdyż nowogardzianie nie 
stracili bramki, a nawet mięli oka-
zję, aby objąć prowadzenie, choć-
by przy dwóch okazjach, przed 

którymi stanął Michał Piątkow-
ski. Po zmianie stron obraz gry 
się nie zmienił, nowogardzianie 
wciąż się bronili wyprowadzając 
kontry. W 52. minucie zadecydo-
wały jednak indywidualne umie-
jętności, którymi przeważali pod-
opieczni Zbigniewa Gumienne-
go. Na prawym skrzydle podanie 
otrzymał Fernando, który podho-
lował nieco piłkę, po czym precy-
zyjnie uderzył z narożnika pola 
karnego. Płaski strzał wpadł do 
bramki gospodarzy tuż przy słup-
ku. Podrażnieni Błękitni jeszcze 
śmielej naciskali na gości z No-
wogardu, co przyniosło efekt w 
72. minucie. Wówczas pomocnik 
gospodarzy dośrodkował wzdłuż 
pola karnego, a lot piłki przeciął 
napastnik Błękitnych wbijając fut-
bolówkę do bramki Pomorzanina. 
Do końca spotkania i ewentualnej 
dogrywki pozostawało już nie-
wiele czasu, gdy decydujący cios 
zadali goście. Młodziutki Mate-
usz Toruński przeprowadził ład-
ną akcję oskrzydlającą, idealnie 
dośrodkował w pole karne, gdzie 
na podanie czekał Kamil Lewan-
dowski, który precyzyjnym strza-
łem ustalił wynik tego spotkania. 
Piłkarzom Pomorzanina, jak i tre-
nerowi należą się wielkie brawa za 
to spotkanie i miejmy nadzieję, że 

to początek coraz lepszych wyni-
ków nowogardzkiego zespołu. Jest 
z czego się cieszyć, gdyż od kilku 
sezonów pierwszy zespół Pomo-
rzanina nie był w stanie przebrnąć 
choćby II Rundy Pucharu Polski 
ZZPN. Najlepszy wynik Pomorza-
nin osiągnął w sezonie 2011/2012, 
gdy przygoda z pucharem zakoń-
czyła się dopiero po porażce w 
czwartym meczu, z Vinetą Wo-
lin (0:1). Niebawem poznamy ko-
lejnego rywala Pomorzanina, tym 
razem już w IV Rundzie. W po-
zostałych spotkaniach ciekawsze 
wyniki padały m.in.: w Brojcach, 
gdzie Wicher czyli obecny wiceli-
der okręgówki zremisował z Polo-
nią Płoty 1:1, a następnie odpadł 
z rywalizacji po rzutach karnych 
(5:6), w Łożnicy Flota rozgromiła 
tamtejszego Orła 0:5, w Lipianach 
nieoczekiwanie tamtejsza Stal wy-
soko ograła Energetyk Gryfino 
4:0, w Gryficach ogromną niespo-
dziankę sprawiła tamtejsza Sparta, 
która wygrała z IV ligowym Gry-
fem Kamień Pomorski 3:0, z kolei 
ostre strzelanie urządzili sobie w 
Starej Dąbrowie piłkarze tamtej-
szej Dąbrovii oraz Iny Goleniów, 
która wygrała z niżej notowanym 
rywalem 6:7. 

KR 
Fernando Maia Batista strzałem z na-
rożnika pola karnego otworzył wynik 
w meczu III Rundy Pucharu Polski ZZPN

„Pomorzanki” u siebie, seniorzy jadą do Maszewa

Dadzą radę masovii?
w najbliższy weekend kobiecy zespół oraz piłkarze z nowogardu, rozegrają swoje kolejne spo-
tkania ligowe. na własnym boisku zagrają tylko „Pomorzanki”, które w sobotę (24 września), o 
godzinie 11:00, podejmować będą drugi zespół Błękitnych. Podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego w niedzielę (25 września), o godzinie 12:00, zagrają w maszewie, z tamtejszą masovią. 

To będzie kolejny ciężki mecz 
dla piłkarzy z Nowogardu, choć pa-
trząc na układ sił w tegorocznych 
rozgrywkach, oprócz Floty Świ-
noujście, to każda z drużyn będzie 
miała trudno o punkty, niemal we 
wszystkich spotkaniach. Tym razem 
uskrzydleni zwycięstwem pucha-
rowym w Trzygłowie, podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego wybio-
rą się do Maszewa, gdzie powalczą o 
3 punkty z dobrze prezentującą się 
Masovią. Rywale zajmują obecnie 
4. miejsce w ligowej tabeli, z licz-
bą 12 punktów na koncie. Masovia 
w tym sezonie wygrała 4 spotkania, 
natomiast w dwóch doznała poraż-
ki, a wszystko to przy 19 strzelonych 
golach oraz 10 straconych. Na wła-
snym boisku piłkarze z Maszewa w 
1. kolejce rozgromili Promień Mo-
sty 6:1, następnie wygrali z Błękit-
nymi Trzygłów 2:0, natomiast w 5. 
kolejce nieoczekiwanie przegrali ze 
Spartą Gryfice 0:1. Na pewno man-
kamentem niedzielnych rywali Po-
morzanina jest defensywa, gdyż po 
6. kolejkach Masovia ma już straco-
nych 10 goli, czyli niemal średnio 
dwie bramki w meczu, co prawda 
Pomorzanin tych goli stracił 11…, 
ale to głównie za sprawą pogro-

mu w Świnoujściu, a piłkarze z Ma-
szewa z Flotą jeszcze nie grali. Jed-
no jest pewno, kolejna porażka Po-
morzanina mocno skomplikuje sy-
tuację w tabeli nowogardzkiej dru-
żyny i marzenia o szybkim awan-
sie zaczną się już oddalać. Wierzy-
my, że tak nie będzie i w niedzielę 
piłkarze Pomorzanina dadzą z sie-
bie wszystko. 

Z kolei kobiecy zespół o godzi-
nie 11:00, w sobotę (24 września), 
zagra przed własną publicznością 
z Błękitnymi II Stargard. Rywalki 
nieoczekiwanie dobrze rozpoczęły 
ten sezon, zajmując po 3. kolejkach 
5. miejsce z 6 punktami na koncie. 

Błękitne najpierw rozgromiły u sie-
bie Hattrick Kołobrzeg 10:0, następ-
nie przegrały z Vielgovią w Szczeci-
nie 3:0, aby przed tygodniem poko-
nać Energetyka Gryfino 2:1. Te wy-
niki jednak nie mogą robić wraże-
nia na piłkarkach Pomorzanina, 
gdyż zarówno Hattrick, jak i Ener-
getyk, to dostarczyciele punktów, 
zatem Błękitne najprawdopodob-
niej dużo już nie ugrają w pozo-
stałych spotkaniach. Wierzymy, że 
piłkarki z Nowogardu zaprezentu-
ją wysoką skuteczność i nie sprawią 
swoim kibicom nie przyjemnej nie-
spodzianki. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
7. kolejka:
Mewa Resko – Sarmata Dobra   (24.09; 12:00)
Flota Świnoujście – Iskierka Szczecin  (24.09; 16:00)
Orzeł Łożnica – Ehrle Dobra Szczecińska  (24.09; 16:00)
Promień Mosty – Tanowia Tanowo   (24.09; 16:00)
Błękitni Trzygłów – Wicher Brojce   (24.09; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Sparta Gryfice  (24.09; 17:00)
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard (25.09; 12:00)
Pomorzanin Krąpiel – Zootechnik Kołbacz  (25.09; 15:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard (24.09; 11:00)
Victoria Sianów – Kotwica Kołobrzeg  (24.09; 12:00)
Energetyk Gryfino – Hattrick Kołobrzeg  (25.09; 13:00)
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  (25.09; 14:00)
Olimpia III Szczecin – Zalew Stepnica  (Przełożone)

Gwiazdy MMA w Nowogardzie

młodzieżowy turniej 
ju-jitsu
już w najbliższą sobotę (24 września), w hali Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących odbędzie się I Otwarty Turniej Dzieci i 
młodzieży w ju-jitsu - „nowogard Cup”. na stracie stanie po-
nad stu uczestników, a gośćmi będą gwiazdy mma i KSw.

Organizatorami turnieju są: 
Centrum Sportu „Fira”, a także 
Stowarzyszenie Promocji Spor-
tu „Szansa”. Udział w nim we-
zmą dzieci i młodzież w wieku 
od czterech do szesnastu lat, któ-
re zostaną podzielone na kilkana-
ście kategorii wiekowych i wago-
wych. Celem „Nowogard Cup” w 
brazylijskim ju-jitsu jest przede 
wszystkim promocja tej dyscypli-
ny sportu, która w naszym kraju 
często jest mylona z dużo brutal-
niejszym MMA.

Organizatorzy turnieju serdecz-

nie zapraszają wszystkich chęt-
nych – wstęp na halę ZSO bę-
dzie bezpłatny, a sobotnie zma-
gania rozpoczną się już o godzi-
nie 10:00. Na starcie powinno się 
pojawić około 120 zawodników, a 
najlepsi będą udekorowani przez 
największe gwiazdy mieszanych 
sztuk walki w naszym kraju.

Do Nowogardu przyjadą zna-
ni z gal KSW Rafał Moks i Maciej 
Jewtuszko, a także Michał Fijał-
ka, Maciej Kałuszewski, Wojciech 
Janusz, Maciej Różański, Marcin 
Mazurek i inni. MP
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kontakt: 

601 161 050, 781 446 645

www.szpital.nowogard.pl

Program:
•	 powitanie	gości	lampką	szampana	przy	akompaniamencie	tria	smyczkowego	La	Rocha
•	 uroczyste	otwarcie	rautu	przez	prezes	stowarzyszenia,	panią	Annę	Wiąz	i	pana	Kazimierza	
Lembasa,	dyrektora	szpitala

•	 prezentacja	multimedialna	o	Szpitalu	w	Nowogardzie	poprowadzona	przez	dyrektora	pla-
cówki,	pana	Kazimierza	Lembasa

•	 poczęstunek	w	formie	zimnych	przekąsek,	ciepłych	dań	i	napojów
•	 losowanie	nagród	w	loterii	charytatywnej
•	 aukcja	i	licytacja	obrazów
•	 oprawa	muzyczna:	
•	 smyczkowe	trio	La	Rocha	oraz	zespół	Combo

Tym razem nie dali szans Odrze

juniorzy wciąż w gazie
w niedzielę (18 września), po raz pierwszy przed własną publicznością zaprezentowali się 
juniorzy Pomorzanina występujący w I Lidze Okręgowej juniorów Starszych. Podopieczni 
Dawida Kurka w ładnym stylu pokonali Odrę Chojna 4:0. 

Ani przez moment juniorzy z 
Nowogardu nie pozostawili złu-
dzeń, kto panuje na boisku. Ze-
spół Dawida Kurka został moc-
no wzmocniony zawodnikami, 
którzy mają na koncie już sporo 
występów w seniorskim zespole. 
Pierwszego gola dla Pomorzanina 
zdobył Mańka, natomiast na 2:0 
podwyższył Woźniak. Kolejne tra-
fienia dołożyli Adamek oraz Ko-
zioł i Pomorzanin wysoko wygrał 
4:0. Nowogardzianie po trzech 
zwycięstwach zajmują 2. miej-
sce w ligowej tabeli, przegrywa-
jąc tylko gorszym bilansem bram-
kowym z drugim zespołem Salo-
su Szczecin. Niepokonani są jesz-
cze tylko piłkarze z Barlinka. W 4. 
kolejce Pomorzanin wybierze się 
do Dobrzan, na mecz z tamtejszą 
Zorzą, która póki co nie zachwy-
ca, mając na koncie zwycięstwo i 
porażkę. W 5. kolejce nowogar-
dzianie przed własną publiczno-
ścią zagrają z Iną Goleniów, któ-
ra jest obecnie najsłabszym zespo-
łem rozgrywek. Mecz ten zaplano-
wano na niedzielę (2 październi-
ka), o godzinie 16:00. KR 

I Liga Okręgowa – Junior Starszy (gr. Szczecin) 2016/2017
3. kolejka:
Światowid Łobez – Energetyk Gryfino 2:0
Salos II Szczecin – Kluczevia Stargard 10:2
Unia Dolice – Zorza Dobrzany  1:2
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 4:0
SCRS Barlinek – Ina Goleniów  2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SAlOS ii Szczecin 3 9 29 2 3 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 3 9 17 0 3 0 0
3 SCRS Barlinek 3 9 10 3 3 0 0
4 Kluczevia Stargard 3 4 8 12 1 1 1
5 Sparta Gryfice 2 3 2 6 1 0 1
6 Odra Chojna 3 3 9 10 1 0 2
7 Zorza Dobrzany 2 3 3 4 1 0 1
8 Światowid 63 Łobez 3 3 4 7 1 0 2
9 Energetyk Gryfino 3 1 1 8 0 1 2
10 Unia Dolice 3 0 2 17 0 0 3
11 Ina Goleniów 2 0 0 16 0 0 3

Na zdjęciu juniorzy Pomorzanina, którzy występują w seniorskiej drużynie, a w 
meczu z Odrą zdobyli bramki. Od lewej - Konrad Adamek i Adam Mańka
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 02.10.2016 r. 
organizuje zawody spławikowe 
drużynowe parami na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 30.09.2016 r. 

Zbiórka godz. 8.00 przy restauracji Neptun. 
                      Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Przedsiębiorstwo Państwowe GaRDIa w nowogardzie 
ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
(licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa 
na sprzedaż:

Ciągnik URSUS C 360 pojemność 2 502 cm3
rok produkcji 1987, ładowność 830 kg, dodatkowo ładowacz TUR.
Pojazd jest sprawny technicznie
Cena wywoławcza wynosi 13 900 zł netto + podatek VaT
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 – 

15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium w 

wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu 
przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników 
nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przy-
jęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet 
ceny.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 
uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.

Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia prze-
targu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa
w dniu 14 października 2016r. O godz. 11.00
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-

gu bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

likwidacja 
hodowli gołębi 

pocztowych. 
Tel. 503 965 016

Zakończenie Pucharu Polski w Supermaratonach 

Udany sezon kolarzy 
z nowogardu
w sobotę (17 września), w Świnoujściu po XVI Ultramaratonie Rowerowym im. Olka Czap-
nika, sezon w Pucharze Polski 2016 dobiegł końca i nadszedł czas na podsumowania oraz 
nagrodzenie najlepszych kolarzy. Ten rok był udany dla zawodników z nowogardu, którzy 
licznie startowali w poszczególnych wyścigach. 

XVI Ultramaraton Rowerowy 
im. Olka Czapnika

Naszą relację z wyścigu prze-
prowadzonego w Świnoujściu 
rozpoczniemy od najdłuższego 
dystansu. Na dystansie Ultra, czyli 
336 km pojechała dwójka naszych 
reprezentantów. Pośród pań Mał-
gorzata Kubicka startowała w ka-
tegorii K4. Nowogardzianka po-
konała morderczą trasę z wyni-
kiem 14:06:23, osiągając przy tym 
średnią prędkość 24,17 km/h. 
Uzyskany czas pozwolił Małgo-
rzacie Kubickiej zdobyć dwa me-
dale, złoty krążek za zwycięstwo w 
swojej kategorii oraz brązowy me-
dal za najniższy stopień podium w 
klasyfikacji Open Kobiet. Drugim 
z naszych reprezentantów był Ta-
deusz Burewicz, startujący w ka-
tegorii M5. Kolarz LKK Nowo-
gard pokonał dystans Ultra z cza-
sem 12:17:18, przy średniej pręd-
kości 27,75 km/h. Dzięki temu 
Tadeusz Burewicz mógł święto-
wać zwycięstwo w swojej katego-
rii wiekowej, jeśli chodzi o Open 
Mężczyzn na tym dystansie, re-
prezentant Nowogardu uplaso-
wał się na 22. miejscu. Na dystan-
sie Mega, liczącym 108 km, mie-
liśmy zdecydowanie większą gru-
pę reprezentantów. Najlepiej spi-
sał się Arkadiusz Pietruszewski, 
który startował w kategorii M4. 
Kolarz z Nowogardu pokonał 108 
km z czasem 02:48:01, przy śred-
niej prędkości 37,14 km/h. Ar-
kadiusz Pietruszewski z tym cza-
sem wywalczył brązowy medal 
w swoim przedziale wiekowym 
oraz uplasował się na 13. miejscu 
w kategorii Open Mężczyzn. Tak-
że z brązowym medalem w swo-
im przedziale wiekowym rywali-
zację zakończył Marek Szymań-
ski, startujący w kategorii M6. Ko-
larz LKK Nowogard dystans po-
konał z czasem 02:52:26, osiąga-
jąc średnią prędkość 36,19 km/h. 
W kategorii Open Marek Szy-
mański uplasował się na przyzwo-
itym 30. miejscu. Sławomir Lipiń-
ski to kolejny kolarz z Nowogar-
du, który stanął na podium. Nasz 
reprezentant startował w kate-
gorii M4 i pokonał trasę z wyni-
kiem 03:08:24, dzięki czemu wy-
walczył srebrny medal, a w kla-
syfikacji Open uplasował się na 
59. pozycji. W kategorii wiekowej 
M6 – rower inny, pojechali Janusz 

Pietruszewski oraz Jan Baran. Ja-
nusz Pietruszewski uzyskał czas 
03:09:56, dzięki czemu zwyciężył 
w tym przedziale wiekowym, a w 
Open uplasował się na 62. pozy-
cji. Z kolei Jan Baran dystans 108 
km pokonał z wynikiem 04:03:14, 
który uplasował go na 5. miejscu 
w kategorii oraz na 144. pozycji w 
Open. 

Puchar Polski 2016
Ostatnie zawody z cyklu Pu-

charu Polski w Supermarato-
nach to najlepsza okazja do tego, 

aby zaprezentować poszczególne 
miejsca naszych reprezentantów. 
Przypomnijmy, że kolarze zbie-
rali punkty do rankingu podczas 

14 imprez kolarskich, w poszcze-
gólnych miejscach Polski. Dru-
gie miejsce w klasyfikacji general-
nej dystansu Ultra w kategorii K4 
wywalczyła Małgorzata Kubicka, 
której niewiele zabrakło do po-
dwójnego sukcesu, gdyż w Open 
Kobiet kolarka z Nowogardu 
uplasowała się na 4. miejscu. Ta-
deusz Burewicz po fantastycznym 
sezonie w swoim wykonaniu wy-
grał w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Polski w kategorii M5, na-
tomiast w Open został sklasyfiko-
wany na 14. miejscu. Na dystan-
sie Giga również Małgorzata Ku-
bicka oraz Tadeusz Burewicz wy-
walczyli podium. Kubicka w swo-
jej kategorii tego dystansu zajęła 
2. miejsce, natomiast Tadeusz Bu-
rewicz sklasyfikowany został na 3. 
pozycji. Na dystansie Mega kolej-
ny srebrny medal klasyfikacji ge-
neralnej dodała do swojej kolekcji 
Małgorzata Kubicka. Na dystan-
sie Mini złoty medal w kategorii 
K6 został wywalczony przez Iwo-
nę Pietruszewską, która w Open 
Kobiet na tym dystansie zajęła 13. 
miejsce. W kategorii M1 – rower 
inny, srebrnym medalistom cyklu 
został Bartosz Czerkas. W katego-
rii M6 – rower inny na dystansie 
Mini, złoty medal w klasyfikacji 
generalnej wywalczył Janusz Pie-
truszewski. Gratulujemy repre-
zentantom Nowogardu udane-
go sezonu oraz życzymy im jesz-
cze owocniejszych startów w roku 
2017. 

KR

Małgorzata Kubicka widnieje na podium klasyfikacji generalnej aż trzech dystan-
sów, na zdjęciu pierwsza z prawej

Na zdjęciu pierwszy z prawej - Arka-
diusz Pietruszewski, który w Świnouj-
ściu wywalczył brązowy medal
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I  BRYGADZISTĘ 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 
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OGŁO SZe NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

NieRUCHOMOŚCi
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818

• SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

• SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie.Tel. 608 853 710.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29m2 

w budynku czterorodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 664 457 879, 
517 932 281

• Kupię działkę budowlaną do 12 arów w No-
wogardzie (część zachodnia). 606 891 535

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. Tel. 507 045 404

• Do wynajęcia lokal 25m2 na działalność go-
spodarczą. 604 950 879

• Sprzedam działkę budowlaną na Monte 
Cassino. 695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Armii 
Krajowej. Tel. 697 720 406 

• Uczciwa kobieta z czteroletnim dzieckiem 
wynajmie tanio pokój.530 634 256 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 697 434 
177

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. Cieka-
wa oferta. 697 999 578 

• Uczciwa kobieta z czteroletnim dzieckiem 
wynajmie tanio pokój. Tel. 601 781 000 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 53,61 m2 I 
piętro Grzęzno, cena do uzgodnienia. 600 
695 151 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks 
w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na działkach są pro-
gramy rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

• Sprzedam 15 ha ziemi cena 20 000 zł za 1 
ha. Tel. 722 011 142 

• Sprzedam działkę ogrodową z altanką. 784 
819 908

• Sprzedam kawalerkę pow. 28 m2, Ponia-
towskiego 9. Tel. 791 55 88 39 

• Do wynajęcia kawalerka. 665 811 605

• Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. Tel.609 
24 58 16 

•  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 91 39 
22 791 

MOTORyZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

• Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 benzy-
na 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., benzyna 
przebieg 119 650, 19 000 zł do uzgodnie-
nia. 697 612 794 

• Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 737 799 666

• Sprzedam samochód lublin. 603 541 286 

• Audi A4 rok 1997, poj. 1.6., przebieg 160 
000, ocynk, cena 5500 zł do negocjacji. Tel. 
603 541 341 

• Sprzedam Golfa 3, 1.4 benzyna, 91 rocznik, 
przegląd i ubezpieczenie do 04.2017. Tel 
730 029 765

• Sprzedam Golfa 3. Tel 782 444 283

ROlNiCTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziemniaki ja-

dalne vineta, denar – cena 70 gr oraz jak 
lecą 35 gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, roz-
siewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

• Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 66, 
510 127 838

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. Do-
wóz gratis. 692 125 122 

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bówko 18. 605 092 517

• Sprzedam pawie (kurki) tegoroczne. 785 
150 401 

• Sprzedam ogiera 6 letniego z licencją maść 
kara. 722 011 142 

• Sprzedam pług obracany trzyskibowydo 
C-360 oraz siewnik do zboża. 607 580 172 

• Sprzedam Bizona 56 z sieczkarnią w do-
brym stanie. 607 541 101 

• Rozrzutnik obornika jednoosiowy polski 
sprzedam, Korytowo 38.

• Zbiornik 1000 l do czystej wody, wagę su-
waną po regeneracji, piecyk cyganek, kraj-
zegę na 230 V. Tel. 696 807 922 

• Sprzedam łubin. 513 941 882 

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

 USŁUGi
• MONTAŻ MeBli, fachowość i doświadcze-

nie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• PRANie-MAGiel,PRANie DyWANóW, 
WyKŁADZiN, TAPiCeRKi MeBlOWeJ SA-
MOCHODOWeJ/ SKóRZANeJ MATeRiA-
ŁOWeJ / POŚCieli WeŁNiANeJ / lANO-
liNĄ/SPRZĄTANie: CZySZCZeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

• T R A N S P O R T - P R Z E P R O W A D Z K I .
Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, pod 
klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe pra-
ce ogrodowe. Tel.500789687.

• Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Dachy, ocieplenia, 660 879 108

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

• Korepetycje, odrabianie lekcji. 661 600 
516 

• Usługi remontowo-budowlane. 667 435 
942 

• Matematyka – korepetycje (SP, Gim). Tel. 
532 557 381 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

• AMBeRCARe24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Firma Joga zatrudni  pracownika na staż 
do produkcji okien. 695 100 700

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem 
do osoby starszej (kobieta) na 8 godzin 
dziennie. Kontakt 515 355 643 

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana znajo-
mość obsługi komputera. 91 39 21 220

• Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu ma-
gazynowego zlokalizowanego na parku 
przemysłowym miasta Goleniów. Mile wi-
dziane kobiety tel. 727-001-958 

• Apteka Nowa Farmacja zatrudni kierowni-
ka, magistra i technika farmacji. Prosimy o 

przesyłanie aplikacji na maila nowogard.
nowafarmacja@gmail.com. Tel. 794 075 647

• Centrum odnowy szuka Pani na recep-
cję lub kosmetyczki. pod numerem 570-
645-440

• Poszukuje  osoby ze znajomościa podsta-
wową zasad mechaniki do rozbiurki aut .tel 
570-645-443 

• Poszukuje osoby do sprzedazy częśći samo-
chodowych osobowych tel 570-645-443

• Przyjmę doświadczonych stolarzy przy pro-
dukcji mebli kuchennych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. 696 034 712 

• Zaopiekuję się osobą starszą schorowaną. 
501 611 350

•  Nowopowstająca APTEKA zatrudni kierow-
nika, magistra, technika farmacji i pomoc 
apteczną z doświadczeniem. Aplikacje z 
dopiskiem: “nowogardpraca” proszę przesy-
łać naadres: praca@aptekadyzurna.pl. Kon-
takt: 602400030

• Zatrudnię murarzy, pomocników murarzy i 
betoniarzy zbrojarzy. Atrakcyjna płaca. 508 
290 657 

• Przyjmę do pracy na stację Orlen w Nowo-
gardzie. 695 355 225 

• Zlecę wykonanie remontu klatki schodo-
wej w dwu piętrowym bloku w miejscowo-
ści Kikorze .

• Osoba kontaktowa 501-751-254

• Firma zatrudni do dozorowania mienia oso-
bę z aktualnym orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności (otwarty rynek pracy) tel. 
91 39 25 275

• Opiekunka z doświadczeniem podejmie 
pracę nad osobą schorowaną. 514 302 170

• Zatrudnię przy regipsach. 608 817 214 

• Zatrudnię stolarza, pomocnika stolarza. 503 
084 687 

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go, hydraulika, śluzarza-spawacza, pomoc-
nika ogólnobudowlanego, pmocnika do 
spraw monterskich. Tel. 669 186 759 

•  Zatrudnię barmankę i pomoc kuchenną. 
663 412 054 

• Firma produkująca w Goleniowie tkani-
ny wielometrażowe poszukuje pracow-
ników produkcyjnych ( mężczyzn i ko-
biet). Dowóz pracowników na trasie Ło-
bez- Goleniów gwarantowany bezpłat-
nie. informacja tel od godz 8.00-14.00 
pod nr 914431042. 

iNNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 
667 788 820

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniższe 
ceny w województwie zachodniopomor-
skim. Transport gratis. 721 668 245 

• Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje – szma-
ragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

• Sprzedam drzewko ozdobne tuje. 607 580 
172

• Stare samochody motocykle, rowery, moto-
rowery, literaturę kupię. 600 182 682

• Sprzedam : Przyczepka - wózek z burtą do 
Quada - Skutera - 270 zł.,TV Panasonic 32” 
+ wieża Sony + Stolik  - 399 zł., Kompresor - 
Sprężarka samochodowa Nowa 12V + koń-
cówki- 65zł. Tel. 503-005-554

• Kupie, Kajak, Rowery używane,  Kosiarkę 
traktorek z koszem Tel. 503-005-554

• Sprzedam wyposażenie sklepu. Tel. 509 308 
116 

• Sprzedam tanio odzież używaną po likwi-
dacji sklepu. 509 308 116 

• Sprzedam drewno opałowe olchę grubą. 
607 580 172 

• Zaginął pies mały kundel, biały, brązowe 
łaty. 601 89 35 14

• Oddam drzewa owocowe w zamian na ścię-
cie. 66 55 4 19 60

• Wynajmę auto z kierowcą do ślubu, sesji 
zdjęciowych Jaguar Daimler z 89r. W super 
stanie. 606 877 959 

• Szkółka drzew i krzwów Olchowo 74 poleca 
w atrakcyjnych cenach szeroki asortyment. 
507 102 211 

     NOWOGARD - MieSZKANiA NA SPRZeDAŻ 
2-pokojowe o pow. 44,48 m2  CeNA: 125 000 zł
2-pokojowe o pow. 47,98 m2  CeNA: 129 000 zł
2-pokojowe o pow.35,26 m2  CeNA: 135 000 zł
3-pokojowe o pow. 58 m2  CeNA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 55 m2  CeNA: 145 000 zł
3-pokojowe o pow. 47,96 m2  CeNA: 156 000 zł
3-pokojowe o pow. 67 m2  CeNA: 175 000 zł
3-pokojowe o pow. 77 m2  CeNA: 199 000 zł
3-pokojowe o pow. 81,15 m2  CeNA: 220 000 zł
3-pokojowe o pow. 62,74 m2  CeNA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 60 m2  CeNA: 215 000 zł
3-pokojowe o pow. 74,3 m2  CeNA: 245 000 zł
4-pokojowe o pow. 55 m2  CeNA: 149 000 zł
4-pokojowe o pow. 67,7 m2  CeNA: 186 000 zł
4-pokojowe o pow. 97,14 m2  CeNA: 219 000 zł
4-pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNA: 220 000 zł
4 pokojowe o pow. 79,3 m2  CeNA: 229 000 zł
4-pokojowe o pow. 109 m2  CeNA: 325 000 zł

OKAZyJNie, TANiO 

SPRZeDAM 
BiUROWieC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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ROZKŁAD JAZDy PKP

iNFORMATOR lOKAlNy - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZyŻóWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

KU
Po

n
 

PioNoWo:
1. mizerota, wątłusz
2. Fleming, twórca postaci Bonda
3. strzelec wyborowy
4. damska bielizna
5. większy od sznaucera
6. głębinowa strefa
7. wraca z młyna
8. mityczny lotniarz
9. nadrzewna małpa wąskonosa
10. rzeka Pomorza
11. teren gonitw konnych
12. pisarz ang., duchowny (1713-68), "Podróż 
sentymentalna"
13. miasto w płn. Etiopii
14. gibbon białoręki
15. pustynia żwirowa
16. miasto w Indiach
17. wyspy koło Sycylii
18. stare miasto nad Wisłą
19. fotograficzna
20. konkurent TVP
21. stopień wojskowy w Turcji
22. końcowa część tułowia
23. pochyła, maszyna prosta
24. imię Lipińskiej, poetki
25. w polskiej marynarce wojennej odpowiednik 
plutonowego
26. rzeka lamentu i płaczu w Hadesie
27. wolne miejsce

28. między prezbiterium, a kruchtą
29. wśród fiatów
30. obfity plon
31. "finansowy" żarłacz
32. 14 litera w greckim alfabecie
33. miasto w syberyjskiej części Rosji
34. resztki na dnie szklanki
35. pupa konia
36. arekowata roślina ozdobna
37. tytuł polskiej telenoweli
38. wł. imię męskie
39. australijski nielot
41. artykuły gospodarstwa domowego
40. indyjski obyczaj pogrzebowy
42. "ogon" pietruszki

Poziomo:
43.  iglak o czerwonym drewnie
44. przypiski, dodatki
45. 0,001 V
46. imię Klossa, bohatera serialu telewizyjnego
47. poemat Edwarda Słońskiego 
48. krewny po kądzieli
49. najprostsze rośliny plechowe
50. złota rybka
51. błahostka
52. auto ze Starachowic
53. trąd
54. stoi w lokalu wyborczym
55. żartowniś

56. oddział urzędu
57. las bagienny z olszą czarną
58. balkon wnękowy
59. Gott, piosenkarz
60. duża liczba, tysiąc bilionów
61. farba wodna
62. miasto w Holandii (Brabancja Pn.)
63. przyprawa aromatyczna
64. mokradło
65. ryba, gatunek łososia pacyficznego
66. żydowskie imię męskie
67. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz olimp. w 
rzucie młotem (1920)
68. wiosną na rzece
69. wytarte słowo
70. pobiera należności
71. "różanopalca"
72. ceremonia
73. Szekspir
74. stolica Jordanii
75. atelier, pracownia
76. śnieg lub grad
77. miasto we Włoszech (Sycylia) nad Morzem 
Jońskim, port naftowy i rybacki
78. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
79. ssak z rodziny krętorogich
80. potocznie więzienie

PODPOWIEDŹ: ADDENDA, ADUA, EGADY, JERUN-
DA, OSS, RATLAM.

maRIanna

Co zrobić, gdy grają wer-
ble, młoda krew wre, a zapa-
leńcy gotują się do walki?

Podczas gdy wszystkie 
zwyczajne kobiety przygo-
towywały swoich mężów i 
synów do powstania listo-
padowego, Marianna, nad-
zwyczaj charyzmatyczna i 
odważna,  postanowiła, że 
zamieni koronki na mundur 
i sama wyruszy na bitwę.  
Nie było takiej siły, która 
mogłaby zatrzymać młodą 
dziewczynę. Gdy jednak  bój 
nic nie dał, a rodzinie grozi 
konfiskata dóbr czy nawet 
przyśpieszony wyjazd na Sy-
bir, trzeba poświęcić się po 
raz kolejny.

Marianna nie ma wybo-
ru - jak najszybciej musi wyjść za mąż. Upatrzony kandydat w zasa-
dzie ma wszystko - jest bogaty, młody, utytułowany i co najważniejsze 
- rozpaczliwie poszukuje żony. No właśnie… Nie zbyt piękne, aby było 
prawdziwe?

Przed młodą dziewczyną wiele wyzwań. Będzie musiała odnaleźć się 
w świecie salonowych spisków i nie ulec grze pozorów…

XIX-wieczny świat intryg i baśniowej miłości. Czy dasz się do nie-
go wciągnąć?

Wydawnictwo Czwarta Strona

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA liNiA Mi KRO BU SO WA SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWóZ OSóB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO MAN BiŃCZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BOn O waRTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : W uczu-
ciach nigdy nie ma winy

Andrzej Wdowiński, Jolanta Kozioł, Zofia Lepka, Ali-
cja Wypych, Pelagia Feliksiak, Malwina Bryndza, Maria 
Sowińska, Urszula Kaczmarek, Halina Stefańska, Ol-
wia Feliksiak, Natalia Furmańczyk, Maria Machocka, 
Genowefa Maćkowska, Roman Kaczmarek, Agniesz-
ka Skowrońska, Małgorzata Skowrońska, Cecylia Fur-
mańczyk, Halina Galus, Władysława Huget, Stanisła-
wa Pokorska, Danuta Kłosińska, Christiana Syfert, Da-
nuta Skowron, Małgorzata Krawczyk, Andrzej Lesz-
czyński, Urszula Skowron

Zwycięzca nagroda książkowa: Halina Stefańska
Zwyciężcy prenumerata: Władysława Huget, Chri-

stiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Daria Feliksiak, Kacper Danicki, Bartek Feliksiak, Ju-

lia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Madzia Skow-
rońska, Weronika Zaremba, Marta Hołodryga, Miłosz 
Wielgus

Zwycięzca:  Kacper Danicki
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

oferujemy:
- umowa o prace 
- możliwość podnoszenia kwalifikacji
- wysokie zarobki

Drewnikowski sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 12 • Goleniów

tel. : 91-418-42-27

CV proszę składać osobiście w siedzibie firmy

zatrudnimy 
mechanika pojazdów samochodowych

wymagania:
- wykształcenie w zawodzie 
- sumienność i chęć do pracy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 9-11

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91
 57

7 2
007

gra
�k@

dom
jud

y.p
lNAJTANIEJ w okolicy

Potrójne Złote Gody     -  Czy są granice chamstwa        -  Pierwszy turniej ju-jitsu

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Śmierć 
przyszła w 
czasie jazdy 
na rowerze 

s. 3
s.3

Przedsiębiorcy składają 
wniosek do budżetu

Oświetlić 
Nadtorową

reklAmA

CENTRUM CHIŃSKIE
   ul. Sądowa 1 

OTWARCIE  
            3 PAŹDZIERNIKA 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00 
SZEROKI ASORTYMENT :

obuwie, odzież, tekstylia, artykuły biurowe i szkolne, pościel, firany, zasłony,  
artykuły dla zwierząt domowych (zabawki, legowiska itp.), artykuły dekoracyjne

ZAPRASZAMY! 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00

CENTRUM
CHIŃSKIE

 Otwarcie 3 października !

od 3.10. - 10.10

-10%

szczegóły str 16
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Dąbrowa zaprasza na odpust 
Zapraszamy w dniu 2 października 2016 roku, o 

godz. 15:00, do Kościoła pod wezwaniem św. Micha-
ła Archanioła w Dąbrowie, na uroczystą Mszę św. od-
pustową. Mszę uświetni w oprawę muzyczną organi-
sta z zespołem z Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba 
w Szczecinie. Po uroczystej Mszy świętej, zapraszamy 
również na mini koncert oraz poczęstunek.

 Sołtys i rada sołecka

Rozpoczyna się rok akademicki. Przy tej okazji, w naszej cotygodniowej sondzie, zapyta-
liśmy mieszkańców Nowogardu, czy ich zdaniem w dzisiejszych czasach opłaca się studio-
wać?

 Pan Bolesław – Panie redaktorze oczywiście, że warto studiować i 
zdobywać jak najlepsze wykształcenie, bo dziś człowiek bez szkoły i stu-
diów niewiele znaczy i nie może zdobyć dobrego zatrudnienia. Bez wy-
kształcenia taka młoda osoba nie może liczyć na lepszą i bardziej płatną 
pracę. Dlatego tutaj zdecydowanie namawiam młode osoby, by uczyły się 

i zdobywały wiedzę, tak w szkole podstawowej, jak i na studiach. 

Pan Robert – Dlaczego warto studiować? Jest tyle odpowiedzi, ale ja 
postawiłbym przede wszystkim na poszerzenie wiedzy, a tym samym zdo-
bycie później dobrej pracy. Ale niestety w naszym kraju jest to czasami 
dość zagmatwane, bo ukończone studia nie gwarantują pracy, a bywa, 
że gwarantują wizytę z dyplomem w Urzędzie Pracy. Dlatego tutaj warto 
wybierać kierunki, które później będą skutkowały w zdobyciu lepszej pra-
cy. Sam nie mam ukończonych żadnych studiów, ale zawodowo jakoś ra-
dzę sobie, bo pracuję za granicą.  Życzę wszystkim studentom, by jak naj-
lepiej się wykształcili a następnie zdobyli dobry zawód, ale tu w Polsce. 

Pani Julita z córką Mają – Niestety bardzo mi przykro, 
że tak muszę powiedzieć, ale ja tutaj raczej powiedziała-
bym, że w naszym kraju nie warto studiować, bo to w ogóle 
się nie opłaca i mówię to bardzo otwarcie. Proszę zobaczyć, 
co nasz kraj i rządzący mogą nam zaproponować po ukoń-
czeniu studiów, które trwają 5 lat lub nawet dłużej. Jedyną 
alternatywą, by sobie zrekompensować ten czas, jest pra-
ca za granicą, chyba, że ktoś z tych młodych studentów ma 
bogatą rodzinę lub zagwarantowaną protekcję na dobrze 
płatnym stanowisku. Dobrym przykładem jest tutaj stu-
dent prawa i to ich środowisko, które nawzajem się wspie-
ra zawodowo na każdej płaszczyźnie. Życzę wszystkim stu-
dentom oczywiście, jak najlepszych wyników w nauce i za-
liczenia egzaminów na sesjach egzaminacyjnych. 

Pani Mirosława - To dość zrozumiałe, że w dzisiejszych czasach mło-
dzież powinna się jak najwięcej kształcić. Dlatego oczywistym jest, że 
taka powinna być kolej rzeczy osoby młodej. Te osoby, które mają moż-
liwości i stać ich na to, powinny bez wątpienia robić wszystko, by studio-
wać na jak najlepszych uczelniach i na kierunkach, które ich interesują 
i dadzą później w życiu dorosłym dobrą i wartością pod każdym wzglę-
dem pracę zarobkową. W tej chwili Europa nie ma granic, toteż pozna-
wanie kultur i języka innych krajów jest na „wyciągnięcie ręki”, wystar-
czy jedynie przyswoić sobie jakiś język, jak choćby angielki czy niemiecki. 
Życzę wszystkim studentom, by oczywiście zaliczali w roku studenckim 
wszystkie egzaminy na 5 i uczyli się bardzo solidnie. 

Jan Rybkowski – Warto studiować, bo dzięki zdobytej wiedzy na stu-
diach można później dostać dobrą pracę w wymarzonej firmie. Tak się 
składa, że mam wnuka Patryka, który studiuje, ale nie w Polsce tylko w 
Szwecji, życzę mu oczywiście, by zdobywał wiedzę i kształcił się, bo póź-
niej będzie mógł pracować w firmach w całej Europie, jak tylko osiągnie 
tytuł specjalisty. Dziś kierunek studiów powinien być bardzo precyzyjnie 
wybierany przez młodych, bo to gwarantuje im następnie dobrą przy-
szłość zawodową. Dlatego życzę wszystkim studentom, by do nauki przy-
kładali się już od początku nowego roku akademickiego. 

Pan Radosław - To dość oczywiste, bo po odbytej nauce i zdobyciu wiedzy 
na studiach można następnie dostać dobrą pracę. Ważne jest tylko, by zdecy-
dować się na kierunek, który jest dla nas interesujący i da nam później jakąś 
możliwość realizacji zawodowej i zarobkowej. Studiowanie to również po-
znanie nowych możliwości zawodowych i nie tylko tu w Polsce, ale i za gra-
nicą, toteż student musi poznawać obce języki, by umieć się porozumieć. Eu-
ropa jest teraz otwarta. Dlatego warto ją poznawać i poruszać się po jej tery-
torium w sposób komunikatywny i łatwy pod każdym względem. Jako młody 
człowiek życzę wszystkim studentom, by od razu zabrali się do solidnej nauki 
i zdawali bez poprawek wszystkie kolokwia i egzaminy. 

Rozmawiał: Red.

19.09.2016 r. 
godz. 14:50
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z motocykla marki Yamacha na 
ul. Głowackiego. 

godz. 17:45
Na ul. Armii Krajowej podczas 

kontroli drogowej pojazdu mar-
ki VW Golf ujawniono, że kie-
rujący Mateusz B. może znajdo-
wać się pod działaniem środka 
działającego podobnie do alko-
holu. Wstępne badanie potwier-
dziło zawartość marihuany w or-
ganizmie. 

godz. 20:50 
Podczas kontroli samochodu 

marki VW Passat na ul. Zamko-
wej ujawniono, że kierujący Mi-
chał S. posiada przy sobie środ-
ki psychoaktywne w postaci am-
fetaminy. Wstępne badania wy-
kazały obecność marihuany oraz 
amfetaminy w organizmie. Po-
nadto kierował pojazdem pomi-
mo cofniętego uprawnienia do 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

20.09.2916 r. 
godz. 18:00
Szkoda parkingowa na ul. 

Cmentarnej, gdzie w zaparko-
wany samochód marki Mercedes 
uderzył inny pojazd. 

godz. 20:00
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu komórkowego 
marki LG na ul. Zielonej. 

21.09.2016 r. 
godz. 08:10 
Na obwodnicy Nowogardu z 

samochodu wyrzucono psa, któ-
ry odniósł obrażenia w postaci 
zmiażdżonej łapy. 

godz. 13:30 
Na ul. Armii Krajowej doszło 

do zdarzenia drogowego, w któ-
rym uczestniczyły dwa pojazdy: 
Opel oraz Deawoo Mariz. 

22.09.2016 r. 
godz. 18:50 
Na ul. Bankowej u Jacka J. 

ujawniono środki odurzające w 
postaci marihuany.

25.09.2016 r. 
godz. 12:30 
Na ul. Reja, Jacek W. kierował 

motorowerem, pomimo aktyw-
nego zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.  

        
  st. insp. Klaudia Gieryń  

komunikat Policji
W dniu 25 września br. w pobliżu Nowogardzkiego 

Domu Kultury, ujawniono wózek dziecięcy, na którym 
widnieje napis Austria. Właściciel zguby proszony jest 
o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowogardzie.  

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Zdzisław Milczarek: lat 70, zmarł 24.09.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 27.09.2016r. o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie
Urszula Jaśkiewicz: lat 54, zmarła 25.09.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 28.09.2016r. o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie
Jan Pokorski: lat 76, zmarł 26.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

28.09.2016r. o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogardzie
Krzysztof Kwiatkowski: lat 49, zmarł 26.09.2016r., pogrzeb od-

będzie się 29.09.2016r. o godz. 13:30  na cmentarzu w Nowogar-
dzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk
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SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Wszystkim 
Przyjaciołom, 

Sąsiadom i Znajomym,
 którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Piotra 
Czausza

 serdeczne 
podziękowania 
składa Rodzina

70-latek zmarł na drodze 
do Gardna 

Śmierć przyszła w 
czasie jazdy na rowerze 
W minioną sobotę, 24 września, na drodze prowadzą-
cej do miejscowości Gardna, zmarł 70-letni mężczy-
zna. Mieszkaniec Nowogardu doznał prawdopodob-
nie rozległego zawału.

Do zdarzenia doszło między 
godziną 16:00 a 16:30. Mężczy-
zna jechał rowerem, prawdopo-
dobnie z kierunku Gardna. Kil-
kanaście metrów przed skrzy-
żowaniem z dawną krajową 
„szóstką”, nagle zasłabł i spadł 
z roweru. Leżącego na pobo-
czu drogi rowerzystę odnalazł 
przypadkowy mężczyzna, któ-
ry akurat tamtędy przejeżdżał. 
Natychmiast wezwał pogoto-
wie ratunkowe. Po przyjeździe 

na miejsce, ratownicy medycz-
ni przez prawie godzinę robili 
wszystko co możliwe, aby przy-
wrócić u mężczyzny parametry 
życiowe. Niestety, mimo tego 
wysiłku, mężczyzna zmarł.  

Jak udało nam się ustalić nie-
oficjalnie, przyczyną nagłej 
śmierci rowerzysty była ostra 
niewydolność układu krążenia. 

70-latek był mieszkańcem 
Nowogardu. 

MS

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

30 września 2016 r. o godz. 17:00
na spotkanie autorskie z pisarką 

Moniką Sawicką
„Miłość niejedno ma imię”

Jak widać w tym miejscu nie tylko kończy się oświetlenie, ale także chodnik dla pieszych

lokalni przedsiębiorcy składają wniosek do budżetu

Oświetlić Nadtorową
Lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Gospodarczego Zie-
mi Nowogardzkiej, złożyli wniosek do budżetu gminy o oświetlenie ulicy Nadtorowej. 

To już kolejny wniosek w tej 
sprawie, jaki w ostatnich latach 
składało Forum. Do tej pory nie 
doczekał się on jednak realiza-
cji. 

Chodzi o odcinek ulicy od fa-
bryki produkującej wyposaże-
nie dla ferm norek do „końca 
asfaltu”. To dokładnie 700 me-
trów bieżących drogi, która po 
zmroku zapada w prawdziwe 
„egipskie ciemności”, co oczy-
wiście nie poprawia bezpie-
czeństwa osób często korzysta-
jących z tej dość ruchliwej dro-
gi. Przy ulicy Nadtortowej zlo-
kalizowanych jest przynajmniej 
kilkanaście większych i mniej-
szych firm, zatrudniających 
łącznie około 200 osób. 

„Budowa oświetlenia poprawi 
bezpieczeństwo poruszających 
się wzdłuż ul. Nadtorowej pie-
szych. Wzmożony ruch pojaz-
dów mechanicznych i pieszych 
wynika z dużej liczby firm zlo-
kalizowanych przy ul. Nadtoro-
wej”- czytamy w uzasadnieniu 

wniosku. 
Według wstępnego projek-

tu, który sporządził jeden z 
przedsiębiorców należących do 
Stowarzyszenia, a na co dzień 
świadczący usługi w ramach in-
stalatorstwa elektrycznego, aby 
dobrze oświetlić ulicę należy 
postawić 13 lamp. Koszt wyko-
nania takiego zadania, łącznie 
z niezbędną dokumentacją, to 
ok. 91 tys. zł. 

Teraz wszystko po stronie 

Rady Miejskiej. To od radnych 
zależy bowiem, czy wniosek 
przedsiębiorców, zostanie wpi-
sany do przyszłorocznego bu-
dżetu. 

Dodajmy, że poza oświetle-
niem, ulica Nadtorowa wyma-
ga pilnego remontu.  Dotyczy 
to nie tylko samej nawierzchni 
asfaltu, ale zwłaszcza chodnika, 
który biegnie wzdłuż tej ulicy. 

MS

Nasz komentarz 
Logika według, której ustalana jest w Nowogardzie kolejność re-

montów dróg i chodników kieruje się bardzo tajemniczymi (żeby nie 
rzec tajemnymi) kryteriami. Jak się temu bliżej przyjrzeć to bynajmniej 
nie decyduje, wydawałoby się racjonalna przesłanka, wynikająca z ob-
ciążenia (w połączeniu ze stanem) konkretnej arterii i występujących 
na niej przyszłych potrzeb komunikacyjnych.  Koronnym świadkiem 
prawdziwości naszej tezy jest ulica Młynarska, która na całej swojej 
długości i to po dwu stronach wyposażona została tuż przed ostatnimi 
wyborami w okazałe chodniki w sytuacji, w której należy ona jedno-
cześnie do tych mniej uczęszczanych ulic w mieście (przynajmniej na 
około 70 procentach długości). Nowy chodnik, jeśli już (czyli jeśli nie 
było pilniejszych do wykonania chodników) wystarczyłby w tym wy-
padku po jednej stronie tej ulicy.  Zastanawia także inwestycja drogo-
wa w szczerym polu prowadząca do tzw. Strefy. Tutaj oczywiście nikt 
słówkiem przeciw nie piśmie, bo jakże - trzeba inwestorom (zagranicz-
nym oczywiście) nieba przychylić i wszystko za nich i dla nich zrobić. 
Co na to lokalni przedsiębiorcy? A Ci to niech sobie radzą sami i po-
datki płacą w terminie, bo inaczej to się z nimi inaczej policzymy… 
Tak można by zrozumieć niepisany przekaz skierowany w stronę rów-
nież przedsiębiorców z Nadtorowej, czyli ulicy gdzie usytuowane jest 
jedno z głównych skupisk lokalnych firm (głównie naszych przedsię-
biorców). Dobrze, że Ci przedsiębiorcy upominają się o doprowadze-
nie do stanu minimalnej przyzwoitości podstawowej struktury komu-
nikacyjnej, z której korzystają na ulicy Nadtorowej, na co dzień, na ra-
zie choćby tylko w zakresie oświetlenia. 

Może im się uda i pieniądze nie zostaną wydane np. na powiększe-
nie o kolejne nieużywane przez nikogo „atlasy” siłowni dla duchów w 
Sąpolnicy.   

PODZIękOWANIA

OGŁOSZeNIe
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Potrójne  
Złote Gody
 W miniony piątek, 23 września, w świetlicy wiejskiej w 
Osinie miała miejsce podniosła uroczystość. Otóż trzem 
parom obchodzącym w tym roku 50-lecie pożycia małżeń-
skiego wręczono odznaki przyznane z tej okazji przez Pre-
zydenta RP.

Jubilaci Złotych Godów to: 
Karola i Henryk Szyrejowie z 
Osiny, Cecylia i Jan Przybyl-
scy również z Osiny oraz Sta-
nisława i Mieczysław Pawla-
kowie z Redła. Na zaproszenie 
wójta gminy Krzysztofa Szwe-
do, Przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Łuczaka i kie-
rownika miejscowego Urzę-
du Stanu Cywilnego Agniesz-
ki Walkarz, wszystkie trzy mał-
żeństwa zostały zaproszone do 
świetlicy w Osinie. Tam, ude-
korowano Jubilatów odznaką 
przyznaną z okazji długoletnie-
go pożycia małżeńskiego przez 
Prezydenta RP, wręczono listy 
gratulacyjne i kwiaty.

Specjalnie dla Jubilatów Zło-
tych Godów, uczniowie z Ze-
społu Szkół Publicznych w Osi-
nie przygotowali montaż słow-
no – muzyczny, a zaproszony 

na uroczystość zespół zaaran-
żował kilka utworów specjal-
nie dedykowanych parom mał-
żeńskim obchodzącym okrągłą 
rocznicę ślubu.

Na zakończenie, wszystkich 
gości poczęstowano lampką 
szampana i kawałkiem smacz-
nego tortu. W tak kameralnym 
nastroju, jeszcze przez kilka go-
dzin rozmawiano przy stole, 
wspominając minione lata …

Przypomnijmy, że w tym 
roku w Osinie już cztery pary 
obchodziły swoje 50-lecie po-
życia małżeńskiego. Przed 
dwoma tygodniami, ten Złoty 
Jubileusz świętowali państwo 
Krystyna i Ryszard Łuczakowie 
z Redła, którzy również wzię-
li udział w piątkowej uroczy-
stości.

MS

Uczniowie ZSP w Osinie w trakcie występu dedykowanemu parom świętującym tego dnia 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Od lewej Jubilaci „Złotych Godów”: Henryk i karola Szyrejowie, Cecylia i Jan Przybylscy, Stanisława i mieczysław Pawlakowie, 
krystyna i ryszard Łuczakowie.

Skrzyżowanie Poniatowskiego i Jana Pawła II 

Nie chcemy się czepiać, ale czy też to widzieliście  
Naprawdę nie chcemy się czepiać, ale… jak tu nie pisać, że jest brudno skoro nie tylko brudno jest, ale jest coraz brudniej.

We wrześniu już trzykrotnie 
poruszaliśmy zasygnalizowany na 
początku przez Czytelnika temat 
brudu w mieście.  Niestety, mimo, 
że sami mamy dość tego mono-
tematu to wygląda na to, że wła-
dza odpowiedzialna za czystość 
na ulicach miasta postanowiła nie 
dać nam spokoju „podtrzymując” 

zagadnienie, co się jej udaje. Być 
może, dlatego, że w tym wypad-
ku jest to proste – wystarczy nic 
nie robić! Tak też się dzieje i to w 
wielu miejscach miasta, więc te-
mat nie wygasa.  Dzisiaj przenosi-
my się z aparatem foto w inne re-
jony aniżeli dotychczas na skrzy-
żowanie ul. Piłsudskiego i Jana 

Pawła II. Przenosimy się nie tyl-
ko, dlatego aby nieco urozma-
icić nasz przekaz zdjęciowy, któ-
ry w temacie zalegających śmie-
ci niestety zbyt atrakcyjny, co do 
natury nie jest, ale także dlatego, 
że skala brudu tutaj nawet nas za-
skoczyła. Tak jak widać na zdję-
ciach było tutaj już w piątek, czy-

li w jeden z dwóch dni, w któ-
rych miasto zgodnie z harmono-
gramem jest sprzątane. Tak samo 
było także w niedzielę, gdy wyko-
naliśmy załączone zdjęcia. Mogli 
to zobaczyć zwłaszcza Ci, którzy 
chodzą do kościoła, wielu właśnie 
tędy udaje się na niedzielną litur-
gię. Zalegające śmieci niewątpli-

wie przypominały im, że na tym 
ziemskim padole smutno i brud-
no. Być może taki widok pobudza 
do tęsknoty za lepszym światem 
w Niebie. Nas jednak pobudza do 
stwierdzenia, weście się do roboty 
gminne brudasy! 

sm

ulica Jana Pawła II 

... także Jana Pawa II po drugiej stronie.
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Dyrektor ponownie wnioskuje 

Kiedy zrobią drogę do Zielonego Przedszkola? 
 Dyrektor Zielonego Przedszkola – Jan Kopyciński, ponownie złożył w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wniosek podpisany przez 1077 osób, domaga-
jących się remontu drogi dojazdowej do Przedszkola, bo przed rokiem gmina taki sam wniosek zignorowała. 

...ale tak będzie wyglądała, gdy tylko spadnie więcej deszczuTeraz jest sucho i droga jest przejezdna...

O dwóch takich, co gwiazdę ukraść chcieli 

Czy są granice chamstwa?
Jak się okazuje, takich granic przynajmniej w Gminie naszej nie ma.  A wszystko po to, aby 
próżność i głupota mogły się karmić, bezkarnie korzystając ze społecznego dobra.

A tym społecznym dobrem i 
to najwyższego lotu są osiągnię-
cia sportowe p. Ewy Durskiej. 
Poza innymi walorami tego do-
bra to w ostatnich latach nikt, 
jako mieszkaniec tej gminy swo-
imi działaniami nie promował 
naszej wspólnoty na taką skalę i 
tak pozytywnie. Nic też dziwne-
go, że wszyscy normalnie reagu-
jący ludzie cieszą się i są dumni z 
ostatniego „złota” p. Ewy w Rio, 
uważając Ją słusznie za gwiaz-
dę sportu, co zaświeciła nam na 
dość ponurym, na co dzień no-
wogardzkim Niebie niekłama-
nym blaskiem. Niestety są też 
tacy, co blask ten źle znoszą i ro-
bią wszystko, aby go przyćmić.  
Najpierw próbowali ośmieszyć, 
że to niby nie światło gwiazdy, 
ale tylko jakiegoś kaganka i moż-

na za nie dać, co najwyżej 300 
złociszy i to w naturze.  Gdy spo-
łeczność zareagowała na to po-
wszechnym oburzeniem, auto-
rzy akcji „ukraść gwiazdę” bynaj-
mniej się nie zreflektowali i po-
stanowili dalej udawać, że „wła-
ściwa” gwiazda to jest w zupełnie 
innym miejscu, a mianowicie w 
nowogardzkim Ratuszu.  Dlate-
go, gdy p. Ewa, 21 września wró-
ciła z paraolimpiady do Nowo-
gardu, na lotnisku w Goleniowie 
na powitaniu byli wszyscy, któ-
rzy być powinni na czele ze sta-
rostą i burmistrzem …, ale Go-
leniowa.  Burmistrza Nowogar-
du nie było, nie było nawet żad-
nego jego przedstawiciela. Ale to 
jeszcze nie jest to przekroczenie 
granic chamstwa, o którym w ty-
tule tego tekstu. Ostatni decy-

dujący strzał w stronę gwiazdy, 
aby wreszcie spadła z firmamen-
tu oddano w ubiegły piątek, ha-
niebnym tekstem niejakiego Pi-
lipczuka urzędnika ratuszowego 
w Nowogardzie i zarazem radne-
go SLD w Osinie. Pan urzędnik 
zamiast przeprosić panią Ewę 
Durską za niefortunne propo-
zycje złożone w porozumieniu 
z burmistrzem, (co sam oświad-
cza) kilka dni wcześniej (nagro-
da w naturze za 300 zł) kpi so-
bie w najlepsze nie tylko nadal, 
ale i znacznie dalej, przekracza-
jąc wszelkie granice etyczne. Z 
chamstwem się nie dyskutuje, 
więc nie będziemy bardziej przy-
bliżać „stanowiska” zaprezento-
wanego przez urzędnika. Intere-
sująca może być natomiast od-
powiedź na pytanie: dlaczego?  
Dlaczego urzędnik działający w 
porozumieniu z burmistrzem 
nie tylko nie zachowuje się wo-
bec Mistrzyni Olimpijskiej w 
sposób powszechnie oczekiwany 
od oficjalnych reprezentantów 
miasta, ale na dodatek jej ubli-
ża i lekceważy?  Czy tylko chodzi 
o typową SLD-owską butę i brak 
kultury? Czy może jednak rzecz 
w tym, że p. Ewa to gwiazda 
prawdziwa i kłaniać się nie musi 
zwłaszcza byle gdzie i byle komu, 
dlatego trzeba Ją skarcić.  Nieste-
ty Panowie nie macie szans, nie 
ta klasa. 

sm

Pani Premier nie uwierzyła, że Ewa Durska za spotkanie z nią zażąda pieniędzy...  i 
miała rację ( po lewej Waldemar Nowotny- trener E. Durskiej)

Zignorowała bo, jak pisze tym 
razem sam Jan Kopyciński, po-
nownie składając wiosek, urzęd-
nicy nawet nie odpowiedzie-
li przedsiębiorcy ani słowem na 
złożony wniosek, chociaż zgod-
nie z przepisami, ale i przyjętą po-
wszechnie kulturą, należało odpi-
sać- nawet informując, że w da-
nym roku budżetowym taka in-
westycja nie zostanie zrealizowa-
na. Dlatego J. Kopyciński, reali-
zując wolę ponad tysiąca miesz-
kańców, złożył wniosek o remont 
drogi po raz kolejny, zwłaszcza, 
że do końca września takowe po-
mysły do budżetu można składać. 

„W związku z faktem, iż Gmi-
na Nowogard w ubiegłym roku 
kalendarzowym zlekceważy-

ła wniosek na rok 2016 ponad 
100 mieszkańców Gminy Nowo-
gard dotyczący budowy drogi do-

jazdowej do Publicznego Przed-
szkola z oddziałami Integracyj-
nymi Zielone Przedszkole przy 

ul. Zielonej 11 w Nowogardzie, 
ponawiam ten wniosek” – pisze 
na wstępie J. Kopyciński. 

Droga, która prowadzi do Zie-
lonego Przedszkola znajduje się 
naprzeciwko restauracji „Przy-
stań” - łączy placówkę ze skrzy-
żowaniem przy placu manewro-
wym. Od dawna na łamach DN, 
opisujemy jej fatalny stan. W tej 
sprawie redakcję alarmowali już 
Czytelnicy, głównie mieszkań-
cy posesji znajdujących się przy 
tym krótkim fragmencie dro-
gi. Szczególnie działo się tak, po 
obfitych opadach deszczu, kiedy 

droga zamieniała się w istne ba-
joro. J. Kopyciński podkreśla, że 
do Przedszkola uczęszcza ok. 200 
dzieci, w tym 18 niepełnospraw-
nych maluchów. To oznacza, że z 
drogi dojazdowej do Przedszkola 
korzysta tyle samo rodziców, ale 
tędy jeżdżą też pobliscy miesz-
kańcy. 

Będziemy obserwować czy tym 
razem remont drogi do Przed-
szkola przy ul. Zielonej zostanie 
uwzględniony w budżecie gminy 
na rok 2017. 

MS

W środę sesja 

Na co pójdzie  
ponad pół miliona? 
W najbliższą środę, 28 września,  odbędzie się sesja Rady 
Miejskiej. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00. 

Jak wynika z porządku ob-
rad radni wysłuchają infor-
macji na temat wykonania 
budżetu za pierwsze pół-
rocze 2016 roku. Mają też 
otrzymać raport na temat 
działalności kąpieliska miej-
skiego, które administruje 
Zarząd Budynków Komu-
nalnych. 

Oprócz tego pod głoso-
wanie zostanie poddana 
uchwała dotycząca zmian 
w budżecie, autorstwa bur-
mistrza Nowogardu. Zakła-
da ona wydatki rzędu ponad 
pół miliona złotych. Na co 
burmistrz będzie chciał wy-
dać te pieniądze i czy rad-
ni na to mu pozwolą? O tym 
już w kolejnym wydaniu 
DN. 

Na liście projektów uchwał 
są także uchwały dotyczą-
ce gospodarki odpadami ko-
munalnymi, w tym opłat za 
śmieci. 

Sesja to także okazja do 
składania przez radnych in-
terpelacji jak również zada-
wania pytań kierownictwu 
gminy. Tych z pewnością nie 
zabraknie. 

Przypominamy, że obra-
dy sesji RM są jawne tzn., że 
może w nich uczestniczyć 
każdy obywatel, ale w cha-
rakterze publiczności. Za-
bieranie głosu w sprawach, 
nad którymi obraduje w da-
nym dniu rada, jest możli-
we za zgodą przewodniczą-
cego RM. 

MS
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 Trochę refleksji na czasie

W jakim stopniu rządzą nami psychopaci
Czas powiedzieć sobie prawdę - demokratyczne wybory nie chronią nas przed wyborem złych ludzi, przed złym wyborem chroni nas natomiast własny 
zdrowy rozum i rozeznanie.  Niestety poradników ostrzegających wyborców przed pomyłką w zasadzie nie ma na rynku. Za to wiele jest pozycji mają-
cych wyborców omamić, oszukać, skłonić do udzielenia wsparcia, a tym samym do oddania ogromnych narzędzi wpływu (również na nasze indywidual-
ne życie), jakie daje fakt sprawowania władzy.

 Najgroźniejsze jednakże są te 
pomyłki w wyniku, których wła-
dze powierza się psychopatom czy 
socjopatom.  Poniżej publikowany 
tekst to skrót raportu ze specjal-
nego projektu badawczego gru-
py  Quantum Future Group, pod 
kierownictwem prof. Psychiatrii 
Wendy Koenigsmann, którego ce-
lem było precyzyjne zdiagnozowa-
nie zachowań psychopatycznych i 
umożliwiająca każdemu wyborcy 
identyfikacje chorych osobników 
typologia skonfrontowa z opisem 
charakterystyk psychopatów i so-
cjopatów.  Zdecydowaliśmy się na 
publikacje tego tekstu także dla-
tego, że są poważne symptomy, iż 
wielu lokalnie padło u nas ofiarą 
totalnej manipulacji tak charakte-
rystycznej dla rzeczywistości poli-
tycznej kreowanej przez psycho-
patów, samych zaś psychopatów 
trudno niekiedy poznać bo kłów 
wilczych u szponów nie mają, a 
wręcz przeciwnie wydają się z re-
guły „bardzo fajni”. Oto zapowie-
dziany tekst.

 Motto    
   Chciałabym uczulić czytelnika, 

co do pewnych bardziej powszech-
nych oznak, że opisywana osoba – 
zazwyczaj mężczyzna – jest kimś, 
od kogo powinieneś się odseparo-
wać... i to szybko! Im wcześniej wy-
kryjesz kłopotliwą osobę, tym lepiej 
dla ciebie. Jedno szybkie spraw-
dzenie i umiejscowisz jego na ska-
li dupków. Pamiętaj teraz, że nie 
każdy głupek czy idiota jest ko-
niecznie psychotyczny! Jednak psy-
chopata jest szczytową formą oso-
bowości typu „dupek” tylko, że on 
nauczył się ukrywać to przez więk-
szość czasu i prezentować się, jako 
„miły, uroczy” człowiek.-   [Wendy 
Koenigsmann]

Sieć, którą zastawia psychopa-
ta na swoje ofiary (np. wyborców) 

„Przeważnie przy pierwszym 
spotkaniu typowy psychopa-
ta będzie wydawał się wyjąt-
kowo sympatyczny i sprawiał 
zdecydowanie pozytywne wraże-
nie. Uważny i przyjacielski, łatwo 
się z nim prowadzi rozmowy. Nie 
ma w nim nic osobliwego czy 
dziwacznego i pod każdym wz-
ględem stara się ucieleśniać zrów-
noważonego i szczęśliwego czło-
wieka. Z drugiej strony, nie wyda-
je się szczególnie wysilać, jak to by 
robił ktoś, kto ma coś do ukrycia 
albo kto chce ci wcisnąć kit. Wy-
gląda zupełnie naturalnie. Bar-
dzo często pojawią się oznaki sen-
sownych osądów i zdrowego rozu-

mowania i po spotkaniu z takim 
osobnikiem można mieć poczu-
cie, że to normalna i sympatyczna 
osoba."  Tę wstępną  fazę kontaktu 
z psychopatą  mocno determinują 
trzy cechy osobników psycho –so-
cjo- patycznych:

( Lista objawów psychopatii 
według Cleckleya pkt 1-3)

1. Wyraźny urok zewnętrzny i 
przeciętna lub ponadprzeciętna 
inteligencja, wygadany

2. Brak złudzeń i innych oznak 
irracjonalnego myślenia

Brak lęku czy innych „neuro-
tycznych“ objawów, opanowanie, 
spokój i łatwość mówienia

...Mogą być niezwykle skutec-
zni w pozytywnym przedstawi-

aniu siebie i często są bardzo lu-
biani i czarujący. Pewnym ludzi-
om wydają się jednak zbyt zgrab-
ni i ugładzeni, zbyt oczywiście nie-
poważni i sztuczni. Wnikliwi ob-
serwatorzy często odnoszą wraże-
nie, że psychopaci grają, mecha-
nicznie „odczytują swoją rolę...
[Hare, 35]

Jeden ze znanych mi psychopa-
tycznych osobników utrzymywał, 
że ma  IQ geniusza  i że studiował 
na kilku różnych kierunkach. 
“Kiedy dowiedziałem się, że mam 
IQ geniusza, zaczęły się wszystkie 
moje kłopoty”, powiedział. 
„Dlaczego?” „Ponieważ  jestem za 
dobry.”  W końcu dowiedziałam 
się, że były to kłamstwa, bo w 
rzeczywistości wyleciał ze szkoły 
średniej. 

No a potem okazuje się, że... 
kłamią bez mrugnięcia okiem

Niemal zabawnym przykładem 
sposobu, w jaki psychopaci kła-
mią, może być zachowanie czło-
wieka, którego ślady zostały od-
kryte na miejscu zbrodni. „Nie, 
to nie moje ślady”, powiedział, 
choć wszyscy wiedzieli, że kłamie.  
Tak właśnie działają psychopaci.  
Często psychopaci będą nie tyl-
ko zaprzeczać rzeczywistości, ale i  

zrzucać winę na ofiarę i twierdzić, 
że ofiara cierpi na „urojenia” i jest 
niezrównoważona psychicznie. 
Bywa, że zapominają oni swo-
je kłamstwa i opowiadają sprzec-
zne historie – on po prostu zapo-
mniał, co wcześniej nakłamał.

Najdziwniejszą jednakże rzeczą 
jest ich selektywna pamięć. Psy-
chopata może nie pamiętać, co 
obiecał ci wczoraj, ale będzie pa-
miętał fakty z przeszłości, o ile 
w jakiś sposób służą jego celom. 
Często w ten sposób postępują w 
sytuacji, kiedy przyłapie się ich na 
kłamstwie.

W polityce i w życiu psychopaci 
często związują się z ludźmi takimi 
jak oni, chociaż nie zawsze dobrze 

sobie z tym radzą. ,,Czasami wiążą 
się w pary z innymi psychopatami 
i stają się zgranym zespołem, w 
którym jeden może być „tym, co 
mówi”, podczas kiedy drugi jest 
„tym, co robi” itd. (he,he,he skąd 
my to znamy-dop. Red.)

Są też na ogół "ludźmi z nie-
wiarygodnie silnym popędem 
seksualnym", zdolnymi do zad-
ziwiających wyczynów seksual-
nych i przez większość świado-
mego życia wyraźnie owładnięty-
mi przez seksualne żądze. Cha-
rakteryzują ich również potężne, 
niepohamowane pragnienia: nar-
komania, kleptomania, pedofi-
lia oraz wszystkie niedozwolone i 
nielegalne nałogi. (he,he,he skąd 
my to znamy-dop. Red.)

Podobnie jak  narcyz, "psycho-
pata ma aroganckie, pogardliwe i 
protekcjonalne nastawienie; niech 
to jednak będzie jasne: często w 
początkowej fazie oczarowywa-
nia kogoś nowego jego prawdzi-
wy charakter pozostaje oczywi-
ście  ukryty". To, dlatego  kiedy 
np. jedna kobieta ostrzega dru-
gą przed mężczyzną psychopatą, 
jego najnowsza ofiara nie będzie 
w stanie uwierzyć w niepochlebne 
o nim historie. „ Ależ on jest taki 

czarujący, taki miły...” i tak dalej – 
będzie brzmiała jej odpowiedź.

„Kłamanie, oszukiwanie i ma-
nipulacja to wrodzone zdolności 
psychopatów… Przyłapani na 
kłamstwie i postawieni w obliczu 
prawdy, rzadko są zmieszani czy 
zakłopotani – po prostu zmieniają 
swoją historyjkę albo przystępują 
do przekręcania faktów, tak, aby 
okazały się zgodne z kłamstwem. 
W efekcie mamy serię sprzecznych 
stwierdzeń i kompletnie ogłupiałe-
go słuchacza (wyborcę)” [Hare].

Cechy (Fragment zestawie-
nia PCL-R Hare’go opartego na 
16-punktowej liście Cleckley’a)

1.  wygadany o powierzchow-
nym uroku

2. wybujałe mniemanie o sobie 
3. patologiczne kłamanie 
4. sterowanie i manipulowanie 
5. płytkość emocji 
6.  słabe mechanizmy kontrolu-

jące zachowanie 
7. Brak stałości w związkach ( 

powierzchowne związki, liczne 
romanse; historia prób seksual-
nego przymuszania innych do ak-
tywności seksualnej albo chlubie-
nie się w rozmowach wyczynami i 
podbojami seksualnymi)

Jak dorośnie może się naprawi
Niestety w przypadku psycho-

patów szanse są niewielkie głów-
nie z tego powodu, że cechą 
wspólną wszystkich rodzajów psy-
chopatii jest całkowity brak wyr-
zutów sumienia - pierwszą ofiarą 
psychopaty jest jego własne sumi-
enie, które zabił.

Studia pokazały, że bez wzglę-
du na to, czy oni mogą albo chcą 
się zmienić, czy też nie, ostatecz-
nie w zasadzie oni się nie zmienią, 
nie trać więc czasu próbując im po-
móc czy ich zmienić, ponieważ za-
wsze za pomoc, którą im oferujesz, 
odpłacą ci zdradą. [Wendy Koe-
nigsmann]

Psychopata przepełniony jest 
żądzą, ustala związki ze świa-
tem z pozycji siły, chociaż – jak 
powiedziałam – na zewnątrz 
może utrzymywać, że jest po stro-
nie pozbawionych praw lub ucis-
kanych. Znałam jednego, któ-
ry lubił powtarzać frazy takie jak 
„oni muszą przestać tłamsić mo-
ich braci”, ale kompletnie tak nie 
myślał. W rzeczywistości był ra-
sistą. Z drugiej strony psychopa-
ta  często maluje obraz samego 
siebie jako przybitego antyboha-
tera, a niektórzy z nich lubią po-
strzegać siebie jako samotne wil-
ki. Psychopata może nawet utrzy-

mywać, że jest wrażliwy i głęboki, 
ale w środku jest jedynie pustką i 
żądzą. (wszyscy go szkalują bieda-
ka zwłaszcza dziennikarze-dop. 
Red.)

Często debatuje się nad tym, czy 
psychopata jest świadomy swoje-
go zachowania. Ja wierzę, że za-
zwyczaj psychopaci dokładnie 
wiedzą, co robią, chociaż są tacy 
co twierdzą, że psychopatą „się 
rodzi, a nie staje”.

Jak już wspominano, psychopa-
ci często twierdzą, że zadowolą się 
czymś gorszym, a potem myślą, 
że zasłużyli sobie na coś lepszego. 
Może się to przejawiać w sposo-
bie, w jaki dążą do władzy – albo 
to przez pieniądze (tj. dobra ma-
terialne), albo przez manipulację, 
i/albo uprzedmiotawiając lud-
zi. Przez odtwarzanie takich za-
chowań psychopata próbuje rów-
nież „odegrać się” na społec-
zeństwie i na świecie, aby się w 
ten sposób zemścić. Będą to ro-
bić przez całe życie, niezależnie 
od tego, czy są bogaci, czy biedni, 
i jaka jest ich społeczna pozycja, 
(he he he skąd  my to znamy dop. 
Red.)

Zakończenie
Wniosek- spotkasz psychopatę 

to wiej!  Ale zwłaszcza opamietaj 
się gdy idziesz na wybory – nie 
wybieraj takiego osobnika, bo za-
mieni w koszmar życie wielu lud-
zi i wielu przypłaci to zdrowiem 
(skąd my to znamy – tym razem 
bez he he).  Czy dalej  nie wiesz 
do kogo można odniesć  charak-
terystyki z tekstu wyżej?  Jesli nie 
to przeczytaj jeszcze raz i jeszcze 
raz aż do skutku – to jest  bowi-
em najbardziej w Twoim interesie 
byś potrafił rozpoznać zagrożenie.    
                                                                                                                                           

Wybór i oprac. redakcja
 

Psychopata

PkPS 
Informuje 
Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie in-
formuje o dniach i godzi-
nach wydawania żywności: 

Środa 
28.09.2016,  w godz. 9:00 -14:00
Czwartek
 29.09.2016,  w godz. 9:00-14:00
 Piątek 
30.09.2019, w godz. 9:00- 14:00
 Niezbędne dokumenty to: 
1. Dowód Osobisty 
2. Nadany numer porządkowy

Zarząd 
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Pomóżmy sobie
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę
   z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny,
  pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe 
   dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. 
   Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia 
 i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej
 dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  
Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania
  terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesy-

łać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

Wrzesień pod znakiem 
bezpieczeństwa  
Cykliczny program profilaktyczny „Widoczny uczniak – bezpieczna droga do szkoły” zbli-
ża się ku końcowi. Programem objęci zostali uczniowie klas pierwszych na terenie Gminy 
Nowogard i Gminy Osina. 

Ze względu na duże zaangażo-
wanie kadry nauczycielskiej zaję-
ciom przysłuchiwali się również 
uczniowie klas „O” oraz klas II i 
III. Celem przedsięwzięcia było 
zapoznanie dzieci z podstawo-
wymi zasadami ruchu drogowe-
go, opanowanie przez nich umie-
jętności bezpiecznego poruszania 
się po drodze oraz wskazanie naj-
częstszych zagrożeń występują-
cych w ruchu ulicznym. 

W trakcie spotkań dzieci do-
wiedziały się w jaki sposób po-

prawnie przechodzić przez jezd-
nię. Jakich zasad powinien prze-
strzegać pieszy poruszający się po 
drodze. O czym należy pamiętać 
jeżdżąc na rowerze; o prawidło-
wym zachowaniu się w stosunku 
do obcych; jak skutecznie bronić 
się przed atakiem psa oraz w jaki 
sposób wzywać pomocy w sytu-
acjach zagrożenia. 

Spotkanie podzielone zostało 
na dwie części, teoretyczną, gdzie 
przypomniano uczniom ogólne 
zasady poruszania się po ulicach 

w miejscach oznaczonych sygna-
lizacją świetlną, pasami drogowy-
mi oraz właściwego lewostronne-
go ruchu na drodze bez pobocza 
oraz z wyznaczonym poboczem. 
Część praktyczna odbywała się na 
realnym przejściu dla pieszych, 
gdzie dzieci prezentowały przy-
swojoną wiedzę. 

Na zakończenie uczniowie 
otrzymali Elementarz Zasad Bez-
pieczeństwa. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Warsztaty w Wolinie

Kolejny wspólny 
projekt
21 września uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 
3 w Nowogardzie wraz z opiekunami- Magdaleną Dawi-
dowską, Anną Ochocką i Agatą Jakubcewicz, wzięli udział 
w wycieczce do Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. 
Tym razem młodzież uczestniczyła w warsztatach „W po-
szukiwaniu dawnych Bogów i zaginionego miasta”.

Tegoroczne warsztaty odbywały 
się w formie gry terenowej. Gim-
nazjaliści, podzieleni na trzy ze-
społy, musieli odnaleźć sześciu bo-
gów znajdujących się na terenie 
centrum. Nie było to łatwe- wyma-
gało sprytu i wspólnego działania 
całej grupy. Uczniowie musieli wy-
konać liczne zadania, m.in. strzelać 
z łuku, rzucać młotem i lepić czło-
wieka z gliny.  Wszyscy doskona-
le sobie poradzili. Zwycięska dru-

żyna długo musiała czekać na ko-
lejne grupy.

Czas spędzony w Centrum Sło-
wian i Wikingów minął bardzo szyb-
ko. Forma zajęć bardzo podobała się 
wszystkim uczestnikom. Na dodatek, 
piękna pogoda zachęcała do działa-
nia. 

Wyjazd do Wolina to kolej-
ny wspólny projekt nowogardzkich 
gimnazjów. Wierzymy, że nie ostatni.

Inf. własne

Pożegnanie lata i przywitanie 
jesieni w Zielonym Przedszkolu
„Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,  a jeszcze coś w słońcu się mieni. 
To w polu i w lesie czerwienią się spójrzcie, kolory, kolory jesieni … ”

W dniu 23 września, zawitała 
do nas astronomiczna jesień. Ta-
kiej okazji nie mogły przeoczyć 
przedszkolaki z Zielonego Przed-
szkola, które powitały nową porę 
roku radośnie i w dobrym humo-
rze. „Pani Jesień” przyszła do nas 
w całej okazałości i wspaniało-
ści, w długiej, zwiewnej sukience, 
w kolorach złota i czerwieni oraz 
z koszem pełnym darów z sadu, 
lasu i ogrodu. Zabawom na dwo-
rze sprzyjała piękna pogoda. Na 
przedszkolnym placu zabaw po-
żegnaliśmy lato wspólnymi tań-
cami, śpiewem i zajęciami spor-
towymi. Dzieci rzucały kaszta-
nami i żołędziami do celu, toczy-
ły dynię, pokonywały tor prze-
szkód. Segregowały dary jesieni i 
rozwiązywały zagadki o tematyce 
jesiennej. Ze wszystkimi zadania-
mi przedszkolaki poradziły sobie 
znakomicie. Podczas zabaw dzie-
ci utrwaliły cechy charaktery-
styczne dla jesieni, jej oznaki oraz 

nazywały dary jesieni. Na zakoń-
czenie zabawy „Pani Jesień” po-
częstowała dzieci owocami, któ-
re przedszkolaki z chęcią skosz-
towały. Najsmaczniejsze okaza-
ły się rumiane jabłka i słodkie śli-
weczki. To był wspaniały jesienny 
i ciepły dzień. 

KW
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Rewizyta uczniów II LO w Heide
Od 27 maja do 3 czerwca 2016 roku uczniowie II LO gościli swoich rówieśników z Gymna-
isum Heide-Ost w Nowogardzie. Teraz przyszedł czas na rewizytę. 

Gospodarze zadbali o to, żeby 
program pobytu był ciekawy i 
urozmaicony. Oprócz wycieczek 
do Hamburga, Kilonii oraz na Sylt 
polska grupa mogła przekonać się, 
jak wyglądają typowe lekcje w nie-
mieckiej szkole oraz zobaczyć fe-
nomen przypływu i odpływu na 
Morzu Północnym w miejscowo-
ści Büsum. Nie zabrakło również 
elementów typowo rekreacyjnych 
takich jak: wspólna gra w kręgle, 

zabawa w parku wspinaczkowym 
Hadermarschen, grille, wizyta w 
Aquaparku w Nordhastedt czy 
wspólna kolacja w restauracji „Tri-
pollini”. Wszyscy polscy uczest-
nicy wymiany szkolnej  wróci-
li zadowoleni i bogatsi o nowe 
doświadczenia międzykulturo-
we. Uczniowie zostali bardzo cie-
pło przyjęci przez niemieckie ro-
dziny i zaprzyjaźnili się ze swoimi 
niemieckim rówieśnikami. Tygo-

dniowa konwersacja z rówieśnika-
mi z Heide po niemiecku lub an-
gielsku z pewnością zaprocentuje 
na maturze ustnej z języka obcego.

Korzystając z okazji chcieliby-
śmy podziękować za wsparcie fi-
nansowe Jednostce Centralnej 
PNWM w Szczecinie oraz Urzę-
dowi  Miejskiemu w Nowogardzie.       
  

M.Stelmaszak, 
M. Dobrowolski

Grupa młodzieży w Heide

OGŁOSZeNIe
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Podziękowania
Dziękujemy wszystkim sponsorom  (Visonex, Michał Kufta Fotografia, Goodwell, SMJ.pl, Ceva, Pizzeria Nep-

tun, Brammer, Okrąglak, Salon Urody Ciao Bella!., Przewóz osób Metro, Opala transport, DJ Gabiel, Michał 
„Śniegu” Śniegowski, Piekarnia Ciastkarnia Pędziszczak, Firma Transportowa Bogdan Niemira, Damian Urban 
Uśługi BHP. UKK METAL Andrzej Miedźwiecki, FreeDron, Wropak, Hiab) za udzielone wsparcie, bez Wa-
szej pomocy nie udałoby się tego zrobić, pięknie dziękujemy w imieniu Centrum Sportów „FIRA” i Stowarzysze-
nia Promocji Sportu SZANSA Nowogard. Dziękujemy panu Burmistrzowi Robertowi Czapli, za patronat i po-
moc w organizacji turnieju. Specjalne podziękowania kierujemy dla Marzeny Kufty, Anety Woźniak, Basi Błasz-
czyk, byłyście nieocenione w swojej roli. Dla pana Jurka, który ogarnął wszystko pomimo problemów, występu-
jących w przed dzień turnieju, jak i podczas weryfikacji zawodników i musiał przebudowywać drabinki starto-
we. Dziękujemy również Arkowi Prokopowiczowi, Sebastianowi Białowąs, Damianowi Baca, Przemkowi Osta-
szewskiemu, chłopaki daliście czadu. Kamilowi Jaszczyszyn i jego żonie Agnieszce za opiekę medyczną turnieju. 
Podziękowania kierujemy również do Pawła Bączkowskiego ze Szczecina za pomoc w organizacji turnieju, cenne 
rady, które pomogły uniknąć wpadki, dzięki czemu ten turniej mógł zaistnieć. Tomkowi Wójcikowi za organizację 
transportu. Cały turniej przebiegał bardzo sprawnie, nie było przestoju między walkami, co dało efekt płynności. 
                                                                                      Artur Pietrzycki i Kamil Strzeszewski 

Osobiście dziękuję mojemu synowi Maciejowi za pracę i wsparcie,  tacie za pomoc w przygotowaniu sali, a 
także  kochanej żonie Agnieszce za to, że dała mi wsparcie i motywowała mnie do działania.  

Artur Pietrzycki

Pierwszy turniej ju-jitsu już za nami

25 medali dla nowogardzkich 
zawodników
W zeszłą sobotę (24 września), w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, 
przy ul. Boh. Warszawy,  odbył się I Otwarty Turniej Dzieci i Młodzieży w ju-jitsu - „No-
wogard Cup” - zorganizowany przez Centrum Sportu „Fira" i Stowarzyszenie Promocji 
Sportu „Szansa”.  Wśród 120 uczestników znalazło się 26 dzieci z nowogardzkich klubów i 
prawie wszyscy zakończyli turniej z medalami!

Turniej brazylijskiego ju-jit-
su to zupełnie nowa inicjatywa w 
kalendarzu nowogardzkich im-
prez sportowych. W sześciu kate-
goriach wiekowych wzięło udział 
120 zawodników, reprezentują-
cych sześć klubów: ze Szczeci-
na, Stargardu, Polic, Świnoujścia 
i Nowogardu. Z naszego miasta 
do turnieju zgłosiły się dwa klu-
by: BJJ Panther Nowogard i Ber-
serker's Team „Fira” Nowogard.

Dzieci w poszczególnych kate-
goriach wiekowych zostały po-
dzielone na grupy po cztery lub 
trzy osoby, w których walczyły 
systemem każdy z każdym. Czo-
łowa trójka z każdej grupy nagro-
dzona została medalami. W kate-
goriach do 12 roku życia nie było 
podziału na chłopców i dziew-
czynki, a poszczególne walki 
trwały po dwie minuty. Wśród 
kadetów i młodzików był już po-
dział ze względu na płeć, a walki 
trwały pięć minut.

W hali ZSO walki toczyły się 
jednocześnie na trzech matach. 
Nie obyło się bez łez, zarówno 
wśród pokonanych, jak i zwycięz-
ców. Niekiedy zrywał się również 
głośny doping dla któregoś z za-
wodników, najczęściej inicjowany 
przez same dzieci, które obserwo-
wały poczynania koleżanek i ko-
legów.

Warto zwrócić uwagę na bar-
dzo dobrą postawę nowogardz-
kich zawodników. Na 26 startu-
jących aż 25 zakończyło turniej 
z medalami. Ośmioro złotych 
medalistów to: Nadia Białowąs 
(Berserker's Team „Fira” Nowo-
gard), Jan Błaszczyk (Berserke-
r's Team „Fira” Nowogard), Na-
tan Kozłowski (BJJ Panther No-
wogard), Santia Kozłowska (BJJ 
Panther Nowogard), Oskar Mo-
żejko (BJJ Panther Nowogard), 
Kacper Obracianko (BJJ Panther 
Nowogard), Borys Sobczyk (BJJ 
Panther Nowogard)

i Kornel Szafran (Berserker's 
Team „Fira” Nowogard).

Siedmioro naszych reprezen-
tantów skończyło ze srebrnymi 
krążkami. Są to: Jan Duda (BJJ 
Panther Nowogard), Anna Gar-
baciak (BJJ Panther Nowogard), 
Zuzia Kufta (Berserker's Team 
„Fira” Nowogard) , Bartosz Łokaj 
(BJJ Panther Nowogard), Hanna 

Stuligłowa (BJJ Panther Nowo-
gard), Michał Wojdyło (BJJ Pan-
ther Nowogard) i Sara Woźniak 
(Berserker's Team „Fira” Nowo-
gard).

Dziesięć osób stanęło natomiast 
na najniższym stopniu podium: 
Fabian Filipiak (BJJ Panther No-
wogard), Maciek Janic (BJJ Pan-
ther Nowogard), Natalia Kamiń-
ska (BJJ Panther Nowogard), 
Magdalena Konkel (BJJ Panther 
Nowogard), Konrad Leszczyński 
(Berserker's Team „Fira” Nowo-
gard), Aleksandra Mrówczyńska 
(BJJ Panther Nowogard), Bartosz 
Olszewski (BJJ Panther Nowo-
gard), Leon Prokopowicz  (Ber-
serker's Team „Fira” Nowogard), 
Olivia Szewc (BJJ Panther Nowo-
gard) i Miłosz Szukalski (BJJ Pan-
ther Nowogard).

W klasyfikacji generalnej na-
sze kluby znalazły się tuż za po-
dium. Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Berserker's Team Ju-
nior Szczecin, który zgromadził 
110 punktów. Drugie miejsce za-
jął Berserkers's Team Stargard ze 
104 punktami, a trzeci był Hulk 
Team Police (80 punktów). Dru-
żyna  BJJ Panther Nowogard za-
jęła ostatecznie czwarte miejsce 
dzięki 59 punktom, a  Berserke-
r's Team „Fira” Nowogard był pią-
ty (45 punktów). Ostatnie miej-
sce przypadło w udziale LUKS 
Berserker's Team Świnoujście (32 
punkty).

- Cały turniej przebiegł bardzo 
sprawnie, nie było przestoju mię-
dzy walkami, co dało efekt płyn-
ności. Każdy z zawodników star-
tujących w turnieju otrzymał me-
dal, koszulkę oraz upominki, z 
czego jako organizatorzy jesteśmy 
zadowoleni. Mamy nadziej, że dla 
wszystkich drużyn był to udany 
turniej i zechcą nas odwiedzić w 
przyszłym roku – powiedział Ar-
tur Pietrzycki, prezes Stowarzy-
szenia Promocji Sportu „Szansa”. 

Pozostaje mieć nadzieję, że tur-
niej brazylijskie ju-jitsu na stałe 
zagości w Nowogardzie. Z pierw-
szej edycji organizatorzy z pew-
nością mogą być zadowoleni. 
Wydaje się też, że udało się speł-
nić najważniejszy cel – promocję 
tej stosunkowo nowej dyscypliny 
sportu w naszym mieście.

MP

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy i medale

Trzech złotych medalistów z Nowogardu - od lewej Natan Kozłowski, Oskar Możej-
ko i Borys Sobczyk

W hali ZSO walki toczyły się jednocześnie na trzech matach.
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masovia nie daje szans Pomorzaninowi

Trzecia porażka z rzędu...
W niedzielę (25 września), o godzinie 12:00, na stadionie w Maszewie, piłkarze Pomorza-
nina walczyli o ligowe punkty w ramach 7. kolejki regionalnej okręgówki. Nowogardzianie 
tylko w pierwszej połowie grali jak równy z równym, przeciwko piłkarzom gospodarzy. Po 
zmianie stron Masovia zdominowała nowogardzki zespół i w pełni zasłużenie wysoko wy-
grała. To już trzecia porażka z rzędu Pomorzanina, który obecnie plasuje się w środku ligo-
wej tabeli. 

Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard  4:0 (1:0)
Skład: Michał Piątkowski (Kornel Pękala) – Damian Kosior, Adam Mańka, Paweł Kró-

lik, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista (Konrad Adamek), 
Rafał Listkiewicz, Dominik Wawrzyniak, Maciej Dobrowolski (c) (Michał Teodorczyk) – 
Kamil Lewandowski.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
7. kolejka:
Mewa Resko – Sarmata Dobra    1:0
Flota Świnoujście – Iskierka Szczecin   2:1
Orzeł Łożnica – Ehrle Dobra Szczecińska   3:0
Promień Mosty – Tanowia Tanowo   3:1
Błękitni Trzygłów – Wicher Brojce   2:4
Odrzanka Radziszewo – Sparta Gryfice   4:3
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard  4:0
Pomorzanin Krąpiel – Zootechnik Kołbacz   1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 7 21 37 3 7 0 0
2 Wicher Brojce 7 19 21 10 6 1 0
3 Masovia Maszewo 7 15 23 10 5 0 2
4 Mewa Resko 7 15 12 9 5 0 2
5 Iskierka Szczecin 7 14 18 6 4 2 1
6 Orzeł Łożnica 7 13 17 13 4 1 2
7 Błękitni Trzygłów 7 12 17 13 4 0 3
8 Pomorzanin Nowogard 7 9 10 15 3 0 4
9 Pomorzanin Krąpiel 7 9 12 11 3 0 4
10 Sparta Gryfice 7 9 9 15 3 0 4
11 Sarmata Dobra 7 8 9 15 2 2 3
12 Promień Mosty 7 6 12 24 2 0 5
13 Tanowia Tanowo 7 6 10 21 2 0 5
14 Odrzanka Radziszewo 7 4 11 18 1 1 5
15 Ehrle Dobra Szczecińska 7 2 7 24 0 2 5
16 Zootechnik Kołbacz 7 1 5 23 0 1 6

Pomorzanin do Maszewa 
przyjechał uskrzydlony zwycię-
stwem w meczu pucharowym 
z Błękitnymi Trzygłów oraz z 
chęcią przerwania złej passy, 
czyli serii porażek po meczach 
w Resku i tym sprzed tygodnia z 
Orłem Łożnica. Pomorzanin w 
pierwszej części gry nie prezen-
tował się najgorzej. W 30. mi-
nucie po ładnej akcji całego ze-
społu Fernando powinien zdo-
być bramkę dla Pomorzanina, 
jednak jego strzał z 8 metrów 
trafił w bramkarza. Następnie 
Adam Mańka uderzył głową po 
rzucie rożnym, ale również w 
środek bramki, gdzie ustawio-
ny był golkiper. Gdy wydawało 

się, że ta część gry zakończy się 
bezbramkowym remisem, Ma-
sovia przeprowadziła skutecz-
ną akcję. Pomocnik tej drużyny 
ładnie dośrodkował pomiędzy 
bramkarza, a obrońców Pomo-
rzanina i niepilnowany zawod-
nik gospodarzy precyzyjnym 
strzałem głową nie dał szans 
Michałowi Piątkowskiemu. Po 
zmianie stron to już gospodarze 
panowali na boisku, a nowogar-
dzianie pomogli im przy strze-
leniu kolejnych bramek. Naj-
pierw kopia pierwszej bramki, 
zawodnik Masovii dośrodkował 
w pole karne, nikt nie pokrył 
napastnika miejscowych, któ-
ry bez problemów podwyższył 

na 2:0. Później Dominik Waw-
rzyniak podał do Michała Piąt-
kowskiego, jednak na tyle źle, 
że piłkę przejął zawodnik go-
ści, który nie miał problemów 
ze zdobyciem bramki w sytu-
acji sam na sam. Na domiar złe-
go po kopnięciu w głowę, z bo-
iska musiał zejść Piątkowski, a 
w jego miejsce pojawił się mło-
dziutki Kornel Pękala. Czwar-
ta bramka była ozdobą całego 
meczu. Gospodarze wykonywa-
li rzut rożny, piłka została skie-
rowana przed pole karne, gdzie 
jeden z zawodników Masovii 
przepuścił ją do swojego kolegi, 
który precyzyjnie uderzył zza 
pola karnego. Bramkę hono-

„Pomorzanki” pewnie ogrywają Błękitne

Pościg za Falą
W sobotę (24 września), o godzinie 11:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard na własnym 
stadionie podejmowały drugi zespół Błękitnych Stargard. Rywalki nie były w stanie za-
grozić podopiecznym Pawła Błaszczyka, które w ładnym stylu wygrały 4:0. Tym samym 
po ostatnich wynikach w III Lidze Kobiet, nie da się ukryć, że o awans powalczy Fala Mię-
dzyzdroje i nowogardzianki.

Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 4:0 (1:0)
Gole: Małgorzata Labuda, Aleksandra Mościńska, Patrycja Kozioł, Anna Nowicka
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Wero-

nika Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Weronika Rzeplińska, Aleksandra Mo-
ścińska (Oliwia Czerewacz), Klaudia Korgiel (Renata Posak) – Patrycja Kozioł, Małgo-

rzata Labuda.

 
III Liga Kobiet 2016/2017
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 4:0
Victoria Sianów – Kotwica Kołobrzeg  2:1
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  2:0
Energetyk Gryfino – Hattrick Kołobrzeg  Przełożone
Olimpia III Szczecin – Zalew Stepnica  Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 4 12 28 3 4 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 4 10 16 4 3 1 0
3 Vielgovia Szczecin 4 7 14 4 2 1 1
4 AP Kotwica Kołobrzeg 4 7 12 4 2 1 1
5 Błękitni II Stargard 4 6 12 8 2 0 2
6 Victoria Sianów 4 6 14 13 2 0 2
7 Zalew Stepnica 3 4 6 6 1 1 1
8 Energetyk Junior Gryfino 3 0 1 9 0 0 3
9 Olimpia III Szczecin 3 0 4 23 0 0 3
10 Hattrick Kołobrzeg 3 0 0 33 0 0 3

Rywalki choć przyjechały do 
Nowogardu z dwoma zwycięstwa-
mi na koncie, nie uchodziły za 

zespół, który jest w stanie spra-
wić niespodziankę i urwać punk-
ty „Pomorzankom”. Piłkarki z No-

wogardu zagrały w swoim sty-
lu, czyli skromne prowadzenie do 
przerwy, a następnie świetna dru-
ga połowa nokautująca rywal-
ki. Po pierwszej części gry pod-
opieczne Pawła Błaszczyka pro-
wadziły 1:0, po tym jak Katarzyna 
Piotrowska dośrodkowała w pole 
karne, a futbolówkę do Małgorza-
ty Labudy strąciła Patrycja Kozioł. 
Labuda przełożyła sobie piłkę na 
lepszą nogę i efektownym „roga-
lem” posłała futbolówkę do siat-
ki przyjezdnych. Po zmianie stron 
na listę strzelców wpisała się Alek-
sandra Mościńska, która była naj-
sprytniejsza po zamieszaniu w 
polu karnym i wepchnęła piłkę do 
bramki rywalek. Przy trzecim golu 

ładnym prostopadłym podaniem 
z własnej połowy popisała się We-
ronika Godziszewska, która wypa-
trzyła rozpędzoną Patrycję Kozioł. 
Napastniczka Pomorzanina prze-
prowadziła kilkudziesięciometro-
wy rajd, gubiąc defensorki ze Star-
gardu i w sytuacji sam na sam nie 
dała szans bramkarce Błękitnych. 
Wynik ustaliła Anna Nowicka, 
która po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Katarzyny Piotrowskiej, 
precyzyjnym strzałem głową zdo-
była czwartego gola. Nowogardz-
kiej publiczności zaprezentowa-

ła się młoda bramkarka Renata 
Posak, która na 10 minut przed 
końcem meczu zastąpiła na pla-
cu gry Klaudię Korgiel, następnie 
wymieniła między słupkami Ani-
tę Piotrowską. „Pomorzanki” zaj-
mują drugie miejsce w ligowej ta-
beli z trzema punktami przewagi 
nad trzecią Vielgovią Szczecin. Li-
derkami pozostają wciąż niepoko-
nane zawodniczki Fali Międzyz-
droje, które wyrastają obok Pomo-
rzanina na główne kandydatki do 
awansu. 

KR

Piłkarki Pomorzanina bez większych problemów pokonały rywalki ze Stargardu

rową mógł jeszcze zdobyć Ra-
fał Listkiewicz po akcji Kamila 
Lewandowskiego, ale zabrakło 
mu skuteczności. Wysoka po-
rażka to nie jedyne złe wiado-
mości. Kontuzji kości piszcze-
lowej nabawił się Damian Ko-

sior, który przynajmniej na 4 
tygodnie wykluczony będzie z 
gry. Pomorzanin zakotwiczył w 
środku tabeli, a do miejsca pre-
miowanego awansem traci już 
10 punktów. 

KR 



27-29.09.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Znamy pary IV rundy Pucharu Polski ZZPN

Polonia Płoty przyjedzie do Nowogardu
Kibice Pomorzanina Nowogard mogą być zadowoleni po losowaniu par IV Rundy Pucharu Polski ZZPN. Los skojarzył nowogardzką drużynę z Polonią 
Płoty, a wszyscy doskonale wiedzą, jak emocjonalnie traktowane są mecze pomiędzy tymi dwoma zespołami przez kibiców z obydwu miejscowości. Go-
spodarzem z racji występów w niższej klasie rozgrywkowej będzie Pomorzanin, a mecz zaplanowano na środę (5 października), o godzinie 16:15. 

Pojedynki pomiędzy Pomo-
rzaninem, a Polonią Płoty, za-
wsze były szczególnie trakto-
wane zarówno przez piłkarzy, 
jak i kibiców. Po tym jak no-
wogardzianie spadli z woje-
wódzkiej okręgówki, mogło 
by się wydawać, że trochę bę-
dzie trzeba poczekać na kolej-

ny pojedynek obydwu zespo-
łów. Nic bardziej złudnego. Los 
okazał się łaskawy dla kibiców 
z Nowogardu oraz Płotów, i Po-
morzanin z Polonią zagra w IV 
Rundzie wojewódzkiego eta-
pu Pucharu Polski. Polonia w 
II Rundzie wygrała na wyjeź-
dzie z Lotnikiem Czarne 0:5, 

następnie w III Rundzie roze-
grała niezwykle emocjonują-
cy bój z Wichrem Brojce, czy-
li obecnym wiceliderem grupy 
regionalnej okręgówki, w któ-
rej występuje Pomorzanin. W 
tym spotkaniu padł remis 1:1, 
a po rzutach karnych 4:5 wy-
grali poloniści. Przypomnijmy, 

że Pomorzanin najpierw wy-
grał w Goleniowie z tamtejszą 
Hanzą 2:3, następnie wygrał w 
Trzygłowie z Błękitnymi 1:2. 
Choć Polonia występuje jed-
ną klasę rozgrywkową wyżej, 
to jednak nie zachwyca swo-
imi wynikami. Piłkarze z Pło-
tów po 7 spotkaniach wywal-
czyli jedynie 1 punkt, strzelili 
8 goli i stracili 24 bramki. Zaj-
mują ostatnie miejsce w ligowej 
tabeli i wydają się na tę chwilę 
głównym kandydatem do spad-
ku. Obecna forma piłkarzy Po-
lonii, może napawać optymi-

zmem kibiców z Nowogardu, 
którzy bardzo chcieliby aby Po-
morzanin sprawił niespodzian-
kę i wyeliminował Polonię, tym 
samym awansując do V Run-
dy. Jak będzie, przekonamy się 
już niebawem. W sumie w IV 
Rundzie rozegranych zostanie 
12 spotkań. Najwięcej szczęścia 
tym razem miała Flota Świno-
ujście, której przypadł wolny 
los. Przy artykule prezentujemy 
komplet par IV Rundy Pucharu 
Polski ZZPN. 

KR

Sukcesy kolarzy z Nowogardu

Jaki ojciec, taki syn
18 września, odbyła się największa kolarska impreza w Szczecinie – Rowerowe Dni Szczecina 2016. To wyścig przeznaczony dla dzieci w wieku od kilku 
do kilkunastu lat. W kategorii „Pierwszaki” piąte miejsce zajął nowogardzianin, Filip Podgórski. Drugi w swojej kategorii w „Gryf Maratonie” był nato-
miast jego ojciec, Robert.

Rowerowe Dni Szczecina to 
impreza, która odbywa się re-
gularnie od 2010 roku. W nie-
dzielę, 18 września, mieliśmy 
jej siódmą edycję a na starcie 
stanęły dzieci w wieku od kil-
ku do kilkunastu lat. W wyści-
gu mogły wystartować jedynie 

osoby urodzone w 2001 roku 
i później, a więc maksymalnie 
15-letnie.

W najmłodszych kategoriach 
wiekowych wyścig odbywał się 
na dystansie zaledwie stu me-
trów, a niektóre dzieci miały 
jeszcze boczne kółka. W star-
szych kategoriach wiekowych 
dystans był oczywiście odpo-
wiednio dłuższy. Łącznie w te-
gorocznej edycji Rowerowych 
Dni Szczecina wzięło udział po-
nad 300 osób.

Wśród nich był również re-
prezentant Nowogardu, Fi-
lip Podgórski, który startował 
w kategorii „Pierwszaki” i za-
kończył rywalizację na zna-
komitym piątym miejscu. Do 

podium zabrakło niewiele, a 
ten wynik należy z pewnością 
uznać za sukces, bo w tej kate-
gorii startowało aż 58 dzieci.

Filip z pewnością idzie więc 
w ślady taty, Roberta, któ-
ry również regularnie startu-
je w wyścigach rowerowych. W 
ostatnią niedzielę, 25 września, 
wziął udział w 4. edycji „Gryf 
Maratonu”, startując na krót-
kim dystansie w kategorii M4.

Nasz kolarz z czasem 1:23:11 
zajął drugie miejsce w swo-
jej kategorii i siódmą lokatę w 
kategorii Open, biorącej pod 
uwagę wszystkich startujących 
w wyścigu. Dzięki temu w kla-
syfikacji generalnej, po czte-
rech wyścigach, Robert Pod-
górski zakończył zmagania na 
trzecim miejscu w kategorii M4 
i  na szóstej pozycji w kategorii 
Open. To świetny rezultat, bo w 
czterech wyścigach wystarto-
wało łącznie aż 167 kolarzy.

MP

IV Runda Pucharu Polski ZZPN (5 października godz. 16:15)

Światowid 63 Łobez – Sparta Węgorzyno
Unia Stargard – Hutnik Szczecin
Olimpia Smolnica – Morzycko Moryń
KP Przecław – Chemik Police
Gavia Choszczno – Kluczevia Stargard
Polonia Giżyn – Koral Mostkowo
Grot Gardno – Iskierka Szczecin
Jedność Przewłoki – Ina Goleniów
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty
Iskra Banie – Ogniwo Babinek lub Mierzynianka Mierzyn
Stal Lipiany – Jeziorak Szczecin
Sparta Gryfice – Wybrzeże Rewalskie Rewal 
Flota Świnoujście wolny los

W ostatnim meczu z Polonią, Pomorzanin przegrał w Płotach 3-1. Wcześniej to nowogardzianie wygrali u siebie 3-1

Robert Podgórski na drugim stopniu podim Gryf Maratonu stanął wspólnie z dziećmi

Filip Podgórski zajął piąte miejsce w 
Rowerowych Dniach Szczecina 2016
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AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

 DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 15 październik 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I  BRYGADZISTĘ 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

likwidacja 
hodowli gołębi 

pocztowych. 
Tel. 503 965 016

II liga mężczyzn tenisa stołowego

Świetny start Visonex LUKS Top
W sobotę (24 września), zainaugurowane zostały rozgrywki II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym. Swoje dwa pierwsze spo-
tkania rozegrali podopieczni Józefa Korkosza z klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin. Nasi tenisiści stołowi rozgrywki 
rozpoczęli od dwóch przekonujących zwycięstw z Bornym Sulinowem oraz Koszalinem. 

W sobotę drużyna Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin rozpoczęła sezon 
ligowy dwoma wyjazdowymi spo-
tkaniami. Zawodnicy trenera Józefa 
Korkosza podejmowali ekipy KTS 
Koszalinianin Koszalin oraz UKS 
Borne Sulinowo, są to drużyny, któ-
re w poprzednim sezonie awanso-
wały z III ligi. Zawodnicy z Wierz-
bięcina nie dali najmniejszych szans 
rywalom, pewnie zwyciężając w Ko-
szalinie 8:2 i w Bornym Sulinowie 
10:0. - Cieszy dobra gra, wspaniała 
atmosfera w drużynie i pełne zaan-
gażowanie oraz determinacja o zdo-
bycie każdego najmniejszego punk-
tu. Większość z klubów postawiła na 
ściągnięcie zawodników spoza nasze-
go województwa, co odzwierciedlać 
będzie w tym sezonie jeszcze wyż-
szy poziom sportowy. Ciężka praca w 

okresie przygotowawczym - wakacyj-
nym poszła na dobre i idzie wciąż w 
dobrą stronę, cieszymy się niezmier-
nie z udanego początku ligowego – 
mówił po pierwszych spotkaniach 
Bartosz Jemilianowicz. Debiut oraz 
pierwszy punkt w karierze zanoto-
wał najmłodszy zawodnik zespołu z 
Wierzbięcina Adrian Kurenda, pre-
zentujący coraz wyższy poziom za-
wodnika profesjonalnego, co świad-
czy o dostaniu szansy zaprezento-
wania się w składzie najlepszej dru-
żyny II Ligi Mężczyzn w poprzed-
nim sezonie. W składzie drużyny 
wystąpili: Bartosz Jemilianowicz, 
Sebastian Jemilianowicz, Bartosz 
Dobrowolański, Łukasz Owczarek, 
Adrian Kurenda, Mateusz. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ
1. kolejka:

ULKS Borne Sulinowo – UKS Champion Police  3:7
KTS Koszalinianin Koszalin – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 2:8
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Czarni Pieszcz  9:1
ATS Stargard – Darz Bór Karnieszewice   0:10

2. kolejka:
ULKS Borne Sulinowo – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 0:10
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Champion Police  8:2
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice  2:8
ATS Stargard – UKS Czarni Pieszcz   8:2

M M Małe punkty P
1 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 2 18 – 2 4
2 Darz Bór Karnieszewice 2 18 – 2 4
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 2 11 – 9 2
4 KTS Koszalinianin Koszalin 2 10 – 10 2
5 UKS Champion Police 2 9 – 11 2
6 ATS Stargard 2 8 – 12 2
7 ULKS Borne Sulinowo 2 3 – 17 0
8 UKS Czarni Pieszcz 2 3 – 17 0

Na zdjęciu od lewej - Łukasz Owczarek, Bartosz Jemilianowicz, Bartosz Dobrowolański, Sebastian Jemilianowicz, Adrian Kurenda

OGŁOSZeNIe
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

OkAZYJNIe, TANIO 

SPrZeDAm 
BIUrOWIeC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, toaleta, c.o., 
Tel. 609 881 060, 783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojo-
we,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 
833 074.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem 
w Nowogardzie.Tel. 608 853 710.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
141,29m2 w budynku czterorodzin-
nym w Nowogardzie. Bez pośred-
ników. 664 457 879, 517 932 281

• Kupię działkę budowlaną do 12 arów 
w Nowogardzie (część zachodnia). 
606 891 535

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na działal-
ność gospodarczą. 604 950 879

•	 Sprzedam działkę budowlaną na 
monte Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
ul. Armii Krajowej. Tel. 697 720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 
697 434 177

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
53,61 m2 I piętro Grzęzno, cena do 
uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach są programy 
rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

• Sprzedam 15 ha ziemi cena 20 000 zł 
za 1 ha. Tel. 722 011 142 

• Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką. 784 819 908

• Sprzedam kawalerkę pow. 28 m2, 
Poniatowskiego 9. Tel. 791 55 88 39 

• Do wynajęcia kawalerka. 665 811 
605

• Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 
•  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 

91 39 22 791 
• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 

668 15 15 16, 608 626 696 
• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 

39 25 888

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z 
grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 r17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., ben-
zyna przebieg 119 650, 19 000 zł do 
uzgodnienia. 697 612 794 

• Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 737 
799 666

• Sprzedam samochód lublin. 603 541 
286 

• Sprzedam Golfa 3. Tel 782 444 283
•	 rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach, ziem-
niaki jadalne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 853 
573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 
13. 91 39 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellaro-
sa. Dowóz gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. 
Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam pawie (kurki) tegoroczne. 
785 150 401 

•	 Sprzedam ogiera 6 letniego z licen-
cją maść kara. 722 011 142 

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibo-
wydo C-360 oraz siewnik do zboża. 
607 580 172 

•	 Sprzedam Bizona 56 z sieczkarnią w 
dobrym stanie. 607 541 101 

•	 rozrzutnik obornika jednoosio-
wy polski sprzedam, korytowo 
38.

•	 Zbiornik 1000 l do czystej wody, 
wagę suwaną po regeneracji, pie-
cyk cyganek, krajzegę na 230 V. Tel. 
696 807 922 

•	 Sprzedam łubin. 513 941 882 

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 
405 

•	 Sprzedam mały ciągnik z przyczep-
ką (Dzik). Tel. 669 823 464

•	  Mleko, ser certyfiakt ekologiczne. 
Otręby 4. 91 39 23 492 

•	 Sprzedam obornik. 607 73 98 66

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 470 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
600 653 124

 USŁUGI
• PRANIE TAPCZANÓW I DYWA-

NÓW SPRZĄTANIE PARĄ. 668 15 
15 16  

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 

wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWA-
NÓW, WYkŁADZIN, TAPICerkI 
meBlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ 
SkÓrZANeJ mATerIAŁOWeJ / PO-
ŚCIelI WeŁNIANeJ / lANOlINĄ/
SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI.
Tel.665720037.

•	 kompleksowe wykańczanie 
wnętrz, pod klucz.Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnia-
nie ziemi, koszenie trawy i żywo-
płotu , i innbe prace ogrodowe. 
Tel.500789687.

• Usługi koparko-ładowarką. 668 377 
661 

• Matematyka. 668 17 12 12 
• Remonty mieszkań. 607 729 933
• Dachy, ocieplenia, 660 879 108
• Usługi koparko-ładowarką. 669 
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• Korepetycje, odrabianie lekcji. 661 

600 516 
• Matematyka – korepetycje (SP, 

Gim). Tel. 532 557 381 

PrACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 

komunikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Firma Joga zatrudni  pracowni-
ka na staż do produkcji okien. 695 
100 700

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświad-
czeniem do osoby starszej (kobie-
ta) na 8 godzin dziennie. Kontakt 
515 355 643 

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, 
wymagana znajomość obsługi kom-
putera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy	 osoby	 do	
ochrony	 obiektu	 maga-
Zynowego	 ZlokaliZowa-
nego	 na	 parku	 prZemy-
słowym	 miasta	 gole-
niów.	mile	widZiane	kobie-
ty	tel.	727-001-958	

• Centrum odnowy szuka Pani na re-
cepcję lub kosmetyczki. pod nume-
rem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa 
podstawową zasad mechaniki do 
rozbiurki aut .tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy czę-
śći samochodowych osobowych tel 
570-645-443

• Przyjmę doświadczonych stolarzy 
przy produkcji mebli kuchennych. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 696 034 
712 

• Zaopiekuję się osobą starszą schoro-
waną. 501 611 350

•	 	 Nowopowstająca	 APTEKA	 za-
trudni	kierownika,	magistra,	tech-
nika	 farmacji	 i	 pomoc	 aptecz-
ną	 z	 doświadczeniem.	 Aplikacje	
z	 dopiskiem:	 “nowogardpraca”	
proszę	 przesyłać	 naadres:	 pra-
ca@aptekadyzurna.pl.	 Kontakt:	
602400030

• Zatrudnię murarzy, pomocników mu-
rarzy i betoniarzy zbrojarzy. Atrak-
cyjna płaca. 508 290 657 

• Przyjmę do pracy na stację Orlen w 
Nowogardzie. 695 355 225 

• Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

• Firma zatrudni do dozorowania mie-
nia osobę z aktualnym orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności (otwarty 
rynek pracy) tel. 91 39 25 275

• Opiekunka z doświadcze-
niem podejmie pracę nad oso-
bą schorowaną. 514 302 170 
Zatrudnię przy regipsach. 608 817 
214 

• Zatrudnię stolarza, pomocnika stola-
rza. 503 084 687 

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego, hydraulika, śluzarza-spawa-
cza, pomocnika ogólnobudowlanego, 
pmocnika do spraw monterskich. Tel. 
669 186 759 

•  Zatrudnię barmankę i pomoc ku-
chenną. 663 412 054 

• Firma produkująca w Goleniowie 
tkaniny wielometrażowe poszuku-
je pracowników produkcyjnych ( 
mężczyzn i kobiet). Dowóz pracow-
ników na trasie Łobez- Goleniów 
gwarantowany bezpłatnie. Infor-
macja tel od godz 8.00-14.00 pod 
nr 914431042. 

• Zatrudnię pomocnika na fermę 
drobiu dobre warunki płacowe. 
502 56 23 78 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam drewno opałowo-komin-
kowe. 667 788 820

• Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna 
najniższe ceny w województwie za-
chodniopomorskim. Transport gratis. 
721 668 245 

• Szkółka w Karsku poleca b.duży wy-
bór drzew owocowych z owocami. 
Tuje – szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ 
szt. Tel. 606106142.

• Sprzedam drzewko ozdobne tuje. 607 
580 172

• Stare samochody motocykle, rowe-
ry, motorowery, literaturę kupię. 600 
182 682

• Sprzedam : Przyczepka - wózek z 
burtą do Quada - Skutera - 270 zł.,TV 
Panasonic 32” + wieża Sony + Sto-
lik  - 399 zł., Kompresor - Sprężarka 
samochodowa Nowa 12V + końców-
ki- 65zł. Tel. 503-005-554

• Kupie, Kajak, Rowery używane,  
Kosiarkę traktorek z koszem Tel. 
503-005-554

• Sprzedam wyposażenie sklepu. Tel. 
509 308 116 

• Sprzedam tanio odzież używaną 
po likwidacji sklepu. 509 308 116 

• Sprzedam drewno opałowe olchę 
grubą. 607 580 172 

• Oddam drzewa owocowe w za-
mian na ścięcie. 66 55 4 19 60

• Wynajmę auto z kierowcą do ślu-
bu, sesji zdjęciowych Jaguar Da-
imler z 89r. W super stanie. 606 
877 959 

• Szkółka drzew i krzwów Olchowo 
74 poleca w atrakcyjnych cenach 
szeroki asortyment. 507 102 211 

• Owczarki niemieckie szczenięta, 
bardzo ładne. 510 620 109 

• Sprzedam sofę dużą, nową na nóż-
kach za pół ceny. 669 823 464 

• Sprzedam rower górski niedrogo. 
661 811 611 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 

klaudia Stefańska, rafał kowalczuk sport, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiejZarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 02.10.2016 r. 
organizuje zawody spławikowe 
drużynowe parami na jeziorze  

w Nowogardzie. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 30.09.2016 r. 

Zbiórka godz. 8.00 przy restauracji Neptun. 
                      Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7ATRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

CENTRUM CHIŃSKIE
   ul. Sądowa 1 

OTWARCIE  
            3 PAŹDZIERNIKA 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00 
SZEROKI ASORTYMENT :

obuwie, odzież, tekstylia, artykuły biurowe i szkolne, pościel, firany, zasłony,  
artykuły dla zwierząt domowych (zabawki, legowiska itp.), artykuły dekoracyjne

ZAPRASZAMY! 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00

CENTRUM
CHIŃSKIE

 Otwarcie 3 października !

od 3.10. - 10.10

-10%

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

PROMOCJA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• na zabiegi fizykoterapeutyczne i na zabiegi laserem IPL SHR
  (bezbolesne usuwanie zbędnego owłosienia; leczenie 
   trądziku młodzieży)

• lekarz specjalista ortopeda-traumatolog
• USG narządów ruchu
• rehabilitacja, masaże

PROMOCJA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Fatima, Wyspy Kanaryjskie, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, MALTA

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama
ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA
FLORYSTA (1 rok), 
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż, wizaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

POLICEALNE:

Wielka dziura Bat. Chłopskich  •  G. Krystkiewicz mózg siatkarskiej PlusLigi

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

reklama

wynajmę 
pomieszczenia 

magazynowe i biurowe 
(blisko centrum)

 tel. 601 544 530

Czytaj s. 3

Już od października w Centrum Odnowy 
fryzjer stylista ze Szczecina Krystian Gawedzki tel. 510 060 658

wraz ze stylistka Marleną Choma 

ul. 3 Maja  49b

CENTRUM CHIŃSKIE
   ul. Sądowa 1 

OTWARCIE  
            3 PAŹDZIERNIKA 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00 
SZEROKI ASORTYMENT :

obuwie, odzież, tekstylia, artykuły biurowe i szkolne, pościel, firany, zasłony,  
artykuły dla zwierząt domowych (zabawki, legowiska itp.), artykuły dekoracyjne

ZAPRASZAMY! 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00

CENTRUM
CHIŃSKIE

 Otwarcie 3 października !

od 3.10. - 10.10

-10%

Czytaj s. 8

Dwaj gimnazjaliści staną przed sądem 
dla nieletnich 

Straszyli nożem 
młodszych uczniów

Zginął były 
wiceminister  
z Nowogardu

Chłopiec 
podtruty 
czadem
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W skrócie

Masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 
 513 088 309 

 91 392 21 65

Paliło się na Fabrycznej

Chłopiec podtruty gazami 
pożarowymi
w środę, około godziny 18: 00, Staż Pożarna została zaalarmowana o pożarze na ulicy Fa-
brycznej.

Według komunikatu Straży, w 
dniu 28.09.2016r., o godz.18: 05, 
zgłoszono fakt pożaru w Nowo-
gardzie przy ulicy Fabrycznej. We-
zwanie dotyczyło pożaru w piwni-
cy w jednym z budynków miesz-
kalnych-wielorodzinnnych usytu-
owanym na końcu ulicy po pra-
wej stronie tuż przed płotem by-
łej krochmalni.  Na miejsce udały 
się szybko trzy zastępy SP. Podczas 
działań ustalono, że zapaliły się 
śmieci składowane przy piecu CO. 
Wewnątrz budynku odnotowano 

wyraźny wzrost zawartości CO2 w 
powietrzu. W zdarzeniu poszko-
dowana została jedna osoba, którą 
ZRM zabrał do szpitala na obser-
wację (podejrzenie podtrucia ga-
zami pożarowymi). Poszkodowa-
ny chłopiec przebywał w miesz-
kaniu położonym tuż nad feralną 
piwnicą. Strażacy po opanowaniu 
pożaru zabezpieczyli miejsce jego 
inicjacji oraz przewietrzyli po-
mieszczenia w budynku.

RED.

 Strażacy udzielają pomocy podtrute-
mu chłopcu poprzez podłączenie apa-
ratu tlenowego 

Na miejscu pojawiły się trzy zastępy straży 

Pod oknem widoczny na poziomie 
gruntu otwór do piwnicy, gdzie zajęły 
się śmieci

W ramach programu „Bezpieczny Senior” w Nowogardzkim Domu Po-
mocy Społecznej odbyło się spotkanie dotyczące problematyki bezpie-
czeństwa osób w podeszłym wieku. Przedstawiciele Nowogardzkiej Po-
licji omówili zakres zagrożeń dotyczących seniorów oraz sposoby ich 
uniknięcia. Zaprezentowano zagadnienia związane z zagrożeniami wy-
stępującymi w życiu codziennym: na ulicy, zakupach, w pojazdach ko-
munikacji publicznej. Uczestnikom spotkania przedstawiono sposoby 
działania sprawców i okoliczności zdarzeń, w których pokrzywdzonym 
najczęściej zostaje senior. Przekazywane wiadomości ilustrowane zosta-
ły zdjęciami i krótkimi filmami oraz uzupełniane wskazówkami dotyczą-
cymi zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W spotkaniu uczestniczy-
ło 37 osób, którzy na zakończenie spotkania otrzymali opaski odblasko-
we oraz materiały edukacyjne w formie ulotek i plakatów. st. insp. Ref. 
Prewencji Klaudia Gieryń

W dniach 21.09.2016 - 25.09.2016 Zespół Animacji Hotel z 
Nowogardzkiego Domu Kultury został zaproszony do międzynarodo-
wego projektu artystycznego „Moje i Twoje Utopie” realizowanego przez 
niemiecką organizację  STIC-er Theatre z Stralsund. W ramach tego pro-
jektu dwunastu młodych ludzi z Nowogardu i okolic pod opieką Leny 
Witkowskiej, mieli okazję wziąć udział w warsztatach  prowadzonych 
przez niemieckich artystów, dotyczących pracy w dziedzinie teatru cie-
ni, performance oraz realizacji filmu. Efektem projektu był pokaz warsz-
tatowy, który został zaprezentowany dnia 24.09.2016 w teatrze w Stral-
sund. Projekt „Moje i Twoje Utopie” to prawdopodobnie początek syste-
matycznej międzynarodowej współpracy, w której nowogardzka mło-
dzież będzie miała okazję wykorzystać swój dar kreatywności w dziedzi-
nie sztuki. Opr. MS

Zginął były wiceminister 
środowiska z nowogardu 
jak dowiedziała się redakcja Dn, w wypadku pod Gorzowem wielkopolskim zginął maciej 
Trzeciak, wiceminister środowiska w latach 2007-2009, pochodzący z nowogardu. 

Do tragicznego zdarzenia do-
szło w środę, 21 września, około 
południa, na zwężeniu drogi S3 w 
okolicach Gorzowa – informuje 
gorzowski oddział Gazety Wybor-
czej. M. Trzeciak zginął po tym, 
jak kierowany przez niego merce-
des z niewyjaśnionych przyczyn 
zderzył się z nadjeżdżającą z na-
przeciwka ciężarówką. 

„Ze smutkiem informujemy o 
śmierci Macieja Trzeciaka, Podse-
kretarza Stanu, Głównego Konser-
watora Przyrody w Ministerstwie 
Środowiska w latach 2007-2009 - 
informuje na oficjalnej stronie Mi-
nisterstwo Środowiska” – brzmi 
komunikat na oficjalnej stronie 
Ministerstwa Środowiska. 

M. Trzeciak karierę zaczął w 
połowie lat 2000. Był Wojewódz-
kim Konserwatorem Przyrody 
w Szczecinie, a także członkiem 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. Współtworzył Regionalne 

Dyrekcje Ochrony Środowiska. 
W latach 2007-2009 pełnił funk-
cję wiceministra środowiska. Po-
litycznie związany był z Platformą 
Obywatelską. Po odejściu z poli-
tyki, zajął się prowadzeniem wła-
snego biznesu. 

M. Trzeciak wychował się w 
Nowogardzie. Tu ukończył szkołę 
średnią (I LO przy ul. Wojska Pol-
skiego). Następnie studiował w 

Szczecinie, najpierw na Politech-
nice Szczecińskiej (obecnie ZUT), 
gdzie zdobył tytuł magistra. Póź-
niej zrobił doktorat na Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczeci-
nie (obecnie PUM). Nigdy nie od-
ciął się od swojego pochodzenia, 
mimo sporej kariery, jaką zrobił 
w instytucjach państwowych. Był 
częstym gościem międzynarodo-
wego festiwalu „Ekofilm” organi-
zowanego w Nowogardzie. Pod-
czas jednej z edycji tego wyda-
rzenia (2004 r.), zasiadał nawet w 
jury oceniającym filmy konkurso-
we. 

Ceremonia pogrzebowa śp. Ma-
cieja Trzeciaka odbędzie się 1 paź-
dziernika, o godzinie 14:00 w ko-
ściele parafialnym pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w pod-szczeciń-
skim Mierzynie, gdzie mieszkał 
razem z rodziną. Maciej Trzeciak 
miał 43-lata. Zostawił żonę i osie-
rocił troje dzieci. 

Marcin Simiński 
fot. Ministerstwo Środowiska
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

reklama

Dwaj gimnazjaliści staną przed sądem dla nieletnich 

Straszyli nożem młodszych uczniów
Dwóch uczniów, jednego z nowogardzkich gimnazjów, miało grozić swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej, nożem. Sprawa została zgłoszona 
na policję i będzie miała swój ciąg dalszy przed sądem dla nieletnich. To z pewnością największa nauczka, jaką otrzymają szkolne urwisy. 

Zdarzenie miało miejsce w 
ubiegłym tygodniu, w środę. Jak 
informuje nas mama jednego z 
uczniów, którzy mieli być strasze-
ni przez gimnazjalistów, wszyst-
ko rozegrało się w szatni, przy sali 
sportowej. 

-Córka powiedziała mi, że boi 
się wracać do szkoły, bo chłopaki 
z gimnazjum straszą ich nożem, to 
miało miejsce w szatni, przed lek-
cją wychowania fizycznego - mówi 
nam zaniepokojona mama. 

Informacje te potwierdza dy-
rektor szkoły. 

-Przeanalizowaliśmy to za po-
mocą monitoringu. Rzeczywi-
ście, widać na nagraniu, jak je-
den z uczniów ma w ręku scyzoryk 
i wchodzi z nim do szatni, gdzie 
znajdowali się uczniowie szko-
ły podstawowej. Co tam się działo 
tego już nie widać, bo kamery rzecz 
jasna nie obejmują pomieszczenia 
szatni, tylko korytarze przed nimi. 
Z relacji uczniów, którzy czują się 

zastraszeni wynika jedynie, że je-
den z ich starszych kolegów wy-
machiwał scyzorykiem – mówi 
dyrektor szkoły. 

Scyzoryk został uczniowi 
odebrany przez personel szko-
ły. W tej chwili ma go po-
licja, która została za-
wiadomiona przez 
mamę jednego 
z zastraszanych 
uczniów. 

- W dniu 22.09.2016r, w 
KP Nowogard zostało przyjęte za-
wiadomienie, od matki jednego 
z uczniów szkoły podstawowej, o 
czynie karalnym w postaci gróźb 
karalnych, popełnionym przez 
uczniów gimnazjum wobec jej 
dziecka oraz innych dzieci uczęsz-
czających do szkoły podstawowej. 
Obecnie w tej sprawie prowadzone 
są czynności wyjaśniające. Po ich 
zakończeniu, materiały sprawy zo-
staną przekazane do Sądu Rejono-
wego Wydziału Rodzinnego i Nie-

letnich – informuje Julita Filip-
czuk rzecznik praso-

wy policji. 
Oprócz tego, 

że uczniom 
grozi od-

p owie-

dzia lność 
za swój wybryk, 
zostali już ukarani 
przez szkołę. 

-Uczeń, który wniósł scyzoryk do 
szkoły i miał straszyć nim młod-
szych kolegów otrzymał naganę 
od dyrektora szkoły, czyli najwyż-
sze upomnienie, jakie przewidują 
przepisy. Jego kolega, za to że przy-
glądał się tej sytuacji, i w ten spo-
sób niejako brał w niej udział, na-
gany udzielił wychowawca klasy. 
Liczymy, że to w połączeniu z po-
stępowaniem przed sądem, jakie 
czeka dwoje uczniów, będzie dla 
nich na tyle pouczające, że już ni-

gdy nie przyjdzie im do głowy taki 
pomysł – dodaje dyrektor. Oprócz 
tego dyrekcja zorganizowała na-
radę z nauczycielami, aby poin-
formować o zaistniałej sytuacji i 
uczulić na to, co mogą nosić przy 
sobie uczniowie. Dodatkowo na-
uczyciele zostali zobowiązani, aby 
przeprowadzili pouczające poga-
danki z uczniami na ten temat. 

Pozostaje jeszcze kwestia, skąd 
uczeń miał scyzoryk? Jak udało się 
już wyjaśnić dyrekcji szkoły, był 
to prezent od rodziców. Zważyw-
szy, że za taką nieodpowiedzial-
ność grozi dwóm małoletnim na-
wet nadzór kuratora, z pewnością 
warto, aby rodzice na przyszłość 
zastanowili się, co kupują swoim 
pociechom, a przede wszystkim 
sprawdzali, co ich dzieci do szko-
ły noszą oprócz książek i przybo-
rów szkolnych. Tym bardziej, że 
jak potwierdza dyrektor gimna-
zjum, w którym doszło do tego 
chuligańskiego wybryku, nie był 

to pierwszy taki przypadek. Jakiś 
czas temu do tej samej szkoły inny 
uczeń wniósł ostre narzędzie. Na 
szczęcie wówczas został przyłapa-
ny przez jednego z pracowników 
szkoły, a niebezpieczny gadżet zo-
stał młodocianemu odebrany. 

Marcin Simiński

Ps. Redakcja świadomie nie po-
daje, w którym konkretnie gimna-
zjum w Nowogardzie miała miej-
sce opisana wyżej sytuacja. Na-
szym zdaniem nie ma potrzeby, 
aby incydentalny wybryk mło-
dych ludzi, za który zresztą odpo-
wiedzą, rzucił złe światło na całą 
społeczność szkoły. Intencją na-
głośnienia tej sprawy było jedynie 
uczulenie rodziców, by zwraca-
li uwagę na to, jakimi prezentami 
obdarowują swoje dzieci, i mie-
li świadomość, że to może mieć 
niekiedy poważne konsekwencje, 
a przede wszystkim doprowadzić 
do prawdziwej tragedii. 

Było pięciu chętnych 

Teren po przedszkolu sprzedany
Gmina rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż działki po byłym przedszkolu przy ul. 3 maja, którą odkupiła przed rokiem od prywatnego właściciela. Dział-
kę sprzedano za 328 tysięcy złotych.

O losy niezabudowanej nieru-
chomości zapytała podczas środo-
wej sesji radna Jowita Pawlak. W 
ubiegłym tygodniu, dokładnie 23 
września, odbył się bowiem prze-
targ na sprzedaż działki. 

-Za ile sprzedano działkę po 
przedszkolu, ile osób stanęło do 
przetargu i czy nowy właściciel 
sprecyzował, co chce tam wybudo-
wać – pytała radna. 

Odpowiadając na pytanie rad-
nej, urzędnik wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami, Geode-
zji i Rolnictwa w UM, poinformo-
wał, że działkę sprzedano za 328 
tys. złotych. Do przetargu stanęło 
pięciu oferentów, ale ostatecznie w 

„licytacji” wzięło udział czterech.  
Nam udało się wczoraj skon-

taktować z osobą współpracującą 
z nabywcą działki. Nowy właści-

ciel nieruchomości nie chciał jed-
nak na razie wypowiadać się, co 
do planów związanych z tym te-
renem. Wiadomo tylko, że miej-
sce to jest przeznaczone zgodnie 
z planem zagospodarowania prze-
strzennego pod zabudowę miesz-
kalno- usługową. Z pewnością nie 
może tam powstać chociażby ża-
den sklep wielkopowierzchniowy. 

Przypomnijmy, że przed rokiem 
radni zgodzili się odkupić od pry-
watnego właściciela teren przy ul. 
3 Maja, wraz ze stojącą na nim po-
sesją, w której do początku lat 90-
tych funkcjonowało przedszkole, 
za kwotę 120 tys. zł. Kolejne kil-
kanaście tysięcy gmina wydawała, 

aby wyburzyć zrujnowaną przez 
lata nieruchomość, a następnie 
wystawiła ją na sprzedaż. 

Z prostego rachunku wynika, 
że gmina zarobiła na tej „transak-
cji” ok. 190 tys. zł. Na co wydane 
zostaną te pieniądze? Burmistrz 
jeszcze nie przedstawił radnym 
żadnego pomysłu. 

MS

Nowy właściciel widocznej na zdjęciu działki, na razie nie zdradza co tutaj powstanie.
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Wielka dziura na Batalionów Chłopskich

Dlaczego Gmina nie bierze się  za naprawę
w środę, po przejeżdzie TIR-a  zarwał się fragment jezdni na ulicy Batalionów Chłopskich. miejsce ogrodzono barierkami, ale do momentu pisania tego 
tekstu (czwartek wieczorem) zarządca drogi, czyli Gmina nowogard, nie podjął żadnych czynności naprawczych i dziura nadal nie tylko straszy, ale real-
nie zagraża bezpieczeństwu.

W środę, po przejeżdzie TIR-
-a  zarwał sie fragment jezd-
ni na ulicy Batalionów Chłop-
skich. Powstały niewielki po-
wierzchniowo otwór w jezdni 
ujawnił pod spodem ogromny 
lej, na oko przynajmniej oko-
ło 2 metrów sześciennych. Spo-
ry kawałek jezdni wokół otwo-
ru zawisł tylko jako skorupa 
nad pustą przestrzenią leja. - 
Gdyby inicjatorem zarwania był 
samochód osobowy a nie TIR - 
mówi DN świadek zdarzenia - 
to prawdopodobnie  wpadłby on 
do leja,TIR-owi natomiast uda-
ło się „przeskoczyć“, ponieważ 
zarwanie nastąpiło pod tylnymi 
kołami naczepy.     

Mimo takiego poważnego 
uszkodzenia jezdni, wymusza-
jącego na tej ruchliwej ulicy w 
tym jej fragmencie ruch jedno-
stronny, nikt od środy do mo-
mentu pisania tego materiału 
(czwartek wieczorem) nie pod-
jął żadnych czynności napraw-
czych. -Droga jest drogą powia-
tową pozostającą w zarządzie 
gminy – informuje DN starosta 
T Kulinicz- w ramach tego po-
rozumienia o zarządzie, gmina 
dokonuje wszelkich napraw bie-

żących , nic nie wiemy o uszko-
dzeniu, ponieważ zarządca czyli 
gmina nie musi nas o takich zda-
rzeniach informować - kończy 
starosta. Jak się okazało, infor-
macje o leju pod jezdnią Gmi-
na przekazała nowogardzkiemu 

PWUiS-owi oczekując, że to ad-
ministrator sieci kanalizacyjnej 
dokona naprawy. -Naprawiamy 
wszelkie uszkodzenia jezdni  wy-
wołane podmyciami w wyniku 
awarii administrowanej przez 
nas sieci- mówi DN dyr. Sobie-
ralski z PWUiS – jednak to pod-
mycie zostało wywołane przez 
wody deszczowe, żadna  awa-
ria naszej sieci tutaj nie wystą-
piła, o czym gminę natychmiast 
poinformowaliśmy – podsumo-
wuje Sobieralski. Dlaczego więc 
Gmina nie bierze się do robo-
ty? Być może dlatego, że gmi-
na ma nieznane bliżej proble-
my z ewentualnym wykonaw-
cą remontu. Z naszych infor-
macji wynika bowiem, że gmi-
na w ostatnim czasie zorgani-
zowała skomplikowany i tajem-
niczy przetarg (badamy spra-
wę) na tzw. obsługę deszczów-
ki. Przetarg ten wygrała pewna 
lokalna firma, znana też z tego, 
że również na zlecenie gminy 
opróżnia szamba za cenę po-
nad dwukrotnie wyższą, aniżeli 
wykonuje to PUWiS. Bliżej o tej 
ostatniej sprawie wkrótce.

Red.

Zdaniem Radnego

mieszkańcy wierzbięcina mają „trudny orzech”

Propozycja budowy fermy no-
rek w pobliżu największej wio-
ski w gminie budzi kontrower-
sje. Mieszkańcy muszą wybierać 
między wątpliwymi inwestycja-
mi, a życiem w towarzystwie feto-
ru, który na lata może zahamować 
rozwój Wierzbięcina. 

Oferta firmy chcącej zainwe-
stować w pobliżu wsi jest kuszą-
ca. Opiera się głównie o pienią-
dze, czyli obietnice m.in. wsparcia 
dla miejscowego klubu tenisa sto-
łowego, budowę bliżej nieokreślo-
nego boiska sportowego i prawdo-
podobne wsparcie drużyny piłkar-
skiej. To konkretne obietnice, któ-

re złożył przyszły potencjalny wła-
ściciel fermy norek, by zyskać przy-
chylność miejscowej społeczności. 

Oferta to kusząca, bo dla niektó-
rych mieszkańców spokojnej wsi, 
w której od lat niewiele się dzieje 
może zdawać się początkiem przy-
szłego Eldorado. Warto poważnie 
się nad tym zastanowić, bo gdy-
by jednak tak było, to każda wieś 
w Polsce prosiłaby właścicieli nor-
kowych biznesów o inwestycje. 
Życie pokazuje, że praktyki są do-
kładnie odwrotne. Dlaczego więk-
szość mieszkańców wiosek prote-
stuje przeciw fermom?

Bo przez lata zorientowali się, że 
fermy norek niosą za sobą więcej 
minusów niż plusów. Fakty poka-
zują, że obiecywane przez właści-
cieli ferm liczne miejsca pracy na 
fermach, to bardziej fikcja. Szero-
ko rozwinięta automatyka pozwa-
la na obsługę fermy zaledwie przez 
kilka osób, a większe zatrudnie-
nie jest jedynie pracą sezonową, 
dla pracowników posiadających 
raczej niskie kwalifikacje, coraz 
częściej pochodzenia Ukraińskie-

go. Obecnie młodzi mieszkańcy 
naszej gminy kształcą się i szuka-
ją pracy w branżach bardziej pre-
stiżowych i wymagających więk-
szych kwalifikacji. Nikt nie jest już 
skory poświęcić piękna swojej ma-
łej ojczyzny dla kilku niewymaga-
jących kwalifikacji miejsc pracy.           

Norki i towarzyszący im fetor, to 
oczywiście inwestycja. Nie sposób 
porównać jej jednak do zakładów 
pracy, które znamy np. z goleniow-
skiej strefy ekonomicznej. Ferma, 
to bowiem inwestycja, która może 
skutecznie zablokować inne pro-
jekty inwestycyjne, które w tak 
atrakcyjnym komunikacyjnie ter-
nie, jakim jest Wierzbięcin nie są 
przecież wykluczone, a przy inten-
sywnym rozwoju gminy bardziej 
prawdopodobne. Jedno jest pew-
ne. Fetor pochodzący z takiej for-
my na lata odstraszy każdą osobę, 
która chciałby rozwijać przedsię-
biorczość w okolicach takiej wsi.     

Na inwestycji zwanej fermą no-
rek zyska na pewno kilka osób. 
Zazwyczaj są to osoby ją popie-
rające lub aktywne społecznie, 

niedostrzegające minusów z nim 
związanych. Kto straci? Cała spo-
łeczność, czyli właściciele nieru-
chomości znajdujących się w oko-
licy, których finansowa wartość po 
wybudowaniu ferm emitujących 
przykry zapach znacznie spada. 
W Wierzbięcinie fetoru uniknąć 
się nie da, bo ferma która ma tam 
powstać ma być największą w na-
szym województwie. Jej obecność 
będzie, więc odczuwalna, także 
w portfelach mieszkańców przy 
wycenie ich domów, czy gospo-
darstw. Liczebność wioski z tego 
powodu również się nie powięk-
szy, a może nawet spowodować 
odpływ dotychczasowych miesz-
kańców, na czym stracą np. miej-
scowe sklepy.  

Przykro patrzeć na rozwój in-
nych gmin i dostrzegać, że gmi-
na Nowogard nie ma alternatywy i 
wizji swojego rozwoju. W związku 
z jej brakiem jedynym wyjściem 
stają się fermy norek, które rosną 
u nas jak „grzyby po deszczu”.  

Znam Wierzbięcin jak mało 
którą wieś w naszej gminie. To 

wspaniała, choć nie zawsze doce-
niana przez władze wioska. Uwa-
żam, że nie potrzebuje fermy no-
rek, by dobrze się rozwijać. Wy-
starczyłoby większe zaangażowa-
nie w jej rozwój burmistrza, jako 
tzw. dobrego gospodarza, czego 
niestety brakuje. Burmistrza za-
wsze można jednak wymienić w 
wyborach i wybrać takiego, który 
zadba o Wierzbięcin. Smrodu po-
chodzącego z fermy norek usunąć 
nie będzie można przez lata. 

Choć pozwoliłem sobie na za-
branie głosu w tej sprawie, decyzja 
będzie należeć do mieszkańców. 
Dziś powinni oni walczyć o prze-
prowadzenie wiarygodnych kon-
sultacji społecznych, bo te, które 
wykonano na pewno nie spełnia-
ją przyjętych norm. Jeśli chcą za-
hamować inwestycję, to uczyć się 
mogą od sąsiada, zza tzw. miedzy. 
W Ostrzycy, bowiem mieszkańcy 
powiedzieli fermie norek zdecy-
dowane „dziękuje”. Myślę, że dziś 
nikt tej decyzji tam nie żałuje.

Radny 
Marcin Nieradka
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Bezrobocie wposzczególnych gminach w lipcu 2016 
(liczby w nawiasach - bezrobocie w lipcu 2015)

Bezrobocie w powiecie

Samodzielny „lider”
Bezrobocie systematycznie spada i jest to trend ogólnopolski. w naszym powiecie na ko-
niec lipca 2016, kształtuje się ono na poziomie 5,1 %. Samodzielnym „liderem” powiato-
wym w tym zakresie jest gmina nowogard z 6, 6% bezrobocia, co jest jedynym wynikiem 
powyżej 6 procent wśród wszystkich gmin powiatu.

Bezrobocie przestaje być pro-
blemem w coraz większej ilości 
gmin w kraju. Od kilku lat od-
notowujemy systematyczny spa-
dek wskaźnika opisującego to ne-
gatywne społecznie zjawisko.  W 
wielu miejscach odnotowuje się 
zejście poniżej granicy 6 procent, 
czyli poziomu traktowanego, jako 
poziom tzw. bezrobocia natural-
nego tzn. niebudzącego niepokoju 

o stan rynku pracy. Podobne tren-
dy odnotowujemy w naszym po-
wiecie. Na koniec lipca 2016 tyl-
ko w jednej gminie było powyżej 
6 procent figurujących w wyka-
zach bezrobotnych. Chodzi o gmi-
nę Nowogard, która z wynikiem 6, 
6 proc (1037 osób) samodzielnie 
„lideruje” powiatowej stawce. Na 
przeciwnym krańcu tabeli liderem 
już bez cudzysłowia jest Goleniów 

z wynikiem zaledwie 3, 8 proc 
(860 osób). Warto zauważyć, że 
Nowogard rok temu miał dokład-
nie taki sam wynik a więc sytuacja 
u nas się niestety nie poprawia.  
W załączeniu tabela porównaw-
cza stanu bezrobocia w poszcze-
gólnych gminach naszego powia-
tu na koniec lipca 2016 (w nawia-
sach dane z lipca ubiegłego roku).

sm

Najpierw zjedli razem pierogi, a teraz będą „współpracować”? 

Kolejny radny wypowiada lojalność swojemu klubowi
Kolejna osoba opuściła klub radnych wspólny nowogard, w Radzie miasta. Tym razem, dość niespodziewanie, zrobił to radny Dawid jurczyk, który od 
teraz chce być radnym „niezależnym”- przynajmniej tak się zarzeka. w sierpniu taką samą decyzję podjęła inna radna wn mirosława Cwajda. 

Choć radny Jurczyk miał okazję 
złożyć swoje oświadczenie pod-
czas środowej sesji Rady Miasta, 
informacja o jego odejściu z klu-
bu ujrzała światło dzienne do-
piero dzień później, w czwartek. 
Stosowne oświadczenie radnego, 
okraszone rzecz jasna odpowied-
nim wstępem napisanym nieja-
ko w tonie triumfalnym, zostało 
opublikowane na oficjalnej stro-
nie miasta. 

Wczytując się jednak w to, jak 
radny Jurczyk uzasadnia swo-
ją decyzję, trudno nie być tro-
chę „zdezorientowanym”. Otóż z 
jednej strony były już radny WN 
twierdzi, że nie wszystkie zadania 
dla dobra miasta są wykonywane, 
bo Rada Miasta utrudnia współ-
pracę z burmistrzem, (w jaki spo-
sób tego radny niestety nie wyja-
śnił). Wcześniej jednak wymie-
nia inwestycje, które on, jako rad-
ny forsował, a zostały wykona-
ne (bądź są w trakcie), właśnie w 

porozumieniu z burmistrzem i 
Radą Miasta, na co również zwra-
ca uwagę rany.  Chodzi chociaż-
by o trwającą rozbudowę oświe-
tlenia przy ulicy 15-lutego.  Warto 

tu nadmienić, że klub WN oficjal-
nie nie przystąpił do większości w 
radzie, jaką stanowi PiR-PiS i PSL 
oraz radni niezależni, a mimo to 
w zeszłorocznym budżecie zna-

lazło się kilka poważnych zadań, 
o jakie właśnie radni tego klubu 
wnioskowali, jak chociażby wy-
mienione wyżej zadanie, o które 
rzeczywiście walczył D. Jurczyk. 

Dalej radny oświadcza, że teraz 
jest „niezależny” i ma nadzieję, że 
dzięki temu, jak sam pisze, tu cy-
tat z oświadczenia radnego: „będę 
mógł zwiększyć moje możliwo-
ści działania dla społeczeństwa 
współpracując z radnymi z innych 
klubów oraz Burmistrzem, kie-
rując się przy tym tylko i wyłącz-
nie interesem mieszkańców gmi-
ny Nowogard.”. I tu znowu trudno 
nie zadać sobie pytania: jakim in-
teresem do tej pory kierował się w 
takim razie radny, a jakim będzie 
się kierował teraz?  

Oświadczenie to jedno, a co 
przyniesie życie - drugie.  Pyta-
nie, co, lub kto stoi tak napraw-
dę za decyzją radnego, bo prze-
cież z pewnością nie to, co napisał 
w oświadczeniu, w którym zresz-
tą sam sobie zaprzecza. Ostatnio 
wspólnie z burmistrzem D. Jur-
czyk zajadał się pierogami pod-
czas imprezy na Bema, oceniając 
ich walory smakowe? Obecność 
i zaangażowanie radnego Jurczy-
ka w spożywanie tych smakoły-
ków, zostało nawet uwiecznio-
ne na stronie UM, gdzie jak wia-
domo pokazuje się raczej tylko 
„zwolenników” R. Czapli. Do tych 

dotychczas bynajmniej nie należał 
D. Jurczyk, ale to już najwyraźniej 
przeszłość, przynajmniej w kwe-
stii gustów kulinarnych obu pa-
nów. Jak wiadomo jednak „przez 
żołądek, do serca”, może zamiło-
wanie do pierogów, stanie się spo-
iwem do budowy wspólnej poli-
tycznej drogi?

Przypomnijmy, że to już dru-
ga osoba, która w ostatnim cza-
sie opuściła klub WN. W sierp-
niu tego roku taką decyzję pod-
jęła radna Mirosława Cwajda, no-
tabene uzasadniając to podob-
nie jak radny Jurczyk, co też jest 
nie bez znaczenia.  To oznacza, że 
klub WN, który zaraz po wybo-
rach miał sześciu radnych (wcze-
śniej, jako pierwszy klub opuścił 
radny Dariusz Kielan), obecnie li-
czy 3 osoby. Jest to minimalna ob-
sada, która pozwala radnym two-
rzyć kluby. W rozmowie z DN, 
Bogumił Gała, przewodniczący 
klubu WN, twierdzi, że kolejne 
osłabienie kadrowe swojej forma-
cji, traktuje rzekomo, jako wyzwa-
nie i zarzeka się, że nie ma żalu do 
radnego Jurczyka o to, że odszedł. 
O nielojalności nie chce mówić, 
chociaż przyznał, że dobrze kiedy 
ludzie „odsłaniają się” teraz, niż 
mieliby to robić przed, czy w cza-
sie wyborów samorządowych. Te 
jak wiadomo już za dwa lata. 

Marcin Simiński 

Radny Jurczyk podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
józef Rowski: lat 88, zmarł 27.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 

30.09.2016r. o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
włodzimierz andrzej Kędzierski: lat 64, zmarł 28.09.2016r., po-

grzeb odbędzie się 01.10.2016r. o godz. 12: 00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

mirosław Bacza: lat 61, zmarł 29.09.2016r., pogrzeb odbędzie się 
01.10.2016r. o godz. 09:30  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Apostołowie prosili Pana: 
Przymnóż nam wiary. Pan 
rzekł: Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powie-
dzielibyście tej morwie: Wy-
rwij się z korzeniem i przesadź 
się w morze, a byłaby wam po-
słuszna. Kto z was, mając słu-
gę, który orze lub pasie, po-
wie mu, gdy on wróci z pola: 
Pójdź i siądź do stołu? Czy nie 
powie mu raczej: Przygotuj mi 
wieczerzę, przepasz się i usłu-
guj mi, aż zjem i napiję się, a 
potem ty będziesz jadł i pił? 
Czy dziękuje słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? 
Tak mówcie i wy, gdy uczyni-
cie wszystko, co wam polecono: 
Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinni-
śmy wykonać. (Łk 17,5-10)

Prośba apostołów z dzisiej-
szego fragmentu Ewange-
lii: przymnóż nam wiary jest 

prośbą tak naprawdę każdego 
z nas. Kto nie chciałby mieć 
większej wiary niż ma? Jezus 
pokazuje swoim uczniom, że 
nie mają oni w sobie wiary 
nawet wielkości ziarnka gor-
czycy. Skoro ci, którzy byli tak 
blisko Jezusa, którzy przeby-
wali z Nim dwadzieścia czte-
ry godziny na dobę, nie mieli 
dużej wiary, to co dopiero ja? 
Jezus chce nam przez to po-
wiedzieć, że wiara jest darem. 
Wiara jest łaską, którą czło-
wiek otrzymuje od Boga. Nie 
jesteśmy w stanie wypraco-
wać sobie wiary, choć nie wia-
domo jak mocno byśmy się 
trudzili. Ona jest darem. Da-
rem niezasłużonym. Jezus po-
kazuje apostołom i dziś nam, 
że ziarenko wiary jest wystar-
czające. Tylko ziarenko, bo-
wiem i ono ma udział w nie-
wyobrażalnej mocy Boga. Po-
trzeba nam wielkiej poko-
ry aby uznać, że sami z siebie 
nic wielkiego uczynić nie mo-
żemy. Wszystko co czynimy 
wypływa z mocy Boga. Uczeń 
Jezusa jest pracowity i wier-
ny. Mamy całym sercem an-
gażować się w sprawy nasze-
go stanu: kapłańskiego, mał-
żeńskiego, rodzinnego. Sługa 
w pełni angażował się w pra-
ce na polu, w prace przy sto-

le. Na ile ja angażuję się w 
sprawy mojej rodziny, moje-
go małżeństwa, w sprawy pa-
rafii? Ile w tym wszystkim jest 
mnie, mojego serca? Jak śpie-
wamy w piosence religijnej, w 
„Barce”: ty potrzebujesz mych 
dłoni, mego serca młodego 
zapałem, mych kropli potu i 
samotności, te słowa pokazu-
ją jak Bóg potrzebuje naszego 
zaangażowania w sprawy tego 
świata, byśmy już tu na zie-
mi budowali Królestwo Boże. 
Prosimy jak apostołowie, aby 
Bóg przymnożył nam wiary. 
To właśnie wiara przeprowa-
dza nas przez sytuacje, któ-
rych po ludzku nie rozumie-
my. Przez ludzkie cierpienie, 
śmierć. Dzisiejsze Ewange-
lia powie nam: mamy czynić 
wszystko co nam polecono. 
Mamy być posłuszni Bożemu 
słowu. Mamy za wszelką cenę 
walczyć o wierność naszemu 
Panu. Tylko trwając przy Nim 
nasza wiara może wzrastać. 
Prosimy Cię Panie, jak prosili 
apostołowie: przymnóż nam 
wiary. Jest ona darem nieza-
służonym. Dziękujemy Ci, że 
ją nam dałeś. Dzięki niej po-
trafimy iść mimo trudów, nie-
powodzeń przez życie. Bądź 
Panie z nami. 

Ks. Krystian Dylewski 

Dąbrowa zaprasza 
na odpust 

Zapraszamy w dniu 2 października 2016 roku, o godz. 15:00, do Ko-
ścioła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Dąbrowie, na uroczy-
stą Mszę św. odpustową. Mszę św. uświetni w oprawę muzyczną orga-
nista z zespołem z Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie. 
Po uroczystej Mszy świętej, zapraszamy również na mini koncert oraz 
poczęstunek.

 Sołtys i rada sołecka

Pielgrzymka do Częstochowy

Szlakiem ważnych 
miejsc dla Polski
w dniach 23-27 września, grupa 50 pątników z parafii wp. 
wniebowzięcia nmP w nowogardzie odbyła pielgrzymkę 
diecezjalną do Częstochowy. 

W drodze pielgrzymi zatrzy-
mali się w Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia na Kal-
warii w Praszce, około 60 km 
przed Częstochową. Po dojeź-
dzie na miejsce, całą noc spę-
dzili na Jasnej Górze. Następ-
nego dnia rano, pątnicy wyru-
szyli do Warszawy, gdzie zwie-
dzili Muzeum Powstania War-
szawskiego i udali się na Żoli-
borz do Św. Stanisława Kostki 
na grób Bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki - męczennika, zamor-
dowanego przez komunistów. 
Następnie udali się do ojca Ga-
briela, promotora procesu be-
atyfikacyjnego Ks. Jerzego, po 
relikwie Błogosławionego Ka-
płana, które wkrótce zosta-
ną wystawione w Kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. 

 Kolejnego dnia wierni uda-
li się do Kodnia nad Bugiem, 
gdzie znajduje się obraz ukra-
dziony z Watykanu, przez zu-
chwałego Polaka, Mikołaja Sa-
piehę. 

Przed powrotem pielgrzymi 
odwiedzili także parafię gre-
ko-katolicką w Kostomłotach 
i Świętych Męczenników za 
Wiarę tego wyznania z Pratu-
lina, zamordowanych w obro-
nie swojego kościoła w 1874 r.

Grupa pątników wróciła 
szczęśliwie do domu, w dniu 
27 września, około południa, 
umocniona w swej wierze. 

Opr. MS
źródło Mirosław Berezowski 

Parafia św. Rafała Kalinowskiego zaprasza na...

Koncert Chóru Faustyna
w dniu 7 października, w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w nowogardzie wystąpi 
Chór Faustyna z miasta Równe na Ukrainie.

Tego samego dnia (piątek), o godz. 8: 00, 
chór da koncert w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie. Następnie, po 
Mszy św. o godz. 18: 00, wystąpi przed wier-
nymi Kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego. 
Chór zaprezentuje pieśni kresowe, lwowskie i 
wileńskie. 

Wizyta Chóru jest związana z 35 zjazdem 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jaki od-
będzie się w Międzyzdrojach, w dniach 3-7 
października, a na który zaproszono również 

muzyków z Ukrainy. Na zaproszenie ks. dzie-
kana Kazimierza Łukajniuka grupa odwiedzi 
także Nowogard. W dniu 6 października, go-
ście zwiedzą wspólnie z ks. Dziekanem Szcze-
cin, a między koncertami w Nowogardzie, za-
planowano także wyjazd do Kamienia Pomor-
skiego i Pustkowa. 

W imieniu parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego zapraszamy do wysłuchania koncertu 
Chóru z Równego.   

MS
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Zarząd Klubu  
Żeglarskiego „KNAGA”  

w Nowogardzie 

zaprasza  
członków  

i sympatyków 
Klubu na spotkanie z 

okazji zakończenia sezonu 
żeglarskiego 2016.

1 października (sobota), 
godz. 16:00, 

Przystań klubowa

Testament ustny
Testament ustny stanowi szcze-

gólną formę rozporządzenia na 
wypadek śmierci i może być spo-
rządzony wyłącznie w przypad-
ku, gdy sporządzenie testamentu 
w zwykłej formie nie jest możliwe 
lub utrudnione, bądź też, gdy za-
chodzi uzasadniona obawa rychłej 
śmierci spadkodawcy. W takim 
przypadku spadkodawca może 
oświadczyć swoją ostatnią wolę ist-
nie przy jednoczesnej obecności, co 
najmniej trzech świadków. 

W takim przypadku jeden ze 
świadków albo osoba trzecia musi 
spisać oświadczenie spadkodaw-
cy przed upływem roku od jego 
złożenia, z podaniem miejsca i 
daty oświadczenia oraz miejsca i 
daty sporządzenia pisma, a pismo 

to winno zostać podpisane przez 
spadkodawcę i co najmniej dwóch 
świadków. W przypadku, gdy treść 
testamentu ustnego nie została 
stwierdzona na piśmie, można ją 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
otwarcia spadku stwierdzić przez 
zgodne zeznania świadków złożo-
ne przed sądem. Jeżeli przesłucha-
nie jednego ze świadków nie jest 
możliwe lub napotyka trudne do 
przezwyciężenia przeszkody, sąd 
może poprzestać na zgodnych ze-
znaniach dwóch świadków. Nale-
ży przy tym pamiętać, iż świad-
kiem testamentu ustnego (jak 
również testamentu alograficzne-
go) nie może być osoba niemają-
ca pełnej zdolności do czynności 
prawnych, osoba niewidoma, głu-
cha lub niema, osoba, która nie 
może czytać i pisać, niewładająca 
językiem, w którym sporządzany 
jest testament, jak również oso-
ba skazana prawomocnie wyro-
kiem sądowym za fałszywe zezna-
nia. W przeciwnym przypadku te-
stament uważany będzie za nie-
ważny. Świadkiem testamentu nie 
może być także osoba, dla której 
w testamencie została przewidzia-
na jakakolwiek korzyść, nie może 
nim być także małżonek spadko-
dawcy sporządzającego testament 

(przekazującego swoją ostatnią 
wolę), jego krewni lub powinowa-
ci pierwszego i drugiego stopnia 
oraz osoby pozostające ze spad-
kodawcą w stosunku przysposo-
bienia, jednakże nieważność te-
stamentu będzie dotyczyć tylko 
tych postanowień, które przyspa-
rzają korzyści świadkowi będące-
mu małżonkiem, krewnym, po-
winowatym bądź pozostającym w 
stosunku przysposobienia. 

Istotnym pozostaje, że testa-
ment ustny traci moc z upływem 
sześciu miesięcy od ustania oko-
liczności, które uzasadniały nie-
zachowanie formy testamentu 
zwykłego, chyba, że spadkodawca 
zmarł przed upływem tego okre-
su. Bieg wskazanego terminu sze-
ściomiesięcznego ulega zawie-
szeniu przez czas, w ciągu które-
go spadkodawca nie ma możno-
ści sporządzenia testamentu zwy-
kłego. Oznacza to, iż w przypad-
ku ustania obawy rychłej śmierci, 
powrotu do zdrowia i np. śmierci 
po upływie roku od czasu ustania 
obawy, testament ustny nie bę-
dzie obowiązywał, a dziedzicze-
nie odbywać się będzie na podsta-
wie ustawy. 

Agnieszka Warian

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

 Kino na weekend
KOSMICZNA  JAZDA.  HAU 

HAU  MAMY  PROBLeM
30.09.2016, godz. 16.00
01.10.2016, godz. 16.00
02.10.2016, godz. 16.00
animowany, familijny, komedia, 

przygodowy
USA / 2015 / 76 min.
Od lat: B/O
POLSKI DUBBING

Kosmiczna jazda dopiero przed 
wami! Małgorzata Kożuchowska i 
Agnieszka Dygant jako nierozłączne 
– Biała i Strzała, sprawią, że odlecicie 
ze śmiechu. Tym razem czeka je mi-
sja niemożliwa, odnalezienia znikają-
cych z Ziemi przeróżnych przedmio-
tów. Po co kosmitom Statua Wolno-
ści, samochody, wesołe miasteczko i 
budka telefoniczna? I dlaczego banda 
sierściuchów, którymi dowodzi wiel-
ki kocur, chce się pozbyć Lucka - syna 
Białej, wysyłając go dosłownie na Księ-
życ? Tylu przygód, w jednym filmie, 
już dawno nie było! Małpa za sterami 
amerykańskiej misji kosmicznej, któ-
ra myśli tylko o tym, żeby zrobić do-

bre selfie gwarantuje świetną zabawę. 
Sprytny szczur Lenny szybko zwietrzy 
okazję na międzynarodową karierę, a 
dzielne psy przekonają się, że ufolud-
ki też mają uczucia i bardzo tęsknią za 
swoim domem.

SMOLeŃSK
30.09.2016, godz. 10.00, 18.00
01.10.2016, godz. 14.00, 18.00
02.10.2016, godz. 14.00, 18.00
dramat
POLSKA / 2016 / 123 min. 
Od lat: 13

Antoni Krauze, twórca wielo-
krotnie nagrodzonego dramatu 
historycznego „Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł”, odsłania 
kulisy tragedii, która wstrząsnę-
ła całą Polską. Poruszającą muzy-
kę do filmu skomponował Michał 
Lorenc, autor oprawy dźwięko-
wej takich produkcji, jak: „Poznań 
56”, „Historia Roja”, „Przedwiośnie” i 
„Czarny Czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł”.

„Lokatorki” w ramach 
akademii Filmowej 
Zgodnie z zapowiedzią wprowadzamy nowość do comiesięcznych spotkań filmowych w ra-
mach akademii Filmowej „najlepsze Filmy w Historii Kina”, działającej w nowogardzkim 
Domu Kultury.

widzom chcącym zapoznać się z najnowszymi trendami w polskim kinie proponujemy bezpłatne se-
anse filmów krótkometrażowych, które będą odbywały się na 30 minut przed głównym pokazem. W śro-
dę, 3 października, o godz. 17.30, zapraszamy na „Lokatorki” Klary Kochańskiej, za który autorka otrzy-
mała niedawno Studenckiego Oscara. O godz. 18.00, podczas głównego pokazu, mŁODOŚĆ, najlepszy eu-
ropejski film 2015 roku.

Projekt krótkich filmów w NDK to podsumowanie tegorocznej i zapowiedź przyszłorocznej edycji Kon-
kursu Filmowa Młoda Polska, który jest integralną częścią festiwalu „Lato z Muzami”. Pomiędzy kolejnymi 
edycjami nowogardzkiego święta kina obejrzeć będzie można najważniejsze filmy 3. edycji Konkursu. Mamy 
nadzieję, że ta propozycja spotka się z państwa zainteresowaniem.

W filmie „Lokatorki” Justyna, samotna trzydziestoparolatka, kupuje mieszkanie na aukcji komorniczej. W 
dniu przeprowadzki do wymarzonego domu okazuje się, że klucze nie pasują do zamka. Czasami marzenia 
spełniają się w koszmarny sposób... Główną role w filmie zagrała Julia Kijowska, autorką zdjęć do filmu jest 
Zuzanna Kernbach. Opiekunami artystycznymi filmu w łódzkiej Filmówce byli: Robert Gliński, Wojciech 
Marczewski i Jerzy Zieliński.

źródło NDK
3 października, GODZIna 17:30 / LOKaTORKI
Po seansie filmu krótkiego zapraszamy na mŁODOŚĆ, najlepszy europejski film 2015 roku.
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIeM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZeM DO KLIeNTA

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

CENTRUM CHIŃSKIE
   ul. Sądowa 1 

OTWARCIE  
            3 PAŹDZIERNIKA 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00 
SZEROKI ASORTYMENT :

obuwie, odzież, tekstylia, artykuły biurowe i szkolne, pościel, firany, zasłony,  
artykuły dla zwierząt domowych (zabawki, legowiska itp.), artykuły dekoracyjne

ZAPRASZAMY! 

 Czynne: pon. – pt. 9.00–18.00  •  sb. 9.00–15.00  •  nd. 10.00–16.00

CENTRUM
CHIŃSKIE

 Otwarcie 3 października !

od 3.10. - 10.10

-10%
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Towarzyskie wędkarskie zawody spławikowe w Nowogardzie

Bezkonkurencyjny Dariusz Kaczmarek
w niedzielę 25 września 2016r, Koło miejsko-Gminne PZw w nowogardzie zorganizowało towarzyskie zawody spławikowe na jeziorze w nowogardzie.

Przy wspaniałej prawie bez-
chmurnej pogodzie do zawodów 
przystąpiło 38 zawodników w tym 
4 juniorów.

Wszystkich zawodników w 
imieniu Zarządu Koła MG PZW 
w Nowogardzie powitał sędzia 
główny zawodów Jan Leśniewski, 
który omówił również podstawo-
we zasady regulaminu zawodów. 
Po rozlosowaniu numerów star-
towych i zajęciu stanowisk punk-
tualnie o godz. 9:00 rozpoczęła się 
trzygodzinna rywalizacja o zwy-
cięstwo. Używając terminologii 
z kalendarza wędkarskiego bra-
nia ryb okazały się średnie i pra-
wie każdemu wędkarzowi udało 
się złowić jakąś rybę.

W kategorii juniorów 1 miejsce 
zdobył Kowalczyk Miłosz, któ-
ry uzyskał 580 pkt. Na 2 miejscu 
uplasował się Łukasik Klaudiusz 
z liczbą 220 pkt. A na 3 miejscu 

sklasyfikowany został Leonik Ma-
teusz uzyskując 210 pkt.

4 miejsce w tej kategorii zdoby-
ła Zwierzak Julia, która osiągnęła 
wynik 120 pkt.

Dziękujemy młodzieży za spor-
tową rywalizację i zapraszamy do 
bardziej liczniejszego  udziału w 
podobnych imprezach. W katego-
rii seniorów kolejny już raz bez-
konkurencyjny okazał się Kacz-
marek Dariusz, który wywalczył 1 
miejsce uzyskując 3280 pkt. Na 2 
miejscu sklasyfikowany został Le-
śniewski Przemysław, który uzbie-
rał 2380 pkt., a na 3 miejscu skla-
syfikowany został zdobywca 1410 
pkt. Kozioł Tadeusz.

Kolejne miejsce w tej kategorii 
zdobyli następujący wędkarze: 4 
miejsce-Gandurski Józef, 5-miej-
sce Marciniak Sebastian, 6 miej-
sce-Zamara Janusz, 7 miejsce- 
Przybyłek Mariusz, 8 miejsce-Za-

mara Zygmunt, 9 miejsce-Tom-
czyk Zbigniew, 10 miejsce-Rybic-
ki Dariusz, 11-miejsce Luberadz-
ki Ładysław. W kategorii Junio-
rów pamiątkowy puchar otrzy-
mał Kowalczyk Miłosz, a w kate-
gorii seniorów puchary otrzyma-
li Kaczmarek Dariusz, Leśniew-

ski Przemysław i Kozioł Tadeusz.
Nagrody rzeczowe w postaci 

upominków w kategorii juniorów 
trafiły do wszystkich zawodników 
biorących udział w zawodach, na-
tomiast w kategorii seniorów na-
grody rzeczowe otrzymali za-
wodnicy, którzy zdobyli najwięk-
szą liczbę punktów do 11 miejsca 
włącznie. Wręczenia pucharów i 
upominków dokonali Paszkiewicz 
Edward – Prezes Koła MG PZW i 

Leśniewski Jan – sędzia główny za-
wodów. Na zakończenie imprezy 
wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani pieczoną kiełbaską. Ob-
sługę zawodów pełnili: Leśniew-
ski Jan (sędzie główny), Siembida 
Tadeusz (sędzia sekretarz), Danu-
ta Rekowska i Bogdan Kondrato-
wicz (sędzia kontrolny).

Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW

Uwaga Wędkarze
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie 

zaprasza w dniu 09.10.2016 r. 
na zawody wędkarskie spławikowe  

w Kamieniu Pomorskim.
Wyjazd o godz. 7: 00 z ul. 5-go Marca. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 06.10.2016. 
Startowe: 10zł.

Zarząd Koła 
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Rozmowa z Grzegorzem Krystkiewiczem – statystykiem klubu siatkarskiej PlusLigi

Najważniejsze to nie przestawać marzyć!
mało kto wie o tym, że nowogardzianin jest bardzo ważną postacią w zawodowym klubie siatkarskim, występującym na najwyższym szczeblu rozgrywek 
w Polsce – Łuczniczki Bydgoszcz. Grzegorz Krystkiewicz, bo o nim mowa, w bydgoskim klubie pracuje jako statystyk, a jego praca pomaga trenerom m.in. 
zestawić odpowiedni skład, a także „rozgryźć” rywali i co za tym idzie – wygrać mecz. Specjalnie dla naszych Czytelników porozmawialiśmy z Grzegorzem 
Krystkiewiczem o jego pasji oraz wciąż rozwijającej się karierze.

Dziennik nowogardzki: Czy 
od najmłodszych lat interesował 
się pan sportem? jakie to były 
dyscypliny sportu?

Grzegorz Krystkiewicz: Chy-
ba tak, zawsze uwielbiałem aktyw-
ność fizyczną, najbardziej w szkole 
uwielbiałem lekcje W-Fu oraz prze-
rwy (śmiech). Brałem udział chyba 
we wszystkich dziedzinach sportu od 
klas podstawowych po liceum, tj. gry 
zespołowe, lekka atletyka itd. Na po-
czątku jak wszyscy, marzyłem o ka-
rierze piłkarza nożnego- bo kto jako 
dziecko o niej nie marzył? Ale dość 
szybko zmieniło się to w piłkę ręcz-
ną, bo przecież z tego słynie Nowo-
gard i to toczyło się dość długo przez 
całą podstawówkę oraz gimnazjum, 
chociaż w gimnazjum zaczęła po-
jawiać się już docelowa dyscyplina, 
w której jestem do dzisiaj, czyli siat-
kówka. 

Kiedy na dobre pokochał pan 
siatkówkę?  

Siatkówkę to tak na dobre  poko-
chałem będąc w szkole w Świnouj-
ściu i grając w MMKS-ie „Maraton” 
Świnoujście. Interesowałem się ją 
już wcześniej siatkówką, ale to wła-
śnie tam nastąpił przełom i to wła-
śnie wtedy zacząłem poważnie my-
śleć o tej pięknej dyscyplinie sportu.  

jak wyglądały pana początki 
przygody z siatkówką? 

Początki ... ciężkie pytanie, cho-
ciaż to było tak naprawdę kilka lat 
temu. W tę dyscyplinę wciągnął 
mnie brat Krzysztof, który grał w 
szkolnym zespole w Stargardzie 
Szczecińskim, ja poszedłem w jego 
ślady lecz chyba z dużo większą de-
terminacją. Na początku było cięż-
ko ponieważ Nowogard nie słynie z 
siatkówki , a ja chciałem trenować 
właśnie tę dyscyplinę, najpierw 
były to szkolne SKS-y u nauczy-
cieli w-fu, nawet był taki okres, że 
będąc w gimnazjum trenowałem 
z kolegami z liceum, to był ogrom-
ny przeskok (śmiech). Po ukończe-
niu szkoły gimnazjalnej w Nowo-
gardzie pojawiła się opcja przej-
ścia do powiedzmy profesjonalne-
go klubu młodzieżowego w Świno-
ujściu, który ma na swoim koncie 
słynnych wychowanków tj. Micha-
ła Ruciaka, czy też Michała Kubia-
ka. Więc dzięki pomocy kilku osób 
znalazłem się właśnie w Świnouj-
ściu i tam zaczęła się na poważnie 
przygoda z siatkówką - treningi, 
mecze, turnieje, wyjazdy, itd. 

w którym momencie stwier-
dził pan, że chcę rozpocząć swo-
ją karierę statystyka?

Moment nastąpił tuż po ukoń-
czeniu szkoły w Świnoujściu, wtedy 
wiedziałem, że z powodów zdro-
wotnych nie osiągnę nic wielkiego 

jako zawodnik, a bardzo chciałem 
zostać przy siatkówce, więc trzeba 
było coś kombinować, aby marze-
nia się spełniły, czyli praca w siat-
kówce. Na początku swych sił pró-
bowałem jako trener grup młodzie-
żowych i chyba nie szło mi wca-
le tak najgorzej- chociaż to tylko 
moje zdanie. Później wpadłem na 
pomysł, że w pobliżu Nowogardu 
są dwa kluby, czyli Chemik Police 
oraz Espadon Szczecin, które gra-
ją o najwyższe cele, chociaż wte-
dy jeszcze Espadon grał w I lidze i 
bardzo chciał awansować do Plu-
sLigi, czyli najwyższej klasy roz-
grywkowej w Polsce. Więc posta-
nowiłem udać się do Trenera Prze-
mysława Michalczyka na rozmo-
wę oraz działaczy klubu i wyjść z 
propozycją zostania w klubie staty-
stykiem. Wtedy jednak nie za bar-
dzo jeszcze wiedziałem, co z czym 
się je, ale udało się jednak klub sko-
rzystał z mojej pomocy, a chyba ja 

bardziej z pomocy klubu. Poje-
chałem do statystyka z Warszawy, 
gdzie miałem bardzo krótkie szko-
lenie wprowadzające do programu 
DataVolley oraz Data Video. 

jak kształtowała się ta kariera? 
Więc pracę jako statystyk zaczą-

łem w I ligowym męskim zespole 
Espadon Szczecin, następnie tra-
fiłem do żeńskiego zespołu I ligo-
wego, który już nie istnieje - Za-
wisza Sulechów. Tam pracowałem 
około 3 miesięcy i klub ogłosił upa-
dłość, to był bardzo ciężki okres w 
moim życiu ... ale po chwili poja-
wiła się kolejna szansa - spełnienie 
marzeń każdej osoby, która chce 

coś osiągnąć w sporcie, pojechałem 
na przygotowania Kadry Narodo-
wej Kobiet do Szczyrku, przygoto-
wującej się wtedy do walki o Igrzy-
ska Olimpijskie w Rio. Po tej krót-
kiej przygodzie z kadrą odezwał się 
do mnie klub PTPS Piła występu-
jący w Orlen Lidze, potrzebowa-
li na gwałt statystyka, klub nie był 
zadowolony wtedy z pracy moje-
go poprzednika. Po kilku rozmo-
wach z trenerem z Piły oraz Pre-
zesem postanowiłem, że pomogę 
Pile osiągnąć jak najlepszy wynik i 
zdecydowałem się, na jak się oka-
zało, krótką, ale bardzo pozytyw-
ną przygodę w tym mieście. Klub 
chciał przedłużyć ze mną umowę 
na ten sezon i byliśmy już po sło-
wie, lecz pojawiła się lepsza oferta 
dla mnie by nadal się rozwijać, a 
mianowicie Łuczniczka Bydgoszcz 
i właśnie z tej oferty skorzystałem, 
z czego jestem bardzo zadowolony.

Czym zajmuje się statystyk 

siatkarski? Czy tak powinno się 
tytułować pańską pracę?

Są dwa określenia, faktycznie 
jest to statystyk, ale można też po-
wiedzieć scoutman, chociaż do by-
cia scoutmanem bardzo dużo mi 
jeszcze brakuje, więc ja jestem tyl-
ko statystykiem, ale robię wszyst-
ko, by móc kiedyś bez żadnych wy-
rzutów nazwać siebie scoutmanem 
- mam nadzieję, że ten czas kiedyś 
nastanie! Hmm… jest tego wiele, 
naprawdę wiele ... Nawet moi naj-
bliżsi się w tym gubią, gdy im opo-
wiadam o swojej pracy. Ale mimo 
wszystko w wielkim skrócie mogę 
powiedzieć, że zajmuję się analizą 

gry przeciwnika, jak i swojej dru-
żyny. My szukamy detali aby po-
móc naszym zawodnikom wygrać, 
przede wszystkim staramy się roz-
szyfrować rozgrywającego, czyli 
jak gra po przyjęciu perfekcyjnym, 
jak po przyjęciu do str. 2 czy 4 , jak 
gra w końcówkach, z kim gra naj-
częściej po time-outach, jak druży-
na gra w końcówkach meczów  itd. 
Później są kierunki ataku, kierunki 
zagrywki, wszystkie zmienne tych 
kierunków -  mogę tak wymieniać 
i wymieniać! Czasu braknie Panu 
redaktorowi.

mnóstwo osób nawet nie wie, 
że w sztabie danej drużyny znaj-
dują się statystycy, którzy w dzi-
siejszych czasach odgrywają bar-
dzo ważną rolę w zawodowym 
sporcie. Czy z pana pracy korzy-
stają trenerzy przy ustalaniu np. 
składów? 

Tak, to prawda, mało osób wie, 
że najlepsze zespoły mają bardzo 

mocno rozbudowane sztaby szko-
leniowe, do których należą rów-
nież statystycy. Oczywiście w in-
nym przypadku mogłoby nas w 
ogóle nie być. Jest to bardzo odpo-
wiedzialna praca, to nie jest tylko 
„typowy facet z komputerkiem na 
meczu”. Nasza rola jest bardzo po-
mocna, chociaż nikt samymi staty-
stykami meczu jeszcze nie wygrał, 
bo po prostu się nie da. Przewidy-
wanie składów przeciwnika to tyl-
ko początek, nie chwaląc się ale tak 
jest - to jest nic. My ustalamy całą 
taktykę drużyny, aby spróbować 
wygrać mecz. 

Czy tworzenie takich statystyk 

Grzegorz Krystkiewicz: Urodził się 10 listopada 1990 roku w Nowogardzie. Edukacje 
rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, następnie ukończył Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. W dalszym etapie edukacji zdał maturę w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Świnoujściu. W Nowogardzie mieszkają jego rodzice, a on sam jest ka-
walerem i mieszka obecnie w Bydgoszczy, gdzie pracuje w klubie siatkarskim Łucznicz-
ka Bydgoszcz. 

Grzegorz Krystkiewicz jest obecny na wszystkich zajęciach siatkarzy z zespołu Łuczniczki Bydgoszcz, który występuje w Plu-
sLidze
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zosia córka Anny Kogut 
ur. 15-09-2016 z Łobza

Zosia córka Katarzyny 
Kowalczyk ur. 2-09-2016 
z Mokre

Martynka córka Moniki i 
Mateusza Rams ur. 13-09-
2016 z Błądkowa

Marek syn Marty Paszkie-
wicz ur. 1-09-2016 z Ińska

Amelia córka Pauliny 
Florczak ur. 16-09-2016 z 
Nowogardu

Córka Joanny Sołonyna 
ur. 8-09-2016 z Ilic

Dawid syn Pauliny Pie-
trzak ur. 12-09-2016 z 
Żabowa

Natasza córka Anny Ste-
fańskiej ur. 9-09-2016 z 
Nowogardu

Syn Agaty Bryczkowskiej 
ur. 7-09-2016 z Łobza

Rozalia córka Agnieszki 
Figiel ur. 9-09-2016 z Polic

to „wyższa” matematyka? 
Nie wiem czy wyższa (śmiech). Zawsze nie byłem zbyt do-

bry z matematyki, więc chyba nie jest najgorzej. Ale tutaj 
muszę trochę naprowadzić osoby, bo statystyka w siatków-
ce to nie jest typowa matma, są to oczywiście liczby, ale my 
robimy to w inny sposób niż czyste liczenie. My scoutujemy 
mecze, tak to się nazywa, piszemy akcja po akcji, liczy się 
każde odbicie, każde dotknięcie piłki, każdy ruch przeciwni-
ka i wtedy po kilku spotkaniach wychodzą pewne zależności 
w grze drużyny przeciwnej. Na podstawie meczów, analiz, 
wykresów, wyciągamy wnioski. Oglądamy na video i prze-
kazujemy te rzeczy na odprawach zawodnikom.  Moja praca 
wygląda w ten sposób, że do każdego odbicia piłki jest przy-
pisany kod i wygląda to mniej więcej tak: 6SQ95C.a5# K7 
16x61#. - czyli zawodnik z nr 6 zagrywa  z wyskoku ze str. 9- 
to jest strefa między 6 a 1, do 5C. Zawodnik przeciwnika z 
nr 5 przyjmuje perfekcyjnie, środkowy idzie suwa, czyli tzw. 
krótką przesuniętą, a rozgrywający rozgrywa do tyłu do str. 
nr 2. Tam atakuje zawodnik z nr 16 po prostej zdobywając 
punkt.  Tak właśnie piszemy każdą akcję w meczu, do tego 
dochodzą bloki, obrona itd.

jakich używa pan narzędzi pracy? 
Komputer to przede wszystkim, ale to nie koniec, gdybym 

miał wymieniać wszystko to myślę, że niektórzy złapaliby się 
za głowę. Więc powiem o tych najważniejszych: komputer, 
drukarka, kamera i program do statystyk, czyli DataVolley4 
oraz DataVideo2007.

jak często udaje się wrócić panu w rodzinne strony? 
Czy zawsze są to długo wyczekiwane powroty?  

Nie wiem czy często, raczej nie… Od czasów liceum jestem 
poza domem, bo najpierw szkoła, późnej praca. Jeśli jest to 
sezon napięty jak w tym roku, to będę na Święta i Wakacje,  
może uda mi się zostać na jedną noc w domu po meczu w 
Szczecinie. W tym roku nie nacieszę się długim świątecznym 
pobytem w domu, bo terminarz ligi jest bardzo napięty. Gra-
my 17 grudnia, chwila przerwy i następnie 30 grudnia, póź-
niej  7 stycznia 2017. Mecze to jednak nie wszystko, to od tre-
nera zależy od kiedy będzie wolne, a w tym roku zapowia-
da się bardzo krótki ten okres świąteczny, niestety. Kocham 
wracać do swojego rodzinnego domu, zawsze gdy jest coraz 
bliżej, to nie mogę się doczekać przyjazdu. Jestem bardzo ro-
dzinną osobą i okres wyjazdu do domu jest przeze mnie bar-
dzo mocno wyczekiwany.

na pewno żyje pan swoją pracą i obserwuje na parkie-
tach w akcji najlepszych siatkarzy. Kogo by pan wymie-
nił w oparciu o statystyki jako siatkarza kompletnego w 
naszym kraju? 

Muszę tym żyć, tutaj nie da się inaczej, ale to jest tak z 
każdą dziedziną, murarz musi myśleć jak postawić prosto 
ścianę, szwaczka jak prosto uszyć spodnie, a redaktor musi 
wiedzieć jak zrobić wspaniały wywiad, ten akurat ze wzglę-
du na moją osobę nie bardzo Panu wyjdzie (śmiech). Tak 
to bardzo fajne i plus do mojej pracy,  że widzę i obserwu-
ję tych najlepszych w siatkówce. Sezon się jeszcze nie zaczął, 
więc będę opierał się tylko o swoje marne doświadczenie i 
z góry zakładam, że nie ma idealnego siatkarza, każdy ma 
mankamenty mniejsze lub większe... Na tę chwilę uważam 
jednak, że dobrym przykładem do naśladowania jest Michał 
Winiarski.

jakie pan stawia sobie plany na przyszłość, jakie jest 
pańskie wciąż niespełnione marzenie? 

Plany  to przede wszystkim nadal się rozwijać i doskona-
lić swoją wiedzę  z zakresu siatkówki, chcę stawać się coraz 
to lepszy, a nie pozostać na tym jakimś tam poziomie, który 
osiągnąłem. Marzenia? Mam ich sporo.... dobrze, że za nie 
się nie płaci, prawda? Zależy o jakie Pan pyta? Prywatne, to 
szczęśliwa rodzina, jeśli będzie mi to dane oczywiście i zdro-
wie.  A o sportowych nie wspomnę, zachowam je dla siebie, 
być może się spełnią, a jeśli się spełnią porozmawiamy o nich 
następnym razem. Najważniejsze to nie przestawać marzyć!

Chciałby pan na koniec powiedzieć coś swoim bliskim 
oraz znajomym z nowogardu? 

Chciałbym spotkać się kiedyś z nimi na klasowym, szkol-
nym spotkaniu, a teraz tylko serdecznie pozdrowić  i trzy-
mam za nich kciuki, by byli szczęśliwi!

KR

wesoła Ferajna na „Święcie 
seniorów” w międzyzdrojach
Członkowie nowogardzkiego zespołu wesoła Ferajna zagościli na trzy dni w międzyzdrojach, na XIV 
Spotkaniach artystycznych Seniorów. weekendowa impreza zgromadziła aż 46 zespołów z całej Pol-
ski, co dało aż 500 uczestników.

W tym roku do udziału w imprezie zgłosiła się rekor-
dowa liczba uczestników - ponad 500 osób z całej Pol-
ski, łącznie 43 zespoły oraz soliści. Ten ubiegły słonecz-
ny, ciepły weekend w Międzyzdrojach rozbrzmiewał tysią-
cami dźwięków, a taniec i barwne stroje artystów cieszyły 
oko. Święto Seniorów rozpoczął w piątek barwny korowód 
uczestników i wspólnie zatańczony polonez przed molo na 
250 par. Koncert inauguracyjny uświetnił występ Jerzego 
Porębskiego, który zaśpiewał szanty własnego autorstwa. 
Na koncercie również wystąpili gospodarze, czyli zespo-
ły „Bryza” i „Fale”. Koncerty w ramach Spotkań Artystycz-
nych Seniorów odbywały się jednocześnie w wielu miej-
scach, a przesłuchania konkursowe – w Amfiteatrze i Mię-
dzynarodowym Domu Kultury. Jury, oceniające prezenta-
cje artystyczne w Amfiteatrze w składzie: Krystyna Bakun, 
Lucyna Jesionowska, Andrzej Mleczko obejrzała i wysłu-
chała 20 zespołów prezentujących formy taneczne, wokal-
ne, a nawet w przypadku zespołu Senior-Rita z Drezdenka 
–kabaret. Przeważająca ilość zespołów prezentowała wy-
soki poziom artystyczny. Po obradach jury postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 

III miejsce – Zespół „Łużyczanki” z Pobiednej; 
II miejsce - Zespół „Dąbrowszczanka” ze Zbąszynka. 
I miejsce –Zespół „Złotniczanki” – Złotniki Kujawskie. 
Ponadto Jury postanowiło przyznać Grand Prix dla ze-

społu „Ale Babki” ze Świdnicy.
Nagrody Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury 

w Międzyzdrojach przyznano dla:
III miejsce dla zespołu „Fale” z Międzyzdrojów
II miejsce dla zespołu „ Chabry” z Wałcza
I miejsce dla zespołu kameralnego „ Con Moto” z Mo-

ściska
Grand Prix otrzymał zespół „Goślińskie Chabry” z Mu-

rowanej Gośliny.
Seniorzy integrowali się w sobotę na biesiadzie w Amfi-

teatrze. W niedzielę o 10: 30 odbyła się Msza Święta w in-
tencji uczestników Spotkań Artystycznych Seniorów, a o 
15: 00 – wręczenie nagród, dyplomów i oczywiście, kon-

cert laureatów. Niezmiernie cieszy entuzjazm seniorów, 
którzy mają w sobie tyle zapału, energii, pasji i radości ży-
cia. W Międzyzdrojach pojawili się także, w sile 14 osób, 
seniorzy z Nowogardu. Jednak w przypadku naszych śpie-
waków z zespołu „Wesoła Ferajna” rywalizacja nie była w 
tym przypadku najważniejsza. 

- Była to doskonała okazja do integracji we wspaniałym 
towarzystwie. Te trzy ostatnie dni minęły bardzo szybko, a 
wszystko przy doskonałej atmosferze stworzonej przez 46 ze-
społów. Spotkania seniorów to nie tylko muzyka, ale przede 
wszystkim ostatnia okazja na wypoczynek w kończącym się 
nieubłaganie sezonie letnim – powiedziała na podsumo-
waniu spotkań seniorów Barbara Źróbek, kierownik – in-
struktor zespołu Wesoła Ferajna.

Przemysław Saja

Grupa z Nowogardu przed Amfiteatrem w Międzyzdrojach, gdzie 
trwały zmagania wokalne i taneczne
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„Pomorzanki”: Zapowiada się ostre strzelanie w Kołobrzegu

Seniorzy: mecz, który trzeba wygrać...
w najbliższy weekend, piłkarze oraz piłkarki Pomorzanina rozegrają swoje kolejne ligo-
we spotkania. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego po trzech porażkach z rzędu, zagrają ze 
słabo spisującym się Promieniem mosty, będzie to mecz z serii tych, które po prostu trzeba 
wygrać. Z kolei kobiecy zespół Pomorzanina wybierze się do Kołobrzegu, aby zagrać z out-
siderem III Ligi Kobiet, drużyną Hattricku. 

Po fatalnym występie w Masze-
wie, sobotni pojedynek Pomorza-
nina może być tym spotkaniem, 
po którym podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego przełamią się i 
dopiszą do swojego dorobku trzy 
punkty. Rywale, czyli Promień 
Mosty w obecnym sezonie spisu-
ją się słabo. Promień po 7 spotka-
niach ma na koncie dwa zwycię-
stwa oraz 5 porażek. W meczach 
wyjazdowych zawodnicy z Mo-
stów przegrali wszystkie 4 spotka-
nia, strzelając jedynie 4 gole i tra-

cąc aż 19 bramek. Goście na pew-
no będą chcieli przerwać tę nie-
chlubną serię, jednak nowogar-
dzianie również mają podobny 
plan, tym bardziej, że w ostatnim 
spotkaniu na swoim boisku ule-
gli rywalom i warto by było, dać 
swoim kibicom odrobinę rado-
ści i ograć Promień. Początek tego 
spotkania zaplanowano na sobotę 
o godzinie 16:00. 

Kobiecy zespół w sobotę zagra 
z Hattrickiem Kołobrzeg i jedy-
ną niewiadomą jest tylko rozmiar 

zwycięstwa. Hattrick w minionym 
sezonie stracił ponad 200 goli! Nie 
strzelił żadnej bramki, a w tym se-
zonie również jeszcze nie zdobył 
gola i po 4 spotkaniach ma już 33 
bramki stracone. To będzie świet-
na okazja dla trenera Pawła Błasz-
czyka do tego, aby przetestować 
młode piłkarki. Niestety do mo-
mentu złożenia tego wydania DN, 
wciąż nie była znana godzina ro-
zegrania tego spotkania. 

KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
8. kolejka:
Ehrle Dobra Szczecińska – Masovia Maszewo (01.10; 11:00)
Sparta Gryfice – Błękitni Trzygłów  (01.10; 11:00)
Iskierka Szczecin – Wicher Brojce   (01.10; 13:00)
Tanowia Tanowo – Odrzanka Radziszewo  (01.10; 15:00)
Sarmata Dobra – Orzeł Łożnica   (01.10; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty  (01.10; 16:00)
Flota Świnoujście – Pomorzanin Krąpiel  (02.10; 16:00)
Zootechnik Kołbacz – Mewa Resko  (02.10; 16:00)

III Liga Kobiet 2016/2017
5. kolejka:
Zalew Stepnica – Victoria Sianów   (01.10; 11:00)
Kotwica Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  (01.10; 15:00)
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard (01.10;  – || – )
Vielgovia Szczecin – Energetyk Gryfino  (02.10; 15:00)
Błękitni II Stargard – Olimpia III Szczecin  (02.10; 17:30)

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VIII Runda, Chojna

Zacharewicz i jamroży ponownie na podium
w niedzielę (25 września), na torze motocrossowym w Chojnie, odbyła się VIII Runda mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. w zawodach wystartowa-
ło kilku reprezentantów Klubu motorowego "Cisy" nowogard, którzy zaprezentowali się z dobrej strony. najlepsze wyniki osiągnęła Żaneta Zacharewicz 
oraz Tomasz jamroży. Ponadto, za bezpieczeństwo oraz sprawne przeprowadzenie zawodów odpowiadali również nowogardzcy sędziowie. 

Tym razem Żaneta Zacharewicz 
nie stanęła na najwyższym stop-
niu podium, ale i tak swoje star-
ty w Chojnie może zaliczyć do 
udanych. Nowogardzianka w tre-
ningu kwalifikacyjnym wykręci-
ła drugi czas, przegrywając o 3 se-
kundy z Karoliną Jankowiak z Au-
tomobilklubu Głogów. W pierw-
szym wyścigu to właśnie rywalka 
z Głogowa rozdawała karty, wy-
suwając się na prowadzenie. Po-
mimo ambitnego pościgu Żane-
ty Zacharewicz, rywalka okazała 
się o 10 sekund szybsza od zawod-
niczki KM "Cisy" i to ona cieszy-
ła się ze zwycięstwa w tym biegu. 
Żaneta Zacharewicz uplasowa-
ła się na drugim miejscu, wyprze-
dzając o ponad 1 minutę Katarzy-
nę Śron z OKM Ostrów Wielko-
polski. Bieg drugi miał identycz-
ny przebieg, choć tym razem Ka-
rolina Jankowiak do samej mety 
czuła oddech Żanety Zacharewicz 
na swoich plecach. Zawodniczka 
z Głogowa wygrała z wynikiem 
16:00.683, natomiast nowogar-
dzianka przekroczyła metę z cza-
sem 16:04.558. Obydwie zawod-
niczki zmiażdżyły pozostałe ry-
walki, wystarczy spojrzeć na wy-
nik trzeciej na podium Katarzyny 
Śron, która miała do Żanety stra-
tę ponad 84 sekund! W klasyfika-
cji indywidualnej zawodów Ka-
rolina Jankowiak wygrała z licz-
bą 100 punktów, Żaneta Zachare-
wicz zajęła 2. miejsce z 88 punkta-
mi, natomiast z 80 punktami Ka-
tarzyna Śron zapewniła sobie naj-
niższy stopień podium. Identycz-

nie prezentuje się klasyfikacja se-
zonu, do którego końca pozosta-
ły już tylko zawody w Nekli, za-
planowane na 9 października. Ka-
rolina Jankowiak zajmuje 1. miej-
sce z liczbą 700 punktów, Żaneta 
Zacharewicz plasuje się na 2. po-
zycji z 672 punktami, a Katarzy-
na Śron zajmuje 3. miejsce z licz-
bą 633 punktów. 

W klasie MX Quad Open, po-
nownie świetne starty zanoto-
wał Tomasz Jamroży. Zawodnik 
KM "Cisy" co prawda w trenin-
gu kwalifikacyjnym uzyskał do-
piero 5. wynik, jednak w wyści-
gach było już o wiele lepiej. W 
pierwszym biegu Tomasz Jamro-
ży musiał uznać wyższość jedy-
nie zawodnika gospodarzy – Ro-
mana Gwiazdy, który w klasyfi-
kacji sezonu zajmuje odległe 5. 
miejsce. Na trzeciej pozycji upla-

sował się kolejny zawodnik KM 
Chojna – Kamil Wolicki. W dru-
gim biegu gospodarze jeszcze wy-
żej podnieśli poprzeczkę, a szcze-
gólnie Kamil Wolicki, który tym 
razem przeskoczył w klasyfika-
cji tego wyścigu nad Tomaszem 
Jamrożym. Zwyciężył ponow-
nie Roman Gwiazda, wspomina-
ny Wolicki zajął 2. miejsce, poko-
nując o niespełna 12 sekund trze-
ciego na mecie Tomasza Jamroże-
go. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów maksymalną liczbę 100 
punktów zdobył Roman Gwiaz-
da, drugi był Kamil Wolicki, który 
uzbierał tak jak Tomasz Jamroży 
84 punkty, ale tym razem zawod-
nik KM "Cisy" stanął na trzecim 
stopniu podium. Tomasz Jamroży 
na podium wszedł wraz z dwój-
ką swoich synów. Przy okazji już 
dziś zachęcamy naszych Czytelni-
ków oraz sympatyków motocros-
su do śledzenia kolejnych wydań 
Dziennika Nowogardzkiego, gdyż 
niebawem opublikujemy wywiad 
z Tomaszem Jamrożym, dla które-
go to najlepszy sezon w karierze, 
o czym świadczy choćby miej-
sce w klasyfikacji sezonu. Jamroży 
przed zawodami w Nekli zajmuje 
3. miejsce w „generalce” z liczbą 
631 punktów, do drugiego stop-
nia podium, które zajmuje Łukasz 
Lorenc z Pro Racing Team braku-
je mu jedynie 11 punktów, nato-
miast do lidera Pawła Bartkowia-
ka z WKM Wschowa, zawodnik 
KM "Cisy" traci 15 punktów. Za-
tem 9 października, Tomasz Jam-
roży ma szansę nawet na zwycię-

stwo w klasyfikacji całego sezonu 
Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej. 

W Chojnie w kategorii MX Ma-
sters wystartował Krzysztof Pa-
szek. Zawodnik KM "Cisy" w tre-
ningu kwalifikacyjnym uzyskał 
16 czas, w stawce 33 sklasyfiko-
wanych zawodników. W wyścigu 
pierwszym Krzysztof Paszek rów-
nież uplasował się w środku staw-
ki, zajmując 17. miejsce. W dru-
gim biegu zawodnik KM "Cisy" 
Nowogard poprawił się o jedną 
lokatę i zakończył rywalizację na 
16. pozycji. W sumie Krzysztof 
Paszek w klasyfikacji indywidual-
nej zawodów uzbierał 49 punktów 
i zajął 16. miejsce. W klasie MX2C 
wystartowali Remigiusz Zając 
oraz Sebastian Kluczewski. Tre-
ning kwalifikacyjny lepiej wypadł 
Remigiuszowi Zającowi, który w 
swoim 3 okrążeniu wykręcił 16 
czas. Sebastian Kluczewski rów-
nież w 3 swoim okrążeniu uzyskał 
27 wynik. W pierwszym biegu Re-

migiusz Zając był bliski miejsca w 
pierwszej dziesiątce, jednak osta-
tecznie uplasował się na 12. pozy-
cji. Sebastian Kluczewski musiał 
zadowolić się 30. miejscem. Po-
dobnie zakończyła się rywaliza-
cja w drugim wyścigu. Remigiusz 
Zając zajął w nim 13. miejsce, na-
tomiast Sebastian Kluczewski ry-
walizację zakończył na 30. pozy-
cji. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów Remigiusz Zając uzbie-
rał 57 punktów i zajął 12. miejsce, 
natomiast Sebastian Kluczewski z 
liczbą 22 punktów uplasował się 
na 31. pozycji. 

W Chojnie poza startami za-
wodników KM "Cisy" Nowogard, 
był jeszcze jeden nowogardzki ak-
cent, mianowicie obsada sędziow-
ska. Wiesław Śmietjuch był sę-
dzią głównym zawodów, Stani-
sław Pyrzyński był sędzią startu, 
natomiast Mirosław Martynowicz 
pełnił funkcję asystenta sędziego 
startu. 

KR

Żaneta Zacharewicz na czele stawki w walce o podium zawodów na torze w Chojnie

Na najniższym stopniu podium klasy-
fikacji zawodów - Tomasz Jamroży, z 
dwójką synów
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 02.10.2016 r. 
organizuje zawody spławikowe 
drużynowe parami na jeziorze 

w Nowogardzie. 
Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 30.09.2016 r. 

Zbiórka godz. 8.00 przy restauracji Neptun. 
                      Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Przedsiębiorstwo Państwowe GaRDIa w nowogardzie 
ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
(licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa 
na sprzedaż:

Ciągnik URSUS C 360 pojemność 2 502 cm3
rok produkcji 1987, ładowność 830 kg, dodatkowo ładowacz TUR.
Pojazd jest sprawny technicznie
Cena wywoławcza wynosi 13 900 zł netto + podatek VaT
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 – 

15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium w 

wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu 
przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników 
nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przy-
jęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet 
ceny.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 
uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.

Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia prze-
targu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa
w dniu 14 października 2016r. O godz. 11.00
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-

gu bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

Likwidacja 
hodowli gołębi 

pocztowych. 
Tel. 503 965 016

naDLEŚnICTwO nOwOGaRD
ul. Radosława 11, 72-200 nowogard

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego świetlicy 

położonego przy ulicy Gen. j. Bema nr 17/19, nowogard.
Cena wywoławcza: 69000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 8.11.2016r. o godz. 12:15 w świetlicy 

nadleśnictwa przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard.
Szczegółowe informacje:
- strona internetowa „BIP” Nadleśnictwa Nowogard, zakład-

ka „wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia” 
- tel. +48 091 3920640

DLa PaŃ „PROFILaKTyKa RaKa PIERSI” 
wyjaZD na BaDanIa mammOGRaFICZnE 

DLa PaŃ z TEREnU GmIny nOwOGaRD i OKOLIC

Dnia 15 październik 2016r.,organizuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  
Lidia Bogus

Wciąż wygrywają i nie tracą bramek!

w niedzielę u siebie  
z Iną Goleniów
juniorzy Pomorzanina nowogard zanotowali kolejne zwycięstwo. Tym razem w 4. kolej-
ce pokonali na wyjeździe Zorzę Dobrzany 0:1. w najbliższą niedzielę podopieczni Dawida 
Kurka po raz drugi w tym sezonie zagrają przed własną publicznością, a ich rywalami będą 
zawodnicy Iny Goleniów.  

Juniorzy Pomorzanina wystę-
pujący w szczecińskiej grupie I 
Ligi Okręgowej Juniorów Star-
szych, spotkanie w ramach 4. 
kolejki rozgrywali w sobotę (24 
września), o godzinie 11:30, na 
stadionie w Dobrzanach. Tam-
tejsza Zorza choć przed tym me-
czem miała na koncie tylko jed-
no zwycięstwo, mogła pochwalić 
się skuteczną obroną i małą licz-
bą traconych goli. Dobrą defen-
sywę juniorzy Zorzy zaprezento-
wali również w sobotę, na szczę-
ście podopieczni Dawida Kurka 
byli w stanie wyprowadzić jeden 
decydujący cios. Pomorzanin 
ostatecznie wywiózł z Dobrzan 
trzy punkty wygrywając 0:1, po 
golu Mateusza Lasockiego. No-
wogardzianie tym samym odnie-
śli czwarte zwycięstwo w lidze i 
wspólnie z SALOSEM II Szcze-
cin oraz SCRS-em Barlinek, są 
niepokonanymi drużynami. Po-
morzanin może jednak poszczy-
cić się czymś jeszcze, mianowicie 
zespół prowadzony przez Dawi-
da Kurka, jako jedyny nie stra-
cił jeszcze ani jednego gola. W 
najbliższą niedzielę piłkarze Po-
morzanina o godzinie 16:00, na 

własnym stadionie podejmować 
będą Inę Goleniów, która w 4. 
kolejce odniosła pierwsze zwy-
cięstwo, pokonując po hokejo-
wym wyniku Unię Dolice 8:4. 
Nowogardzianie z Dolicami wy-
grali na wyjeździe 0:8, a więc wy-

czyn rywali z Goleniowa z pew-
nością nie robi na nich zbyt du-
żego wrażenia. Już dziś zaprasza-
my wszystkich sympatyków Po-
morzanina na niedzielny mecz 
juniorów. 

KR 

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
4. kolejka:
Ina Goleniów – Unia Dolice 8:4
Energetyk Gryfino – Odra Chojna 0:4
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  0:1
Światowid Łobez – SALOS II Szczecin 0:8
Sparta Gryfice – SCRS Barlinek  1:2
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów (02.10; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 4 12 37 2 4 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 4 12 18 0 4 0 0
3 SCRS Barlinek 4 12 12 4 4 0 0
4 Odra Chojna 4 6 13 10 2 0 2
5 Kluczevia Stargard 3 4 8 12 1 1 1
6 Sparta Gryfice 3 3 3 8 1 0 2
7 Zorza Dobrzany 3 3 3 5 1 0 2
8 Ina Goleniów 3 3 8 20 1 0 2
9 Światowid 63 Łobez 4 3 4 15 1 0 3
10 Energetyk Gryfino 4 1 1 12 0 1 3
11 Unia Dolice 4 0 6 25 0 0 4
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007

OGŁOSZeNIereklama
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I  BRYGADZISTĘ 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

 
PELTING CENTER 

 
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRÓBKĄ SKÓR Z NOREK POSZUKUJE 

PRACOWNIKÓW DO PRACY SEZONOWEJ 
 

ROZPOCZĘCIE PRACY: 20 października  
CZAS TRWANIA: ok. 1-5 m-cy 
LOKALIZACJA: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów  

         (Goleniowski Park Przemysłowy), 
ZAROBKI: 2.750 – 3800 netto/m-c  (system godzinowy) 
    3.000 - 6.000 netto/m-c (system akordowy) 
 

NASZA FIRMA ZAPEWNIA DOJAZD, POWRÓT ORAZ 
POSIŁEK REGENERACYJNY  

KONTAKT: 91 418 90 40, 91 418 05 46, 91 418 05 47  
      office@norpol.com.pl  

(zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500) 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

NIeRUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

•	 SPRZEDAM -mieszkanie 3 pokojowe-
,pow.77, 20 m2, parter. Tel.519 833 074.

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie.Tel. 608 853 710.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 141,29m2 

w budynku czterorodzinnym w Nowo-
gardzie. Bez pośredników. 664 457 879, 
517 932 281

•	 Kupię działkę budowlaną do 12 arów w 
Nowogardzie (część zachodnia). 606 891 
535

•	 Do wynajęcia lokal 25m2 na działalność 
gospodarczą. 604 950 879

• Sprzedam działkę budowlaną na Monte 
Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Armii 
Krajowej. Tel. 697 720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 697 434 
177

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 53,61 m2 I 
piętro Grzęzno, cena do uzgodnienia. 600 
695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks 
w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na działkach są pro-
gramy rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Sprzedam 15 ha ziemi cena 20 000 zł za 1 
ha. Tel. 722 011 142 

•	 Sprzedam działkę ogrodową z altanką. 784 
819 908

•	 Sprzedam kawalerkę pow. 28 m2, Ponia-
towskiego 9. Tel. 791 55 88 39 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 665 811 605

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. Tel.609 
24 58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 91 39 
22 791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. . 500 
53 75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym wy-
posażeniem po kapitalnym remoncie. Go-
towe do zamieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Do wynajęcia trzypokojowe 1300 zł + 
woda i prąd. 513 15 35 77

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum. 606 
998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 4w 
Nowogardzie tel: 783 570 056

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 ben-
zyna 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 
609 689 091 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Toyota yaris rok 2006. poj. 1.3., benzyna 
przebieg 119 650, 19 000 zł do uzgodnie-
nia. 697 612 794 

•	 Kupię Mercedesa 124/190. Tel. 737 799 666

•	 Sprzedam samochód lublin. 603 541 286 

• Sprzedam Golfa 3. Tel 782 444 283
ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach, ziemniaki 
jadalne vineta, denar – cena 70 gr oraz 
jak lecą 35 gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodar-
stwo Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 
106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. Do-
wóz gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam pawie (kurki) tegoroczne. 785 
150 401 

•	 Sprzedam ogiera 6 letniego z licencją maść 
kara. 722 011 142 

•	 Sprzedam pług obracany trzyskibowydo 
C-360 oraz siewnik do zboża. 607 580 172 

•	 Sprzedam Bizona 56 z sieczkarnią w do-
brym stanie. 607 541 101 

• Rozrzutnik obornika jednoosiowy pol-
ski sprzedam, Korytowo 38.

•	 Zbiornik 1000 l do czystej wody, wagę su-
waną po regeneracji, piecyk cyganek, kraj-
zegę na 230 V. Tel. 696 807 922 

•	 Sprzedam łubin. 513 941 882 

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam mały ciągnik z przyczepką 
(Dzik). Tel. 669 823 464

•	  Mleko, ser certyfiakt ekologiczne. Otręby 
4. 91 39 23 492 

•	 Sprzedam obornik. 607 73 98 66

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na opął ok. 
7 ton. Cena 470 za tonę przy całości możli-
wość negocjacji. 600 653 124

•	 Sprzedam krowy i cięlęta do dalszego cho-
wu. 91 418 64 17, 603 185 121 

• Sprzedam kurkę bażanta diamentowe-
go. 91 39 20 307 

 USŁUGI
•	 PRANIE TAPCZANÓW I DYWANÓW SPRZĄ-

TANIE PARĄ. 668 15 15 16  

• MONTAŻ MeBLI, fachowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

• PRANIe-MAGIeL,PRANIe DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICeRKI MeBLOWeJ SA-

MOCHODOWeJ/ SKÓRZANeJ MATeRIA-
ŁOWeJ / POŚCIeLI WeŁNIANeJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.
TeL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 
797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 T R A N S P O R T - P R Z E P R O W A D Z K I .
Tel.665720037.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
pod klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe pra-
ce ogrodowe. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

•	 Matematyka. 668 17 12 12 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Dachy, ocieplenia, 660 879 108

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127
• Korepetycje, odrabianie lekcji. 661 600 
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• Matematyka – korepetycje (SP, Gim). 

Tel. 532 557 381 
PraCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AMBeRCARe24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Firma Joga zatrudni  pracownika na staż 
do produkcji okien. 695 100 700

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem 
do osoby starszej (kobieta) na 8 godzin 
dziennie. Kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, wymagana 
znajomość obsługi komputera. 91 39 21 
220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu 
magazynowego zlokalizowanego na par-
ku przemysłowym miasta Goleniów. Mile 
widziane kobiety tel. 727-001-958 

• Centrum odnowy szuka Pani na recep-
cję lub kosmetyczki. pod numerem 570-
645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa podsta-
wową zasad mechaniki do rozbiurki aut 
.tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy częśći sa-
mochodowych osobowych tel 570-645-
443

•	 Przyjmę doświadczonych stolarzy przy 
produkcji mebli kuchennych. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 696 034 712 

•	 Zaopiekuję się osobą starszą schorowaną. 
501 611 350

•	  Nowopowstająca APTEKA zatrudni kie-
rownika, magistra, technika farmacji i po-
moc apteczną z doświadczeniem. Aplika-
cje z dopiskiem: “nowogardpraca” proszę 
przesyłać naadres: praca@aptekadyzurna.
pl. Kontakt: 602400030

•	 Zatrudnię murarzy, pomocników mura-
rzy i betoniarzy zbrojarzy. Atrakcyjna pła-
ca. 508 290 657 

•	 Przyjmę do pracy na stację Orlen w Nowo-
gardzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Firma zatrudni do dozorowania mienia 
osobę z aktualnym orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności (otwarty rynek pracy) 
tel. 91 39 25 275

•	 Opiekunka z doświadczeniem podejmie 
pracę nad osobą schorowaną. 514 302 170 
Zatrudnię przy regipsach. 608 817 214 

•	 Zatrudnię stolarza, pomocnika stolarza. 
503 084 687 

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego, hydraulika, śluzarza-spawacza, po-
mocnika ogólnobudowlanego, pmocni-
ka do spraw monterskich. Tel. 669 186 759 

•	  Zatrudnię barmankę i pomoc kuchenną. 
663 412 054 

• Firma produkująca w Goleniowie tkani-
ny wielometrażowe poszukuje pracow-
ników produkcyjnych ( mężczyzn i ko-
biet). Dowóz pracowników na trasie Ło-
bez- Goleniów gwarantowany bezpłat-
nie. Informacja tel od godz 8.00-14.00 
pod nr 914431042. 

• Zatrudnię pomocnika na fermę drobiu 
dobre warunki płacowe. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B.604 103 158 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 
948 214, 663 161 899

•	 Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 692

•	 Przyjmę do pracy pilarza i pomocnika. 783 
176 050

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 
667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniż-
sze ceny w województwie zachodniopo-
morskim. Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wy-
bór drzew owocowych z owocami. Tuje 
– szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 
606106142.

•	 Sprzedam drzewko ozdobne tuje. 607 580 
172

•	 Stare samochody motocykle, rowery, mo-
torowery, literaturę kupię. 600 182 682

•	 Sprzedam : Przyczepka - wózek z burtą do 
Quada - Skutera - 270 zł.,TV Panasonic 32” 
+ wieża Sony + Stolik   - 399 zł., Kompre-
sor - Sprężarka samochodowa Nowa 12V 
+ końcówki- 65zł. Tel. 503-005-554

• Kupie, Kajak, Rowery używane,  Kosiarkę 
traktorek z koszem Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam wyposażenie sklepu. Tel. 509 
308 116 

•	 Sprzedam tanio odzież używaną po likwi-
dacji sklepu. 509 308 116 

•	 Sprzedam drewno opałowe olchę grubą. 
607 580 172 

•	 Oddam drzewa owocowe w zamian na 
ścięcie. 66 55 4 19 60

•	 Wynajmę auto z kierowcą do ślubu, sesji 
zdjęciowych Jaguar Daimler z 89r. W super 
stanie. 606 877 959 

•	 Szkółka drzew i krzwów Olchowo 74 pole-
ca w atrakcyjnych cenach szeroki asorty-
ment. 507 102 211 

•	 Owczarki niemieckie szczenięta, bardzo 
ładne. 510 620 109 

•	 Sprzedam sofę dużą, nową na nóżkach za 
pół ceny. 669 823 464 

•	 Sprzedam rower górski niedrogo. 661 811 
611 

•	 Sprzedam używane trzy okna dachowe 
z obróbką blacharską po 100 zł za sztu-
kę, używany piec CO 14 kw z nadmuchem 
tzw. śmieciuch za 500 zł., używany piec 
CO 25 kw z nadmuchem tzw. Śmieciuch 
za 1000 zł, lodówkę za 100 zł sprawna, da-
chówka cementowo-wapienna ok 120 m2. 
606 106 142 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 783 203 552 

•	 Sprzedam tanio fotel jednoosobowy i wy-
poczynek. 91 39 26 426

Firma z branży rolnej 

zatrudni 
logistyka-dyspozytora

Wymagania:
- doświadczenie w pracy logistyka
- umiejętność w zarządzaniu �otą pojazdów
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: 

p.litwin@farmaredlo.pl

OKAZJe TYGODNIA!
DOM NA SPRZeDAŻ
NOWOGARD UL. WIEJSKA
CeNA: 499 000 zł

PIĘTRO DOMU W DOBReJ
Z LOKALAMI USŁUGOWYMI 

O POW. 294 m2
cena: 149 000 zł

Marcin Rojszczak, pośrednik ds.nieruchomości 
licencja nr 21317, kom. +48 508 312 261
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure
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peron
tor

platform
track
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train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3

ROZKŁAD JAZDY PKP

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. część seta tenisowego
2. roślina zielna
3. nowela Zygmunta Kisielewskiego
4. zagłębie w szczytowej części wulkanu
5. Szalom, pisarz żydowski (zmarł w 1957)
6. lewa różna od prawej
7. puszczane na rzece 23 czerwca
8. roślina o mięsistych strąkach
9. gatunek kawy brazylijskiej
10. cyklon tropikalny
11. antonim syntezy
12. ryba, rodzina: okoniowate (Dunaj)
13. część konia z ogonem
14. rzeka w Niemczech; Ems
15. Pere ...
16. wada obiektywów
17. poszkodowana w kraksie
18. jedn. stężenia roztworów
19. grupa atomowa
20. lot wiszący
21. cząsteczka O2
22. biletowe na dworcu
23. japońska forma szermierki
24. Severn
25. komedia Romana Niewiarowicza 
26. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spo-
kojnym, w archipelagu Kardiny
27. graniczyła z RFN
28. przyprawa kuchenna do zup, sosów
29. rzadki, srebrzystobiały metal (Yb)
30. wiecznie zielone drzewo z Gwinei
31. pierwsza kusicielka

32. z czarownicami albo z alejkum
33. kochanka Aleksandra Wielkiego
34. miasto na wyspie Luzon
35. Novak lub Basinger
36. tamte kobiety
37. wyrabia duże rondle
38. dziecięcy trzykołowy
39. wnosi opłaty za programy RTV
40. w czasie orki część pola jeszcze nie zaorana
41. miasto w Birmie
42. brak rozumu, bzik
43. gatunek kawy
44. pierwszy dyrektor zoo
45. przepływa przez Irkuck
46. "poczekalnia" przed portem
47. udźwig
48. pląs, taniec
49. rolniczy stan w USA
50. powróz do bicia
51. futerał
52. zabawka podrywana na sznurku
53. ryba wód mulistych
54. Tadeusz, polski młociarz
55. zagłębienie po lodowcu
56. okręg węglowy w Polsce
57. miasto w Peru
58. film A. Kurosawy
Poziomo:
59. mieszka w Atenach
60. pancerna w ścianie
61. służąca Tesmanów z dramatu H. Ibsena "Hed-
da Gabler"
62. miasto w Birmie

63. ... Alan Poe, amerykański pisarz
64. Sekwana
65. imię Rusha - piłkarza
66. Cafuzo
67. handluje meblami
68. ... Sumac, piosenkarka
69. na rycerzu
70. odraza, wstręt
71. istota sprawy
72. aktorka z melodramatu
73. razem z Flapem
74. moda, tendencja
75. państwo w państwie
76. ptak, kurobród nowozelandzki z rzędu wró-
blowatych
77. przewóz przez granicę
78. miasto włoskie
79. miasto w pn. Francji
80. wąż z "Księgi dżungli"
81. jezioro w północnej Finlandii
82. ... Łużycka
83. poczcie nieznany
84. ustęp tekstu
85. Ludwik Jerzy z "Przekroju"
86. śmiałość, waleczność
87. materiał opałowy
88. nasycanie powietrzem
89. słynny z prawości król Eginy
90. najprostsze rośliny plechowe
91. córka Kadmosa i Harmonii
92. Willem Claesz (1594- między 1680 a 1682), 
malarz holend., wybitny twórca martwych natur
93. suknia babci

marcin Hybel
BaLLaDa O PRZESTęPCaCH

Średniowieczna Anglia i dwóch 
chłopców, którzy będą musieli sto-
czyć walkę o przeżycie.

W drodze do Londynu wędrow-
na trupa zostaje napadnięta przez 
szajkę bezwzględnych łotrów. Do-
chodzi do masakry, z której ucho-
dzi z życiem dwóch chłopców: 
ośmioletni Gilbert i dwunastoletni 
William. Bandyci zabierają dzieci 
do podlondyńskiej mieściny, gdzie 
chłopcy przechodzą szkolenie że-
bracze, poznają czym jest gniew i 
cierpienie.

Wkrótce bracia zostają rozdziele-
ni. Gilbert jest szkolony na morder-
cę, William zaś uczy się złodziej-
skiej sztuki. Na ich drodze czai się 
wiele niebezpieczeństw, a poczucie spokoju jest tylko złudzeniem…

Pełna zwrotów akcji opowieść o walce i miłości w bezwzględnym 
świecie łotrzykowskich porachunków.

Wydawnictwo Czwarta Strona

94. choroba przenoszona przez tsetse
95. e pół tonu wyżej
96. świadectwo urodzenia
97. chroni i zdobi okładkę
98. Gall ..., kronikarz
99. skała do wyrobu klinkieru
100. miasto na pd.-wsch. od Gabrowa
101. ja
102. zostawiony przez sprawcę
103. samiec owcy
104. wzmacnia dźwięk
105. ryba, rodzina ptaszerowate

106. irlandzcy terroryści
107. roślina na ślubne wianki
108. miasto w Austrii nad Anizą
109. porcja żywnościowa
110. z Kofi Annanem na czele
111. groźna choroba oczu
112. opływowa osłona samolotu
113. syn Posejdona

PODPOWIEDŹ: ENINA, HAFREN, HYS, INARI, KAL-
DERA, SEINE.
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r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BOn O waRTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Błąd oka 
nadaje kierunek myśli

Dorota Marczuk, Agnieszka Skowrońska, Michał 
Furmańczyk, Maria Kloch, Natalia Furmańczyk, Ha-
lina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Oliwia Feliksiak, 
Władysława Huget, Halina Galus, Anita Budzich, Hen-
ryk Rosa, Pelagia Feliksiak, Renata Wiertalak, Malwina 
Bryndza, Maria Sowińska, Zofia Kowalska, Teresa Ja-
sińska, Katarzyna Krawczyk, Danuta Skowron, Alicja 
Wypych, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński 

Zwycięzca nagroda książkowa: Teresa Jasińska

Zwycięscy prenumerata: Henryk Rosa, Malwina 
Bryndza

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, Gabriela Dubis, Daria Feliksiak, 

Julia Furmańczyk, Marcelek Budzich, Miłosz Wielgus, 
Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, Ania Stępień

Zycięzca:  Gabriela Dubis
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DOW.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

               PRYWATNE  PUBLICZNE  LICEUM     
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA  DOROSŁYCH 
                         W NOWOGARDZIE 

prowadzi  rekrutację 
do bezpłatnego  l i c e u m   o g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 

 
Informacje i zapisy:   Nowogard, ul. Zielona 11  
tel. 91 39 26 691     wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojj aasszzkk oollaa..nneett  

NNII EE PP UU BB LL II CC ZZ NNAA   SSZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO LL II CC EE AA LL NNAA   WW   NNOO WW OO GG AA RR DDZZ II EE  

prowadzi nabór na kierunki medyczne: 
 opiekun medyczny (1 rok)  technik masażysta  (2 lata)  

 

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

Możliwość obejrzenia mieszkań 
sobota 1.10 w godz. 8.00-14.00

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 9-11

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91
 57

7 2
007

gra
�k@

dom
jud

y.p
lNAJTANIEJ w okolicy

Weronika Lalik pojedzie na Eurowizję!    -  Kto płaci ten wymaga    -  Dziadowskie śpiewanie w Strzelewie

OPŁACAJ SWOJE 
RACHUNKI ZA
Getin Bank S.A.
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Zgadnij, dla kogo  
ta paka?

s.3

Awaria magistrali przy ul. Rzeszowskiego 

Paraliż miasta! 
ReklAmA

Firma z branży rolnej 

zatrudni 
logistyka-dyspozytora

Wymagania:
- doświadczenie w pracy logistyka
- umiejętność w zarządzaniu �otą pojazdów
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: 

p.litwin@farmaredlo.pl

ReklAmA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY
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Mieszkanka Nowogardu 
pojedzie na Eurowizję Junior
Weronika Lalik z Nowogardu, reprezentantka szczecińskiej grupy ARFIK, zakwalifiko-
wała się wraz z zespołem do finału konkursu Eurowizja Junior 2016. Polski finał odbędzie 
się 15 października 2016, a wydarzenie to, na żywo, transmitowała będzie TVP1.

Polska wraca na Eurowi-
zję dla dzieci po 12 latach nie-
obecności. W tym roku kon-
kurs odbędzie się 20 listopada 
2016 na Malcie. Na razie udział 
w konkursie Eurowizja Junior 
2016 potwierdziło 10 państw. 
Wybór polskiej piosenki na Euro-
wizję dla dzieci 2016 najprawdo-
podobniej zostanie poddany de-
cyzji telewidzów. Weronika wraz 
z zespołem ARFIK wykonają pio-
senkę Barbary Stenki i Ryszarda 

Leoszewskiego, twórcy zespo-
łu ARFIK – “Tango dla kotów”. 
Młodych artystów będzie można 
wesprzeć głosami oddawanymi 
za pomocą sms`ów. Zapraszamy 
i zachęcamy do głosowania.

To nie jedyny sukces, jaki ostat-
nio odnotowała na swoim kon-
cie 14-letnia wokalistka z Nowo-
gardu. Otóż w lipcu, w Szczeci-
nie odbył się  I Zjazd Młodych 
Gwiazd, impreza transmitowa-
na w TVP Szczecin i kultywująca 

dobre, muzyczne tradycje Szcze-
cina. W Zjeździe udział wzię-
li najlepsi z najlepszych, gwiaz-
dy spośród gwiazd, młodzi i uta-
lentowani artyści, którzy mogą 
pochwalić się  główną  nagrodą 
w muzycznym konkursie o ran-
dze ogólnopolskiej lub zagranicz-
nej. Jedyną reprezentantką woj. 
Zachodniopomorskiego w tego-
rocznym Zjeździe była  Weroni-
ka Lalik z Nowogardu, która uczy 
się śpiewu w studiu wokalnym 
Nowogardzkiego Domu Kultury.

Podczas koncertu młodzi arty-
ści zaprezentowali piosenki z big-
-bitowego repertuaru Kasi Sob-
czyk, Heleny Majdaniec i Karin 
Stanek. Piosenką Heleny Majda-
niec “Nie otworzę drzwi niko-
mu”, Weronika wyśpiewała so-
bie  Nagrodę Eurofestiwalu  i w 
przyszłym roku reprezentowa-
ła będzie nasz kraj podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Euro 
Stars” Malta 2017. Eurofestiwa-
le to organizacja skupiająca kon-
kursy wokalne dla młodzieży w 
całej Europie.

Mama Weroniki, pani Agata, 
nie kryje dumy z osiągnięć swo-
jej córki. 

-Oczywiście, że jestem dum-
na z Weroniki. Te sukcesy okupio-
ne są naszą ciężką pracą i wysił-
kiem oraz wieloma wyrzeczenia-
mi, jakie Weronika wkłada w na-
ukę śpiewu -  mówi pani Agata. 

Weronika Lalik ma 14 lat i jest 
uczennicą Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie. 

MS

Weronika Lalik w trakcie jednego z występów w NDK

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Stanisław Wojewoda: lat 85, zmarł 30.09.2016r., pogrzeb odbył się 

03.10.2016r.  na cmentarzu w Żabowie.
Lesław Ziółkowski: lat 83, zmarł 02.10.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 05.10.2016r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę
   z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną,
   segment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
  oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. 
   Transport własny tel. 795 582 011
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, 
   stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, 
   Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i 

spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii go-

spodarczej dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy 
wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki),
   oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrów-

nania terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną 
  w dobre ręce. 728 815 148

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie

Parafia św. Rafała kalinowskiego zaprasza na...

Koncert Chóru Faustyna
Przypominamy, że w dniu 7 października, w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie wystąpi Chór Faustyna z miasta Równe na Ukrainie.

Tego samego dnia (piątek), 
o godz. 8: 00, chór da kon-
cert w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogar-
dzie. Następnie, po Mszy św. 
o godz. 18: 00, wystąpi przed 
wiernymi Kościoła pw. św. 
Rafała Kalinowskiego. Chór 
zaprezentuje pieśni kresowe, 
lwowskie i wileńskie. 

Wizyta Chóru jest związa-

na z 35 zjazdem Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, jaki 
odbędzie się w Międzyzdro-
jach, w dniach 3-7 paździer-
nika, a na który zaproszono 
również muzyków z Ukra-
iny. Na zaproszenie ks. dzie-
kana Kazimierza Łukajniuka 
grupa odwiedzi także Nowo-
gard. W dniu 6 października, 
goście zwiedzą wspólnie z ks. 

Dziekanem Szczecin, a mię-
dzy koncertami w Nowogar-
dzie, zaplanowano także wy-
jazd do Kamienia Pomorskie-
go i Pustkowa. 

W imieniu parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego zapra-
szamy do wysłuchania kon-
certu Chóru z Równego.   

MS

27.09.2016 r.
godz. 06:10
Policjanci RRD KPP Goleniów 

podczas kontroli drogowej po-
jazdu marki Toyota ujawnili, że 
kierujący nim mężczyzna znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości.

godz. 15:29
Kolizja drogowa w Nowogar-

dzie przy ul. 3 Maja, pomiędzy 
pojazdami marki Mazda a pojaz-
dem marki Peugeot.

28.09.2016 r.
godz. 12:04
Kradzież pieniędzy w m. Ża-

bowo.
30.09.2016 r.
godz. 07:43
Powiadomienie przez pracow-

nika Netto o kradzieży sklepo-
wej.

godz. 13:28
Kradzież z włamaniem do baru 

w Nowogardzie.
01.10.2016 r.
godz. 18:57
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej.

godz. 22:53
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej mo-
toroweru ujawnili, że kierujący 
Adam O. kierował w stanie nie-
trzeźwości 0,25 mg/l w wydycha-
nym powietrzu.

02.10.2016 r.
godz. 13:10
Kradzież paliwa na stacji paliw 

PKN Orlen.
Komisariat Policji w

Nowogardzie
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZeNIe

Serdeczne podziękowania
 księdzu Kazimierzowi Łukjaniukowi za odprawienie 

Mszy Św. pogrzebowej, 
Panu organiście Pawłowi Włochowiczowi oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Józefa Rowskiego 
składa 

córka i synowie z rodzinami

PODZIĘkOWANIA

Awaria magistrali przy ul. Rzeszowskiego 

Paraliż miasta 
Pękniecie magistrali zasilającej m.in. wieżę ciśnień przy ul. Nadtorowej, było przyczyną braku wody niemalże w całym mieście. Ze względu na niskie ci-
śnienie wywołane awarią, wody brakowało też na wsiach. Ciśnienie w rurach wróciło około 13:00.

Do awarii doszło w nocy z 
niedzieli na poniedziałek, kwa-
drans po północy. 

-Biegnąca w ulicy Rzeszowskie-
go główna sieć wodociągowa o 
średnicy fi 300, zasilająca zbior-
nik wieżowy, uległa rozszczelnie-
niu – poinformował Jakub So-
bieralski z PUWiS.

W wyniku pęknięcia jednej z 
magistral, PUWiS musiał zde-
cydować o zamknięciu kilku in-
nych wodociągów. Nie były one 
w stanie przyjąć na siebie ci-
śnienia, jakie zwykle wyrównu-
je właśnie wieża ciśnień przy ul. 
Nadtorowej, do której prowa-
dziła uszkodzona rura. Z tego 
powodu wody w kranach nie 
było praktycznie na terenie ca-
łego miasta, za wyjątkiem uli-
cy Wojska Polskiego, Armii Kra-
jowej, Osiedla Bema i pobocz-
nych. Brak wody w mieście ob-
niżył jednocześnie ciśnienie w 
rurach doprowadzających wodę 
do okolicznych miejscowości. 

Poważna awaria wodociągo-
wa sprawiła, że woda przesta-
ła lecieć nie tylko w mieszka-
niach, ale firmach i instytucjach 

publicznych. Największe kłopo-
ty miały placówki oświatowe, 
w tym szczególnie przedszko-
la. Dyrektorzy niektórych z nich 
postanowili, że będą propono-
wać tym rodzicom, którzy mają 
opiekę nad swoimi dziećmi, aby 
zabierali pociechy do domu. Tak 
było np. w Przedszkolu nr 1 przy 
ul. Żeromskiego. Inni, jak dy-

rektor Przedszkola nr 3 przy ul. 
Poniatowskiego uznali, że stawią 
czoła „klęsce żywiołowej”. Do tej 
placówki PUWiS dowiózł wodę 
zdatną do picia w beczkowozie. 

Dzięki temu udało się nie tylko 
zabezpieczyć funkcjonowanie 
sanitariatów, ale ugotować obiad 
dla przedszkolaków. 

Brak wody stanowił nieco 
większy kłopot dla szkół, gdzie 
liczba uczniów sięga często kil-
kaset osób. Chodziło głównie o 
sprawne działanie toalet. Dlate-
go przed południem, większość 

tych instytucji zdecydowało, że 
dzieci i młodzież będą zwalniani 
do domu. Do rodziców tych naj-
młodszych uczniów dzwoniono 
z informacją, aby w miarę moż-
liwości odebrali swoje pociechy, 
jeśli rzecz jasna możliwe było za-
pewnienie im opieki dorosłych. 

Mimo iż PUWiS zapowiadał, 
że wody nie będzie do wieczora, 
awarię udało się usunąć wcze-
śniej. Już około godz. 13:00 ci-
śnienie w rurach zaczęło powo-
li wracać do normy. Nieco dłużej 
musieli czekać na wodę w kra-
nach mieszkańcy wsi, ze wzglę-
du na czas niezbędny do wy-
równania ciśnienia w sieci wo-
dociągowej. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Częstotliwość poważnych awarii sieci-wod. kan. w naszym mieście 

ma od kilku lat stałą tendencję wzrostową. Przyczyną generalną czę-
stych „pęknięć rur” jest fatalny stan zdekapitalizowanej nowogardz-
kiej sieci. Za stan tej sieci odpowiada jej główny właściciel, czyli no-
wogardzka gmina. Niestety właściciel reprezentowany przez burmi-
strza od dawna nic nie robi w tym temacie, o czym świadczy chociaż-
by to, że od 2012 roku, przez trzy lata włącznie, gmina wydała na in-
westycje na ten cel 0 (słownie: zero) złotych! W tzw. międzyczasie 
w nagrodę za taką „oszczędność” niektórzy mieszkańcy wybrali Ro-
berta Czaplę na kolejną kadencję uznając tym samym, że może so-
bie hasać nadal. Więc sobie hasa, a rury pękają niestety nie ze śmie-
chu. Tylko ze starości. W tym samym czasie, czyli od roku 2012, gmi-
na reprezentowana przez R. Czaplę „zapłaciła firmie prawnej z Po-
znania ponad 300 tys. złotych tytułem prowadzenia surrealistycznej, 
co do celu walki z nowogardzkim PUWiS, w ramach planowanego 
przekazania interesu wodnego niemieckiej spółce Rettmann. Te bur-
mistrzowe harce z Niemcami jak na razie okazują się bezskuteczne, 
ale ponieważ zabawa została popsuta, to „dzidziuś” się obraził i na 
sieć wod- kan. ani grosza. Rury nadal pękają niestety nie ze śmie-
chu, a myślących mieszkańców zalewa nie tylko woda z pęknięć, ale 
i „krew zalewa”. Kto przerwie tę hucpę? Niestety zapewne nie Rada 
Miejska – ta bowiem nie jest zdolna do refleksji sięgającej głęboko-
ści rury kanalizacyjnej czy wodnej i nie zauważa, że w budżecie od lat 
zero na sieć wod. kan. Podobnie jak burmistrz w planowaniu wydat-
ków porusza się płytko, a nawet zupełnie powierzchownie, czyli po 
chodniczkach z polbruku wykazując dodatkowo wyjątkową hojność 
na prezenciki dla prawników z Poznania, czy akceptując masę innych 
bzdurnych wydatków (siłownia dla duchów w Sąpolnicy). Dla przy-
pomnienia, Gmina jest odpowiedzialna za inwestowanie w rozwój 
sieci, a po stronie operatora, czyli dzisiaj PUWiS, leży bieżące utrzy-
mywanie i naprawy. Dla przypomnienia jeszcze raz zestawienie: Po-
ziom inwestycji gminnych od 2012 (notabene ostatnie istotne były za 
Ziemby-) 0 złotych, w tym czasie PUWiS (z własnej inicjatywy) oko-
ło 3,5 mln. złotych. Tyle w temacie i do następnego „pęknięcia”, czy-
li już wkrótce.

Red. 

Cała ulica Rzeszowskiego pokryła się szlamem i błotem

Pęknięcie nastąpiło na głównej magistrali prowadzącej do wieży ciśnień

Brak wody spowodował duże problemy w kuchni Przedszkola nr 3



Kto płaci ten wymaga

1. W tempie geometrycznym 
rozrasta się w ostatnich 2-3 dzie-
sięcioleciach strumień infor-
macji czy ogólnie różnych form 
przekazu, którą społeczeństwo i 
każdy pojedynczy odbiorca jest 
karmiony, bombardowany, fa-
szerowany czy jak by jeszcze ina-
czej tego nie nazwać. Rewolucyj-
nie zmieniły się też w tym cza-
sie same środki komunikowania, 
doszedł zwłaszcza kanał interne-
towy, z którego korzystają i kla-
syczni nadawcy prasowi, radio-
wi czy telewizyjni, ale także poja-
wiła się tu niezliczona już rzesza 
nadawców nazwanych społecz-
nościowymi. Nowa forma spra-
wiła, że potencjalnym nadaw-
cą może być dzisiaj bez żadne-
go problemu każdy- wystarczy 
coś napisać czy nagrać i puścić w 
internetową przestrzeń. I tak się 
dzieje. Jaka jest tego jakość? – no 
cóż, jaki koń jest każdy widzi.

2. Jednocześnie w tle tych wi-
docznych gołym okiem zmian, 
dokonuje się bardziej czy mniej 
uświadamiane redefiniowa-
nie standardów jakościowych 
i etycznych, jakim sfera ko-
munikowania powinna podle-
gać.  Z dotychczasowego pryma-
tu postulatu wierności prawdzie 
obiektywnej, czyli tej którą musi-
my poznać i pojąć zgodnie z lo-
giką rozumu, na czoło wysunę-
ła się skuteczność przekazu, czy-
li tzw. dotarcie mierzone w ilości 
odbiorców (telemetria, kliknię-
cia, wejścia itp.). Nie jest zatem 
istotne co zostało przekazane, ale 
ilu było odbiorców i to również 
takich odbiorców, co ani przeka-
zu nie zrozumieli, ani nawet nie 
starali się go zrozumieć, po pro-
stu zostali zarejestrowani w sys-
temie polującym nawet na zupeł-
nie przypadkowe bądź bezreflek-
syjne włączenia, odsłonięcia czy 
choćby mignięcia.

3. System ten poluje na dusze, 
ponieważ każdy kolejny odnoto-
wany ruch klienta generuje ko-
lejne pieniądze. I tutaj zaczyna-
my dochodzić do tzw. sedna na-

szego tematu. Kto płaci, ten wy-
maga mówi porzekadło. Otóż ja-
kość i treść przekazu, komunika-
tu zależy od tego, kto za to płaci 
i czego wymaga, kto płaci za ze-
branie informacji jej przetworze-
nie i wreszcie jej edycję w tej czy 
innej formie, i z użyciem takiego 
czy innego środka przekazu czy-
li medium.

4. Struktura zaś tych płatników 
aczkolwiek jest zróżnicowana, to 
jednak dość prosta do rozszyfro-
wania tak jak oczywiste są też 
konsekwencje, jakie poszczegól-
ni płatnicy determinują dla treści 
przekazu i zwłaszcza dla jego ja-
kości, rzetelności czy zgodności z 
prawdą. W tym obszarze nic lep-
szego jak taki układ, gdy to po-
wszechny masowy odbiorca jest 
owym płatnikiem dotychczas nie 
wymyślono. Jest z tym podob-
nie jak z demokracją- przy całym 
utyskiwaniu na jej niedoskonało-
ści współczesny świat jest zgod-
ny, co do stwierdzenia, że nic lep-
szego w zakresie ustroju Państwa 
póki co nie znamy.

5. Gdy to ten odbiorca finansu-
je świadomie cały proces wydaw-
niczy związany z przygotowa-
niem i edycją przekazu (czyli ku-
puje gazetę, płaci za abonament 
za prawo dostępu itp.) to bezpo-
średnio wpływa na jakość i treść 
tego przekazu. Redagujący zdają 
sobie sprawę z tego, że gdy będą 
nierzetelni to za ich pracę od-
biorca w końcu nie zapłaci, czy-
li np. nie kupi gazety, która wci-
ska mu jakiś kit. I nawet, jeśli nie 
stanie się tak natychmiast to wy-
starczająco szybko, aby zabrakło 
w krótkim czasie pieniędzy na ta-
kie niekupowane wydawanie.

6. Inaczej jest, gdy finansuje 
twórczość wydawniczą np. taki 
burmistrz, prezydent czy inny 
władca. Osoby redagujące treści 
tak finansowego przekazu, swo-
ich odbiorców traktują wtedy, 
jako obiekt wciskania kitu z za-
sady- płaci bowiem burmistrz i 
inni, i on wymaga i jego zdanie 
decyduje. A czego wymaga bur-
mistrz i inni? W 99 procentach 
przypadków nie wymaga żad-
nej obiektywnej prawdy, wyma-
ga swojej prawdy, czyli jak pisał 
pewien znany ksiądz g... praw-
dy.  Dotyczy to nie tylko przeka-
zu treści politycznych, ale także 
np. naukowych. Warto tu przy-
pomnieć słynne już zupełnie 
sprzeczne opinie różnych ośrod-
ków naukowych (w zależności, 
kto płacił za te badania) na te-
mat szkodliwości bądź nie jakie-
goś produktu np. masła. Ale wra-

cajmy bliżej na nasze podwórko. 
Obecny rząd przygotowuje usta-
wowy zakaz wydawania przez sa-
morządy (w istocie burmistrzów 
i innych) prasy, słusznie odbie-
rając tę aktywność, jako społecz-
nie szkodliwą, ponieważ sprowa-
dzającą się głównie do uprawia-
nia własnej propagandy, a to nie 
jest na pewno zadanie zdrowego 
samorządu.

7. Niektórzy żyli też prze-
świadczeniem, które okazuje się 
z upływem czasu złudzeniem, że 
tzw. media społecznościowe sta-
ną się sposobem na poznawanie 
obiektywnej prawdy niezdefor-
mowanej wspomnianym intere-
sem płacących. Niestety brak od-
powiedzialności rozproszonego 
a często zupełnie anonimowego 
nadawcy treści w tych mediach, 
(czyli w istocie wydawcy) dys-
kwalifikują w praktyce tę formę, 
jako rzetelny sposób odkrywania 
prawdy, krzewienia kultury czy 
głoszenia pożytecznej aksjologii. 
Dominuje tu anarchiczny subiek-
tywizm, rynsztokowy język, a za-
miast mądrości, co najwyżej mę-
drkowanie i oczywiście żadne-
go systemu weryfikacji chociaż-
by zgodności z faktami. Ile razy 
już zostałeś tutaj nabrany na rze-
komy cytat (oczywiście znanej 
osoby), bądź na fałszywą infor-
mację? Oczywiście do kontaktów 
prywatnych czy hobbystycznych 
kanał ten nadaje się doskonale.

8. W zorganizowanym społe-
czeństwie nie ma nic za darmo i 
wszelka działalność kosztuje. Ten 
truizm odnosi się także do dzia-
łalności wydawniczej. Jeśli Ty 
płacisz, (czyli kupujesz gazetę za-
mawiasz dostęp, abonament) to 
sam sobie przecież krzywdy nie 
zrobisz, nie pozwolisz się oszuki-
wać (a jeśli to tylko chwile-prze-
staniesz kupować). Jeśli nie pła-
cisz tylko Ci dają np. rozdają za 
darmo gazetę bądź karmią, ob-
darowują rzekomą mądrością za 
darmo w internecie to pamiętaj, 
że ktoś za to płaci, ktoś kto dba 
o swój, a nie o Twój interes (ską-
dinąd to nawet naturalne). Dla 
tego kogoś nie jesteś podmiotem, 
ale przedmiotem, co ma tak a nie 
inaczej zareagować, kupić nawet 
byle co, uwierzyć w każdą bzdurę 
i kłamstwo, na byle kogo zagłoso-
wać itd. I że tak jest to choć sta-
le przypomina o tym nasz zdro-
wy rozsądek to przeczytać o tym, 
możesz już tylko tam, gdzie to 
Ty sam płacisz za poszukiwanie i 
przekaz prawdy.

Marek Słomski
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Nasz felieton Pasowanie na 
ucznia w SP nr 1 
Do tradycji uroczystości szkolnych należy pasowanie na 
ucznia. Podnosi ona rangę rozpoczęcia nauki w szkole i 
sprawia, iż fakt bycia uczniem jest czymś ważnym i cennym. 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie pasowanie na 
ucznia dzieci z klasy I a, odbyło się w dniu 29 września. 

Ten zwyczaj szkolny na-
wiązuje zapewne do średnio-
wiecznej tradycji pasowa-
nia na rycerza,   podczas któ-
rej giermek otrzymywał miecz 
i pas, stając się rycerzem. Od 
tego pasa właśnie pochodzi 
nazwa pasowanie na ucznia. 
Pierwotnie pasowanie na ryce-
rza odbywało się poprzez ude-
rzenie dłonią w kark lub poli-
czek. Pasowanie na ucznia za-
wiera w sobie niejako pewną 
analogię do tego wydarzenia, 
gdyż centralnym jego punk-
tem obok złożenia przyrze-
czenia jest dotknięcie wielkim 
ołówkiem lub piórem ramie-
nia każdego dziecka przez dy-
rektora szkoły, które jest ofi-
cjalnym aktem przyjęcia w po-
czet uczniów. 

W takiej właśnie uroczy-
stości uczestniczyli ucznio-
wie klasy I a ze SP nr 1 w No-
wogardzie, która miała miej-
sce 29 września. Przepięknie 
udekorowana sala, ucznio-
wie ubrani w stroje galowe, a 
to wszystko po to, by ich ślu-
bowanie wypadło jak najbar-
dziej podniośle. Uroczystość 
składała się z dwóch części. 
Pierwsza bardziej oficjalna, 
to powitanie zgromadzonych 
gości - nauczycieli, rodziców 
i przede wszystkim uczniów 
klasy I a, słowa powitania skie-
rowane do pierwszaków przez 
ich starszą koleżankę z Samo-
rządu Szkolnego oraz przemó-
wienie Pana Dyrektora. Kul-
minacyjnym momentem uro-
czystości było złożenie przez 
najmłodszych uczniów naszej 
szkoły przysięgi uczniowskiej. 
Na sztandar szkoły, ślubowali, 
że będą szanować nauczycieli, 

uczyć się koleżeństwa i  przy-
jaźni, rodzicom sprawiać ra-
dość a  przede wszystkim ko-
chać Ojczyznę i  być dobrym 
Polakiem. Po ślubowaniu każ-
dy z  pierwszaków został pa-
sowany na ucznia przez Pana 
Dyrektora Sebastiana Szy-
mańskiego, zaś Pani Wicedy-
rektor Elżbieta Flis – Żabecka 
wręczyła uczniom pamiątko-
we dyplomy. Wszystkie dzieci 
były bardzo skupione i świet-
nie prezentowały się w  stroju 
galowym oraz uczniowskich 
biretach.

Po części oficjalnej ucznio-
wie klasy pierwszej zapre-
zentowali się w programie 
artystycznym przygotowa-
nym specjalnie na tę uroczy-
stość. Z wielkim zaangażo-
waniem recytowali wiersze, 
a swoim śpiewem a szczegól-
nie tańcami- tradycyjnym pol-
skim tańcem „Trojak” oraz 
układem tanecznym do tań-
ca współczesnego   zauroczy-
li zebranych   gości. Po paso-
waniu dzieci udały się do kla-
sy na mały poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców.   W 
tym miejscu na pewno wiel-
kie słowa wdzięczności należą 
się właśnie rodzicom klasy I a, 
którzy byli współtwórcami ca-
łej uroczystości- przygotowu-
jąc dekoracje auli, klasy, po-
częstunek itp.   Wierzymy, że 
ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci naszych pierwszo-
klasistów.

Życzymy wszystkim pierw-
szakom sukcesów w  nauce 
i  serdecznie witamy w  gronie 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie.

Wych. kl. I a - Anna Tracz

Pamiątkowe zdjecie klasyI a



Na jeziooorze przy mooolo…   

Zgadnij, dla kogo 
ta paka?
Tajemnicza klatka została postawiona kilka dni temu przez 
władze Nowogardu. Nic nie wiadomo na temat przezna-
czenia tego obiektu, krążą jednak na ten temat najbardziej 
niesamowite pogłoski.

Jedni uważają, że ta klatka to 
symbol-straszak, który ma przy-
pominać wszystkim niepokor-
nym, że władza ukarać ich za-
wsze może i ma do tego narzę-
dzia niejedne. Inni mówią, że 
w klatce zostanie zainstalowa-
ny kosztowny sprzęt do podglą-
dania tu „cumującej” w pobli-
żu ,,Knagi" czy ta dobrze wyko-
rzystuje 1000 zł przyznane jej z 
pańskiej łaski na szkolenie mło-
dzieży przez cały sezon. W prze-
rwach w inwigilowaniu „Knagi” 
sprzęt zostanie użyty do podpa-
trywania urodziwych plażowi-
czek. Jeszcze inni są przekona-
ni, że w klatce będzie przecho-
wywany pod zamknięciem ge-
netycznie zmodyfikowany groź-
ny mutant (krzyżówka trawożer-
cy i drapieżnika), żerujący na wo-
dorostach. Mutant ma kosztować 
znacznie mniej niż dotychczaso-

wy tandem aerator i fontanna za-
baweczka, za które podatnik buli 
około 8 tysięcy miesięcznie (tyl-
ko eksploatacja). Są też tacy, któ-
rzy przypuszczają, że klatka bę-
dzie głównym elementem „ świą-
tyni dumania” osobistej samotni 
nowogardzkiego włodarza, który 
nad wodą wśród ptactwa i rybek 
z dala od wrednych ludzi będzie 
mógł w spokoju opracowywać 
kolejne przedsięwzięcia w stylu 
fontanna bez wody albo siłownia 
dla duchów w Sąpolnicy… Na-
szym zdaniem najbardziej praw-
dopodobne jest to ostatnie. To 
ponadto wielka szansa na Ścią-
gnięcie turystów do miasta, któ-
rzy przez lornetki z platformy 
widokowej na wieży kościelnej, 
będą mogli obserwować to ekscy-
tujące zjawisko- siedzącego w za-
dumie myśliciela (w klatce).  

Ten co się nasłuchał   
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Jednych remont cieszy, 
innym sprawia duże problemy 

Budowa trwa, przejścia nie ma...
Pani Urszula z Osiny, musi od kilku dni przechodzić z niepełnosprawną córką na rękach 
po rozkopanej drodze, by dojść do domu. Wszystko z powodu trwającej budowy dróg do-
jazdowych do popegeerowskiego osiedla, gdzie mieszka kobieta. 

Córka pani Urszuli uczęszcza do 
szkoły specjalnej znajdującej się poza 
gminą Osina. Kilka minut po siód-
mej przyjeżdża bus, którym niepeł-
nosprawna dziewczynka jest dowożo-
na do placówki. Po zajęciach dziecko 
jest przywożone z powrotem. Chora 
dziewczynka nie chodzi i nie mówi. 
Jej mama do transportu dziecka uży-
wa specjalnego wózka. Do tej pory 
nie było więc problemu, z przedosta-
niem się z busa do domu. Samochód 
albo podjeżdżał bezpośrednio pod 
dom lub stawał przy głównej drodze, 
skąd na wózku pani Urszula dowozi-
ła swoje dziecko pod klatkę, położo-
ną kilkanaście metrów dalej. Kłopoty 
pojawiły się, kiedy kilka dni temu roz-
kopano drogę dojazdową do budynku 
i część chodnika biegnącego niegdyś 
przy dawnej drodze. Na osiedlu trwa 
bowiem budowa nowych dróg, z któ-
rych będą korzystali mieszkańcy. Dla-
tego mama niepełnosprawnej dziew-
czynki ma pretensje, że zarówno gmi-
na, czyli zleceniodawca, jak i wyko-
nawca inwestycji, nie uprzedził jej, że 
przez kilka dni korzystanie z drogi i 
chodnika, z którego dotychczas ko-
rzystali mieszkańcy, w tym pani Ur-
szula, zostanie praktycznie wyłączona 
z użytkowania w wyniku trwających 
prac budowlanych. 

-Nie dość, że nie poinformowano 

nas, że przez jakiś czas nie będzie tędy 
przejścia, to nawet nie pofatygowa-
no się, żeby przygotować jakąś kładkę. 
Przez to muszę teraz codziennie dźwi-
gać córkę i skakać po wykopach i na-
rażać nas obie na niebezpieczeństwo - 
mówi pani Urszula. 

Kierownik budowy, którego spoty-
kamy w trakcie rozmowy z panią Ur-
szulą, zapewnił, że firma robi wszyst-
ko, aby w jak najmniejszym stopniu 
utrudniać życie mieszkańcom. 

-Musimy skończyć ten wjazd, ale 

żeby to zrobić musimy tędy kierować 
samochody dowożące materiał do 
dróg znajdujących się wewnątrz osie-
dla. Dlatego na niedzielę przygotowa-
liśmy prowizoryczny chodnik, którę-

dy mieszkańcy mogliby przechodzić - 
wyjaśnia przedstawiciel firmy budu-
jącej drogi i dodaje: - w każdej chwi-
li jesteśmy gotowi, żeby pomóc pani w 
transporcie dziecka do domu - zapew-
nia mężczyzna. 

Sprawę niechętnie chciał komen-
tować wójt gminy, Krzysztof Szwedo. 
Jego zdaniem, tak poważny remont 
musi wiązać się z utrudnieniami w 
komunikacji. 

- Powiem tylko tak: remont dróg za-
wsze wiąże się z takimi trudnościami. 
Wszyscy mieszkańcy muszą się uzbro-
ić w cierpliwość, by za kilka tygodni 
móc korzystać z nowej infrastruktury.  
- mówi K. Szwedo. 

W podobnym tonie wypowiadają 
się inni mieszkańcy osiedla, sąsiedzi 
pani Urszuli, chociaż przyznają, że 
można było w łatwy sposób uniknąć 
problemów z brakiem przejścia, na 
jaki narzeka matka niepełnosprawne-
go dziecka. 

-Od lat 60-tych na naszym osie-
dlu nic się nie działo. Cieszymy się, 
że teraz powstają te drogi, mimo że to 
oznacza dla nas niedogodności. Musi-
my to jednak wytrzymać, żeby mieć le-

piej.  A jeśli chodzi o przejście, z któ-
rego korzysta pani Urszula, wystarczy-
ło wyciąć jedno przęsło w ogrodzeniu 
i ułożyć kładkę czy chodnik, i wtedy 
nie byłoby żadnych pretensji – mówią 
zgodnie sąsiadki pani Urszuli z blo-
ków obok. 

Remont dróg dojazdowych ma za-
kończyć się w listopadzie. Pozosta-
je wierzyć, że do tego czasu pani Ur-
szula będzie mogła liczyć na pomoc 
w transporcie swojego dziecka z busa 
do domu, jaką chociażby zaoferował 
kierownik budowy. Niemniej nie da 
się ukryć, że całego zamieszania moż-
na było uniknąć, jak zresztą twier-
dzą sami mieszkańcy, za pomocą 
kilku ruchów fleksem i ułożeniu 
paru sztuk płyt chodnikowych. 

Marcin Simiński 

Tak od kilku dni pokonuje drogę do domu Pani Urszula z dzieckiem

Wykonawca zadeklarował pomoc Pani Urszuli w pokonywaniu uciążliwego odcin-
ka drogi

Pozostaje mieć nadzieję, że budowa szybko się skończy
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Odpust w Dąbrowie 

Służyć tak jak św. Michał Archanioł 
W minioną niedzielę, tj. 2 października, w Kościele pw. św. Michała Archanioła Dąbrowie 
Nowogardzkiej odbyły się uroczystości odpustowe. 

Msza św. odpustowa rozpo-
częła się o godz. 15.00. Nabożeń-
stwu przewodniczył ks. Grzegorz 
Legutko, proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
pod którą należy kościół w Dą-
browie. 

W dzisiejszym świecie tak czę-
sto zapominamy o tym co to jest 
służba. Wciąż słyszymy, że ważne 

są tylko moje prawa, tu na ziemi. 
Kobieta sama ma decydować i cóż 
z tego, że  przykazanie boskie gło-
si:”nie zabijaj”. O Bogu przypomi-
namy sobie dopiero wówczas, kie-
dy dzieje się nam krzywda, a na 
co dzień uważamy, że wiemy le-
piej jak postępować. A przecież  
naszym zadaniem jest służyć! 
Taki przykład daje nam nasz pa-
tron, św. Michał Archanioł, który 
wystąpił przeciw Lucyferowi sło-
wami „Któż jak Bóg!” - mówił w 
trakcie kazania ks. G. Legutko, 
przypominając o obowiązkach, 
jakie spoczywają na każdym z 
nas. 

W wypełnionej po brzegi świą-
tyni modlili się nie tylko miesz-
kańcy Dąbrowy, ale także wielu 
przyjezdnych. Wśród nich licz-

na grupa mieszkańców Wojcie-
szyna, ale i gości z Nowogardu. 
Całą mszę św. uświetniła opra-
wa muzyczna jaką zapewnił or-
ganista wraz z zespołem z Bazy-
liki Archikatedralnej św. Jakuba 
w Szczecinie. Po Mszy św. wo-
kół kościółka w Dąbrowie prze-
szła  procesja z Najświętszym Sa-
kramentem zamkniętym w Mon-

strancji.  Po jej zakończeniu wier-
ni zostali zaproszeni do świątyni 
ponownie, by wysłuchać dwóch 
mini-koncertów. Pierwszy dali 
muzycy ze szczecińskiej scholi. 
Tuż po nich kilka utworów wy-

konała pani Marta Laskowska, 
mieszkanka Dąbrowy, która na 
co dzień dba o stronę muzycz-
ną w czasie odbywających się w 
miejscowym kościele Mszy św.. 

Po tym niezwykle podniosłym 
muzycznym akcencie wierni i za-
proszeni goście udali się pod na-
miot ustawionym tuż przy świą-

tyni. Tam czekały na nich tra-
dycyjne domowe wypieki, a tak-
że dania z grilla. Przy wspólnym 
poczęstunku rozmowy nie mil-
kły jeszcze przez dłuższy czas. 

Marcin Simiński 

Procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła pw. św. Michała Archanioła Pani Marta Laskowska w czasie mini-
koncertu w kościele w Dąbrowie

Wierni zgromadzeni podczas Mszy św. odpustowej w kościele w Dąbrowie

Licealiści z panem 
Cogito w Kołobrzegu
Dla miłośników twórczości Zbigniewa Herberta, wrzesień 
jest czasem spotkań ze słowem i panem Cogito. Już trzyna-
sty raz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie zainaugurowali rok szkolny – Herbertiadą. 

XVII Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Z. Herberta odby-
wał się 23 września 2016 roku w 
Regionalnym Centrum Kultury 
w Kołobrzegu. II LO reprezen-
towali: Daria Urbaniak i Alek-
sandra Pietrzykowska oraz ab-
solwent Michał Andrysiak. To 
właśnie Michał, ubiegłoroczny 
zdobywca Grand Prix został na-

grodzony wyróżnieniem.
Konkurs Herbertowski już się 

zakończył, stając się kolejnym po-
etyckim wspomnieniem, o tym, 
że… nie giniemy, snujemy domy-
sły na temat Barabasza, wierzymy 
w siódmego anioła i zaproszeniem 
do nowych poszukiwań i nowych 
spotkań z panem Cogito.

I.K. 

Od lewej Daria Urbaniak, Miachał Andrysiak i Aleksandra Pietrzykowska

Dziadowskie pieśni 
zabrzmią w Strzelewie
W ramach cyklu "Wokół Tradycji 2016", Teatr KANA organi-
zuje w Ośrodku Poszukiwań Twórczych w Strzelewie k. No-
wogardu kilkudniowe stacjonarne warsztaty gry na lirze kor-
bowej oraz pieśni dziadowskich. Warsztaty ruszają już w naj-
bliższy czwartek 6 października, i potrwają do 10 październi-
ka. Zwieńczy je powarsztatowy koncert, który ma się odbyć w 
zabytkowym kościele w Dzisnej (gm. Przybiernów).

Instrument dziadowski - lira 
korbowa, to rodzaj mechanicz-
nej fideli, w której poruszane za 
pomocą korby koło, pełni rolę 
"wiecznego smyczka". W śre-
dniowieczu wykorzystywany był 
zarówno w religijnej polifonii, jak 
i świeckiej monodii. Towarzyszył 
twórczości epickiej i lirycznym 
pieśniom prowansalskich truba-
durów i żonglerów. Pod koniec 
średniowiecza lira zaczęła opusz-
czać mury klasztorów, kościołów 
i uniwersytetów. Wzrastać zaczę-
ła jej rola w muzyce świeckiej, 
zwłaszcza tanecznej.

Formuła projektu stanowiące-
go nieformalną szkołę tradycji, 
zakłada zarówno naukę techniki 
gry na tym instrumencie, śpiewu 
repertuaru dziadowskiego, jak 
i zwyczajów, funkcji i roli, jakie 
pełniła ta grupa w środowisku 
wiejskim. Warsztaty poprowadzą 
doświadczeni muzycy, wirtuozi 

i ... improwizatorzy poruszający 
się swobodnie między różnymi 
stylami muzycznymi (od muzyki 
tradycyjnej do jazzu): Jacek Ha-
łas oraz Joachim Mencel.

Ważnym aspektem warsztatów 
będą spotkania z lokalną społecz-
nością (m. in. śpiewaczką ludo-
wą p. Józefą Jurek, od której or-
ganizatorzy warsztatów się stara-
li pozyskać część nie wykonywa-
nego od 12 lat repertuaru wywo-
dzącego się z tradycji dziadow-
skiej), które pozwolą nadać dzia-
łaniom właściwy kontekst. Bę-
dzie to kontynuacja działań z lat 
poprzednich. Całość zaś zwień-
czy koncert - pokaz powarsztato-
wy we wsi Dzisna, gdzie znajduje 
się jeden z najstarszych na Pomo-
rzu kościołów o konstrukcji ry-
glowej z cennymi malowidłami o 
charakterze ludowym (XVII w.).

MS
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AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

 DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 15 październik 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I  BRYGADZISTĘ 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

Sprzedaż 
drewna kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis. 
Tel. 785 900 833

Kto zdobędzie tytuł 
Mistrza techniki 
samochodowej
Już w najbliższy piątek tj. 7 października, odbędą się kolej-
ne Mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej. Do rywali-
zacji o mistrzowskie tytuły staną uczniowie z techników z 
całego województwa. 

Mistrzostwa rozpoczną się o 
godz. 9:00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie. Dru-
żyny ze szkół zawodowych przy-
stąpią najpierw do pierwszego 
etapu, czyli testu wiedzy z dia-
gnostyki komputerowej. Kolej-
nym etapem zmagań będzie część 
praktyczna, podczas której za-
wodnicy będą musieli wykazać 
się nienaganną jazdą samocho-
dem i rozpoznawaniem części sa-
mochodowych. W czasie trwania 
turnieju wiedzy, na mieszkańców 
będzie czekało mnóstwo atrakcji. 
Na Placu Wolności odbędzie się 
pokaz samochodów marki Sub-

aru, Nissan i Kia. Odbędzie się 
również pokaz udzielania pierw-
szej pomocy. Nie zabraknie tak-
że atrakcji muzycznych, na czele 
z występem gwiazdy disco-polo, 
Czadomana, autora znanej pio-
senki „Ruda tańczy jak szalona”, 
podbijającej kluby i dyskoteki w 
całym kraju. 

Serdecznie zapraszamy do do-
pingowania drużyn oraz wspól-
nej zabawy przy takich przebo-
jach jak ruda tańczy jak szalona. 

Patronem medialnym wyda-
rzenia są: Dziennik Nowogardzki 
i Radio Wawa. 

MS

Był sąd, potem Harlem, a teraz jest... Pekin

Otworzyli Centrum Chińskie
Zgodnie z zapowiedzią, wczoraj tj. poniedziałek 3 października, otwarto Centrum Chiń-
skie przy ul. Sądowej. 

Na dwóch piętrach sklepu 
znajduje się tysiące produktów. 
W Centrum Chińskim moż-
na kupić odzież, obuwie, bie-
liznę, pościel, firmany zasłony, 
ale także artykuły fryzjerskie-
go, małe agd, zabawki, artyku-
ły biurowe, czy te przeznaczo-
ne dla zwierząt- słowem „czego 
dusza zapragnie”. 

Nowy sklep otworzyli pań-
stwo pani Zhang i pan Xu. Po-
chodzące z Chin małżeństwo 

wydzierżawiło powierzch-
nię pod swój sklep od lokalne-
go przedsiębiorcy, p. Stanisła-
wa Rynkiewicza, który przed 
rokiem nabył budynek byłego 
sądu a następnie go wyremon-
tował w środku. Przedsiębior-
cy z Azji wcześniej prowadzili 
działalność gospodarczą w Ust-
ce, ale uznali, że Nowogard jest 
dużo lepszym rynkiem zbytu. 
Postanowili nie tylko u nas pro-
wadzić sklep, ale także zamiesz-
kać wspólnie z dwójką swoich 
dzieci i rodzicami. 

Zakupy w Chińskim Cen-
trum można robić od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 18.00, w soboty od 
9.00 do 15.00, a w niedzielę od 
10.00-16.00. 

MS

Do nowego sklepu już od godziny 9.00 wchodzili klienci

Pani Zhang i pan Xu, przecinają symboliczną wstęgę, otwierając tym samym Cen-
trum Chińskie w budynku byłego sądu.

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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Reklama

KORPUS  

WOLONTARIUSZY 

instytut.swp@gmail.com 

Nowy projekt dla 
uczniów szkół  

ponadgimnazjalnych 

„Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej” umowa nr MEN/2016/DWKI/933  z dnia 30.09.2016r. 
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Pierwszy remis w tym sezonie

Seria porażek przerwana
Choć Pomorzanin Nowogard przerwał serię trzech ligowych porażek z rzędu, to podopieczni Zbigniewa Gumiennego nie mogą być do końca zadowole-
ni ze spotkania z Promieniem Mosty. Nasz zespół miał sporą przewagę, ale w kluczowych momentach zawiodła skuteczność. Gola na wagę punktu zdo-
był z rzutu karnego Rafał Listkiewicz.

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 1:1 (0:1)
Gol dla Pomorzanina: Rafał Listkiewicz (karny)
Skład: Kornel Pękala – Maciej Dobrowolski (Konrad Adamek), Adam Mańka, Maciej Grzejszczak, Paweł Królik – Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista 

(Kacper Królik), Dominik Wawrzyniak, Bartosz Kurek (Natan Wnuczyński), Kamil Lewandowski – Rafał Listkiewicz

Ostatnie tygodnie w wykona-
niu Pomorzanina nie należały do 
zbyt udanych – po trzech poraż-
kach z rzędu nasz zespół spadł na 
ósme miejsce w tabeli. W meczu z 
Promieniem Mosty nasz zespół był 
jednak faworytem, lecz nie zaczął 
tego spotkania najlepiej. Co praw-
da w szóstej minucie Rafał List-
kiewicz znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, ale uderzył 
obok bramki, a po chwili niespo-
dziewanie to goście wyszli na pro-
wadzenie. Promień miał rzut wol-
ny z prawej strony boiska, jeden z 
zawodników gości zdecydował się 
na bezpośredni strzał, a piłka prze-
leciała nad murem i wpadła do 
siatki.

Niekorzystny dla Pomorzanina 
wynik utrzymał się aż do przerwy, 
choć sytuacji na wyrównanie było 
co niemiara. Tuż po straconym 
golu Listkiewicz znów miał zna-
komitą sytuację, lecz tym razem 
uderzył w bramkarza. W 23. mi-
nucie do siatki trafił natomiast Ka-
mil Lewandowski, sędzia słusznie 
odgwizdał jednak spalonego. Po 
chwili Lewandowski znów powi-
nien umieścić piłkę w bramce, ale 
z pięciu metrów strzelił prosto w 
bramkarza. Dobre okazje mieli też 
Bartosz Kurek, Dominik Wawrzy-
niak i Fernando Maia Batista, lecz 
wszyscy strzelali obok bramki i do 
przerwy Promień prowadził 1:0.

Drugie 45 minut nasi piłkarze 
rozpoczęli z animuszem. Pięć mi-
nut po wznowieniu gry sam na 
sam z bramkarzem znalazł się Le-
wandowski, ale uderzył tuż obok 
bramki. W 54. minucie Pomorza-
nin wreszcie dopiął swego. Spo-
ry błąd popełnił obrońca Promie-
nia, który źle przyjął sobie piłkę w 
polu karnym i zagrał ją ręką, a „je-
denastkę” na gola strzałem w lewy 
róg zamienił Listkiewicz. Niestety, 
wyrównanie jakby nieco uśpiło Po-
morzanina – tempo ataków spadło, 
a do głosu zaczęli dochodzić piłka-
rze Promienia. Kornel Pękala kil-
ka razy musiał daleko wychodzić z 
bramki, na szczęście czynił to cał-
kiem skutecznie.

W samej końcówce nowogar-
dzianie mieli jeszcze szansę na 
zdobycie trzech punktów. Z dy-
stansu potężnie huknął Kacper 
Królik, ale trafił tylko w poprzecz-
kę. Już w doliczonym czasie gry 
mieliśmy też sporą kontrowersję 
– najpierw bramkarz Promienia z 
problemami odbił piłkę po strza-
le Wawrzyniaka z rzutu wolnego, a 
później wydawało się, że po strza-
le Gracjana Wnuczyńskiego jeden 
z rywali zatrzymał piłkę ręką. Sę-
dzia nie odgwizdał jednak drugie-
go rzutu karnego i podział punk-
tów stał się faktem.

Choć seria porażek została prze-
rwana, to piłkarze Pomorzanina 

mogą czuć spory niedosyt. W li-
gowej tabeli spadli z ósmego na 
dziesiąte miejsce. Liderami wciąż 
są piłkarze Floty Świnoujście, któ-
rzy rozbili Pomorzanina Krąpiel 
8:1. Punkty stracił drugi Wicher 
Brojce, który zremisował z Iskierką 
Szczecin 2:2. W najbliższej ligowej 

kolejce zespół z Nowogardu za-
gra w Radziszewie z tamtejszą Od-
rzanką. Najpierw ekipę Zbigniewa 
Gumiennego czeka jednak pojedy-
nek z Polonią Płoty w IV rundzie 
Pucharu Polski ZZPN. Ten mecz w 
Nowogardzie już w środę o 16:15.

MP

Rafał Listkiewicz wykorzystał rzut karny, ale poza tym zmarnował kilka świetnych 
sytuacji

Juniorzy wciąż zwyciężają

Nie było łatwo, ale są trzy punkty
Juniorzy Pomorzanina Nowogard  w szczecińskiej grupie I Ligi Okręgowej Juniorów 
Starszych mają komplet zwycięstw. W niedzielę (2 października), po raz pierwszy stra-
cili gole, ale na własnym boisku pokonali Inę Goleniów 3:2.

Podopieczni Dawida Kurka po raz 
drugi w tym sezonie zagrali przed 
własną publicznością. Odrę Chojna 
pokonali w Nowogardzie 4:0, mecz 
z Iną Goleniów był już dużo trud-
niejszy. Choć goście na trzy mecze 
wygrali tylko jeden, to przegrywa-
li z zespołami z góry tabeli – lide-
rem SALOS-em II Szczecin i trze-
cim SCRS-em Barlinek. Pomorza-
nin wygrał wszystkie cztery spotka-
nia, na dodatek jako jedyna drużyna 
w lidze nie tracąc ani jednego gola.

Mecz z Iną również rozpoczął 
się bardzo dobrze dla naszych mło-
dych piłkarzy dzięki bramce Mate-
usza Lasockiego. Goście wyrówna-
li co prawda za sprawą Igora Pasz-
kowskiego, ale do przerwy Pomo-
rzanin prowadził 2:1, bo do siatki 
trafił Adrian Banasiewicz. W drugiej 
połowie Kornela Pękalę znów poko-
nał Paszkowski i Ina raz jeszcze do-
prowadziła do remisu. W końcówce 
meczu gola na wagę trzech punktów 
zdobył jednak Lasocki i dzięki temu 

piłkarze Pomorzanina zwyciężyli 
3:2. Po pięciu meczach nadal mają 
więc komplet wygranych i zajmują 
pozycję wicelidera, przegrywając z 
SALOS-em jedynie gorszym bilan-
sem bramek. Punkty po raz pierw-
szy straciła natomiast ekipa SCRS-u 
Barlinek, która zremisowała u siebie 
z Kluczevią Stargard 1:1. W najbliż-
szy weekend podopiecznych Dawida 
Kurka czeka wyjazd do Gryfic na 
mecz z tamtejszą Spartą.

MP

I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
5. kolejka:
Odra Chojna – Zorza Dobrzany  7:1
SCRS Barlinek – Kluczevia Stargard 1:1
Unia Dolice – Sparta Gryfice    1:3
SALOS II Szczecin – Energetyk Gryfino 7:0
Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów  3:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. SALOS II Szczecin 5 15 44 2 5 0 0
2. Pomorzanin Nowogard 5 15 21 2 5 0 0
3. SCRS Barlinek 5 13 13 5 4 1 0
4. Odra Chojna 5 9 20 11 3 0 2
5. Sparta Gryfice 4 6 6 9 2 0 2
6. Kluczevia Stargard 4 5 9 13 1 2 1
7. Zorza Dobrzany 4 3 4 12 1 0 3
8. Światowid 63 Łobez 4 3 4 15 1 0 3
9. Ina Goleniów 4 3 10 23 1 0 3
10. Energetyk Gryfino 5 1 1 19 0 1 4
11. Unia Dolice 5 0 7 28 0 0 5

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
8. kolejka:
Sparta Gryfice – Błękitni Trzygłów    1:0
Ehrle Dobra Szczecińska – Masovia Maszewo  0:2
Iskierka Szczecin – Wicher Brojce   2:2
Tanowia Tanowo – Odrzanka Radziszewo   1:1
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty    1:1
Sarmata Dobra – Orzeł Łożnica    2:1
Zootechnik Kołbacz – Mewa Resko   2:7
Flota Świnoujście – Pomorzanin Krąpiel   8:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Flota Świnoujście 8 24 45 4 8 0 0
2. Wicher Brojce 8 20 23 12 6 2 0
3. Masovia Maszewo 8 18 25 10 6 0 2
4. Mewa Resko 8 18 19 11 6 0 2
5. Iskierka Szczecin 8 15 20 8 4 3 1
6. Orzeł Łożnica 8 13 18 15 4 1 3
7. Sparta Gryfice 8 12 10 15 4 0 4
8. Błękitni Trzygłów 8 12 17 14 4 0 4
9. Sarmata Dobra 8 11 11 16 3 2 3
10. Pomorzanin Nowogard 8 10 11 16 3 1 4
11. Pomorzanin Krąpiel 8 9 13 19 3 0 5
12. Promień Mosty 8 7 13 25 2 1 5
13. Tanowia Tanowo 8 7 11 22 2 1 5
14. Odrzanka Radziszewo 8 5 12 19 1 2 5
15. Ehrle Dobra Szczecińska 8 2 7 26 0 2 6
16. Zootechnik Kołbacz 8 1 7 30 0 1 7
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lider traci punkty

Mecz 
„Pomorzanek” 
przełożony
Choć piłkarki Pomorzanina Nowogard nie rozegrały w 
weekend meczu z Hattrickiem Kołobrzeg, to z przebiegu 
5. kolejki III Ligi Kobiet mogą być całkiem zadowolone. 
Wszystko dlatego, że punkty po remisie z Kotwicą Koło-
brzeg stracił lider, Fala Międzyzdroje.

Hattrick Kołobrzeg to zdecydo-
wanie najsłabsza drużyna w III Li-
dze Kobiet. Cztery mecze, cztery 
porażki, aż 46 straconych bramek 
i żadnej strzelonej. Nic dziwnego, 
że przed spotkaniem w Kołobrze-
gu pytanie brzmiało nie „czy?”, 
ale „ile?” bramek zdobędą piłkar-
ki Pomorzanina. Na razie nie zdo-
były ani jednej, bo mecz nie do-
szedł jeszcze do skutku. Gospo-
darze chcieli rozegrać go wyjątko-
wo wcześnie – już o 9:00, na co nie 
zgodził się trener Pomorzanina. 
Do spotkania dojdzie więc w póź-
niejszym terminie, który na razie 
nie jest jeszcze znany.

Przez to Pomorzanin spadł z 

drugiego na trzecie miejsce w li-
gowej tabeli – nasz zespół wy-
przedziła Vielgovia Szczecin, któ-
ra ma jeden mecz rozegrany wię-
cej. Mamy też jednak znakomite 
informacje – punkty stracił lider, 
Fala Międzyzdroje, który także w 
Kołobrzegu zremisował z Kotwi-
cą 1:1. Przypomnijmy, że to wła-
śnie piłkarki Kotwicy, jako jedy-
ne, wywalczyły też remis w meczu 
z Pomorzaninem. Bardzo wysokie 
zwycięstwo nad Hattrickiem spra-
wiłoby więc, że piłkarki z Nowo-
gardu powrócą na pozycję liderek. 
Tak czy inaczej awans do II Ligi 
znów staje się bardzo realny!

MP

Wodniacy podsumowali sezon

Knaga żagli nie zwija
W sobotę, 1 października, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się spotkanie jego człon-
ków połączone z zakończeniem sezonu 2016. Podsumowano działalność z minionych mie-
sięcy i nakreślono nowe plany na kolejne. Być może wkrótce w „Knadze” będzie się dzia-
ło nie tylko latem, ale i zimą.  

Główne kierunki działalności 
Klubu w sezonie 2016, przedsta-
wił podczas sobotniego spotkania 
Komandor Jan Smolira oraz sekre-
tarz Marian Szpilkowski. Wydaje 
się, że „Kanaga” może uznać mi-
niony sezon żeglarski za napraw-
dę udany. W dniu 11 czerwca, od-
była się kolejna edycja Przeglą-
du Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 
2016” (11.06). W koncercie wystą-
piło 21 solistów i zespołów, co dało 
razem 40 uczestników, nie tylko z 
Nowogardu, ale i Osiny, Maszewa, 
Dębic i Szczecina. Kontynuowa-
no również dotychczasowe projek-
ty adresowane do dzieci i młodzie-
ży, umożliwiające im zdobywanie 
i rozwijanie umiejętności żeglar-
skich. Mowa tu w szczególności o 
kursie żeglarskim Junga&Kadet dla 
początkujących,  który odbywał się 
w dniach 10-25 lipca. W szkoleniu 
wzięło udział 34 dziewcząt i chłop-
ców w wieku od 7 do 12 lat, pozna-
jąc teoretyczne, jak i praktyczne 
podstawy żeglarstwa. Kurs zakoń-
czył się regatami o puchary, ufun-

dowane przez „Caritas” przy Para-
fii WNMP w Nowogardzie. Świe-
żo upieczeni kursanci, ale i już nie-
co bardziej doświadczeni młodzi 
żeglarze, mogli sprawdzać zdo-
byte umiejętności podczas zorga-
nizowanych regat m.in. o puchar 
Dziennika Nowogardzkiego, któ-
re odbyły się w dniu 14 sierpnia. 
Poczyniono również kroki w celu 
uaktywnienia dorosłych człon-
ków klubu, którzy w roku bieżą-
cym bardzo często korzystali ze 
sprzętu klubowego, żeglując po na-
szym pięknym jeziorze (nie raz z 
całymi rodzinami). Zwieńczeniem 
tych poczynań były zorganizowa-
ne przez Klub regaty „OPEN” dla 
wszystkich chętnych, i na wszyst-
kim co pływa i ma żagle (bez po-
działu na klasy). Taka forma re-
gat okazała się „strzałem w dzie-
siątkę” i była przednią zabawą za-
równo dla dzieci, młodzieży, jak i 
dorosłych członków klubu. Rega-
ty te odbyły się także dzięki wspar-
ciu sponsorów, którzy ufundowali 
puchary i drobne upominki: Celowy 

Związek Gmin RXXI (14.08) i Agen-
cja Reklamowa „Dorado” (03.09).

Warto dodać, że władze klubu, w 
odpowiedzi na sugestie rodziców 
dzieci, biorących udział w szkole-
niu żeglarskim i regatach, rozważa-
ją uruchomienie stałego harmono-
gramu zajęć z wykwalifikowanym 
trenerem, również w okresie zimo-
wym. Podczas takich „lekcji” mło-
dzi adepci żeglarstwa mieliby uczyć 
się nie tylko niezbędnej teorii, ale 
również praktycznych umiejętno-
ści, jak np. wiązanie węzłów żeglar-
skich.

W celu utrzymania okresu trwa-
łości projektów, wymaganych w po-
stępowaniach konkursowych, Za-
rząd Klubu wystąpił w m-cu maju 
do władz samorządowych Nowo-
gardu o zawarcie 10-letniej umowy 
użyczenia nieruchomości, stano-
wiącej zaplecze działalności Stowa-
rzyszenia (przystań klubowa) oraz 
wspólnej realizacji modernizacji 
nabrzeża klubowego, w celu popra-
wy estetyki oraz zwiększenia bez-
pieczeństwa użytkowników przy-
stani. Jak dotąd z ratusza nie nade-
szła żadna odpowiedź.

W roku 2016, do Klubu przyjęto 
19 nowych członków i obecnie stan 
osobowy Knagi to 93 amatorów i 
sympatyków żeglarstwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że cała działalność Klubu w 2016 r. 
finansowana była ze środków wła-
snych (składki członkowskie) oraz 
przy wsparciu licznej grupy Spon-
sorów, którym za pośrednictwem 
DN władze klubu składają podzię-
kowania.

Marcin Simiński

III Liga Kobiet 2016/2017
5. kolejka:
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  Przełożone
Zalew Stepnica – Victoria Sianów   3:2
AP Kotwica Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  1:1
Vielgovia Szczecin – Energetyk Junior Gryfino 7:0
Błękitni II Stargard – Olimpia III Szczecin  4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1. Fala Międzyzdroje 5 13 29 4 4 1 0
2. Vielgovia Szczecin 5 10 21 4 3 1 1
3. Pomorzanin Nowogard 4 10 16 4 3 1 0
4. Błękitni II Stargard 5 9 16 9 3 0 2
5. AP Kotwica Kołobrzeg 5 8 13 5 2 2 1
6. Zalew Stepnica 4 7 9 8 2 1 1
7. Victoria Sianów 5 6 16 16 2 0 3
8. Energetyk Junior Gryfino 5 3 14 16 1 0 4
9. Olimpia III Szczecin 4 0 5 27 0 0 4
10. Hattrick Kołobrzeg 4 0 0 46 0 0 4

Jan Smolira (od lewej) i Marian Szpilkowski otwierają sobotnie spotkanie, podczas 
którego KŻ Knaga zakończył sezon żeglarski 2016

kolejne sukcesy w ju-jitsu

BJJ Panther Nowogard z trzecim miejscem w Drawsku
W ostatnią sobotę (1 października), w Drawsku Pomorskim odbył się I Drawski Turniej brazylijskiego ju-jitsu im. Dawida Krasnowskiego. Bardzo do-
brze zaprezentowali się w nim zawodnicy BJJ Panther Nowogard, którzy zdobyli siedem medali i w klasyfikacji drużynowej zajęli trzecie miejsce.

Ju-jitsu to dyscyplina, która zy-
skuje w naszym kraju coraz więk-
szą popularność. Dopiero co od-
był się pierwszy tego typu tur-
niej w Nowogardzie, a tym ra-
zem dzieci, młodzież i dorośli z 
całego województwa rywalizo-
wali w Drawsku Pomorskim. Na  
I Drawski Turniej brazylijskie-
go ju-jitsu im. Dawida Krasnow-
skiego wybrała się silna ekipa BJJ 
Panther Nowogard.

Nasi reprezentanci indywidu-
alnie zdobyli siedem medali – 
aż trzech naszych reprezentan-

tów stanęło na najwyższym stop-
niu podium, wygrywając po dro-
dze 5-6 walk. Złotymi medalami 
uhonorowani zostali Borys Sob-
czyk, Oskar Możejko i Krzysztof 
Buriak.

Kolejna trójka z Nowogar-
du ukończyła turniej ze srebrny-
mi medalami. Byli to Anna Gar-
baciak, Fabian Filipiak i Kacper 
Obracianko. Dorobek medalowy 
uzupełniła Aleksandra Borkow-
ska, która zdobyła brązowy krą-
żek.

Siedem medali sprawiło, że eki-

pa BJJ Panther Nowogard zajęła 
trzecie miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej. Najlepsi okazali się za-
wodnicy Energy Gold Team Poli-
ce, a drugie miejsce zajęli gospo-
darze, Zet Gold team Drawsko 
Pomorskie. Nam pozostaje po-
gratulować nowogardzkiemu klu-
bowi kolejnych sukcesów i czekać 
na kolejne dobre wieści z mat w 
województwie i całym kraju!

MP
Źródło zdjęcia: BJJ Panther 

Nowogard

Liczna ekipa BJJ Panther Nowogard zaprezentowała się w Drawsku z bardzo dobrej strony
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Dzień Chłopaka 
Dnia 30.09.2016 r. (piątek) w naszej szkole odbył się Dzień Chłopaka. Z tej okazji każdy  
z chłopaków otrzymał życzenia.

 Całej imprezie towarzyszyła 
muzyka, dzięki czemu powstała 
miła i przyjazna atmosfera.  Po-
mysłodawcami tego przedsię-
wzięcia były Panie:  Mirosława 

Szymaniak,   Danuta Adamczyk, 
Marta Portas, Ewelina Fedak i 
Karolina Jaklińska-Czyżak oraz 
uczennice z klasy II TE oraz II 
TH. Dodatkowo klasa II TE wraz 

z wychowawczynią Panią Miro-
sławą Szymaniak przygotowała z 
tej okazji gazetkę ścienną. 

Monika Rasowska kl. II TE

Rak’n’Roll, czyli 
jak uczniowie ZSP 
pomagają innym 
Aleksander Pisarek, nowy uczeń naszej szkoły, zaledwie 
dwa tygodnie temu zdecydował się na wielki gest war-
ty upamiętnienia. Po ponad dwóch latach zapuszczania 
włosów, uzyskał długość, którą mógł przekazać dla fun-
dacji Rak’n’Roll, która ze ściętych włosów tworzy peruki 
dla osób walczących z rakiem. Wiecznie uśmiechający się 
chłopak zaangażował się w akcję i zgodził się na udziele-
nie wywiadu, z którego dowiemy się, dlaczego to zrobił i 
jak się z tym czuje. 

Aleksandra Lisowska: Alek-
sie, co skłoniło cię, by to zrobić? 
Skąd dowiedziałeś się o całej tej 
akcji. Planowałeś to od począt-
ku, czy był to impuls? 

Aleksander Pisarek: O całej 
akcji dowiedziałem się – jak  to 
zwykle bywa – z  internetu. Przy-
padkiem trafiłem na tę funda-
cję i w tym momencie stwierdzi-
łem, że chcę to zrobić, chcę od-
dać włosy dla innych. Niestety, w 
tamtym momencie długość mo-
ich włosów była za krótka, brako-
wało dosłownie 4 cm, żeby móc 
je przekazać więc musiałem po-
czekać pewien czas, by urosły. 

A. L: Ile lat zapuszczałeś wło-
sy? 

A. P.: Około dwa lata.
A. L.: Jak się z tym teraz czu-

jesz? Zarówno z gestem, jak i 
bez włosów, z którymi miałeś 
jednak do czynienia przez parę 
lat. Ciężko było Ci się przyzwy-
czaić do ich braku? 

A. P.: Mam świadomość tego, 
co zrobiłem i jestem z siebie 
dumny, zadowolony, bo wiem, 
że było to coś dobrego, mogłem 
tym pomóc komuś, kto potrze-
buje tych włosów bardziej niż ja. 
Cieszę się, że mogłem to zrobić. 
Moja głowa teraz zdecydowanie 
mniej waży, długie włosy to jed-

nak lekkie utrapienie więc jest mi 
o wiele lżej, mam z nimi mniej 
problemów, zwłaszcza z rozcze-
sywaniem i plątaniem się. Szyb-
ko do tego przywykłem. 

A.L.: Czy pomagałeś kiedyś 
jeszcze w jakiś charytatywny 
sposób? Zajmowałeś lub zajmu-
jesz się czymś? 

A. P.: Jestem wolontariuszem 
w schronisku, często wyprowa-
dzam tamtejsze psy, kupuję dla 
nich karmę i okazuję im serce, 
którego, niestety, nie zaznały. 

A.L.: Chciałbyś powiedzieć 
coś od siebie do czytelników? 

A. P.: Jasne. Mam świadomość, 
że komuś pomogłem i mogę 
szczerze przyznać, że to napraw-
dę najlepsze uczucie na świe-
cie, ta świadomość, że taki drob-
ny gest może być czymś wielkim 
dla kogoś innego jest bardzo bu-
dująca. Zachęcam do działania, 
nie musicie oczywiście od razu 
ścinać swoich włosów, są róż-
ne formy pomocy, ale róbcie co-
kolwiek! Schroniska, oddawanie 
krwi, drobne pomoce innym lu-
dziom. To nie kosztuje, a tylko 
poprawi wasze samopoczucie 

i podbuduje! 

Z Aleksandrem Pisarkiem 
rozmawiała Aleksandra Lisowska 

Dziewczęta podczas wręczania życzeń 

 Aleks Pisarek – uczestnik wielu charytatywnych akcji

Kiermasz podręczników w ZSP 
Dnia 28.09.2016 r. (środa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się kier-

masz podręczników. Jego organizatorami był Samorząd Uczniowski pod opieką nauczycieli: Pani Anny Za-
mary oraz Pani Moniki Sipajło. Sprzedażą podręczników zajmowały się uczennice klasy IV TH. 

Monika Rasowska kl. II TE
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

OkAZYJNIe, TANIO 

SPRZeDAm 
BIUROWIeC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie.Tel. 608 853 
710.

•	 Sprzedam działkę budowlaną na 
Monte Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we ul. Armii Krajowej. Tel. 697 
720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we. 697 434 177

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
53,61 m2 I piętro Grzęzno, cena 
do uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynaję-
cia. 91 39 22 791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. . 500 53 75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Do wynajęcia trzypokojowe 1300 
zł + woda i prąd. 513 15 35 77

•	 Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 606 998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4w Nowogardzie 
tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Żeromskiego. Tel. 535 910 
060 po 16stej

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. 
Tel.607 289 286 

•	 Kupię mieszkanie/dom może być 
do remontu z własnym podwór-
kiem/ogrodem do 200 000 zł w 
Nowogardzie bez pośredników. 
Tel. 888 226 088 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam nowe sprzęgło firmy 
SACHS do VW T5 1,9 tdi oraz 
pompe wody firmy SKF. Tel. 530 
263 627 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach, ziem-

niaki jadalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bel-
larosa. Dowóz gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta. Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405 

•	  Mleko, ser certyfiakt ekologiczne. 
Otręby 4. 91 39 23 492 

•	 Sprzedam obornik. 607 73 98 66
•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 

opął ok. 7 ton. Cena 470 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
600 653 124

•	 Sprzedam krowy i cięlęta do dal-
szego chowu, gospodarstwo ekolo-
giczne. 91 418 64 17, 603 185 121 

•	 Sprzedam kurkę bażanta dia-
mentowego. 91 39 20 307 

 USŁUGI
•	 PRANIE TAPCZANÓW I DYWA-

NÓW SPRZĄTANIE PARĄ. 668 
15 15 16  

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-

kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 

653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZ-
KI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańczanie 
wnętrz, pod klucz.Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnia-
nie ziemi, koszenie trawy i żywo-
płotu , i innbe prace ogrodowe. 
Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933
•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 

123 127
•	 Matematyka – korepetycje (SP, 

Gim). Tel. 532 557 381 
•	 Układanie kostki granitowej, ka-

mienia polnego, ogrodzenie, tara-
sy, schody, altany. Tel. 722 154 477 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Firma Joga zatrudni  pracowni-
ka na staż do produkcji okien. 
695 100 700

•	 Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię opiekunkę z doświad-
czeniem do osoby starszej (ko-
bieta) na 8 godzin dziennie. 
Kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony 
obiektu magazynowego zlokalizo-
wanego na parku przemysłowym 
miasta Goleniów. Mile widziane 
kobiety tel. 727-001-958 

•	 Centrum odnowy szuka Pani na 
recepcję lub kosmetyczki. pod 
numerem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa 
podstawową zasad mechaniki do 
rozbiurki aut .tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy czę-
śći samochodowych osobowych tel 
570-645-443

•	  Nowopowstająca APTEKA za-
trudni kierownika, magistra, tech-
nika farmacji i pomoc apteczną z 
doświadczeniem. Aplikacje z do-
piskiem: “nowogardpraca” proszę 
przesyłać naadres: praca@apteka-
dyzurna.pl. Kontakt: 602400030

•	 Przyjmę do pracy na stację Orlen 
w Nowogardzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) tel. 91 
39 25 275

•	 Opiekunka z doświadcze-
niem podejmie pracę nad oso-
bą schorowaną. 514 322 170 
Zatrudnię przy regipsach. 608 817 
214 

•	 Zatrudnię stolarza, pomocnika 
stolarza. 503 084 687 

•	 Firma produkująca w Golenio-
wie tkaniny wielometrażowe po-
szukuje pracowników produkcyj-
nych ( mężczyzn i kobiet). Dowóz 
pracowników na trasie Łobez- 
Goleniów gwarantowany bezpłat-
nie. Informacja tel od godz 8.00-
14.00 pod nr 914431042. 

•	 Zatrudnię pomocnika na fermę 
drobiu dobre warunki płacowe. 
502 56 23 78 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
603 948 214, 663 161 899

•	 Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 
692

•	 Przyjmę do pracy pilarza i pomoc-
nika. 783 176 050

•	 Zatrudnię panią do biura. 502 56 
23 78

•	 Przyjmę do pracy cieślę i zbroja-
rza. 785 500 103 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka le-
śna najniższe ceny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży 
wybór drzew owocowych z owo-
cami. Tuje – szmaragd 0,70 cm. 
po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam : Przyczepka - wó-
zek z burtą do Quada - Skutera - 
270 zł.,TV Panasonic 32” + wie-
ża Sony + Stolik  - 399 zł., Kom-
presor - Sprężarka samochodowa 
Nowa 12V + końcówki- 65zł. Tel. 
503-005-554

•	 Kupie, Kajak, Rowery używane,  
Kosiarkę traktorek z koszem Tel. 
503-005-554

•	 Sprzedam drewno opałowe 
olchę grubą. 607 580 172 

•	 Szkółka drzew i krzwów Ol-
chowo 74 poleca w atrakcyj-
nych cenach szeroki asorty-
ment. 507 102 211 

•	 Owczarki niemieckie szcze-
nięta, bardzo ładne. 510 620 
109 

•	 Sprzedam rower górski nie-
drogo. 661 811 611 

•	 Sprzedam używane trzy 
okna dachowe z obróbką 
blacharską po 100 zł za sztu-
kę, używany piec CO 14 kw z 
nadmuchem tzw. śmieciuch 
za 500 zł., używany piec CO 
25 kw z nadmuchem tzw. 
Śmieciuch za 1000 zł, lo-
dówkę za 100 zł sprawna, 
dachówka cementowo-wa-
pienna ok 120 m2. 606 106 
142 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 
783 203 552 

•	 Sprzedam tanio fotel jedno-
osobowy i wypoczynek. 91 
39 26 426 

•	 Zapraszam na treningi Ka-
rate KYOKUSHIN. Ponie-
działek, środa 18.00 – 19.00, 
LO nr 1 ul. Wojska Polskiego 
6, sala gimnastyczna. Pierw-
szy trening 05.10.2016r. Gra-
tis. Zajęcia prowadzi Dawid 
Macyszyn (1 kyu). Tel. 721 
027 670, 883 737 765 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI kRO BU SO WA SeROCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYk - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZkŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie in-

formuje członków Koła, że dnia 16.10.2016 r. or-
ganizuje zawody spławikowe towarzyskie na rze-

ce Świniec w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 
14.10.16. Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ul. 5 

Marca o godz. 6.00
Zapraszamy 

Zarząd Koła PZW  Tęczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Nowogardzkie odkrycie sezonu 2016? - Przedstawiamy Nikolę Wielowską

Zawsze staram się wypaść jak najlepiej
Od wielu lat jedyny nowogardzki klub szkolący młodych kolarzy – LKK Chrabąszcze, nie miał w swoich szeregach przedstawicielki płci pięknej... aż do tego roku. Nikola Wie-
lowska urodziła się 4 grudnia 2002 roku, uczęszcza do 2 klasy gimnazjum, a kolarstwo trenuje dopiero od zimy 2015 roku. Nie przeszkodziło jej to szturmem zawitać w kategorii 
Młodziczka i już sporo namieszać. Nikola wygrała mnóstwo wyścigów, zarówno tych w regionie, jak i ogólnopolskich. Podczas Nutella Mini Tour de Pologne zgarnęła dwa złote i 
jeden srebrny medal. Wobec takich wyników, trudno przejść obojętnie, dlatego postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom młodziutką kolarkę z Nowogardu. 

Dziennik Nowogardzki: Gdy przy-
gotowuję relację z poszczególnych star-
tów nowogardzkich kolarzy, często 
przewija się nazwisko Wielowski. Czy 
wszyscy w twojej rodzinie uprawia-
ją kolarstwo oraz jakie były Twoje po-
czątki?

Nikola Wielowska: Wszyscy w naszej 
rodzinie złapali tego bakcyla, na początku 
tata był taki zapalony do kolarstwa, po-
tem mnie i brata zaraził swoją pasją, no 
i jakoś tak wszyscy razem zaskoczyliśmy. 
Zaczęło się w sumie rok temu od mara-
tonu nowogardzkiego, wcześniej nie jeź-
dziłam na rowerze tak typowo sporto-
wo. Tata mnie namawiał, ale z początku 
mnie do tego nie ciągnęło. Pojechałam w 
tym maratonie, następnie zaczęła się liga 
przełajowa w zimę, rozgrywana w „Sar-
nim lesie”. Chodziłam tam, bo jeździł mój 
tata oraz brat, przyglądałam się rywaliza-
cji. Później tata dogadał się z trenerem, no 
i tak się zaczęło. 

Mama również Cię wspiera?
Mama bardzo mi kibicuje. Nie startu-

je w zawodach, ale bardzo mi kibicuje, 
mocno wspiera, tak jak i tata oraz babcia. 
Wszyscy mi pomagają. Dostałam od nich 
teraz nowy rower, naprawdę wsparcie ro-
dziców i rodziny mam ogromne. 

Wolisz rywalizację na szosie, czy też 
na torze kolarskim?

Najlepiej czuję się na szosie, szczególnie 
przy startach wspólnych, gdzie idzie się 
całą grupą, a potem wychodzi na finisz. 

W takim razie, który swój start 
wspominasz najlepiej?

Myślę, że najlepiej wspominam swój 
start w Żerkowie, ten, który był całkiem 
niedawno. Wyścig z cyklu makroregionu 

(Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików, przyp. Red.), trasa była taka ty-
powo pode mnie, ze sporym podjazdem, 
no i finisz pod górkę, więc tam bardzo faj-
nie mi się jechało. Bardzo lubię takie tra-
sy z podjazdami, bo znaczna część peleto-
nu zostaje, a ja bardzo dobrze się na ta-
kich górkach czuję. 

A start, o którym najszybciej chcesz 
zapomnieć?

Największe rozczarowanie w tym roku, 
to również zawody w Żerkowie, ale jaz-
da indywidualna na czas. Zajęłam tam 
8. miejsce... Trzeba szczerze przyznać, że 
„rower nie szedł”, od początku były pro-
blemy, no i męczyłam się z kołem, co póź-
niej pokazał wynik, czyli to 8. miejsce. Ale 
myślę, że taka mała porażka to nic takie-
go, trzeba się podnosić i dalej walczyć. 

Jak oceniasz współpracę z trenerem 
Ryszardem Posackim?

Z trenerem pracuje się bardzo dobrze, 
treningi są ciężkie, ale jak widać przyno-
szą efekty. Nasza grupa jest bardzo fajna, 
mamy z kim trenować, świetnie czujemy 
się na wspólnych wyjazdach, dzięki kolar-
stwu mogłam poznać już wielu ludzi, po-
zwiedzałam itd. 

Odnosisz coraz większe sukcesy, a w 
niedalekiej przyszłości staniesz przed 
wyborem szkoły średniej. Myślałaś już 
nad tym, czy wybrać szkołę nastawioną 
typowo pod kolarski rozwój?

Na razie o tym nie myślałam, skupiam 
się na tym, że za rok przechodzę wyżej, do 
Juniorki Młodszej, gdzie dziewczyny będą 
prezentować już o wiele wyższy poziom, 
będę musiała się z nimi zmierzyć, no i go-
nić je. Myślę, że na razie kwestia szko-
ły średniej pozostanie na boku i przemy-

śli się ją gdzieś w najbliższych miesiącach. 
Jednak przyznam szczerze, że w przyszło-
ści na pewno chciałabym kontynuować 
swoją przygodę z kolarstwem, można po-
wiedzieć, że wkręciłam się w to na maksa. 

Jak często trenujesz i czy łatwo jest 
pogodzić treningi z nauką w gimna-
zjum?

Trenuję w zasadzie pięć razy w tygo-
dniu, bo nawet jeśli nie ma treningu, to 
sama sobie jeżdżę. Ciężko jest to pogodzić, 
bo w szkole mamy dużo nauki, ale zawsze 
znajduję czas na rower i na naukę, potra-
fię to pogodzić, i jak na razie nie sprawia 
mi to problemu.

W ciągu tylko tego jednego sezonu 
bardzo często stawałaś na podium. Czy 
jesteś w stanie policzyć teraz wszystkie 
medale?

Szczerze mówiąc, to nie liczę swoich 
medali. Jest tego sporo, oczywiście nie na 
każdym wyścigu dostajemy puchar, sam 
fakt, że jest dyplom, że się było na tym 
podium – jest już mobilizujący. Jest spo-
ro tych wygranych, a także dużo drugich i 
kilka trzecich miejsc, ale nie liczę tego ja-
koś szczególnie. 

Wgrałaś etap w Katowicach i No-
wym Sączu w Nutella Mini Tour de Po-
logne, następnie w wielkim finale w 
Krakowie wywalczyłaś srebro. Ta im-
preza dla tych młodych kolarzy, zosta-
ła tak profesjonalnie przygotowana jak 
dla zawodowców, zresztą sama udzie-
lałaś nawet wywiadu do telewizji, jako 
zwyciężczyni etapu. Jak wspominasz tę 
atmosferę? Czy przez chwilę poczułaś 
się już jak zawodowa kolarka?

Tak, i to podium na którym staliśmy, 
później również zawodowcy na nim stali. 
Fajne chwile, nie zapomniane na pewno, 
wszędzie dookoła błyskały flesze, świet-
ny spiker, który robił atmosferę, napraw-
dę super przeżycia i nie da się tego tak po 
prostu opisać. 

Jesteś już dojrzałą zawodniczką, po-
mimo tego, że nie trenujesz od daw-
na. Co jest Twoją receptą na tak uda-
ne starty? Na które zawody zaplanowa-
ne w 2017 roku będziesz się szczególnie 
przygotowywać?

Zawsze przed startem mówię sobie, że 
co ma być to będzie i staram się wypaść 
jak najlepiej. Sumiennie trenuję i my-
ślę, że dzięki temu wychodzą mi udane 
starty. Chciałabym na pewno zdobyć ja-
kieś punkty i zakwalifikować się na Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzieży i w niej 
uczestniczyć, to na dobrą sprawę są ta-
kie Mistrzostwa Polski. Chciałabym tam 
na pewno wystartować, ale żeby to osią-
gnąć potrzebna jest ciężka praca, praca i 
jeszcze raz praca.

Bardzo często na podium stoisz z 
kolarką z Maszewa. Rywalizacja z nią 
jest dla ciebie w jakiś sposób szczegól-
na?

Tak, często o zwycięstwo walczę z Mają 
Wróblewską oraz z dziewczynami z Go-
stynia. Szczerze mówiąc, na starcie jeste-
śmy jako koleżanki- naprawdę. Po star-
tach rozmawiamy ze sobą, to jest po pro-
stu przyjaźń. Gdy zaczyna się walka po-
trafimy pracować na trasie, bo np. pracu-
jemy wspólnie przeciwko jakimś rywal-
kom, to zależy czy się ugadamy, czy nie - 
myślę, że najczęściej idziemy obydwie na 
finisz, czyli, że na trasie potrafimy ze sobą 
pracować, a finisz wszystko rozstrzyga, 
która będzie miała po prostu więcej siły, 
w zależności czy ja, czy ona, zawsze się 
tam mijamy na podium. 

Czy odkąd zaczęłaś trenować kolar-
stwo, częściej obserwujesz najlepszych 
w tej dyscyplinie? Jaką kolarkę, bądź 
kolarza najbardziej cenisz?

Tak, odkąd zaczęłam trenować, bacz-
niej przyglądam się rywalizacji najlep-
szych, oglądam kolarstwo w telewizji. 
Lubię Maję Włoszczowską, teraz bardzo 

mi było przykro, że nie mogłam pojechać 
do Jeleniej Góry, bo Maja też startowa-
ła, było tam wiele takich znanych kolarek 
górskich, typowo MTB. Tata powiedział, 
że może w następnym roku pojedziemy, 
bo w tym roku akurat w tym czasie ści-
gałam się na MTB w Golczewie, no i nie 
udało się tam być... Mam nadzieję, że w 
przyszłych latach zobaczę na żywo Maję 
Włoszczowską i może uda mi się otrzy-
mać od niej autograf.  

Słyszałaś o wielkich tradycjach 
nowogardzkiego kolarstwa? Marzy Ci 
się dołączenie do takich nazwisk, jak 
choćby Zbigniew Szczepkowski?

Jasne, że słyszałam o Nowogardzkim 
kolarstwie i o jego wielkich tradycjach. 
Bardzo bym chciała dołączyć do tego do-
borowego grona, to moje największe ma-
rzenia. Na pewno jest jakaś szansa, mu-
szę trzymać się  nadal tego, czego się trzy-
mam, czyli mocne treningi, dużo starań i 
wiary, że można dojść do takiego pozio-
mu. Na pewno trzeba się zaangażować i 
dać z siebie wszystko. 

Czego możemy Ci życzyć?
Myślę, że ciągłych sukcesów, i aby w tej 

nowej kategorii wszystko mi się udawało. 
Mam taką nadzieję, że będę dorównywać 
poziomem dziewczynom z kategorii Ju-
niorka Młodsza, bo stosunkowo krótko się 
ścigam, a rywalki mają kilku, a nawet kil-
kunastoletnie doświadczenie. Póki co, go-
nię je, daję radę i mam nadzieję, że bę-
dzie tak dalej.

 KR

Nikola Wielowska bardzo sobie ceni trenera Ryszarda Posackiego
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SUPER OKAZJA 
do 30.10.2016

rezerwacja wycieczek i wczasów 
zagranicznych na 2017
promocja do 40%

reklamareklama

Czy staniemy się obwodnicą dla obwodnicy  •  Literacki laur dla Dominiki

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

Firma z branży rolnej 

zatrudni 
logistyka-dyspozytora

Wymagania:
- doświadczenie w pracy logistyka
- umiejętność w zarządzaniu �otą pojazdów
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: 

p.litwin@farmaredlo.pl

ul. Boh. Warszawy 103/2
Nowogard

tel. 661 440 097
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SKLEP ODZIEŻOWY

Tragedia w Brzozowie. Jak mogło do tego dojść?

Ciało noworodka 
wyłowione z szamba

mieszkańcy Sikorek 
nie ustają w proteście 

O fermie  
norek  
w TVP Info

Napadł 12-latka...

Czy usłyszy 
zarzuty 
prokuratorskie? 

Czytaj s. 3
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W skrócie

masz problem, 
lub byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się 

z naszą redakcją! 
 513 088 309 

 91 392 21 65

Zakończono pierwszy etap 
montażu lamp ulicznych wzdłuż 
ul. 15 Lutego, na odcinku od Szko-
ły Podstawowej nr 2 do drogi pro-
wadzącej do Zakładu Usług Ko-
munalnych. Nowoczesne lampy, 
wyposażone w energooszczędne 
żarówki, jeszcze jednak nie świecą 
– wykonawca ma czas do 10 paź-
dziernika na zakończenie robót i 
uruchomienie oświetlenia. Termin 
rozpoczęcia montażu kolejnych 
lamp nie jest znany. MS

PUWiS nie tylko remontuje, ale i sprząta, chociaż wcale nie musi. Tak 
było wczoraj przy ul. Rzeszowskiego, kiedy pracownicy Firmy oczyszcza-
li ulicę z błota, jakie pozostało po poważnej awarii magistrali biegnącej 
pod asfaltem. Przypomnijmy, że do pęknięcia rury doszło w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek, co spowodowało, że większość domostw w na-
szej gminie przez kilkanaście godzin nie miało dostępu do wody bie-
żącej. 

Zakończono kolejny etap przemiany osiedla przy ul. Zielonej, admi-
nistrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno”. Na dawnym, 
mało estetycznym podwórzu osiedla, powstały miejsca parkingowe, 
droga manewrowa i nowe chodniki.  Teraz trwa budowa kolejnych par-
kingów biegnących wzdłuż głównej drogi dojazdowej prowadzącej od 
ul. 3 Maja.  Roboty wykonuje lokalna firma Grześ-Bud. Całość inwestycji 
sfinansowana jest przez samych spółdzielców. 

Włamanie do domu w Olchowie 

Ukradziono 80 tys. złotych  
i drogocenną biżuterię 
Z jednego z domów w Olchowie skradziono 80 tys. zł, oraz biżuterię o wartości 20 tys. zł. 
Policja poszukuje sprawcy kradzieży. 

Policja otrzymała zgłoszenie 
o włamaniu z kradzieżą 3 paź-
dziernika, o godz. 16:30. O zda-
rzeniu powiadomiła domow-
niczka. 

- Sprawca dostał się do wnę-
trza budynku poprzez wybicie szy-

by w oknie mieszkania, w budyn-
ku jednorodzinnym wolnostoją-
cym z wnętrza którego dokonał za-
boru pieniędzy w kwocie 80 tys. zł 
oraz złotej biżuterii o wartości 20 
tys. zł – informuje st. asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

Na razie nie wiadomo, kto wła-
mał się do mieszkania, ani czy do-
konała tego jedna czy też więcej 
osób. Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzą nowogardzcy policjanci.

MS

Mieszkańcy Sikorek nie ustają w proteście 

O fermie norek w TVP Info
Wczoraj, w Sikorkach odbyło się nagranie do programu „To jest temat” realizowanego na 
żywo przez TVP Info i nadawanego na cały kraj.

Przypomnijmy, że o temacie 
kontrowersyjnej budowy infor-
mowaliśmy, jako pierwsi już w ze-
szłym roku, w marcu. Wtedy to na 
polu tuż przy wjeździe do wsi po-
jawiły się maszyny, które rozpo-
częły plantowanie terenu. Usta-
wiono też tablicę informacyjną, że 
tutaj powstanie ferma norek. Oka-
zało się jednak, że nikt z miesz-
kańców nie został poinformowa-
ny o mającym powstać kilkadzie-
siąt metrów dalej zakładu.  Ludzie 
ze wsi zaczęli protestować, zebra-
li kilkaset podpisów pod sprze-
ciwem budowy fermy. Zaskarży-
li też decyzje administracyjne po-
zwalające biznesmenowi przystą-
pić do budowy. Na jakiś czas in-
westor prace wstrzymał, ale przed 
kilkoma tygodniami ruszył z nią 
znowu, tym razem już na dobre. 

W programie wzięli udział nie 
tylko mieszkańcy Sikorek, ale i 
okolicznych wsi. Ludzie mieli ze 
sobą transparentny. Uczestni-
cy programu w rozmowie z pro-
wadzącym podkreślali, że nie 
są przeciwni hodowli norek, ale 
temu, że inwestor nie zapytał ich o 
zdanie przed rozpoczęciem budo-
wy, a ponadto zaplanował zakład 
tak blisko ich domostw. 

-My tu byliśmy pierwsi i wypa-
dało nas zapytać najpierw czy so-
bie życzmy, aby naszym kosztem 
ktoś chciał robić interesy. Poza tym 
boimy się tego, jak ta ferma wpły-
nie na nasze życie – mówiła jedna 
z mieszkanek Sikorek. 

Na fakt bliskości zakładu od za-
budowań mieszkalnych, ale też 
nieuznania mieszkańców wsi za 
stronę w postępowaniu zakoń-
czonym wydaniem pozwolenia na 
budowę fermy, mówił też repre-
zentujący mieszkańców Sikorek 
prawnik. 

 -Oczekujemy w tej chwili na 
rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który ma zde-
cydować czy wstrzymać wydaną 
dokumentację, na podstawie której 
inwestor buduje zakład. Uważamy 
bowiem, że nie uznanie mieszkań-
ców wsi za strony w postępowaniu 
zakończonym wydaniem pozwo-
lenia na budowę było niezgodne z 
prawem - powiedział do kamery 
Sławomir Rycielski. 

W programie udział wzięła tak-
że przedstawicielka Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie, dyrek-
tor Wydziału Architektury i Bu-
downictwa, Agnieszka Włodar-
czyk, gdzie na podstawie najpierw 
wydanych przez burmistrza wa-
runków zabudowy wydano po-
zwolenie na budowę. Urzędnicz-
ka podkreśliła jednak, że za go-
spodarkę przestrzenną odpowia-
da burmistrz, a nie starostwo.

- Każdy burmistrz, który odpo-
wiada za gospodarkę przestrzenną 
gminy, ma takie narzędzie, że może 
zawiesić postępowanie o wyda-
nie warunków zabudowy na okres 
nie dłuższy niż 9 miesięcy i uchwa-
lić plan miejscowy, a w tym planie 
można przyblokować takie inwesty-
cje – powiedziała M. Włodarczk. 

Dlaczego burmistrz tego nie 

zrobił? Na to pytanie R. Czapla 
mieszkańcom odpowiadać nie 
musiał, bo... nie skorzystał z za-
proszenia do programu. Nie od-
delegował nawet żadnego swoje-
go pracownika. Na nagraniu nie 
pojawił się też inwestor. Nowo-
gardzki bezsensem przysłał tylko 
oświadczenie, w którym przypo-
mniał definicję wsi i funkcje rol-
nicze, jakie pełnią obszary wiej-
skie. 

Był za to przedstawiciel Polskie-
go Związku Hodowców Zwierząt 
Futerkowych. 

-Cieszę się, że tutaj jestem, bo 
słyszę bardzo dużo głosów rozsąd-
ku, z czym dotąd się rzadko spoty-
kałem na tego typu protestach. Tu-
taj liczy się pieniądze, tutaj mówi 
się o miejscach pracy i nikt nie 
mówi, nie, bo nie, tylko państwo 
mówicie, że nie było konsultacji i 
jest za blisko, co jest rzeczywiście 
wielką szkodą- powiedział Maciej 
Buczek. 

Więcej, o aktualnej sytuacji 
prawnej związanej z budową fer-
my norek w Sikorkach napiszemy 
wkrótce. 

Marcin Simiński 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD
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Uprzejmie informujemy, 
że w dniu 

8.10.2016 (sobota) 
Urząd Pocztowy 

przy ul. 3 Maja 17

 bęDzie nieCzynny 
z powodu remontu 

sali obsługi. 
Za utrudnienia przepraszamy

Tragedia w Brzozowie. Jak mogło do tego dojść?

Ciało noworodka wyłowione z szamba
Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony wtorek wieczorem, na terenie jednej z posesji w Brzozowie k. Żabowa. Jak wynika z naszych informacji 
około 40 -letnia kobieta urodziła dziecko w przydomowym wychodku, a ciało noworodka wpadło do szamba. 

OGŁOSzenie

Dojście do miejsca tragedii było pilnie strzeżone przez policję

napadł 12-latka, czy usłyszy zarzuty prokuratorskie? 

Napastnik sam się zgłosił na policję 
Mężczyzna, który napadł 12-latka na skateparku w Nowogardzie sam zgłosił się na Komisariat Policji. Na razie nie usłyszał 
żadnych zarzutów. Policjanci przekazali sprawę do prokuratury w Goleniowie. 

Przypomnijmy, że do zdarzenia 
doszło w piątek 16 września. Jak 
wynika z relacji chłopca, spraw-
ca rzucił się na niego, przyduszał 
go rękoma i bił. Przestał dopiero 
wtedy, kiedy przypadkowy świa-
dek zdarzenia zaczął krzyczeć do 
napastnika, by zostawił chłopca w 
spokoju. 

Policja zwróciła się za pośred-
nictwem mediów do świadków, 
którzy mogli rozpoznać spraw-
cę napadu, opisując jego wy-
gląd. Ten jednak po jakimś cza-
sie sam zgłosił się na policję.  
- Mężczyzna został wylegitymowa-
ny, ustalono jego dane personalne. 

Z uwagi na fakt, iż naruszenie nie-
tykalności cielesnej jest przestęp-
stwem ściganym z oskarżenia pry-
watnego, policjanci wykonali czyn-
ności w niezbędnym zakresie, zmie-
rzające do zabezpieczenia dowo-
dów w sprawie. Materiały zosta-
ły przesłane do prokuratury, celem 
rozważenia objęcia przestępstwa 
prywatnoskargowego, ściganiem z 
urzędu - informuje st. asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik prasowa policji.  
Mężczyzna nie usłyszał na komi-
sariacie zarzutów. To jest już w ge-
stii prokuratury, która zdecyduje, 
czy będzie prowadzić sprawę, czy 
też rodzina chłopca będzie musia-

ła wnieść pozew w sądzie cywil-
nym.  Niezależnie od tego, spraw-
cy za naruszenie nietykalności cie-
lesnej grozi kara grzywny, ograni-

czenia wolności, albo nawet po-
zbawienia wolności do roku.

MS

Do napadu na 12-latka doszło na terenie skateparku w Nowogardzie

Wiadomo, że kobieta nie jest 
sprawna intelektualnie. W prze-
szłości odebrano już jej dzieci, ze 
względu na to, że nie mogła spra-
wować nad nimi należytej opieki. 
Dzieci przebywają obecnie w ro-
dzinie zastępczej na terenie gmi-
ny Nowogard i niestety również 
są niepełnosprawne. Mąż kobie-
ty przebywa w Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie, gdzie prawdopo-
dobnie odbywa karę za znęcanie 
się nad swoją żoną. 

Pozostaje tylko pytanie, jak to 
się stało, że osoba niepełnospraw-
na umysłowo, została pozostawio-
na samej sobie? Jako prawdopo-
dobnie samotna, była przez kilka 
miesięcy w ciąży i nikt o tym nie 
wiedział, a ponieważ nie funkcjo-
nowała w żadnych kartotekach, 
była pozbawiana także należytej 
opieki medycznej? Jest to jedno z 
kluczowych pytań, do znalezie-
nia odpowiedzi na inne zasadnicze 
już pytanie- dlaczego doszło do tej 
tragedii? Pozostaje wierzyć, że i tę 
kwestię wyjaśni także prokuratu-
ra, a odpowiedzialni za ewentual-
ne zaniedbania zostaną wyjawieni.   

Marcin Simiński

Okoliczności zdarzenia nie są 
do końca jasne.  Jak wynika z na-
szych ustaleń kobieta we wto-
rek wieczorem poczuła silne bóle. 
Udała się do przydomowego wy-
chodka i tam prawdopodobnie 
urodziła lub poroniła, a ciało no-
worodka spadło do szamba. Jest 
też wersja, że kobieta mogła uro-
dzić dziecko w innym miejscu, a 
potem zanieść płód i wrzucić do 
zbiornika na odchody. Na miej-
sce przybyła ekipa pogotowia ra-
tunkowego. Kobieta została za-
brana do szpitala, była w szoku. 
Następnego dnia na zlecenie pro-
kuratury wyłowiono ciało nowo-
rodka, z szamba. Wcześniej zbior-
nik opróżniły służby PUWiS. - Po-
twierdzam, że otrzymaliśmy takie 
zlecenie. To dla nas trudne. Nigdy 
wcześniej nie spotkaliśmy się z taką 
sytuacją – mówi Jakub Sobieral-
ski, z PUWiS. 

Jak dowiedział się DN, ciało no-
worodka zostało zabrane przez 

firmę pogrzebową i zabezpie-
czone przez prokuraturę do sek-
cji zwłok. Śledczy nie udziela-
ją informacji na temat okolicz-

ności dramatycznego zdarzenia. 
- Na tę chwilę mogę tylko powie-
dzieć, że postępowanie przygoto-
wawcze prowadzi Prokuratura Re-

jonowa w Goleniowie – mówi Da-
mian Kordykiewicz rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie. 
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Sezon grzewczy w nowogardzkich 
spółdzielniach rozpoczęty

Kaloryfery już ciepłe
Jesienna aura dała się już we znaki nie tylko deszczem i chłodem na zewnątrz, ale także 
wewnątrz pomieszczeń. Sezon grzewczy rozpoczęły wszystkie nowogardzkie spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Według najnowszych prognoz 
w najbliższych dniach temperatu-
ra powietrza w dzień może spaść 
nawet poniżej 10 stopni Celsjusza, 
a w nocy osiągnie tylko kilka stop-
ni. Będzie zatem chłodniej, ale bę-
dzie również padał deszcz, co spo-
tęguje odczucie zimna. Wraz z na-
dejściem chłodu, rozpoczął się se-
zon grzewczy, choć w poszczegól-
nych spółdzielniach mieszkanio-
wych ogrzewanie włączano w róż-
nych terminach. 

Najwcześniej zrobiła to SM 
„Cisy”, która zdecydowała o uru-
chomieniu pieców w kotłow-
ni już 23 września. – Włączamy 
ogrzewanie, kiedy tylko pojawia-
ją się pierwsze ochłodzenia. Nigdy 
nie czekamy aż zrobi się napraw-
dę zimo i wychłodzą się mury bu-
dynków, bo to po prostu nie ekono-
miczne – mówi Marian Jeż, prezes 

SM „Cisy”. Spółdzielnia ta ma pod 
sobą 630 mieszkań, z czego 430 
mieszkań posiada indywidualne 
ogrzewanie, a do 200 lokali cie-
pło doprowadzane jest z kotłowni 
centralnych. 

SM „Gardno”, czyli największa 
nowogardzka spółdzielnia rozpo-
częła sezon grzewczy w miniony 
poniedziałek, 3 października. W 
przypadku tej Spółdzielni więk-
szość z ponad 1500 mieszkań jest 
ogrzewanych przez duże, zbiorcze 
kotłownie. Własne ogrzewanie 
mają tylko mieszkania zlokalizo-
wane w 4 blokach przy ul. Zielo-
nej, tj. dokładnie 83 lokale miesz-
kalne. 

Natomiast najmniejsza spół-
dzielnia w Nowogardzie, czy-
li „Radosław”, włączyła grzejniki 
we wtorek, 4 października. Spół-
dzielnia posiada jedną kotłownię 

centralną, z której ciepło rozpro-
wadzane jest do 96 mieszkań, w 8 
blokach. 

O terminie rozpoczęcia sezo-
nu grzewczego decyduje zarząd-
ca spółdzielni. Według Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z 15 
stycznia 2007 roku, sezon grzew-
czy to „okres, w którym warun-
ki atmosferyczne powodują ko-
nieczność ciągłego dostarczania 
ciepła w celu ogrzewania obiek-
tów”. Nie mówi się jednak ani o 
terminie jego rozpoczęcia, ani za-
kończenia. Wszystko zależy od 
tego, jaka jest pogoda. W praktyce 
grzanie rozpoczyna się we wrze-
śniu lub październiku, a trwa do 
kwietnia lub nawet maja. Przyj-
muje się, że zarządcy budynków 
włączają ogrzewanie gdy, przez co 
najmniej trzy dni z rzędu tempe-
ratura powietrza spada poniżej 10 

Choć to już nie te czasy, że dym z komina leci, to w kotłowniach piece pracują już 
pełną parą

stopni, a w mieszkaniach poniżej 
16 stopni. W ciągu ostatnich kilku 
dni temperatura powietrza oscy-
luje w granicach 10 stopni Cel-
sjusza, więc spółdzielnie zdecy-

dowały o rozpoczęciu ogrzewa-
nia mieszkań. Można już spokoj-
nie odłożyć koc do szafy i ustawić 
kaloryfer na większy bieg.

MS, MP

Radni nie zgodzili się na zmiany w statucie

Biblioteka w Wyszomierzu zostaje
Rada Miejska nie wyraziła zgody na przeniesienie wyszomierskiej filii, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, do 
Szkoły Podstawowej w Długołęce. Była szansa, że decyzja byłaby inna, gdyby nie zachowanie burmistrza Roberta Czapli.

 Uchwałę zakładającą zmia-
ny w statucie Miejskiej Bibliote-
ki, umożliwiającą przeniesienie, a 
więc w praktyce likwidację filii bi-
blioteki w Wyszomierzu, zapropo-
nował na ostatniej sesji RM bur-
mistrz. Zdaniem dyrektor biblio-
teki Miejskiej, Anety Wysoszyń-
skiej, która opracowała projekt 
uchwały, „przeniesienie filii biblio-
tecznej w Wyszomierzu do Długo-
łęki zapewni polepszenie komfortu 
korzystania z zasobów bibliotecz-
nych. W dotychczasowym lokalu, 
użytkowanym przez filię bibliote-
ki, księgozbiór narażany jest na za-
wilgocenie i zagrzybienie”. Dyrek-
tor Wysoszńska powiadomiła rad-
nych, że ze względu na złe warun-
ki panujące w pomieszczeniu filii 
bibliotecznej już połowa z 10 ty-
sięcy książek, bo tyle wynosi tam-
tejszy księgozbiór, jest zawilgoco-
nych i obecnie przechowywanych 
jest w nowogardzkiej bibliotece. 
Dyrektor przekonywała, że kiedy 
w Wyszomierzu powstanie nowa 
świetlica wiejska, a w tej ma być 
wydzielone pomieszczenie na bi-
bliotekę, filia z powrotem wróci 
do „macierzy”. 

Wobec tego radni zapropono-
wali, aby w treści uchwały wpi-
sano, że przeniesie filii jest tyl-

ko tymczasowe i spowodowa-
ne konkretnymi okolicznościami, 
tak żeby wszystko było na papie-
rze. Jednak zdaniem urzędników, 
takiego zapisu nie można do sta-
tutu instytucji wpisać. Niestety 
nie mógł tego potwierdzić radca 
prawny, bo ten opuścił obrady w 
połowie sesji. Toteż radni nie bar-
dzo chcieli się przychylić do tre-
ści uchwały w sprawie przenie-
sienia filii biblioteki z Wyszomie-
rza do Długołęki, jak im przedło-
żono. Mieli wątpliwości, czy sy-
tuacja, w jakiej rzekomo znajduje 
się księgozbiór filii, wymaga aż tak 
daleko idących decyzji, jak zmia-
na statutu Biblioteki Miejskiej. Ta-
kie zdanie wyraził radny Marcin 
Nieradka, podkreślając, że statu-
ty zmienia się bardzo rzadko i to 
tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Jego zdaniem takowa nie zacho-
dzi. W obronie biblioteki stanął 
też Andrzej Kania, radny i zara-
zem sołtys Wyszomierza. Przypo-
mniał, że jakiś czas temu remon-
tował z własnych środków po-
mieszczenie, gdzie znajduje się bi-
blioteka i od tamtej pory nikt nie 
zgłaszał żadnych problemów. Jego 
zdaniem, uchwałę pisze się pod 
kogoś, ale konkretnie nie podał 
żadnych personaliów. 

W toku dyskusji radni zapropo-
nowali kolejne rozwiązanie kom-
promisowe- przeniesienie księ-
gozbioru do Długołęki, do cza-
su wybudowania nowej świetli-
cy w Wyszomierzu, bez koniecz-
ności zmiany statutu. Na to zgody 
nie wyrazili jednak urzędnicy, ani 
też dyrektor biblioteki. Toteż rad-
ni po raz trzeci „wyciągnęli rękę” 
i stwierdzili, że ostatecznie mogą 
przyjąć projekt uchwały, ale pod 
jednym warunkiem: burmistrz da 
słowo, że książki wrócą do Wyszo-
mierza, kiedy we wsi powstanie 
nowa świetlica. Burmistrz jednak 
obiecać tego nie chciał, i odnosząc 
się do propozycji radnych wypu-

ścił z ust kilka nieadekwatnych 
słów, jakie z pewnością na sali ob-
rad nie obowiązują (cytować nie 
będziemy szanując powagę Urzę-
du Miejskiego), ostatecznie zako-
pując głęboko szansę na jakikol-
wiek kompromis. Wobec braku 
deklaracji, jakiej radni oczekiwa-
li od R. Czapli, a przede wszyst-
kim zachowaniu burmistrza – de-
cyzja mogła być jedna- radni pro-
jektu uchwały nie przyjęli.   Filia 
w Wyszomierzu, zatem zostaje i 
powinna być dostępna dla miesz-
kańców wsi. Na znak protestu wo-
bec słów, jakie w stosunku do rad-
nych wypowiedział włodarz gmi-
ny, salę opuścił radny Andrzej Ka-

nia, upominając burmistrza, że 
ze względu na swój wiek (61 lat) 
nie życzy sobie, aby ktokolwiek, a 
zwłaszcza młodsza dużo od nie-
go osoba, jaką jest R. Czapla, od-
zywała się do niego w taki sposób. 

Pozostaje jeszcze tylko do wyja-
śnienia, jakie intencje kryły się tak 
naprawdę za pomysłem przenie-
sieniu filii, a w praktyce jej likwi-
dacji? To na razie jednak pozo-
staje słodką tajemnicą pana bur-
mistrza i pani dyrektor bibliote-
ki.  Ale jak to w życiu bywa pew-
nie tylko do czasu. 

Marcin Simiński 

Komentują dla nas:
 Stanisław Saniuk: Udział w 

debacie polega na wymianie me-
rytorycznych argumentów, a nie 
prezentowania własnych ocen 
na temat osób mających odmien-
ne od nas zdanie. Musimy jesz-
cze popracować nad poziomem 
kultury wypowiedzi, niektórych 
osób biorących udział w obra-
dach Rady Miasta. 

W tym budynku w Wyszomierzu, na parterze od wielu lat znajduje się filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie

Widać jednak ani burmistrz, ani dy-
rektor Biblioteki nie czekali na decy-
zję radnych i bibliotekę zamknięto już 
wcześniej, do odwołania. O co w tym 
wszystkim w takim razie chodzi
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Komu to wszystko przeszkadza?

Kolejny akt wandalizmu na przystani w Olchowie 
Zniszczona tablica informacyjna, wyrwane krawężniki, śmieci – tak po wizycie wandali, wygląda miejsce wpoczynku przy pomoście na jeziorze w Olcho-
wie. To już kolejny raz, kiedy miejsce to jest niszczone przez chuliganów. 

Przystań, niewielki slip dla ło-
dzi, a na brzegu wyrównany teren, 
wiata z ławkami, palenisko- takie 
miejsce wypoczynku nad brze-
giem jeziora w Olchowie, stwo-
rzyli własnymi siłami wędkarze z 
nowogardzkiego koła PZW. Zro-
bili to nie tylko z myślą o miłośni-
kach wędkowania, ale wszystkich, 
którzy lubią spędzać czas nad 
wodą. Niestety nie wszyscy potra-
fią to uszanować. Po ostatniej wi-
zycie nieznanych dotąd osobni-
ków, miejsce to po raz kolejny zo-
stało zniszczone. Wcześniej znę-
cano się nad elementami drew-
nianymi, tym razem zniszczono 
tablicę z regulaminem korzysta-
nia ze stworzonej infrastruktu-
ry rekreacyjnej, którą zamonto-
wano latem, wyrwano krawężni-
ki, a cały teren został zaśmiecony.  
-Młodzież powinna się wstydzić za 

swoje zachowanie.  Miejsce zosta-
ło odremontowane także dla nich – 
mówi Edward Paszkiewicz, prezes 
PZW w Nowogardzie. 

Związek jest bezradny w walce 
z wandalami. Trudno też oczeki-
wać, że będą tego pilnować sami 
mieszkańcy wsi. Pozostaje ubo-

lewać nad tym, że są tacy, co nie 
dość, że cudzej pracy nie szanują, 
sami nie dając od siebie nic w za-
mian, to jeszcze szkodzą innym, 

którzy chętnie z tego miejsca ko-
rzystają. No chyba, że częściej za-
cznie zaglądać tutaj policja, szcze-
gólnie wieczorami.. Red. 

Czy staniemy się obwodnicą dla obwodnicy

Za wygodę trzeba płacić
Od 1 października pojazdy objęte systemem opłat viaTOLL muszą płacić za przejazd S-6 odcinkiem trasy stanowiącym nowogardzką obwodnicę.

 Zgodnie z  Rozporządzeniem 
Rady Ministrów  1 października 
2016 roku, do systemu viaTOLL 
przyłączonych zostało ok. 150 km 
dróg krajowych, w tym 82 km au-
tostrad oraz ok. 68 km dróg eks-
presowych. Jest to siódme rozsze-
rzenie systemu i obejmuje tym ra-
zem   także  drogę ekspresowa S6 
na odcinku węzeł Nowogard Za-
chód – węzeł Nowogard Wschód 
(ok. 7,2 km). O tym, że nowo-
gardzka obwodnica będzie włą-
czona z czasem do systemu opłat 
viaTOLL było wiadomo już od 
kilku lat. Dlatego podjęcie  w dniu 
28 września  uchwały protestacyj-
nej  przez Radę Miejską w Nowo-
gardzie jest co najmniej  o miesią-

ce spóźnione. Przypomnijmy, że 
radni zainspirowani także spóź-
nioną  troską   burmistrza o ład i 
porządek na ulicach Nowogardu,  
na trzy dni przed wejściem w ży-
cie cytowanego na wstępie rozpo-
rządzenia, podjęli uchwalę prote-
stującą przeciwko nałożeniu opłat 
na pojazdy podróżujące nowo-
gardzką obwodnicą, a objęte sys-
temem viaTOLL.  Jak wiadomo 
na razie są to trzy kategorie pojaz-
dów ; ciężarowe od 3,5 do 12 ton, 
ciężarowe powyżej 12 ton i auto-
busy. Radni obawiają się, że ko-
nieczność wnoszenia opłat spo-
woduje w przypadku naszej  ob-
wodnicy skierowanie istotnego 
strumienia tranzytowego ruchu  

samochodów ciężarowych przez 
ulice Nowogardu trasą byłej S-6. 
Czy tak się stanie? Trudno jed-
noznacznie to wykluczyć. Zgod-
nie z obowiązującymi stawkami 
za przejazd objęty opłatą 7,2 ki-
lometrowym odcinkiem obwod-
nicy Nowogardu  trzeba uiścić w 
przypadku ciężarowek 3,5-12 ton 
i autokarów  kwotę od 6 do 12 
złotych (w zależności od spełnia-
nych norm EURO 2 do EURO 5) 
oraz w przypadku ciężarówek po-
wyżej 12 ton odpowiednio od 16 
do 8 zł.  Kwoty te stanowią więc 

równowartość ceny od 1,5 na-
wet do prawie 4 litrów oleju na-
pędowego. Przejazd przez Nowo-
gard to mniej więcej taki sam od-
cinek  drogi w kilometrach, jak 
odcinek obwodnicy od węzła No-
wogard-Zachód do węzła No-
wogard-Wschód, ale za to spala-
nie większe  (ruch sródmiejski). 
Co wybiorą kierowcy? Wkrót-
ce się przekonamy? Jedno z lata-
mi jest coraz bardziej oczywiste – 
obwodnica w obecnym przebiegu 
była błędem w stosunku do roz-
ważanego  również  tzw. przebie-

gu południowego wyłączającego  
z jazdy przez miasto  tranzytowe-
go ruchu  trasą stargardzką a tak-
że  łobesko doberską.  Ale o tym 
o czym w DN pisaliśmy wówczas  
latami słyszeć nie chciały lokalne 
władze i zrobiły po swojemu.  Tyl-
ko kto na tym zyskał poza pychą 
władzy!? Trend ten, czyli realizo-
wania widzimisię rządzącego, a 
nie dobra społeczności  trwa do 
dzisiaj, a nawet w wielu sprawach 
uległ dynamicznemu rozrostowi.  

ms

Tu stała druga tablica z regulaminem. Ktoś musiał się długo nad nią znęcać, że aż krawężniki powyrywał

W głębi brama viaTOLL na węźle Nowogard - Zachód
nietypowa interwencja na drodze do Jenikowa

Rowerzysta miał kłopoty  
z oddychaniem 
Wczoraj ok. godz. 13:30, policja otrzymała telefoniczną informację o nietrzeźwym męż-
czyźnie, który miał poruszać się drogą z Dębic w kierunku Jenikowa. Na miejsce został wy-
słany patrol.

 Po dojechaniu na miejsce po-
licjanci zastali leżącego w rowie 
mężczyznę, który miał problemy 
z oddychaniem, wezwano pogo-
towie ratunkowe, które zabrało 
mężczyznę do szpitala w Nowo-
gardzie – informuje st. asp. Julita 
Filipczuk, rzecznik policji. 

MS
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Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Izydor Jendrusiak: lat 82, zmarł 03.10.2016r., pogrzeb odbył się 

05.10.2016r.  na cmentarzu w Nowogardzie.
Henryk Kister: lat 76, zmarł 04.10.2016r., pogrzeb odbył się 

06.10.2016r.  na cmentarzu w Nowogardzie.
Leontyna Zapałowska: lat 88, zmarła 03.10.2016r., pogrzeb odbył się 

06.10.2016r.  na cmentarzu w Nowogardzie.
Piotr Mitura: lat 56, zmarł 05.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 

08.10.2016r.  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Stało się, że Jezus zmierzając 
do Jerozolimy przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy 
wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trę-
dowatych. Zatrzymali się z dale-
ka i głośno zawołali: Jezusie, Mi-
strzu, ulituj się nad nami. Na ich 
widok rzekł do nich: Idźcie, po-
każcie się kapłanom. A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden 
z nich widząc, że jest uzdrowio-
ny, wrócił chwaląc Boga dono-
śnym głosem, upadł na twarz do 
nóg Jego i dziękował Mu. A był 
to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
Czy nie dziesięciu zostało oczysz-
czonych? Gdzie jest dziewięciu? 
Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec. Do niego zaś 
rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła. (Łk 17,11-19)

Jezus wchodził do pewnej wsi 
i wyszło naprzeciw Niego dzie-
sięciu trędowatych. Ewangeli-
sta Łukasz pokazuje nam przez 
ten fakt, że w każdym miej-
scu, dosłownie wszędzie są lu-

dzie potrzebujący. Czy ja ich do-
strzegam? Czy widzę tych, któ-
rzy obok mnie doświadczają ja-
kiejś biedy, niedostatku. Jezus 
nie przeszedł obojętnie wobec 
trędowatych. Wysłuchał ich, po-
święcił im swój czas. A ja? Czy 
mam czas dla drugiego człowie-
ka? Mam czas by wysłuchać, by 
porozmawiać? A może jestem aż 
tak zabiegany, zarobiony, że dru-
gi człowiek jest mi tylko zawa-
dą? Poświęcić swój czas potrze-
bującym. Oni są blisko nas. Do 
Jezusa podeszli trędowaci. Mo-
żemy sobie wyobrazić tę sytu-
ację. Dziesięciu chorych na trąd 
idzie w kierunku Jezusa. Apo-
stołowie zapewne byli przera-
żeni. Patrzyli na ludzi mają-
cych zakaźną chorobę, od któ-
rych trzeba trzymać się z da-
leka. My współcześnie też nie-
których traktujemy jak trędo-
watych. Omijamy ich szerokim 
łukiem. Jezus tak nie postępuje. 
Rozmawia z nimi. Poświęca im 
swój czas. Przystanął, aby zmie-
rzyć się z ludzką tragedią. Proszą 
Go by ich uzdrowił. Jezus ich nie 
dotyka. Odsyła ich do kapłanów. 
Co się stało? Gdy byli w dro-
dze zostali uzdrowieni! Łaska 
uzdrowienia przyszła do nich 
przez ich posłuszeństwo sło-
wom Jezusa. Wielkie rzeczy do-
konuje Bóg w życiu tych, którzy 
są posłuszni Jego słowu. Czy ja 
jestem posłuszny temu, co mówi 
Bóg w swoim słowie i przez usta 
współczesnych apostołów? Czy 

przyjmuję w duchu posłuszeń-
stwa nauczanie Kościoła? Aby 
doświadczyć uzdrawiającej łaski 
Bożej należy być posłusznym. 
Co dzieje się dalej? Dziesięciu 
zostaje uzdrowionych, ale tylko 
jeden wraca do Jezusa, aby Mu 
podziękować. Dziesięciu zostało 
uzdrowionych na ciele, ale tylko 
jeden otrzymał również uzdro-
wienie duszy. Jezus przynosi 
zbawienie tym, którzy w Niego 
wierzą. Ten Samarytanin to od-
krył. Były trędowaty z każdym 
krokiem pałał większym pra-
gnieniem spotkania z Jezusem. 
Wrócił, aby oddać chwałę Bogu. 
To wiara ma moc uzdrawiania. 
Każdy z nas jest na swój sposób 
trędowaty. W każdym z nas jest 
coś zakaźnego, coś co nas parali-
żuje, odizolowuje. W życiu każ-
dego z nas są przestrzenie, które 
wymagają uzdrowienia. Nasze 
relacje, myśli, postępowanie. Je-
zus pragnie dotykać twojego trą-
du, ale trzeba do niego przyjść. 
Z wiarą prosić o łaskę uzdro-
wienia. Mam nie tylko wiedzieć, 
że On jest wszechmocny. Mam 
pragnąć osobistego doświadcze-
nia Jego mocy. Trędowaty z każ-
dym krokiem był bliżej Jezusa. 
Ja także w moim życiu mam do-
konać jakiegoś kroku, który wy-
rwie mnie z duchowego trądu, 
który paraliżuje moje serce. Czy 
pozwolisz, aby Jezus Cię uzdro-
wił? A może wolisz być dalej trę-
dowaty? 

Ks. Krystian Dylewski 

SŁUGi  bOŻe
06.10.2016, godz. 17.00
08.10.2016, godz. 18.15
09.10.2016, godz. 18.15
kryminał
USA / 2016 / 102 min., od lat: 15

Z wieży wrocławskiego kościo-
ła rzuca się młoda Niemka. Śledz-
two prowadzi doświadczony ko-
misarz Warski (Bartłomiej Topa). Ku 
jego niezadowoleniu do sprawy 
przydzielona zostaje także Ana Wit-
tesch (Julia Kijowska), niemiecka po-
licjantka o polskich korzeniach. War-
ski nie wie, że Ana przyjechała do 
Wrocławia, by prowadzić inne, taj-
ne dochodzenie. Wkrótce okazuje 
się, że do miasta przybywa wysłan-
nik watykańskiego banku, dr Kuntz 
(Krzysztof Stelmaszyk). Co łączy sa-
mobójstwo niemieckiej studentki, 
tajne śledztwo Any Wittesch i przy-
jazd wysłannika Watykanu? Zanim 
zagadka zostanie rozwiązana, ko-
misarz Warski i Ana muszą nauczyć 
się współpracować i wzajemnie so-
bie ufać. Tymczasem z wieży wro-
cławskiego kościoła rzuca się kolej-
na dziewczyna...

 
OSTATniA  RODzinA
06.10.2016, godz. 19.00
biograficzny
Polska / 2015 / 123 min.
Od lat: 15

„Ostatnia Rodzina” to rozgrywają-
ca się na przestrzeni 28 lat warszaw-
ska saga słynnej rodziny Beksiń-
skich. W legendarne postaci Zdzisła-
wa i Tomka wcieląją się Andrzej Se-
weryn i Dawid Ogrodnik. Towarzy-
szą im Aleksandra Konieczna, jako 
Zofia Beksińska oraz Andrzej Chy-
ra w roli marszanda Piotra Dmo-
chowskiego. Akcja filmu zaczyna się 
w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński 
wprowadza się do swojego miesz-
kania. Jego rodzice mieszkają tuż 
obok, na tym samym osiedlu, przez 
co ich kontakty pozostają bardzo in-
tensywne...

 
bRiDGeT  JOneS 3
08.10.2016, godz. 16.00, 20.00
09.10.2016, godz. 16.00, 20.00
komedia
USA / 2016 / 123 min. 
Od lat: 15

Na trzecią filmową część niekoń-
czących się miłosnych zawirowań 
w życiu Bridget Jones fani na całym 
świecie czekali lata. Laureaci Oscara 
– Renée Zellweger i Colin Firth po-
wracają w kontynuacji ikonicznej 
komedii o miłosnych i zawodowych 
przygodach Bridget Jones, autor-
ki najzabawniejszego pamiętnika w 
historii kina i literatury. Od premie-
ry pierwszej filmowej części minęło 
14 lat, Bridget to dziś zupełnie inna 
kobieta. Dobiega pięćdziesiątki, za-
miast szelestu kartek w jej pamięt-
niku usłyszymy raczej odgłos stuka-
nia w klawiaturę laptopa. Tak, Brid-
get Jones idzie z czasem! Ok, może 
nie radzi sobie z tym doskonale, bo 
czas ten wpływa także na jej uro-
dę, ale przy dobrym drinku staje się 
królową facebooków, instagramów, 
snapchatów i innych mediów spo-
łecznościowych.

 Kino na weekend

Adaptacja na ulicach miasta 
Po raz kolejny szeregi policjantów z Goleniowa i Nowogardu zasilą mundurowi pełniący 
służbę w ramach adaptacji zawodowej. Oznacza to, że na ulicach miasta ponownie pojawi 
się większa liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych.

Do służby w ramach adapta-
cji zawodowej skierowanych zo-
stało 12 policjantów. Młodzi sta-
żem funkcjonariusze przeszli po-
zytywnie procedurę kwalifikacyj-
ną umożliwiającą pracę w Poli-
cji. Ukończyli kurs podstawowy 
zwieńczony egzaminem i mają za 
sobą kilka tygodni pracy w ma-
cierzystych jednostkach. Wraz z 
nimi, służbę pełnić będzie 4 mun-
durowych Oddziału Prewencji ze 
Szczecina.

Przez najbliższych 6 tygodni, 
pod okiem doświadczonych funk-
cjonariuszy, młodzi stróże prawa 
będą poznawać tajniki pracy po-
licyjnej. Jednym z ich podstawo-
wych zadań będzie patrolowanie 
miejsc szczególnie zagrożonych 
oraz zapobieganie i ujawnianie 
sprawców wykroczeń uciążliwych 
dla mieszkańców.

st. asp. Julita Filipczuk
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
10 października 2016 r. godz. 17.00

na prelekcję 
pana Tytusa Gudzowskiego

„Zadbaj o serce i układ krążenia”

miejska Biblioteka
Spotkanie autorskie i warsztaty 
literacko-plastyczne z pisarką 
Moniką Sawicką 

30 września odbyły się warsztaty literacko - plastyczne z pi-
sarką Moniką Sawicką. Tego dnia odbyły się dwa spotkania, 
pierwsze o godz. 1030 dla uczniów klas IV - VI SP z Długołę-
ki oraz klasy V d SP nr 1, drugie spotkanie o godz. 1230 dla 
uczniów klas IV - VI SP z Orzechowa. 

Zadaniem uczestników było 
stworzenie własnej pracy pt. 
„Książka moich marzeń”. Uczest-
nicy korzystali przy tym z mate-
riałów plastycznych oraz w dużej 
ilości czasopism np. przyrodni-
czych, kulinarnych, motoryzacyj-
nych i sportowych. Na zakończe-
nie uczniowie mieli możliwość za-

kupy książki autorki pt. „O Kajtku 
szczęściarzu” wraz z autografem. 
W spotkaniu wzięło udział łącz-
nie ok. 100 uczniów. Kolejna edy-
cja warsztatów pt. „Książka moich 
marzeń” zaplanowana jest na wio-
snę 2017 roku. 

Inf. Własne 

Moje Soplicowo wcale nie jest takie małe. Mieści się gdzieś między jednym, a drugim uchem, między podbród-
kiem, a czubkiem głowy, w części centralnej partii czaszki, tuż za czołem i jeszcze kawałek dalej. Ma jakiś nanometr 
długości i dwa nanometry szerokości, co po skomplikowanych obliczeniach matematycznych daje nam w sumie mi-
lion kilometrów kwadratowych powierzchni. Cały czas mu mało. Rozrasta się i rozrasta, a utrzymanie kolejnych se-
tek kilometrów kwadratowych mojej prowincji kosztuje mnie coraz więcej emocji. Opłacam wysoki czynsz. Za wa-
lutę przyjęłam nieprzespane noce, kilka łez, trzy uśmiechy, dwadzieścia osiem niepewnie postawionych pierwszych 
kroków, trzydzieści dziewięć mrugnięć okiem, dziesięć obgryzionych paznokci i spracowane ręce. Warto.

Moje Soplicowo nie ma kształtu. Jest niczym komórka totipotencjalna- w zależności od potrzeby pełni różne funk-
cje. Szybko się regeneruje i ochrania murem moje poglądy. Ściany umożliwiają mi wymianę gazową, nie są więc zbyt 
grube, ale idealnie izolują od uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby w jakimś stopni zaburzyć mój rytm pracy.

Co miesiąc przystrzygam żywopłot i czynię gruntowne porządku. Wyrzucam zużyte myśli i przeterminowane ma-
rzenia z dzieciństwa gdzieś do kontenera, który znajduje się na drugim końcu mojej „małej” wsi.

Zbieram plony. Nieustannie i cały rok. Ziarno na polu może zasiać każdy. Czasem osoby z mojego otoczenia nie-
świadomie rzucają na żyzne gleby (głównie czarnoziemy) słowo, które rozrasta się niczym baobab. Z tymi słowami 
to jest ogrom pracy. Muszę cierpliwie oddzielać chwasty od szlachetnych odmian. Często bardzo trudno je rozróżnić, 
a gdy taki chwast się rozrośnie, sama nie zdołam go wyplewić.

U mnie w Soplicowie Słońce zawsze zachodzi, a czerwone światło rozlewa się po przestrzeni.
Przeźroczysta woda jest tu smutna. Nie łaskoczą jej w powierzchnię żadne zwierzęta wodne, nie ma w niej ani 

jednej ryby, fitoplanktonu ani wielobarwnych glonów. Jest sama, a jednocześnie zatłoczona. Składa się na nią niezli-
czona ilość atomów wodoru i tlenu, a także słabe wiązania wodorowe. Jest czysta. Nieskazitelna. Zimna, jakby sto-
piono w niej sto kilogramów lodu w kostkach.

W moim Soplicowie żyję tylko ja. Nie ma tu zwierząt. Otaczają mnie wyłącznie rośliny, których nie muszę dokar-
miać i myśli, które żywią się energią, tworzącą wraz z powietrzem koloid.

Nie chodzę na polowania. Nie ma tu łańcuchów. Ani pokarmowego, ani spichrzowego. Nikt przed Nikim nie ucie-
ka. Człowiek przed człowiekiem też nie. Nikt Nikogo się nie boi. Czasem tylko głodne myśli wyglądają przerażająco.

W moim Soplicowie czasem toczą się krwawe, pokazowe bitwy pomiędzy pojedynczymi myślami. Obserwuje je 
tylko wiatr i moje przymknięte oczy.

Kiedy życie pędzi do przodu, a ja, popychana wskazówką niewielkiej tarczy zegarowej, nie mam chwili westchnie-
nia, tęsknię.

Tęsknię jak jaskółka lubiąca niskie loty za oznakami dżdżystego strumienia, jak moja woda za mieszkańcami. I 
nie pytam. Nie widzę. Nie myślę.

W moim Soplicowie jest miejsce dla mnie. Mgliste połacie niewiedzy przewiewają tu silne wiatry. Północne.
Dominika Rasińska 

Ja i mój świat, czyli literacki 
Laur dla Dominiki!
Uczennica II LO w Nowogardzie, Dominika Rasińska, zdobyła pierwszą nagrodę w XIII 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Agnieszki Bartol  „Ja i mój świat”.  

23 września 2016 roku, w Regio-
nalnym Centrum Kultury w Pile 
odbyła się finałowa impreza pod-
sumowująca XIII Ogólnopolski 
Konkurs Literacki im. Agniesz-
ki Bartol „Ja i mój świat”. To je-
den z najbardziej uznanych kon-
kursów literackich adresowanych 
do młodych ludzi, którego orga-
nizatorem jest m.in. Fundacja Li-
teracka im. Agnieszki Bartol, Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Pile oraz Towarzystwo 
Miłośników Miasta Piły. 

Tegoroczna edycja cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem, 
napłynęło 4090 utworów wier-
szem i prozą, pióra 612 autorów. 
Oceniało je jury pod przewodnic-
twem pisarki, felietonistki Joan-
ny Fabickiej. Gala rozdania na-
gród połączona z koncertem li-
teracko-muzycznym i warsztata-
mi literackimi okazała się praw-
dziwym świętem słowa i wiel-
kim świętem dla uczennicy II Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie Dominiki Rasińskiej, 
która za zestaw wierszy i prozę, 
-ogromną wrażliwość, umiejęt-
ność samoobserwacji, nazywania 
stanów i uczuć oraz za bliski kon-
takt z własnymi uczuciami, zdoby-
ła I nagrodę! Piękna twórcza pa-

sja została nagrodzona wymiernie 
– nagrody rzeczowe i niewymier-
nie – wzruszające poczucie rado-
ści, kiedy sięga się po laur zwy-
cięstwa.  

-Pierwsza nagroda, którą uda-
ło mi się zdobyć w ogólnopolskim 
konkursie literackim jest dla mnie 
przede wszystkim ogromnym wy-
różnieniem. Nie spodziewałam się, 

że spośród tak wielu prac ktoś wy-
bierze akurat moją. Kiedy słucha-
łam fragmentów poezji i prozy osób, 
które wraz ze mną stanęły na po-
dium, byłam zachwycona. Dobrze 
wiedzieć, że nie jest się samemu 
w literackim postrzeganiu świata, 
że są ludzie podobni i że czują oni 
tak samo jak ja. Choć w niewielkim 
stopniu przestałam czuć się wyrzut-
kiem emocjonalnym i poczułam, że 
gdzieś przynależę- mówi Domini-
ka Rasińska i zdradza, skąd czer-
pie inspirację do pisania: - Wenę 
czerpię z codziennych słów mojej 
mamy, z liścia utopionego w kałuży, 
z kartek zapisanych matematyczny-
mi wzorami, z wczorajszej gazety i 
dzisiejszego uśmiechu przypadko-
wej osoby. Widzę, czuję i piszę. Za-
wsze w takiej kolejności.

Z wielką niecierpliwością czeka-
my na książkę Agnieszka i Pegaz, w 
której zostaną opublikowane na-
grodzone utwory, teksty Agnieszki 
– patronki konkursu i zdjęcia z fi-
nałowej gali. 

Gratulacje dla Dominiki! To 
już kolejne literackie zwycięstwo 
uczennicy. 

Poniżej publikujemy jeden z tek-
stów Dominiki, który został na-
grodzony w Pile. 

Opr. MS
Źródło: I.K.

Dominika Rasińska



Nr 77 (2507)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PiASeK, PiASeK PRzeSieWAny, ŻWiR, 
CzARnOzieM, POSPÓŁKA 

 ŻWiROWniA DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DOWOzeM DO KLienTA

Zapraszamy  

                               na  
Niedziela 9.10.2016   

od godz.  1200 
„U HENIA”  Nowogard, W. Polskiego 59 ( SARNI LAS ) 

SZOZ „PRAXIS” Krzysztof Kosiński 
72 200 Nowogard ul. Dworcowa 2 

tel 91 392 07 87      kom.  604 422 221 

  

TARGi PRACy i eDUKACJi
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  wspólnie z Woje-

wódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 21 października 
2016r w godzinach od 10.00.do 13.00 organizuje Targi Pracy i 
Edukacji w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niepod-
ległości 1 w Goleniowie

W  programie Targów m.in.:
• Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
• Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
• Konsultacje z ekspertem z zakresu prawa pracy i ubez-

pieczeń społecznych,
• Konsultacje z ekspertem z zakresu korzystania ze 

środków PeFROn dla pracodawców i osób bezrobot-
nych,

• Konsultacje z eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w zakresie zatrudnia cudzoziemców oraz pośred-
nictwa  pracy za granicą eUreS,

• Wyższe Uczelnie, Szkoły Ponadgimnazjalne z Powiatu 
Goleniowskiego z ofertą edukacyjną,

• instytucje szkolące z ofertą szkoleniową.

Celem Targów Pracy jest pomoc osobom bezrobotnym  i poszu-
kującym pracy w tym osobom niepełnosprawnym w znalezieniu  
zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to również okazja zapoznania 
pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego. Targi Pracy mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwie-
dzających jak  i udział wystawców jest bezpłatny.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby zatrudnieniowe w trakcie trwa-
nia targów pracy Firmy:
•	 TTS sp. z o.o.  z Goleniowskiego Parku Przemysłowego pla-

nuje wzrost zatrudnienia o 80 osób w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy na stanowiska: laminarz i monter, oraz

•	 Sia Abrasives Polska zp.z o.o. Grupy Bosch z Goleniowskiego 
Parku Przemysłowego planuje w związku z rozbudową za-
kładu wzrost zatrudnienia o kilkaset osób na stanowiska pra-
cownika produkcji, służb technicznych, pracownika biuro-
wego średniego i wyższego szczebla będą przeprowadzały 
wstępna rekrutacje pracowników spośród wszystkich osób 
biorących udział  w  Targach.

Patronat nad Targami: Tomasz Kulinicz – Starosta Goleniowski
Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz – Marszałek Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego
Serdecznie zapraszamy

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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Mirosław berezowski  uzasadnia - część druga

„Dlaczego to powinno zniknąć”
Kilka tygodni temu p. Mirosław Berezowski złożył do Rady Miejskiej wnioski dotyczące zmian nazw niektórych nowogardzkich miejsc publicznych, po-
wołując się na wymogi wynikające z przyjętej przez Sejm RP ustawy w tej sprawie. Przypomnijmy, że pan Mirosław Berezowski, z zawodu weterynarz, to 
znany nowogardzki społecznik, miłośnik historii, pomysłodawca i realizator skutecznej akcji nadania pomnikowi na ulicy 3 Maja nazwy Pomnika Nie-
podległości.  Niżej  publikujemy  część drugą  uzasadnienia, jakie przygotował Pan Mirosław Berezowski w związku ze złożonym do Rady Miejskiej wnio-
skiem.    

  W poprzednim artykule „Dla-
czego to powinno zniknąć” uza-
sadniającym konieczność prze-
prowadzenia ostatecznej deko-
munizacji w Nowogardzie zostały 
postawione istotne tezy, które po-
winny zostać poparte dowodami.

 Tezy były następujące:
Założenie nowej partii komuni-

stycznej w 1990 r SdRP-SLD zo-
stało sfinansowane przez Komitet 
Centralny Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego.

Komuniści sowieccy wraz z pol-
skimi w latach 70-tych planowali 
atak nuklearny na Zachód.

Nowogardzka postkomuni-
styczna formacja polityczna bro-
ni zaciekle pozostałości po PRL-u 
obecnych jeszcze w Nowogardzie.

Ad. 1  Dokumenty ze śledztwa 
na temat tzw. moskiewskiej po-
życzki zostały upublicznione w 
2006 r i są dostępne w interne-
cie. Wynika z nich jednoznacznie, 
że pieniądze na zorganizowanie 
ostatniego zjazdu PZPR, na wy-
płatę odpraw dla zredukowanych 
pracowników aparatu PZPR i na 
założenie nowej partii komuni-
stycznej zostały pożyczone od so-
wieckich komunistów po rozmo-
wach w listopadzie 1989 r w Mo-
skwie, przeprowadzonych między 
I sekretarzem KC KPZR M. Gor-
baczowem a M. Rakowskim, I se-
kretarzem KC PZPR. Pieniądze 
przywieźli w poczcie dyploma-
tycznej oficerowie KGB i dostar-
czyli do byłej willi Gierka „Kla-
rysów” pod Warszawą. Po zwrot 
części pieniędzy do Polski przyje-
chał G. Janajew*  w październiku 
1990 r. Uroczystą kolacją w wil-
li na ul Klonowej nr 8 podjęło Go 
już kierownictwo SdRP. Następ-
nego dnia L. Miler oddał mniej 
więcej trzecią część tzw. pożyczki 
tym samym oficerom KGB, którzy 

je wcześniej przywieźli do War-
szawy. Reszta pieniędzy miała być 
zainwestowana w działalność ko-
mercyjną i spłacona po osiągnię-
ciu zysków. Śledczym nie udało 
się ustalić, czy dokonano zwrotu 
reszty pożyczki. Fakty te komplet-
nie dyskredytują obecny lewicowy 
byt polityczny.

Ad. 2  Ludowe Wojsko Polskie 
miało bardzo rozbudowane ofen-
sywne formacje pancerne, rakie-
towe i desantowe, co jest sprzecz-
ne z pokojowym i obronnym cha-
rakterem armii. Z zachowanych 
planów strategicznych na mapach 
sztabowych zatwierdzonych przez 
Ministra Obrony Narodowej W. 

Jaruzelskiego w dniu 25 lutego 
1970 r wynika, że również Nowo-
gard  był przewidziany jako punkt 
przeładunkowo-koncentracyj-
ny dla 6 Dywizji Powietrzno-De-
santowej przed atakiem na Półwy-
sep Jutlandzki. Więc zapewne na-
sze miasto także mogło stać się ce-
lem dla odwetowego ataku. Oczy-
wiście nie znamy odpowiedzi na 
pytanie czy W. Jaruzelski wyko-
nałby rozkaz z Moskwy o udziale 
LWP w agresji na Europę Zachod-
nią, ale trzeba pamiętać, że wcze-
śniejsze rozkazy wykonywał bez 
najmniejszych skrupułów. Za wy-
słanie naszych żołnierzy z „brat-
nią pomocą” do Czechosłowacji 
dostał pierwszy raz Order Leni-
na w 1968 r, a za zdławienie pol-
skiej solidarnościowej kontrre-
wolucji socjalistycznej 13 grudnia 

1981r dostał to najwyższe sowiec-
kie odznaczenie, czyli Platynowo-
-Złoty Order Lenina, dostępując 
tego podwójnego zaszczytu, jako 
jedyny na świecie obywatel z poza 
Kraju Rad. Oczywiście po drodze 
było jeszcze krwawe stłumienie 
protestów robotniczych na wy-
brzeżu w grudniu 1970r, za które 
otrzymał w Moskwie srebrny Or-
der Rewolucji Październikowej. 
Na naradzie kierownictwa MON 
w 1979r, czyli Głównego Zarzą-
du Politycznego tak mówił: - Bę-
dzie to walka o przyszłość świata. 
Jeśli do tego dodać, że w ewentu-
alnej wojnie zostanie zastosowana 
nieuchronnie broń masowego raże-

nia, to jeszcze raz z całą ostrością 
staje przed nami problem najwyż-
szego ideowo-moralnego uzbro-
jenia człowieka. O to uzbrojenie 
wśród kadry zadbał już wcześniej, 
bo stopień upartyjnienia na wyż-
szych stanowiskach dowódczych 
sięgał 100%. Oczywiście z przy-
gotowaniem merytorycznym w/w 
dowódców było odwrotnie, ale 
przecież liczyła się przede wszyst-
kim wierność ideałom socjalizmu 
i sojuszowi ze Związkiem Ra-
dzieckim. Machina przygotowań 
do wojny nuklearnej działała jesz-
cze w 1987 i 88 roku, i ja również 
uczestniczyłem w takich szkole-
niach dla służb weterynaryjnych 
i zootechnicznych, które odbywa-
ły się w ośrodku szkoleniowym 
Doradztwa Rolniczego w Barzko-
wicach. Były to dwudniowe obo-

wiązkowe szkolenia z egzaminem 
końcowym na temat zabezpiecze-
nia przeciwko skażeniom po uży-
ciu broni masowego rażenia.      

 Ad.3 Natomiast dowodem na 
tkwienie z uporem przy komu-
nistycznych wartościach nowo-
gardzkiej lewicy jest (między in-
nymi) otaczanie wielkim uzna-
niem Pomnika Braterstwa Broni 
na Placu Wolności, poprzez nie-
dawne odremontowanie go za ok. 
70 tys (zamiast np. na szpital) i or-
ganizowanie pod nim wszystkich 
uroczystości (oprócz 3 Maja). No-
wogardzcy towarzysze przecież 
doskonale wiedzą, że pomnik ten 
został odsłonięty w 55-tą rocznicę 

Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej i 50-tą rocznicę 
powstania Związku Socjalistycz-
nych Republik Sowieckich 7 Li-
stopada 1972 r, bo to właśnie 7-go 
listopada w PRL-u przypadało to 
komunistyczne święto a odsłonię-
cia dokonał tow. Owczarow, kon-
sul Związku Sowieckiego.  Do-
skonale również wiedzą, że prze-
kaz tego pomnika o wiecznym ko-
munistycznym sojuszu powodo-
wał, że nie odsłonięto go choć-
by w rocznicę „zdobycia Nougar-
du” 5 Marca, zakończenia wojny 9 
Maja, czy 1 Września.    

 Nowogardzka władza lewico-
wa ma natomiast problem z uzna-
niem Pomnika Niepodległości na 
ul 3 Maja, a przecież wybudowa-
ny w 1945 r, to jednak nie zawie-
ra żadnych odniesień do sojuszu 

z Sowietami (bo go po prostu w 
owym czasie nie było), a ponad-
to został odsłonięty 11 Listopada 
1945 r i poświęcony przez pierw-
szego rzymsko-katolickiego pro-
boszcza w Nowogardzie ks. Bog-
dana Szczepanowskiego, i jako je-
dyny pomnik w Nowogardzie od-
daje hołd poległym  Żołnierzom 
w czasie II Wojny na Pomorzu Za-
chodnim. Także może tylko zdu-
miewać stanowisko Burmistrza, 
który w ub. roku zabronił przej-
ścia Marszu Niepodległości przez 
ulicę 3 Maja, nakazując jedno-
cześnie odbycie jak wcześniej, co 
roku, w rzekomej jedności poli-
tycznej (jedna partia-jeden naród) 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści 11 Listopada  pod pomnikiem 
Braterstwa Broni na Placu Wolno-
ści, to w końcu tylko 4 dni po 7 li-
stopada. Także, górę wzięła wier-
ność wiecznej przyjaźni i sojuszo-
wi polskich towarzyszy z towarzy-
szami ze ZSRR, która zawsze jest 
niezawodna, jak zapewniał tow. 
Łazarz w 1972 r. Przypomnieć na-
leży również, że cały klub SLD był 
przeciwny przywróceniu do ży-
cia publicznego pomnika przy ul 
3 Maja, poprzez nadanie mu na-
zwy Pomnik Niepodległości.

Te elementy, które zawierają od-
niesienia do komunizmu, jak na-
zwy ulic i pomniki za chwilę znik-
ną z przestrzeni publicznej i nie 
dlatego, że tak życzy sobie Bere-
zowski ale dlatego, że obecna wła-
dza państwowa jest w tym zdeter-
minowana i wprowadza stosow-
ne uregulowania prawne i na nic 
zda się zaklinanie rzeczywistości 
przez lewicę.                     

Mirosław Berezowski
  
 * G. Janajew – autor nieudane-

go puczu w sierpniu 1991 r mają-
cy przywrócić władze twardogło-
wym komunistom

Z ostatniej chwili 
(od redakcji)
Redakcja DN została poinfor-

mowana, że nowogardzkie stowa-
rzyszenie  Forum Rozwoju Zie-
mi Nowogardzkiej, skupiające lo-
kalnych przedsiębiorców, podjęło  
stanowisko wspierające inicjaty-
wę pana Mirosława Berezowskie-
go,  dotyczącą konieczności roz-
biórki pomnika na Placu Wolno-
ści. Treść stanowiska przedstawi-
my w kolejnych numerach DN

Nazwa nowogardzkiej ulicy Dąbrowszczaków figuruje na sporządzonej przez krajowy IPN liście nazw ulic, które powinny być 
zmienione w związku z wymogami, obowiązującej już,ustawy o zwalczaniu pozostałości komunizmu. 
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 1

Byłem NEET i wtedy spotkałem swoją szansę
Mówi Jurek - (Jurek to jeden 

z tych młodych ludzi, którzy w 
pewnym momencie napotkali 
poważne trudności na drodze za-
wodowego rozwoju). 

Trzy lata liceum minęło jak z 
bicza strzelił. Po maturze zaczą-
łem szukać pracy, ale nikt mnie 
nie chciał przyjąć. Nigdy wcze-
śniej nie pracowałem, nie odby-
wałem stażu i zauważyłem, że to 
ma znaczenie dla pracodawców. 
Po wielu nieudanych próbach 
dałem sobie spokój - w końcu 
miałem rodziców i głód mi nie 
groził. Zresztą kilku kumpli było 
w podobnym położeniu. Nie 
miałem więc zamiaru zmieniać, 
tej wygodnej ostatecznie dla sie-
bie sytuacji. Ale po kilku miesią-
cach mama „postawiła szlaban” i 
powiedziała: „musisz coś z sobą 
zrobić, nie będę Cię utrzymy-
wać”. Chcąc nie chcąc wybrałem 
się do urzędu pracy – tam dowie-
działem się, że jestem „nitem” 
(NEET), no i wtedy się zaczęło…

Co to jest NEET
Do kategorii NEET należy 

osoba młoda w wieku 15-29 
lat, która - z różnych przyczyn 
- jednocześnie nie uczy się, nie 
przygotowuje do zawodu (nie 
uczestniczy w stażu, praktykach 
zawodowych itp.), nie pracuje. 
Jeśli chodzi o skalę zjawiska, 
zarówno w Europie jak i w Pol-
sce do NEET można zaliczyć 
do 15% młodych obywatelek i 
obywateli. Na świecie jest jesz-
cze gorzej - średnio odsetek tej 
kategorii młodzieży przekracza 
globalnie 20 proc. 1

NEET-wyzwanie dla służb 
publicznych

 Do kategorii tej zaliczani są 
ludzie młodzi(15-29), ponieważ 
młodzi to przyszłość każdego 
społeczeństwa nie można nie 
uwzględniać ich sytuacji w po-
lityce społecznej i pomocowej 
państwa. Jeśli osoby zbyt długo 
pozostają w sytuacji kwalifi-
kującej je do NEET to może to 
skutkować m.in. izolacją spo-
łeczną, podejmowaniem pracy 
przypadkowej np. „na czarno” 
z zaniżonym wynagrodzeniem 
i brakiem innych świadczeń, za-
chowaniami niezgodnymi z pra-
wem oraz problemami zdrowot-
nymi zarówno psychicznymi, 
jak i fizycznymi np. depresja, 
niechęć do życia, poczucie nie 
bycia potrzebnym i innymi.

Pozostawanie poza typowymi 

1  Blanka Serafin-Juszczak, NEET –
Nowa kategoria młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, Łódź 2014

dla zorganizowanych społecz-
ności aktywnościami sprzyja 
nadużywaniu substancji psy-
choaktywnych i pozostałym 
uzależnieniom, frustracji i 
agresji, apatii i obojętności co 
ostatecznie wpływa źle na re-
lacje osobowe z innymi ludź-
mi również tymi najbliższymi. 
Tak więc grupa NEET stanowi 
szczególne wyzwanie dla służb 
publicznych zajmujących się 
rynkiem pracy. Służby te od kil-
ku lat podejmują to wyzwanie 
odnotowując wiele sukcesów 
w wyprowadzaniu młodych z 
niebezpiecznego dla nich stanu 
czyli pozostawania bez pracy i 
bez nauki. Taka skuteczność nie 
byłaby możliwa bez realizacji 
programów finansowanych z 
Funduszy Europejskich. 

Dlaczego programy dla 
NEET to priorytet

W Urzędach Pracy wiedzą, że 
programy dla NEET są priory-
tetowe - zajmuję się właśnie tą 
kategorią osób - mówi p. Renata 
Breyer z Urzędu Pracy w No-
wogardzie - to dla nich mamy 
najwięcej i to zróżnicowanych 
programów, do nich też trafiają 
największe środki na aktywne 
formy wsparcia. W związku z 
dużą różnorodnością katego-
rii NEET, przy opracowywaniu 
działań pomocowych uwzględ-
nia się charakterystykę grup 
i dobiera odpowiednie formy 

pomocy właściwe zarówno dla 
bezrobotnych krótko jak i dłu-
goterminowo, którzy są niezdol-
ni z różnych przyczyn do pod-
jęcia aktywności w sferze pracy 
lub nauki w tym dla chorują-
cych, z niepełnosprawnościami 
bądź opiekujących się członka-
mi rodziny. Młodzi ludzie ak-
tywnie poszukujący pracy lub 
szkoleń, nie jakichkolwiek, lecz 
odpowiadających ich pozycji, 
umiejętnościom, aspiracjom 
zawodowym to kolejna grupa 
wyodrębniona w ramach NEET. 
Ostatnia to tzw. dobrowolni 
NEET-si kwalifikuje tu się osoby 
zaangażowane w inne aktywno-
ści (sztukę, muzykę, podróże, 
samodoskonalenie się)2.

W przypadku osób zakwa-
lifikowanych do grupy NEET 

– mówi Zbigniew Florkowski 
kierownik działu jednego z 
Urzędów Pracy na naszym te-
renie – jesteśmy zobowiązani w 
ciągu 4 miesięcy od daty rejestra-
cji takiej osoby zaproponować 
jej jakąś formę aktywizacji: czy 
to szkolenie, kursy, bądź inną 
formę przyuczenia, czy to staż, 
czy pracę w ramach prac inter-
wencyjnych bądź publicznych, 
czy też ostatecznie ofertę pracy 
z rynku. Przy składaniu tej pro-
pozycji równie ważne jak nasze 
możliwości jest też uwzględnienie 
z jakiego rodzaju osobą mamy 

2 Tamże

do czynienia bierną, aktywną 
czy dobrowolnie wybierającą ten 
status Pomoc im realizujemy ze 
środków, które w istotnej części 
pochodzą z Funduszy Europej-
skich - kończy urzędnik.

Pierwsze więc co powinien 
zrobić młody człowiek poszuku-
jący pracy to udać się do swoje-
go Powiatowego Urzędu Pracy!

Rejestrując się jako osoba bez-
robotna uzyskasz wsparcie ze 
strony profesjonalistów, a także 
ubezpieczenie zdrowotne, gdyż 
jest ono świadczone dla osób za-
rejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Mówi Jurek (o swojej wizycie 
w Urzędzie Pracy)

Najpierw mnie o wszystko 
dokładnie wypytywano, trochę 
dziwnie się czułem, jak na prze-
słuchaniu. Całe szczęście Pani, 
która zajmowała się mną była 
bardzo miła. Już później zrozu-
miałem, dlaczego chciano tak 
dużo wiedzieć o mnie. Po dwóch 
tygodniach dostałem telefon, aby 
zgłosić się ponownie do urzędu. 
Powiedziano mi, że ze środków 
programu europejskiego reali-
zują szkolenie dla operatorów 
wtryskarek do tworzywa sztucz-
nego. Czy jest Pan zainteresowa-
ny udziałem w tym szkoleniu?- 
pytali. Cóż miałem w tej sytuacji 
odpowiedzieć – zgodziłem się 
choć wyobraźnia podsuwała mi 
raczej niezbyt miłe obrazki - go-
rąca masa sztuczna i jej mdlący 
zapach…

Urzędy Pracy realizują pro-
gramy aktywizacji NEET z 
Funduszy Europejskich 

Powiatowe Urzędy Pracy re-
alizują różne programy akty-
wizacyjne NEET z wykorzysta-
niem Funduszy Europejskich. 
Podstawowy to projekt pn. „Ak-
tywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy”. W projek-
tach mogą uczestniczyć osoby 
młode w wieku 18-29 lat pozo-
stające bez pracy, zarejestrowa-
ne w PUP jako bezrobotne, któ-
re nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu czyli tzw. młodzież 
NEET. W projekcie finansowane 
są m.in. szkolenia, staże, bony 
szkoleniowe, prace interwencyj-
ne, jednorazowe środki na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej, doradztwo zawodowe. Aby 
zobrazować wielkość środków 
przeznaczanych na cel tego pro-
gramu z Funduszy Europejskich 
podajemy dla przykładu dane 
tylko z naszego Powiatowego 
Urzędu Pracy: W 2015 roku zre-

alizowaliśmy projekty na kwotę 
3 mln zł - mówi Robert Sitarski 
doradca w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Goleniowie - z tego, 
wkład Funduszy to 2 756 800,00 
zł. Co w szczegółach oznaczają 
poszczególne wymienione for-
my wsparcia?

 - szkolenia i dofinasowanie 
studiów podyplomowych i inne

- Szkolenia dla osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy.

W ramach tych działań orga-
nizowane są kursy obejmujące-
go przeciętnie około 25 godzin 
zegarowych w tygodniu każdy. 
Osoba uczestnicząca w szkole-
niu otrzymuje co miesiąc sty-
pendium równe 120% zasiłku 
dla bezrobotnych, jeżeli mie-
sięczny wymiar godzin szko-
lenia wynosi co najmniej 150 
godzin; w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin 
szkolenia wysokość stypendium 
ustala się proporcjonalnie, z 
tym że stypendium nie może 
być niższe niż 20% zasiłku. Po 
ukończeniu szkolenia uczestni-
cząca w nim osoba otrzymuje 
zaświadczenie dokumentujące 
odbycie kursu, którym może się 
posługiwać na rynku pracy.

- Trójstronne umowy szkole-
niowe to umowy zawierane na 
wniosek pracodawcy przez sta-
rostę z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową. Co ważne: w ta-
kich umowach pracodawcy de-
klarują zatrudnienie osoby bez-
robotnej po odbytym szkoleniu.

- Dofinansowanie studiów 
podyplomowych. Urząd pra-
cy może sfinansować do 100% 
kosztów studiów podyplomo-
wych, nie więcej jednak niż 
300% przeciętnego wynagro-
dzenia. Za okres uczestnictwa 
w zajęciach przewidzianych 
programem studiów  osoba bez-
robotna otrzyma stypendium w 
wysokości 20% zasiłku dla bez-
robotnych. To doskonała for-
ma wsparcia dla osób aktywnie 
walczących o swoją pozycję na 
rynku pracy. 

- Finansowanie kosztów eg-
zaminów i licencji to pokrycie 
przez powiatowy urząd pracy 
(starostę) z Funduszu Pracy 
kosztów egzaminów umożli-
wiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, okre-
ślonych uprawnień zawodo-
wych lub tytułów zawodowych 
oraz koszty uzyskania licencji 
niezbędnych do wykonywania 
danego zawodu. Sfinansowanie 
kosztów egzaminów lub uzyska-

W PUP już od wejścia dobra informacja

nia licencji z Funduszu Pracy 
nie może przekroczyć wysoko-
ści przeciętnego wynagrodze-
nia.

- Pożyczka szkoleniowa jest 
to nieoprocentowana pożycz-
ka udzielona z Funduszu Pra-
cy na sfinansowanie kosztów 
szkolenia dającego szanse na 
podjęcie lub utrzymanie zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej. 
Kwota udzielanej pożyczki nie 
może przekroczyć 4-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu pod-
pisania umowy. Pożyczka taka 
jest skierowana szczególnie  do 
osób, które mają już pomysł co 
zamierzają robić aby wydobyć 
się z sytuacji osoby bezrobotnej 
czy poszukującej pracy.   

- staż lub bon stażowy
- staż to wykonywanie pracy  

u pracodawcy, do którego sta-
żysta otrzymał skierowanie bez 
nawiązywania formalnego  sto-
sunku pracy. Staż jest dla wielu  
okazją do podjęcia pierwszej 
w życiu pracy wykonywanej w 
bezpośrednio w firmie czy in-
stytucji. Korzystanie ze stażu 
pozwala więc posiąść umiejęt-
ności  zawodowe, stwarzając 
tym samym większe szanse na 
uzyskanie zatrudnienia. Osoba 
bezrobotna, który nie ukończyła 
30 roku życia może zostać skie-
rowana do odbycia stażu przez 
okres do 12 miesięcy. Moją 
pierwszą pracę poprzedził staż u 
tego samego pracodawcy - mówi 
Marzena obecnie dziennikar-
ka lokalnej gazety - w trakcie 
6-ciu miesięcy na tyle poznałam 
swoją pracę, że nie chciałam jej 
zmieniać. Pracodawca też był 
zadowolony, ponieważ przyjmu-
jąc mnie, już na umowę o prace, 
miał w pełni sprawnego pracow-
nika. 

- Bon stażowy  daje wszystkie 
takie korzyści takie jak staż, a 
ponadto wiąże się z nim gwa-
rancja otrzymania, u tego same-
go pracodawcy, zatrudnienia po 
odbyciu stażu. Jeśli staż wynosił 
6 miesięcy to gwarancja ta do-
tyczy kolejnych 6-ciu miesięcy. 
Przyznanie bonu stażowego 
następuje na podstawie indy-
widualnego planu działania. 
Termin ważności bonu stażo-
wego określa starosta. W ra-
mach bonu stażowego starosta 
finansuje także: koszty przejaz-
du  do i z miejsca odbywania 

stażu – w formie ryczałtu, do 
wysokości 600 zł, wypłacanego 
osobie bezrobotnej w miesięcz-
nych transzach w wysokości do 
100 zł, łącznie ze stypendium, 
koszty niezbędnych  badań le-
karskich  lub psychologicznych. 
Osoba uczestnicząca w stażu 
może też korzystać ze stypen-
dium stażowego.

Dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej – jest 
to forma wsparcia udzielana 
osobom bezrobotnym, absol-
wentom integracji społecznej 
oraz absolwentom klubów in-
tegracji społecznej, pragnącym 
rozpocząć własną działalność 
gospodarczą. To kolejna szansa 
dotycząca szczególnie aktyw-
nych i mających osobiste ambit-
ne plany w zakresie przyszłości 
zawodowej.

Jurek (o swojej pierwszej pracy)
Pracuję w wytwórni PET już 

6 miesięcy. Pracę dostałem za-
raz po szkoleniu. Okazało się że 
wszystko było koordynowane, w 
PUP- ie wiedzieli że jest zapo-
trzebowanie na kwalifikacje, któ-
re nabyłem w takcie szkolenia. 
Wyobraźnia nie musi mnie już 
straszyć. Trafiłem do nowocze-
snego zakładu, prawie wcale tu 
nie czuć żadnych zapachów - i 
mają najlepsze technologie i do-
skonałą klimatyzację. Zarabiam 
swoje pieniądze, mam zorgani-
zowany dzień,  mama jest za-
dowolona, bo dokładam się do 
domowego budżetu. Ale to już 
niedługo – planujemy z dziew-
czyną (poznałem ją w pracy) 
ślub i potem wyprowadzkę na 
swoje - na razie wynajęte. Nie-
kiedy opowiadam dziewczynie 
o sobie i żartuję – byłem NEET-
-em, zostałem PET-em.

NEET to tylko etap 
Życie Jurka uległo radykalnej 

zmianie, gdy dał sobie szansę i 
skorzystał z możliwości, jakie 
stwarzają programy realizowane 
z Funduszy Europejskich przez 
Urzędy Pracy (bądź inne pod-
mioty, którym zlecono wyspe-
cyfikowane programy), a kiero-
wane do młodych ludzi, którzy 
tak jak Jurek nie uczyli się, nie 
pracowali i ogólnie nie mieli ra-
cjonalnego pomysłu na siebie i 
swoje życie. Co powinien więc 
zrobić każdy znajdujący się wyj-
ściowo w pierwotnej sytuacji 
Jurka.

Pomyśl czy nadal chcesz tak 

trwać, bez celów, bez pracy, bez 
własnych pieniędzy, bez per-
spektyw na ciekawe życie? A 
któż by chciał?

Pomyśl co szczególnie Cię 
interesuje, co chcesz robić, ale 
także co możesz robić - nie bądź 
zbyt wybredny. Naprawdę wie-
le rzeczy, wiele prac, w istocie 
sprawia nam satysfakcję często 
o tym nawet nie wiemy.

 Odwiedź Powiatowy Urząd 
Pracy. W Twoim powiecie jest 
także taki Urząd. Niekiedy ist-
nieją też jego filie w innych 
większych miejscowościach po-
wiatu.

Zarejestruj się jako osoba 
bezrobotna bądź poszukująca 
pracy.

Spytaj się jakie aktualnie moż-
liwości wsparcia oferuje Urząd 
dla osób w Twojej sytuacji, a na 
co możesz liczyć w najbliższej 
przyszłości. Możesz też zasię-
gnąć informacji w najbliższym 
punkcie sieci PIFE (Punkt In-
formacyjny Funduszy Europej-
skich3 – adresy na końcu).

Dokonaj wyboru z czego 
chcesz skorzystać czy z:

- z pośrednictwa pracy :z usłu-
gi pośrednictwa pracy może 
skorzystać każda osoba. Sku-
teczne poszukiwanie pracy zale-
ży przede wszystkim od sytuacji 

3 Punkt Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich jeden z kilkudziesięciu 
elementów tworzących rządową sieć 
udzielający powszechnie dostępnych 
bezpłatnych informacyjnej dotyczącej 
Funduszy Europejskich 

na rynku pracy w Twojej miej-
scowości, Twoich umiejętności 
oraz tego, gdzie i w jaki sposób 
będziesz pracy szukać

- z różnych form pomocy, 
które zaprezentowaliśmy i już 
wcześniej w tym artykule. 

Warto tutaj dodać, że funkcjo-
nują też specjalistyczne insty-
tucje czy firmy, które realizują 
szczegółowe programy finanso-
wane z Funduszy Europejskich, 
a nadzorowane przez Urzędy 
Pracy. Szczególne znaczenie dla 
kategorii NEET mają działanie 
podejmowane przez Ochotni-
cze Hufce Pracy (OHP). W ra-
mach działań OHP prowadzone 
są m.in. Centra Edukacji i Pracy 
Młodzieży. CEiPM proponu-

ją m.in. system pośrednictwa 
pracy „zastępczej” - zajmują się 
pozyskiwaniem czasowego za-
trudnienia dla młodych ludzi, 
aby w ten sposób umożliwić 
zdobycie praktyki zawodowej i 
nawiązanie kontaktów z praco-
dawcami. 

OHP realizują też w ramach 
PO WER4 specyficzne projekty 
skierowane do osób młodych:

„Pomysł na siebie” – w projek-
tach mogą wziąć udział osoby w 
wieku 15-17 lat pozostające bez 
zatrudnienia nieuczące się i nie-
szkolące z terenu całego kraju. 
W ramach projektów „Pomysł 
na siebie” realizowane są for-
4 Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 
to następca Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

my wsparcia takie, jak: wsparcie 
opiekuńczo-wychowawcze, za-
jęcia z doradcą zawodowym, za-
jęcia z psychologiem, warsztaty 
wyrównawcze z przedmiotów 
szkolnych, kursy językowe, pod-
stawowe kursy komputerowe, 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
„Równi na rynku pracy” - w 
projektach mogą wsiąść udział 
osoby w wieku 18-24 lata. Pro-
gram jest skierowany do  nie 
uczących się i nie pracujących. 
W ramach wsparcia doradcze-
go uczestnicy projektu biorą  
udział w zajęciach z doradcami 
zawodowymi oraz psychologa-
mi. Uczestnicy nabywają umie-
jętności dokonywania zgodnych 
z osobistymi predyspozycjami, 
wyborów konkretnych szko-
leń  czy kursów. Projekt przy-
gotowuje jego uczestników do 
aktywnego funkcjonowania na 
rynku pracy.

Oto dane adresowe najbliższe-
go CEiPM prowadzonego przez 
OHP. 

 Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży 

w Szczecinie
ul. Dworcowa 19, 
70 - 206 Szczecin
tel. 91 812 79 81

fax. 91 812 79 81, wew. 136
e-mail: ceipm.szczecin@ohp.pl

www.zachodnio-
pomorska.ohp.pl/

Podajemy także dane adresowe 
Twojego PUP i PIFE:

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

ul. Zakładowa 3, 
72-100 Goleniów

tel./fax 91 418-34-95
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b

70-536 Szczecin
Godziny pracy:  
pon. 7.30-17.30, 

wt.-pt. 7.30-15.30. 
Telefony do konsultantów  

tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 
91 432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.
gov.pl

 Pamiętaj, nie jesteś sam
Powodzenia !

Pani Renata Breyer zajmuje się NEET
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Byłem NEET i wtedy spotkałem swoją szansę
Mówi Jurek - (Jurek to jeden 

z tych młodych ludzi, którzy w 
pewnym momencie napotkali 
poważne trudności na drodze za-
wodowego rozwoju). 

Trzy lata liceum minęło jak z 
bicza strzelił. Po maturze zaczą-
łem szukać pracy, ale nikt mnie 
nie chciał przyjąć. Nigdy wcze-
śniej nie pracowałem, nie odby-
wałem stażu i zauważyłem, że to 
ma znaczenie dla pracodawców. 
Po wielu nieudanych próbach 
dałem sobie spokój - w końcu 
miałem rodziców i głód mi nie 
groził. Zresztą kilku kumpli było 
w podobnym położeniu. Nie 
miałem więc zamiaru zmieniać, 
tej wygodnej ostatecznie dla sie-
bie sytuacji. Ale po kilku miesią-
cach mama „postawiła szlaban” i 
powiedziała: „musisz coś z sobą 
zrobić, nie będę Cię utrzymy-
wać”. Chcąc nie chcąc wybrałem 
się do urzędu pracy – tam dowie-
działem się, że jestem „nitem” 
(NEET), no i wtedy się zaczęło…

Co to jest NEET
Do kategorii NEET należy 

osoba młoda w wieku 15-29 
lat, która - z różnych przyczyn 
- jednocześnie nie uczy się, nie 
przygotowuje do zawodu (nie 
uczestniczy w stażu, praktykach 
zawodowych itp.), nie pracuje. 
Jeśli chodzi o skalę zjawiska, 
zarówno w Europie jak i w Pol-
sce do NEET można zaliczyć 
do 15% młodych obywatelek i 
obywateli. Na świecie jest jesz-
cze gorzej - średnio odsetek tej 
kategorii młodzieży przekracza 
globalnie 20 proc. 1

NEET-wyzwanie dla służb 
publicznych

 Do kategorii tej zaliczani są 
ludzie młodzi(15-29), ponieważ 
młodzi to przyszłość każdego 
społeczeństwa nie można nie 
uwzględniać ich sytuacji w po-
lityce społecznej i pomocowej 
państwa. Jeśli osoby zbyt długo 
pozostają w sytuacji kwalifi-
kującej je do NEET to może to 
skutkować m.in. izolacją spo-
łeczną, podejmowaniem pracy 
przypadkowej np. „na czarno” 
z zaniżonym wynagrodzeniem 
i brakiem innych świadczeń, za-
chowaniami niezgodnymi z pra-
wem oraz problemami zdrowot-
nymi zarówno psychicznymi, 
jak i fizycznymi np. depresja, 
niechęć do życia, poczucie nie 
bycia potrzebnym i innymi.

Pozostawanie poza typowymi 

1  Blanka Serafin-Juszczak, NEET –
Nowa kategoria młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, Łódź 2014

dla zorganizowanych społecz-
ności aktywnościami sprzyja 
nadużywaniu substancji psy-
choaktywnych i pozostałym 
uzależnieniom, frustracji i 
agresji, apatii i obojętności co 
ostatecznie wpływa źle na re-
lacje osobowe z innymi ludź-
mi również tymi najbliższymi. 
Tak więc grupa NEET stanowi 
szczególne wyzwanie dla służb 
publicznych zajmujących się 
rynkiem pracy. Służby te od kil-
ku lat podejmują to wyzwanie 
odnotowując wiele sukcesów 
w wyprowadzaniu młodych z 
niebezpiecznego dla nich stanu 
czyli pozostawania bez pracy i 
bez nauki. Taka skuteczność nie 
byłaby możliwa bez realizacji 
programów finansowanych z 
Funduszy Europejskich. 

Dlaczego programy dla 
NEET to priorytet

W Urzędach Pracy wiedzą, że 
programy dla NEET są priory-
tetowe - zajmuję się właśnie tą 
kategorią osób - mówi p. Renata 
Breyer z Urzędu Pracy w No-
wogardzie - to dla nich mamy 
najwięcej i to zróżnicowanych 
programów, do nich też trafiają 
największe środki na aktywne 
formy wsparcia. W związku z 
dużą różnorodnością katego-
rii NEET, przy opracowywaniu 
działań pomocowych uwzględ-
nia się charakterystykę grup 
i dobiera odpowiednie formy 

pomocy właściwe zarówno dla 
bezrobotnych krótko jak i dłu-
goterminowo, którzy są niezdol-
ni z różnych przyczyn do pod-
jęcia aktywności w sferze pracy 
lub nauki w tym dla chorują-
cych, z niepełnosprawnościami 
bądź opiekujących się członka-
mi rodziny. Młodzi ludzie ak-
tywnie poszukujący pracy lub 
szkoleń, nie jakichkolwiek, lecz 
odpowiadających ich pozycji, 
umiejętnościom, aspiracjom 
zawodowym to kolejna grupa 
wyodrębniona w ramach NEET. 
Ostatnia to tzw. dobrowolni 
NEET-si kwalifikuje tu się osoby 
zaangażowane w inne aktywno-
ści (sztukę, muzykę, podróże, 
samodoskonalenie się)2.

W przypadku osób zakwa-
lifikowanych do grupy NEET 

– mówi Zbigniew Florkowski 
kierownik działu jednego z 
Urzędów Pracy na naszym te-
renie – jesteśmy zobowiązani w 
ciągu 4 miesięcy od daty rejestra-
cji takiej osoby zaproponować 
jej jakąś formę aktywizacji: czy 
to szkolenie, kursy, bądź inną 
formę przyuczenia, czy to staż, 
czy pracę w ramach prac inter-
wencyjnych bądź publicznych, 
czy też ostatecznie ofertę pracy 
z rynku. Przy składaniu tej pro-
pozycji równie ważne jak nasze 
możliwości jest też uwzględnienie 
z jakiego rodzaju osobą mamy 

2 Tamże

do czynienia bierną, aktywną 
czy dobrowolnie wybierającą ten 
status Pomoc im realizujemy ze 
środków, które w istotnej części 
pochodzą z Funduszy Europej-
skich - kończy urzędnik.

Pierwsze więc co powinien 
zrobić młody człowiek poszuku-
jący pracy to udać się do swoje-
go Powiatowego Urzędu Pracy!

Rejestrując się jako osoba bez-
robotna uzyskasz wsparcie ze 
strony profesjonalistów, a także 
ubezpieczenie zdrowotne, gdyż 
jest ono świadczone dla osób za-
rejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Mówi Jurek (o swojej wizycie 
w Urzędzie Pracy)

Najpierw mnie o wszystko 
dokładnie wypytywano, trochę 
dziwnie się czułem, jak na prze-
słuchaniu. Całe szczęście Pani, 
która zajmowała się mną była 
bardzo miła. Już później zrozu-
miałem, dlaczego chciano tak 
dużo wiedzieć o mnie. Po dwóch 
tygodniach dostałem telefon, aby 
zgłosić się ponownie do urzędu. 
Powiedziano mi, że ze środków 
programu europejskiego reali-
zują szkolenie dla operatorów 
wtryskarek do tworzywa sztucz-
nego. Czy jest Pan zainteresowa-
ny udziałem w tym szkoleniu?- 
pytali. Cóż miałem w tej sytuacji 
odpowiedzieć – zgodziłem się 
choć wyobraźnia podsuwała mi 
raczej niezbyt miłe obrazki - go-
rąca masa sztuczna i jej mdlący 
zapach…

Urzędy Pracy realizują pro-
gramy aktywizacji NEET z 
Funduszy Europejskich 

Powiatowe Urzędy Pracy re-
alizują różne programy akty-
wizacyjne NEET z wykorzysta-
niem Funduszy Europejskich. 
Podstawowy to projekt pn. „Ak-
tywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy”. W projek-
tach mogą uczestniczyć osoby 
młode w wieku 18-29 lat pozo-
stające bez pracy, zarejestrowa-
ne w PUP jako bezrobotne, któ-
re nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu czyli tzw. młodzież 
NEET. W projekcie finansowane 
są m.in. szkolenia, staże, bony 
szkoleniowe, prace interwencyj-
ne, jednorazowe środki na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej, doradztwo zawodowe. Aby 
zobrazować wielkość środków 
przeznaczanych na cel tego pro-
gramu z Funduszy Europejskich 
podajemy dla przykładu dane 
tylko z naszego Powiatowego 
Urzędu Pracy: W 2015 roku zre-

alizowaliśmy projekty na kwotę 
3 mln zł - mówi Robert Sitarski 
doradca w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Goleniowie - z tego, 
wkład Funduszy to 2 756 800,00 
zł. Co w szczegółach oznaczają 
poszczególne wymienione for-
my wsparcia?

 - szkolenia i dofinasowanie 
studiów podyplomowych i inne

- Szkolenia dla osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy.

W ramach tych działań orga-
nizowane są kursy obejmujące-
go przeciętnie około 25 godzin 
zegarowych w tygodniu każdy. 
Osoba uczestnicząca w szkole-
niu otrzymuje co miesiąc sty-
pendium równe 120% zasiłku 
dla bezrobotnych, jeżeli mie-
sięczny wymiar godzin szko-
lenia wynosi co najmniej 150 
godzin; w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin 
szkolenia wysokość stypendium 
ustala się proporcjonalnie, z 
tym że stypendium nie może 
być niższe niż 20% zasiłku. Po 
ukończeniu szkolenia uczestni-
cząca w nim osoba otrzymuje 
zaświadczenie dokumentujące 
odbycie kursu, którym może się 
posługiwać na rynku pracy.

- Trójstronne umowy szkole-
niowe to umowy zawierane na 
wniosek pracodawcy przez sta-
rostę z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową. Co ważne: w ta-
kich umowach pracodawcy de-
klarują zatrudnienie osoby bez-
robotnej po odbytym szkoleniu.

- Dofinansowanie studiów 
podyplomowych. Urząd pra-
cy może sfinansować do 100% 
kosztów studiów podyplomo-
wych, nie więcej jednak niż 
300% przeciętnego wynagro-
dzenia. Za okres uczestnictwa 
w zajęciach przewidzianych 
programem studiów  osoba bez-
robotna otrzyma stypendium w 
wysokości 20% zasiłku dla bez-
robotnych. To doskonała for-
ma wsparcia dla osób aktywnie 
walczących o swoją pozycję na 
rynku pracy. 

- Finansowanie kosztów eg-
zaminów i licencji to pokrycie 
przez powiatowy urząd pracy 
(starostę) z Funduszu Pracy 
kosztów egzaminów umożli-
wiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, okre-
ślonych uprawnień zawodo-
wych lub tytułów zawodowych 
oraz koszty uzyskania licencji 
niezbędnych do wykonywania 
danego zawodu. Sfinansowanie 
kosztów egzaminów lub uzyska-

W PUP już od wejścia dobra informacja

nia licencji z Funduszu Pracy 
nie może przekroczyć wysoko-
ści przeciętnego wynagrodze-
nia.

- Pożyczka szkoleniowa jest 
to nieoprocentowana pożycz-
ka udzielona z Funduszu Pra-
cy na sfinansowanie kosztów 
szkolenia dającego szanse na 
podjęcie lub utrzymanie zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej. 
Kwota udzielanej pożyczki nie 
może przekroczyć 4-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu pod-
pisania umowy. Pożyczka taka 
jest skierowana szczególnie  do 
osób, które mają już pomysł co 
zamierzają robić aby wydobyć 
się z sytuacji osoby bezrobotnej 
czy poszukującej pracy.   

- staż lub bon stażowy
- staż to wykonywanie pracy  

u pracodawcy, do którego sta-
żysta otrzymał skierowanie bez 
nawiązywania formalnego  sto-
sunku pracy. Staż jest dla wielu  
okazją do podjęcia pierwszej 
w życiu pracy wykonywanej w 
bezpośrednio w firmie czy in-
stytucji. Korzystanie ze stażu 
pozwala więc posiąść umiejęt-
ności  zawodowe, stwarzając 
tym samym większe szanse na 
uzyskanie zatrudnienia. Osoba 
bezrobotna, który nie ukończyła 
30 roku życia może zostać skie-
rowana do odbycia stażu przez 
okres do 12 miesięcy. Moją 
pierwszą pracę poprzedził staż u 
tego samego pracodawcy - mówi 
Marzena obecnie dziennikar-
ka lokalnej gazety - w trakcie 
6-ciu miesięcy na tyle poznałam 
swoją pracę, że nie chciałam jej 
zmieniać. Pracodawca też był 
zadowolony, ponieważ przyjmu-
jąc mnie, już na umowę o prace, 
miał w pełni sprawnego pracow-
nika. 

- Bon stażowy  daje wszystkie 
takie korzyści takie jak staż, a 
ponadto wiąże się z nim gwa-
rancja otrzymania, u tego same-
go pracodawcy, zatrudnienia po 
odbyciu stażu. Jeśli staż wynosił 
6 miesięcy to gwarancja ta do-
tyczy kolejnych 6-ciu miesięcy. 
Przyznanie bonu stażowego 
następuje na podstawie indy-
widualnego planu działania. 
Termin ważności bonu stażo-
wego określa starosta. W ra-
mach bonu stażowego starosta 
finansuje także: koszty przejaz-
du  do i z miejsca odbywania 

stażu – w formie ryczałtu, do 
wysokości 600 zł, wypłacanego 
osobie bezrobotnej w miesięcz-
nych transzach w wysokości do 
100 zł, łącznie ze stypendium, 
koszty niezbędnych  badań le-
karskich  lub psychologicznych. 
Osoba uczestnicząca w stażu 
może też korzystać ze stypen-
dium stażowego.

Dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej – jest 
to forma wsparcia udzielana 
osobom bezrobotnym, absol-
wentom integracji społecznej 
oraz absolwentom klubów in-
tegracji społecznej, pragnącym 
rozpocząć własną działalność 
gospodarczą. To kolejna szansa 
dotycząca szczególnie aktyw-
nych i mających osobiste ambit-
ne plany w zakresie przyszłości 
zawodowej.

Jurek (o swojej pierwszej pracy)
Pracuję w wytwórni PET już 

6 miesięcy. Pracę dostałem za-
raz po szkoleniu. Okazało się że 
wszystko było koordynowane, w 
PUP- ie wiedzieli że jest zapo-
trzebowanie na kwalifikacje, któ-
re nabyłem w takcie szkolenia. 
Wyobraźnia nie musi mnie już 
straszyć. Trafiłem do nowocze-
snego zakładu, prawie wcale tu 
nie czuć żadnych zapachów - i 
mają najlepsze technologie i do-
skonałą klimatyzację. Zarabiam 
swoje pieniądze, mam zorgani-
zowany dzień,  mama jest za-
dowolona, bo dokładam się do 
domowego budżetu. Ale to już 
niedługo – planujemy z dziew-
czyną (poznałem ją w pracy) 
ślub i potem wyprowadzkę na 
swoje - na razie wynajęte. Nie-
kiedy opowiadam dziewczynie 
o sobie i żartuję – byłem NEET-
-em, zostałem PET-em.

NEET to tylko etap 
Życie Jurka uległo radykalnej 

zmianie, gdy dał sobie szansę i 
skorzystał z możliwości, jakie 
stwarzają programy realizowane 
z Funduszy Europejskich przez 
Urzędy Pracy (bądź inne pod-
mioty, którym zlecono wyspe-
cyfikowane programy), a kiero-
wane do młodych ludzi, którzy 
tak jak Jurek nie uczyli się, nie 
pracowali i ogólnie nie mieli ra-
cjonalnego pomysłu na siebie i 
swoje życie. Co powinien więc 
zrobić każdy znajdujący się wyj-
ściowo w pierwotnej sytuacji 
Jurka.

Pomyśl czy nadal chcesz tak 

trwać, bez celów, bez pracy, bez 
własnych pieniędzy, bez per-
spektyw na ciekawe życie? A 
któż by chciał?

Pomyśl co szczególnie Cię 
interesuje, co chcesz robić, ale 
także co możesz robić - nie bądź 
zbyt wybredny. Naprawdę wie-
le rzeczy, wiele prac, w istocie 
sprawia nam satysfakcję często 
o tym nawet nie wiemy.

 Odwiedź Powiatowy Urząd 
Pracy. W Twoim powiecie jest 
także taki Urząd. Niekiedy ist-
nieją też jego filie w innych 
większych miejscowościach po-
wiatu.

Zarejestruj się jako osoba 
bezrobotna bądź poszukująca 
pracy.

Spytaj się jakie aktualnie moż-
liwości wsparcia oferuje Urząd 
dla osób w Twojej sytuacji, a na 
co możesz liczyć w najbliższej 
przyszłości. Możesz też zasię-
gnąć informacji w najbliższym 
punkcie sieci PIFE (Punkt In-
formacyjny Funduszy Europej-
skich3 – adresy na końcu).

Dokonaj wyboru z czego 
chcesz skorzystać czy z:

- z pośrednictwa pracy :z usłu-
gi pośrednictwa pracy może 
skorzystać każda osoba. Sku-
teczne poszukiwanie pracy zale-
ży przede wszystkim od sytuacji 

3 Punkt Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich jeden z kilkudziesięciu 
elementów tworzących rządową sieć 
udzielający powszechnie dostępnych 
bezpłatnych informacyjnej dotyczącej 
Funduszy Europejskich 

na rynku pracy w Twojej miej-
scowości, Twoich umiejętności 
oraz tego, gdzie i w jaki sposób 
będziesz pracy szukać

- z różnych form pomocy, 
które zaprezentowaliśmy i już 
wcześniej w tym artykule. 

Warto tutaj dodać, że funkcjo-
nują też specjalistyczne insty-
tucje czy firmy, które realizują 
szczegółowe programy finanso-
wane z Funduszy Europejskich, 
a nadzorowane przez Urzędy 
Pracy. Szczególne znaczenie dla 
kategorii NEET mają działanie 
podejmowane przez Ochotni-
cze Hufce Pracy (OHP). W ra-
mach działań OHP prowadzone 
są m.in. Centra Edukacji i Pracy 
Młodzieży. CEiPM proponu-

ją m.in. system pośrednictwa 
pracy „zastępczej” - zajmują się 
pozyskiwaniem czasowego za-
trudnienia dla młodych ludzi, 
aby w ten sposób umożliwić 
zdobycie praktyki zawodowej i 
nawiązanie kontaktów z praco-
dawcami. 

OHP realizują też w ramach 
PO WER4 specyficzne projekty 
skierowane do osób młodych:

„Pomysł na siebie” – w projek-
tach mogą wziąć udział osoby w 
wieku 15-17 lat pozostające bez 
zatrudnienia nieuczące się i nie-
szkolące z terenu całego kraju. 
W ramach projektów „Pomysł 
na siebie” realizowane są for-
4 Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 
to następca Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

my wsparcia takie, jak: wsparcie 
opiekuńczo-wychowawcze, za-
jęcia z doradcą zawodowym, za-
jęcia z psychologiem, warsztaty 
wyrównawcze z przedmiotów 
szkolnych, kursy językowe, pod-
stawowe kursy komputerowe, 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
„Równi na rynku pracy” - w 
projektach mogą wsiąść udział 
osoby w wieku 18-24 lata. Pro-
gram jest skierowany do  nie 
uczących się i nie pracujących. 
W ramach wsparcia doradcze-
go uczestnicy projektu biorą  
udział w zajęciach z doradcami 
zawodowymi oraz psychologa-
mi. Uczestnicy nabywają umie-
jętności dokonywania zgodnych 
z osobistymi predyspozycjami, 
wyborów konkretnych szko-
leń  czy kursów. Projekt przy-
gotowuje jego uczestników do 
aktywnego funkcjonowania na 
rynku pracy.

Oto dane adresowe najbliższe-
go CEiPM prowadzonego przez 
OHP. 

 Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży 

w Szczecinie
ul. Dworcowa 19, 
70 - 206 Szczecin
tel. 91 812 79 81

fax. 91 812 79 81, wew. 136
e-mail: ceipm.szczecin@ohp.pl

www.zachodnio-
pomorska.ohp.pl/

Podajemy także dane adresowe 
Twojego PUP i PIFE:

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

ul. Zakładowa 3, 
72-100 Goleniów

tel./fax 91 418-34-95
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b

70-536 Szczecin
Godziny pracy:  
pon. 7.30-17.30, 

wt.-pt. 7.30-15.30. 
Telefony do konsultantów  

tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 
91 432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.
gov.pl

 Pamiętaj, nie jesteś sam
Powodzenia !

Pani Renata Breyer zajmuje się NEET
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Alan syn Marty Micha-
łowskiej ur. 3-10-2016 z 
Ostrzycy

Oliwia córka Magdaleny 
i Kamila Karluk ur. 4-10-
2016 z Nowogardu

Alan syn Agaty Kurkow-
skiej ur. 5-10-2016 z No-
wogardu

Amelia córka Wioletty 
Florczak ur. 30-09-2016 z 
Bienic

Pola córka Joanny Gan ur. 
5-10-2016 z Płot

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

/Dział dla Dzieci i Młodzieży/

ZAPRASZA
DZIECI od 2 do 3 lat we wtorki ;

DZIECI od 3 do 5 lat w środy 
/wraz z rodzicami i opiekunami/

na Poranki Malucha 
z książką

o godz. 11.00
Na zajęciach czytamy dzieciom, uczymy wyliczanek,

piosenek, malujemy, wyklejamy, bawimy się przy muzyce...

Osina

Dzień Chłopaka w klasach 1a i 3a 
30 września obchodziliśmy niezwykle smacznie, zdrowo i wesoło! Dziewczynki spotkały 
się wcześniej, aby przygotować swoim kolegom zdrowy poczęstunek. Następnie zaproszeni 
chłopcy przystąpili do zadań, specjalnie dla nich przygotowanych. 

Chłopcy musieli wykonać na-
szyjnik ze spinaczy - łącząc je w 
długi łańcuszek. Kolejne zadanie 
było konsumpcyjne - jedzenie ki-
sielku, a właściwie karmienie ły-
żeczką, ale z zawiązanymi ocza-
mi. Wcale nie było łatwo, ale osta-
tecznie cały kisiel został zjedzo-
ny. W ostatnim zadaniu chłop-
cy wykazali się bogatą wyobraź-
nią przy konstruowaniu zabawek 
z papierowych kółeczek. Po za-
kończonych zmaganiach chłopcy 
otrzymali gromkie brawa, nagro-
dy i owocowe szaszłyki, których 

nie zabrakło również dla dziew-
czynek.

Wspólnie bawiąc się, rozma-

wiając i śpiewając wesoło spędzi-
liśmy ze sobą czas.

Kamila Wójcik, Ewa Grygowska

Osina w gronie Laureatów 
konkursu fotograficznego 
30 września 2016 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala, 
podsumowująca Europejski Tydzień Sportu, który trwał od 10 do 17 września. Koordyna-
torem akcji było Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Jednym z punktów gali było 
wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu fotograficznego „Fo-
toAktywność”. Zespół Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie znalazł się w 
gronie 25 Laureatów. Nagrody (w 
postaci statuetki i bonu o warto-
ści 500 zł na zakup sprzętu spor-
towego) z rąk pana Witolda Bań-
ki – ministra sportu i turystyki - 
odebrały panie: Renata Langner i 
Ewelina Wszelaki. 

Ewelina Wszelaki

r e k l a m a
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
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ŻyCzeniA

Co roku przy tej okazji
jesteśmy przy Tobie

z naszymi gorącymi uczuciami
Niech to będzie dzień 

niezapomniany.
Moc najserdeczniejszych 

życzeń
Dla Kochanej Żony, 

Mamy i Babci

Emilii Olejnik
Składają

mąż, dzieci i wnuki

Wielki sukces nowogardzkiego kolarza

Jan Zugaj triumfuje w Klembowie!
Jan Zugaj znakomicie zaprezentował się podczas finałowego etapu kolarskiego cyklu Kross Road Tour w Klembowie. Nowogardzki kolarz okazał się naj-
lepszy w kategorii 1/2 Pro mężczyzn, wyprzedzając ponad setkę przeciwników.

Kross Road Tour to jeden z naj-
większych cyklów kolarskich dla 
amatorów w Polsce. W tym roku, 
w różnych lokalizacjach w naszym 
kraju, rozegranych zostało siedem 
wyścigów. Ostatni z nich miał 
miejsce w zeszłą niedzielę (2 paź-
dziernika) w Klembowie.

Kolarze zostali podzieleni na 
cztery główne kategorie: Pro i 
1/2 Pro wśród mężczyzn i kobiet. 
Wśród 209 kolarzy, którzy brali 
udział w całej imprezie, mieliśmy 
jednego reprezentanta Nowogar-
du – był to Jan Zugaj, startujący w 
kategorii 1/2 Pro.

Kluczowa okazała się już pierw-
sza runda wyścigu, na której Zu-
gaj wraz z pięcioma innymi ko-
larzami oderwał się od peleto-
nu. Okazało się, że ucieczka doje-
chała z przodu aż do samego koń-
ca wyścigu. W walce o końcowy 

triumf liczyła się piątka kolarzy, 
a na finiszu najlepszy był właśnie 
reprezentant Nowogardu, który 
wyprzedził Roberta Dudę i Jacka 
Sargalskiego. Kategoria, w której 
zwyciężył Zugaj, była najliczniej 
obsadzona – startowało w niej aż 
119 kolarzy.

Wyścig w Klembowie był ostat-
nim podczas tergo sezonu Kross 
Road Tour. W klasyfikacji gene-
ralnej znalazło się trzech repre-
zentantów Nowogardu, ale wszy-
scy byli niestety dość daleko, 
głównie z powodu małej liczby 
startów. Łukasz Janic został skla-
syfikowany na 191. miejscu, Ma-
rek Miśkiewicz był 223, a Jan Zu-
gaj 229. Dwaj pierwsi startowali w 
drugim odcinku cyklu, w Głow-
nie.

MP

„Pomorzanki”: Wicelider przyjeżdża do nas

Po trzy punkty do Radziszewa
Sytuacja Pomorzanina Nowogard w regionalnej okręgówce jest coraz trudniejsza. W so-
botę, podopiecznych Zbigniewa Gumiennego czeka wyjazd do Radziszewa, na spotkanie z 
tamtejszą Odrzanką. W niedzielę na mecz III Ligi Kobiet do Nowogardu przyjedzie Vielgo-
via Szczecin. Tu cel jest jeden – wygrać i odzyskać pozycję wicelidera.

Po bardzo dobrym początku se-
zonu w wykonaniu seniorskiej dru-
żyny Pomorzanina Nowogard po-
woli nie ma już śladu. Trzy zwy-
cięstwa w pierwszych czterech me-
czach, ani jednego w czterech ko-
lejnych. Co prawda w meczu z Pro-
mieniem Mosty przerwana została 
seria porażek, ale remis i tak spra-
wił spory niedosyt. Pomorzanin 
spadł już na 10. miejsce w tabeli, 
ale przewaga nad strefą spadkową 
jest na szczęście bezpieczna i wy-
nosi osiem punktów.

Pięć punktów mniej od Pomo-
rzanina ma natomiast trzecia od 
końca Odrzanka Radziszewo. To 

właśnie ten zespół będzie kolej-
nym przeciwnikiem podopiecz-
nych Zbigniewa Gumiennego. Do 
tej pory Odrzanka wygrała tylko 
jeden mecz z ośmiu, dwa razy dzie-
liła się punktami z rywalami, a pię-
ciokrotnie schodziła z boiska po-
konana. Piłkarze z Radziszewa je-
dyne zwycięstwo odnieśli u siebie, 
w 7. kolejce pokonując Spartę Gry-
fice 4:3.

Ostatni mecz w Radziszewie 
Pomorzanin rozgrywał w woje-
wódzkiej okręgówce, w sezonie 
2014/2015. Nowogardzianie jesie-
nią wygrali wówczas 1:0. Podob-
ny rezultat był na wiosnę, ale przy 

wojska Polskiego to Odrzanka 
zwyciężyła 1:0, po bramce w doli-
czonym czasie gry drugiej połowy. 
Na razie nie mamy nic przeciwko, 
aby pierwsza część scenariusza po-
wtórzyła się i Pomorzanin przy-
wiózł trzy punkty z Radziszewa. 
Mecz zaplanowany został na sobotę 
(8 października), na godzinę 15:00.

Piłkarki Pomorzanina przez to, 
że nie rozegrały w zeszły weekend 
wyjazdowego spotkania z Hattric-
kiem Kołobrzeg, spadły na trzecie 
miejsce w ligowej tabeli. Wyprze-
dziły je mające tyle samo punktów, 
ale jeden mecz rozegrany więcej, 
piłkarki Vielgovii Szczecin. W naj-
bliższą niedzielę (9 października), 
obie drużyny spotkają się w Nowo-
gardzie i faworytkami będą niewąt-
pliwie podopieczne Pawła Błasz-
czyka, które w tym sezonie jeszcze 
nie przegrały.

Vielgovia wygrała trzy z pięciu 
spotkań. Piłkarki ze Szczecina tra-
ciły punkty na wyjazdach – zre-
misowały w Stepnicy z Zalewem i 
przegrały w Międzyzdrojach z li-
derującą Falą. Do tej pory „Pomo-
rzanki” grały z Vielgovią sześć razy 
i wszystkie te mecze wygrały, tracąc 
w nich tylko jedną bramkę. Mamy 
nadzieję, że seria ta zostanie pod-
trzymana też w niedzielę. Początek 
meczu o godzinie 11:00. rk

Ostatni przystanek Kross Road Tour przyciągnął ponad dwustu kolarzy.jpg

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
9. kolejka:
Mewa Resko – Flota Świnoujście   (08.10; 12:00)
Masovia Maszewo – Sarmata Dobra   (08.10; 14:00)
Wicher Brojce – Sparta Gryfice     (08.10; 14:00)
Orzeł Łożnica – Zootechnik Kołbacz  (08.10; 15:00)
Promień Mosty – Ehrle Dobra Szczecińska  (08.10; 15:00)
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard (08.10; 15:00)
Błękitni Trzygłów – Tanowia Tanowo  (08.10; 15:00)
Pomorzanin Krąpiel – Iskierka Szczecin  (09.10; 15:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
6. kolejka:
Victoria Sianów – Błękitni II Stargard  (08.10; 12:00)
Kotwica Kołobrzeg – Zalew Stepnica   (08.10; 13:00)
Olimpia III Szczecin – Hattrick Kołobrzeg  (08.10; 13:30)
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin (09.10; 11:00)
Fala Międzyzdroje – Energetyk Junior Gryfino (09.10; 14:00)

Uroczystości w Przedszkolu nr 4 

Pasowanie na 
przedszkolaka
Dnia 22 września, o godz 14:00, odbyła się uroczystość Pa-
sowania na Przedszkolaka w Przedszkolu nr 4….

W tym dniu miała miejsce rów-
nież inna uroczystość…, a mia-
nowicie uroczyste otwarcie przez 
pana Burmistrza parkingu przy 
naszym przedszkolu. Pan Bur-
mistrz podziękował wszystkim za 
zangażowanie w budowę powsta-
łego parkingu. Następnie wszy-
scy udali się na pasowanie ma-
luszków.

Odświętnie ubrane maluchy, 
najpierw przyglądały się z uwa-
gą występom starszaków, któ-
rzy skocznymi tańcami przywi-
tali wszystkich zaproszonych go-
ści, następnie sami nieśmiało za-
prezentowali krótki program ar-
tystyczny, gdzie uroczyście ślu-
bowali być dobrymi i grzecznymi 
przedszkolakami. Całości dopeł-
niła dyrektor przedszkola Elżbie-
ta Majchrzak, która „zaczarowa-
nym” ołówkiem pasowała każde-
go malucha, gratulując mu i wrę-
czając pamiątkowy dyplom. Mali 
artyści spisali się na medal. Zosta-
li nagrodzeni gromkimi brawami. 

Następnie wszyscy udali się 
na piknik rodzinny w ogrodzie 
przedszkolnym, gdzie można było 
skosztować różnych przysmaków, 
oraz miło spędzić czas przy mu-
zyce.

Inf. własna



Nr 77 (2507)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁOSzenie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. boh. Warszawy 7A

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

zAWiADOMienie
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„J. Słowackiego” w Nowogardzie 
zawiadamia użytkowników 

działek, 
że z dniem 30.11.2016 r. 

nASTąPi LiKWiDACJA KASy R.O.D. 
W związku z powyższym informujemy, że zgodnie 
ze statutem PZD § 149 Zarząd ROD przyjmuje od 

działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe: 
15 9375 1012 4200 1212 2000 0010

     Zarząd ROD

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk.Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Bolesna porażka na własnym stadionie

Pomorzanin odpada  
z Pucharu Polski

Atut własnego boiska nie pomógł piłkarzom Pomorzanina w 
awansie do V rundy Pucharu Polski ZZPN. W środę (5 październi-
ka) podopieczni Zbigniewa Gumiennego przegrali z Polonią Pło-
ty 1:4. Tym samym nasi piłkarze mogą w tym sezonie skupić się już 
tylko na ligowych zmaganiach.

IV Runda Pucharu Polski ZZPN
Światowid 63 Łobez – Sparta Węgorzyno  1:2
Unia Stargard – Hutnik Szczecin   0:19
Olimpia Smolnica – Morzycko Moryń  0:9
KP Przecław – Chemik Police   1:7
Gavia Choszczno – Kluczevia Stargard  1:3
Polonia Giżyn – Koral Mostkowo   4:0
Grot Gardno – Iskierka Szczecin   0:5
Jedność Przewłoki – Ina Goleniów  2:0
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  1:4
Iskra Banie –  Mierzynianka Mierzyn  1:5
Stal Lipiany – Jeziorak Szczecin   0:7
Sparta Gryfice – Wybrzeże Rewalskie Rewal  0:9
Flota Świnoujście wolny los

Pomorzanin Nowogard – Polo-
nia Płoty 1:4 (0:2)

Bramka dla Pomorzanina: Ad-
rian Banasiewicz

Po wyjazdowych zwycięstwach 
nad Hanzą Goleniów i Błękitny-
mi Trzygłów, Pomorzanin Nowo-
gard awansował do IV rundy Pu-
charu Polski. W niej los skojarzył 
nasz zespół z Polonią Płoty – ze-
społem występującym w woje-
wódzkiej okręgówce. Można było 
mieć jednak spore nadzieje na ko-
rzystny wynik i awans do V run-
dy, bo Polonia w lidze w tym se-
zonie jeszcze nie wygrała, notując 
tylko jeden remis.

Skład na środowe spotkanie nie 
był jednak optymalny. Szczegól-
nie w ofensywie trener Zbigniew 
Gumienny zdecydował się na spo-
rą liczbę zmian w stosunku do so-
botniego meczu z Promieniem 
Mosty. Szansę dostali zawodni-
cy, którzy na co dzień występu-
ją w drużynie juniorów. Nieste-
ty, od początku, to Polonia prze-
jęła inicjatywę. Pierwszą okazję 
na zdobycie gola goście mieli już 
kilkadziesiąt sekund po pierw-

szym gwizdku arbitra, ale po akcji 
z prawej strony dobrą interwencją 
popisał się Kornel Pękala.

Niestety, młody bramkarz z 
pewnością nie zaliczy meczu z Po-
lonią do udanych, między innymi 
przez sytuację z siódmej minu-
ty. Po wybiciu piłki przez Pękalę 
ta trafiła do jednego z rywali, któ-
ry strzałem ze środka boiska prze-
lobował wysuniętego golkipera i 
dał tym samym prowadzenie go-
ściom. Pomorzanin odpowiedział 
niezłym strzałem z dystansu, lecz 

w 21. minucie było już 0:2. Spory 
błąd popełnili obrońcy – dwóch 
minęło się z piłką, przez co piłkarz 
Polonii znalazł się w sytuacji sam 
na sam z naszym bramkarzem i 
pewnie ją wykorzystał.

Chwilę po straconej bramce Po-
morzanin miał znakomitą oka-
zję na gola kontaktowego. Kon-
rad Adamek przegrał jednak po-
jedynek z golkiperem rywali. W 
końcówce pierwszej połowy szan-
se z rzutów wolnych mieli jeszcze 
Dawid Kurek i Dominik Wawrzy-

Pomorzanin przegrał z Polonią Płoty drugi raz z rzędu - w zeszłym sezonie w lidze, 
teraz w Pucharze Polski

niak, ale bramkarz Polonii spisy-
wał się bez zarzutu i do przerwy 
goście prowadzili 2:0.

W przerwie Zbigniew Gumien-
ny zdecydował się na dokonanie 
aż czterech zmian w składzie Po-
morzanina. Nie przyniosło to jed-
nak zmiany obrazu gry – nadal 
to Polonia miała sporą przewagę.  
W 48. minucie nasz zespół urato-
wała poprzeczka, pięć minut póź-
niej dwukrotnie dobrze interwe-
niował Pękala, lecz w 56. minucie 
było 0:3. Piłka po wrzucie z autu 
na wysokości pola karnego trafi-
ła na piąty metr, a zawodnik Po-
lonii nie miał problemów z trafie-
niem do siatki.

Naszych piłkarzy stać było jesz-
cze na gola kontaktowego. Po ak-
cji lewą stroną Dawid Kurek mi-
nął kilku rywali, zagrał wzdłuż 
bramki, a Adrian Banasiewicz do-

pełnił formalności. Ostatnie sło-
wo należało jednak do Polonii – 
w końcówce do piłki wychodził 
Pękala, ale jeden z rywali uprze-
dził naszego bramkarza i ustalił 
wynik meczu na 1:4. Tym samym 
Polonia awansowała do V rundy 
Pucharu Polski ZZPN, a Pomo-
rzanin pożegnał się z rozgrywka-
mi.

Zdecydowanie największą nie-
spodziankę w IV rundzie spra-
wili piłkarze A-klasowej Jedno-
ści Przewłoki, którzy pokonali na 
własnym boisku IV-ligową Inę 
Goleniów 2:0. Poza tym wygry-
wały przede wszystkim zespoły 
grające w wyższych klasach roz-
grywkowych. Najwięcej bramek 
padło w meczu Unii Stargard z 
Hutnikiem Szczecin – goście wy-
grali aż 19:0.

MP

,,Od ziarenka do bochenka’’
26 września 2016 roku, uczniowie z klasy III C wraz z wychowawcą Beatą Biniecką ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie odwiedzili piekarnię Waldemara i Barbary Pędzisz-
czak w Nowogardzie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z pracą piekarza oraz 
technologią wyrobu pieczywa. 

W czasie wycieczki dzieci zwie-
dziły pomieszczenia piekarni, 
magazyny i halę produkcyjną. 
Słuchając wszelkich informacji 
obserwowały jednocześnie pracę 
urządzeń służących do produkcji 
różnego rodzaju pieczywa. Przez 

cały czas zwiedzania piekarni to-
warzyszył dzieciom cudowny za-
pach chleba.

Na zakończenie wycieczki cze-
kała na nich słodka niespodzian-
ka w postaci wypieków piekarni 
przygotowanych przez właścicieli.  

Uczniowie wraz z wychowaw-
cą serdecznie dziękują Państwu 
Barbarze i Waldemarowi Pędzisz-
czak  za miłe przyjęcie i oprowa-
dzenie wycieczki, a także za sym-
patyczną atmosferę.

red

Kl.II C W PIEKARNI
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z największej ilości ofert.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

 
  
 
 
 

 
    
    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     pracowników, 

produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 
 www.hkmeble.pl 

 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

TAPICERA, 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, 

I  BRYGADZISTĘ 
            Miejsce pracy: Nowogard 

 
Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres:  
         ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
          lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926, ze zm.)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 15 październik 2016r.,organizuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  
Lidia Bogus

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków Koła, 
że dnia 16.10.2016 r. organizuje zawody 

spławikowe towarzyskie na rzece Świniec 
w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. 
Waryńskiego 12 do dnia 14.10.16. Startowe 

wynosi 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00
Zapraszamy. Zarząd Koła PZW  Tęczak
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OGŁO Sze niA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

nieRUCHOMOŚCi
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie.Tel. 608 853 710.

• Sprzedam działkę budowlaną na Monte 
Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Armii 
Krajowej. Tel. 697 720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 697 434 
177

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. Cieka-
wa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 53,61 m2 I 
piętro Grzęzno, cena do uzgodnienia. 600 
695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks 
w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na działkach są pro-
gramy rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. Tel.609 
24 58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 91 39 
22 791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 
15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 25 
888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. . 500 
53 75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym wy-
posażeniem po kapitalnym remoncie. Go-
towe do zamieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Do wynajęcia trzypokojowe 1300 zł + woda 
i prąd. 513 15 35 77

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum. 606 
998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 4w 
Nowogardzie tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 697 980 702 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. Że-
romskiego. Tel. 535 910 060 po 16stej

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. Tel.607 289 
286 

•	 Kupię mieszkanie/dom może być do re-
montu z własnym podwórkiem/ogrodem 
do 200 000 zł w Nowogardzie bez pośred-
ników. Tel. 888 226 088 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Tanie mieszkanie w Dobrej po remoncie 9 
pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie. Możli-
wość przekształcenia na oddzielne miesz-
kania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 39 200 57 

•	 Sprzedam dom w Kikorzach. 663 412 054 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 
512 878 729 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 697 
434 177 

•	 Do wynajęcia dwa pomieszczenia z zaple-
czem socjalnym ul. Wojska Polskiego 4 No-
wogard. Cena do negocjacji. Tel. 602 677 
563 

•	 Wynajmę dużą kawalerkę. 661 196 001

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
68m2, I piętro 3 pokoje lub zamienię na 2 
pokoje z dopłatą. 502 026 949 

MOTORyzACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. 
Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia 
opłaty OC i przegląd do końca 2016 benzy-
na 1200 pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 
689 091 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam nowe sprzęgło firmy SACHS do 
VW T5 1,9 tdi oraz pompe wody firmy SKF. 
Tel. 530 263 627 

•	 Mazda 636 1,8 pojemności, zużycie 6,2/100 
km. Tanio sprzedam. 697 612 848 

•	 Sprzedam komplet opon zimowych używa-
ne 13stki (cena 180 zł) i 14stki (170 zł). 794 
721 698

ROLniCTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziemniaki ja-

dalne vineta, denar – cena 70 gr oraz jak 
lecą 35 gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, roz-
siewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Gospodarstwo 
Rolno-Drobiarskie Żabowo 13. 91 39 106 66, 
510 127 838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. Do-
wóz gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405 

•	  Mleko, ser certyfiakt ekologiczne. Otręby 4. 
91 39 23 492 

•	 Sprzedam obornik. 607 73 98 66

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na opął ok. 
7 ton. Cena 470 za tonę przy całości możli-
wość negocjacji. 600 653 124

•	 Sprzedam krowy i cięlęta do dalszego cho-
wu, gospodarstwo ekologiczne. 91 418 64 
17, 603 185 121 

• Sprzedam kurkę bażanta diamentowe-
go. 91 39 20 307 

•	 Dynie sprzedam. 698 209 209

•	 Sprzedam opryski perkoz 600 l/12 m i roz-
siewacz nawozu amazon – 500 l. 603 347 
195 

 USŁUGi
•	 PRANIE TAPCZANÓW I DYWANÓW SPRZĄ-

TANIE PARĄ. 668 15 15 16  

• MOnTAŻ MebLi, fachowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• PRAnie-MAGieL,PRAnie DyWAnÓW, 
WyKŁADzin, TAPiCeRKi MebLOWeJ SA-
MOCHODOWeJ/ SKÓRzAneJ MATeRiA-
ŁOWeJ / POŚCieLi WeŁniAneJ / LAnO-
Liną/SPRząTAnie: CzySzCzenie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-
we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 T R A N S P O R T - P R Z E P R O W A D Z K I .
Tel.665720037.

• kompleksowe wykańczanie wnętrz, pod 
klucz.Tel.693585880.

• Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe pra-
ce ogrodowe. Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 377 661 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

• Matematyka – korepetycje (SP, Gim). Tel. 
532 557 381 

•	 Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego, ogrodzenie, tarasy, schody, altany. 
Tel. 722 154 477 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• matematyka wszystkie poziomy, profesjo-
nalnie, matura rozszerzona, liczby zespolo-
ne, całki, macierze. 724 558 005 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AMbeRCARe24 Opiekunki do niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Firma Joga zatrudni  pracownika na staż 
do produkcji okien. 695 100 700

• zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

• zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem 
do osoby starszej (kobieta) na 8 godzin 
dziennie. kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana zna-
jomość obsługi komputera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu ma-
gazynowego zlokalizowanego na parku 
przemysłowym miasta Goleniów. Mile wi-
dziane kobiety tel. 727-001-958 

• Centrum odnowy szuka Pani na recep-
cję lub kosmetyczki. pod numerem 570-
645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa podsta-
wową zasad mechaniki do rozbiurki aut .tel 
570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy częśći samo-
chodowych osobowych tel 570-645-443

•	  Nowopowstająca APTEKA zatrudni kierow-
nika, magistra, technika farmacji i pomoc 
apteczną z doświadczeniem. Aplikacje z 
dopiskiem: “nowogardpraca” proszę przesy-
łać naadres: praca@aptekadyzurna.pl. Kon-
takt: 602400030

•	 Przyjmę do pracy na stację Orlen w Nowo-
gardzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Firma zatrudni do dozorowania mienia oso-
bę z aktualnym orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności (otwarty rynek pracy) tel. 
91 39 25 275

•	 Opiekunka z doświadczeniem podejmie 
pracę nad osobą schorowaną. 514 322 170 
Zatrudnię przy regipsach. 608 817 214 

•	 Zatrudnię stolarza, pomocnika stolarza. 503 
084 687 

• Firma produkująca w Goleniowie tkani-
ny wielometrażowe poszukuje pracow-
ników produkcyjnych ( mężczyzn i ko-
biet). Dowóz pracowników na trasie Ło-
bez- Goleniów gwarantowany bezpłat-
nie. informacja tel od godz 8.00-14.00 
pod nr 914431042. 

• zatrudnię pomocnika na fermę drobiu 
dobre warunki płacowe. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 948 
214, 663 161 899

•	 Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 692

•	 Przyjmę do pracy pilarza i pomocnika. 783 
176 050

•	 Zatrudnię panią do biura. 502 56 23 78

• Przyjmę do pracy cieślę i zbrojarza. 785 
500 103 

•	 Zatrudnię murarza. 513 100 901 

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobudowla-
nych, zbrojarzy. Umowa o pracę, atrakcyj-

ne zarobki. Praca na miejscu. Mile widziane 
prawo jazdy kat. B. 731 404 464

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej, ca-
łodobowo. 667 966 644

• Szukam opiekunki do dwóch osób scho-
rowanych. 668 797 310 

inne
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 
667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniższe 
ceny w województwie zachodniopomor-
skim. Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje – szma-
ragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam : Przyczepka - wózek z burtą do 
Quada - Skutera - 270 zł.,TV Panasonic 32” 
+ wieża Sony + Stolik  - 399 zł., Kompresor - 
Sprężarka samochodowa Nowa 12V + koń-
cówki- 65zł. Tel. 503-005-554

• Kupie, Kajak, Rowery używane,  Kosiarkę 
traktorek z koszem Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam drewno opałowe olchę grubą. 
607 580 172 

•	 Szkółka drzew i krzwów Olchowo 74 poleca 
w atrakcyjnych cenach szeroki asortyment. 
507 102 211 

•	 Owczarki niemieckie szczenięta, bardzo 
ładne. 510 620 109 

•	 Sprzedam rower górski niedrogo. 661 811 
611 

•	 Sprzedam używane trzy okna dachowe z 
obróbką blacharską po 100 zł za sztukę, 
używany piec CO 14 kw z nadmuchem tzw. 
śmieciuch za 500 zł., używany piec CO 25 
kw z nadmuchem tzw. Śmieciuch za 1000 
zł, lodówkę za 100 zł sprawna, dachów-
ka cementowo-wapienna ok 120 m2. 606 
106 142 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 783 203 552 

•	 Sprzedam tanio fotel jednoosobowy i wy-
poczynek. 91 39 26 426 

•	 Zapraszam na treningi Karate KYOKUSHIN. 
Poniedziałek, środa 18.00 – 19.00, LO nr 1 
ul. Wojska Polskiego 6, sala gimnastyczna. 
Pierwszy trening 05.10.2016r. Gratis. Zaję-
cia prowadzi Dawid Macyszyn (1 kyu). Tel. 
721 027 670, 883 737 765 

•	 Owczarki niemieckie szczenięta bardzo ład-
ne, po rodzicach rodowodowych. 510 620 
109 

• Przyjmiemy gałązki świerkowe w każdej 
ilości. 728 815 148

OKAzJe TyGODniA!
DOM nA SPRzeDAŻ
NOWOGARD UL. WIEJSKA
CenA: 499 000 zł

PięTRO DOMU W DObReJ
Z LOKALAMI USŁUGOWYMI 

O POW. 294 m2
cena: 149 000 zł

Marcin Rojszczak, pośrednik ds.nieruchomości 
licencja nr 21317, kom. +48 508 312 261
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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inFORMATOR LOKALny - nOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRzyŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. plamka na czole hinduski
2. galaretka z wodorostów
3. radziecki samochód ciężarowy
4. zastępca atamana na Zaporożu
5. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
6. mauzoleum zasłużonych Polaków w krakow-
skim kościele
7. eksponat na wystawę
8. numer ciężarowy włókna
9. stan w północnej Brazylii
10. lekarskie zalecenie
11. ruda, siarczek ołowiu
12. miasto w Iranie
13. port lotniczy Osaki
14. dżuma XX wieku
15. knut
16. lubi pojeść
17. czyni cuda
18. np. lodowcowa
19. Honorowa
20. koleżanka Oli
21. następny dzień
22. jednostka dziedziczenia
23. miasto w pd. zach. Nigerii, ośrodek wydoby-
cia złota
24. ustanowił słynną nagrodę
25. mazurskie miasto
26. młodszy syn Adama i Ewy

27. niewidoczna granica ogrodu
28. miasto we Włoszech (Sycylia)
29. moneta równa 1/100 korony
30. szkic, pobieżny opis
31. słone jezioro w Turcji
32. zasila Dunaj w Austrii
33. np. żółw
34. koń koloru sadzy
35. miękki, lekki metal
36. zdrobniale Mirosław
37. hiszpańska Agnieszka
38. gatunek płaszczki
39. miasto w Birmie
40. środek odurzający
41. Gray, botanik
42. pled

Poziomo:
43. przeciwieństwo "nie"
44. wysyła towary za granicę
45. solenizantka z 1 II
46. głos węża
47. rzadki podział jądra komórkowego
48. taniec
49. mityczna siostra Baala
50. barwnie upierzona papuga
51. wskrzeszony przez Chrystusa
52. pensja króla
53. ciało zmarłego

54. muzułmański miesiąc postu
55. pani z 3 I
56. Saikaku (1642-93), pisarz jap., pierwszy reali-
sta w lit. japońskiej
57. w mitologii asyryjskiej córka boga burzy
58. podejrzany lokal
59. sentencja, zdanie formułujące myśl ogólną
60. twórca kierunku Korin-ha
61. forma protestu
62. cenne drewno na meble
63. mieczniki
64. mechanizm zegarka
65. brat Mojżesza
66. szekspirowski król, ojciec trzech córek
67. cierpi na katar sienny
68. ... Sumac, piosenkarka
69. aśćka
70. Kinga, żona Tomasza Lisa
71. tradycyjny strój szkocki
72. podarunek
73. można ją dostać
74. Akademicki Związek Sportowy
75. Montand, aktor
76. tato
77. osłona błotnika samochodowego
78. morderca

PODPOWIEDŹ: IFE, IHARA, TILAKA, TITR, WERK, 
YVES.

Wiesław Kot

MANEWRY MIŁOSNE

Filmy o miłości? Pokażcie taki, 
w którym miłości nie ma.

Ona wysyła mu sygnał, on ją 
bierze za rękę, między nimi kawa-
łek polskiego życia i już na ekranie 
wyświetla się opowieść nie do za-
pomnienia. Romans nie do pod-
robienia. Panicz i włościanka, al-
koholik i współuzależniona, przo-
downik murarski i dziewczyna od 
krów, bandyta i prostytutka, po-
wstaniec i łączniczka, adiunkt i 
studentka, ksiądz i zakonnica… 
Uniesienia i cierpienia na kilogra-
mach celuloidu. A najciekawsza 
miłość jest wtedy, gdy kończy się w filmie, lecz dalej trwa poza ekra-
nem. I o tym też jest ta książka…

Znawca filmu Wiesław Kot odkrywa przed nami świat miłości w pol-
skim kinie, oprowadzając czytelnika po trzydziestu filmach o miłości 
w jej rozmaitych obliczach: pocztówkowej, nieszczęśliwej, obsesyjnej, 
uwikłanej w epokę historyczną, niekiedy pięknej, a czasem kalekiej, a 
nawet tej, do której nigdy nie doszło.

Wydawnictwo Poznańskie
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r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARnA LiniA Mi KRO bU SO WA SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRzeWÓz OSÓb • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OSÓb - RO MAn biŃCzyK - Linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SzCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCzeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOLCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDy bU SÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Tam 
gdzie nie ma dzieci brakuje nieba

Zofia Lepka, Jolanta Kozioł, Stanisława Pokorska, 
Władysława Huget, Halina Stefańska, Genowefa Mać-
kowska, Urszula Kaczmarek, Alicja Wypych, Halina Ga-
lus, Maria Machocka, Pelagia Feliksiak, Danuta Skow-
ronek, Malwina Bryndza, Renata Wiertalak, Agniesz-
ka Skowrońska, Grażyna Siedlecka, Natalia Furmań-
czyk, Cecylia Furmańczyk, Maria Kloch, Jadwiga Pa-
tecka, Andrzej Leszczyński, Zofia Kowalska, Teresa Ko-
walska, Robert Kierzyk, Małogorzata Krawczyk, Danu-
ta Skowron 

zwycięzca nagroda książkowa: Alicja Wypych
zwycięscy prenumerata: Teresa Kowalska, Graży-

na Siedlecka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 

w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
 
Dla naszych najmłodszych 
Kacper Solarski, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, 

Zosia Karbowiak, Bartłomiej Feliksiak, Kacper Skow-
roński, Daria Feliksiak, Natalka Bednarek, Kinga Felik-
siak, Aleksandra Maruszyńska

zwycięzca:  Miłosz Wielgus
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5
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lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 12-14

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s. 6

Witos dla 
Banachomskiego

ZSP wśród 
najlepszych 

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel.

 91
 57

7 2
007

gra
�k@

dom
jud

y.p
lNAJTANIEJ w okolicy

reklAmA

reklAmA

Oczyszczalnia w Osinie w trakcie budowy. Rok 2013 

Inwestycje infrastrukturalne

Osina w czołówce, 
Nowogard na dnie

s.3

Osiedle  Bema

Publiczna impreza  
czy prywatne przyjęcie? 

Śmieciarze 
mają tupet

s. 2
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W dniu 9 października, zmarł znany polski reżyser An-
drzej Wajda. Zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czy 
znali twórczość wielkiego reżysera, jaki był ich ulubiony 
film, i jak dużą stratę ich zdaniem poniosła polska kine-
matografia po odejściu z tego świata A. Wajdy?

Dorota Borzeszkowska- 
Buriak: Oczywiście, że jest 
mi znany, reżyserował m.in. 
takie filmy jak „Tatarak” czy 
„Popiół i diament”. To jest 
olbrzymia strata dla kultu-
ry polskiej, tym bardziej, 
że Andrzej Wajda planował 
jeszcze kręcić kolejne fil-
my. Wajda był bardzo znany 

również w świecie, otrzymał m.in. Oskara za całokształt. Był współ-
twórcą Szkoły Filmowej w Łodzi, która uznawana jest również w świe-
cie. Stawiano Jego za wzór dla młodych reżyserów. To bardzo wielka 
strata dla polskiej, ale i światowej kultury 

Zbigniew Michalak: Tak, jest 
to dla mnie znana postać. Nakrę-
cił wspaniałe filmy m.in. „Czło-
wiek z żelaza” czy „Człowiek z 
marmuru”. Oczywiście nie pomi-
jam jego pierwszego filmu „Po-
piół i diament”. Jest to bardzo 
wielka strata dla filmu polskiego 
i kultury polskiej.

Miron Hilarski: Był to 
znany i ceniony człowiek-
-reżyser w kraju i za granicą. 
Doskonale znam Jego twór-
czość. Najbardziej do gustu 
przypadły mi filmy tj. „Pan 
Tadeusz” i „Zemsta”. Pozna-
jąc i omawiając lektury, wła-
śnie często odnosimy się do 
Jego filmów. Był bardzo ce-
nionym, ale i lubianym reży-
serem. Myślę, że większość 
ludzi, jak nie wszyscy w Pol-
sce, na pewno zna A. Wajdę i 
jego twórczość. Wielka stra-

ta dla Polski i kinematografii.

Agnieszka Rech: Andrzej Waj-
da to wielki talent, to reżyser któ-
ry otrzymał filmowego Oskara.

Znam jego filmy, są to m.in. 
„Pan Tadeusz”, „Wesele”, „Ze-
msta” czy „Katyń” i chciałabym 
bardzo zobaczyć najnowszy Jego 
film pt. „Powidoki”. W swoich fil-
mach pokazywał zawsze Polskę, 
mówił, że myśli po polsku, i wła-
śnie po polsku wypowiadał się 
na gali rozdania Oskarów. Jego 
śmierć to ogromna strata dla na-
szego kraju i kinematografii.

AR

03.10.2016 r. 
godz. 16.30
Powiadomienie o włamaniu do 

mieszkania w miejscowości Ol-
chowo. 

04.10.2016 r. 
godz. 08.40 
Kolizja drogowa na ul. Ponia-

towskiego, pomiędzy pojazdami: 
Man oraz Mercedes Sprinter. 

godz. 14.40 
Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością dowodu 
osobistego oraz karty bankoma-
towej, przy użyciu której sprawca 
dokonał wypłaty pieniędzy. 

godz. 15.00
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie sprzętu RTV za po-
średnictwem strony internetowej. 

05.10.2016 r. 
 godz. 11.20 

Pogryzienie przez psa na ul. 
700 Lecia. 

godz. 13.40 
Na ul. 700 Lecia z garażu, do-

konano kradzieży piły spalinowej 
marki Husqvarna.

godz. 18.00
Na ul. 700 lecia doszło do po-

gryzienia przez psa. 
07.10.2016 r. 
godz. 15.30 
W miejscowości Wojcieszyn 

podczas kontroli samochodu 
marki Fiat Bravo ujawniono, że 
kierujący Krzysztof Z. nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. 

godz. 23.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Redło, skąd spraw-
ca dokonał zaboru szlifierki ką-

towej marki Bosch oraz drewna 
opałowego. 

08.10.2016 r. 
godz. 16.15 
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z samochodu marki Nissan Mi-
cra zaparkowanego na ul. Osie-
dlowej. 

godz. 22.45 
Na ul. Kilińskiego, Robert S. 

kierował samochodem marki 
Ford znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1, 14 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

09.10.2016 r. 
godz. 09.30 
Powiadomienie o włamaniu do 

sklepu „Piekarnia Karsk” na ul. 
Warszawskiej. 
 st. insp. Klaudia Gieryń 

Sygnały czytelników

Mobilni śmieciarze mają tupet
W miniony weekend, jakiś nieznany, jak dotąd, osobnik podjechał samochodem w okoli-
ce Konarzewa, a następnie wyrzucił z auta kilka worów, bliżej nieokreślonych pod wzglę-
dem ich zawartości. 

Zdjęcia wyrzuconych śmieci, 
zapakowanych w foliowe worki, 
dostarczył nam jeden z mieszkań-
ców Konarzewa, oburzony zacho-
waniem osoby, która postanowiła 
pozbyć się w taki a nie inny spo-
sób zbędnego balastu z auta. Jak 
twierdzi autor zdjęć, nieznany 
osobnik najpierw próbował wor-
ki wyrzucić gdzieś na terenie wsi, 

ale nieco struchlał, gdy zobaczył 
pod sklepem tubylców.  Postano-
wił więc minąć wieś, i tuż za jej 
granicami wyrzucić śmieci w ro-
wie. 

Mieszkaniec, który całe zdarze-
nie zarejestrował, teraz apeluje w 
imieniu Konarzewian, by właści-
ciel śmieci wrócił i je sobie za-
brał, a następnie wyrzucił gdzieś 
pod swoim domem, a najlepiej, 
jak każdy porządny obywatel, po 
prostu do kosza. 

O podobnym incydencie, jak 
ten w Konarzewie, donoszą też 
mieszkańcy Bodzęcina. Na dro-
dze do tej wsi zauważono srebr-
nego Passata, który nagle się za-
trzymał a przez otwarte okno po-
frunęły na pobocze dwie plasti-
kowe butelki. Następnie auto od-
jechało. W tym jednak przypad-
ku kierowca miał większego pe-
cha, niż ten w Konarzewie, bo tu-
taj udało się zarejestrować tablice 
rejestracyjne samochodu, z które-

go śmieci wyrzucono. Właściciel 
zdjęć zamierza je pokazać odpo-
wiednim służbom, które powinny 
wyciągnąć konsekwencje wobec 
kierowcy, który postanowił pod 
Bodzęcinem pozbyć się butelek. 

MS

Wory ze śmieciami wyrzucone k. Kona-
rzewa

„Caritas” informuje
Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że dzisiaj 
tj. we wtorek, 11 października, od godz. 13:30, będzie wydawana żywność z programu po-
mocowego UE. Serdecznie zapraszamy osoby, które jeszcze nie korzystały z tej pomocy. 

***

W czwartek, 13 października, na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP będą rozdawane 
śliwki. Zapisy o godz. 13:00, wydawka rozpocznie się od godz. 14:00. „Caritas” zaprasza wszyst-
kich mieszkańców gminy Nowogard po odbiór owoców. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

Butelki wyrzucone na poboczu drogi k. 
Bodzęcina.

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65
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SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZeNIe

Inwestycje infrastrukturalne

Osina w czołówce, Nowogard na dnie
Publikujemy kolejne krajowe zestawienie porównujące nakłady gmin na inwestycje w infrastrukturę, tym razem w latach 2013-15. Nowogard na 580 
gmin w kraju, klasyfikowanych w tej samej  kategorii, zajął żenujące 518 miejsce. Za to znakomitym tutaj wynikiem może się pochwalić Osina.  

 Autorami rankingu opubliko-
wanego w tych dniach w czaso-
piśmie samorządowym Wspól-
nota są: Paweł Swianiewicz pro-
fesor ekonomii, kierownik Za-
kładu Rozwoju i Polityki Lokal-
nej na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz Julita Łu-
komska  doktor nauk ekonomicz-
nych, adiunkt w tym samym co 
profesor zakładzie.  Ranking do-
tyczy majątkowych wydatków in-
westycyjnych gmin zarówno w  
infrastrukturę techniczną trans-
port, gospodarkę mieszkaniową, 
gospodarkę komunalną, jak i tę 
związaną z usługami społeczny-
mi (szkoły, kultura). Jest oczywi-
ste, że to właśnie inwestycje in-
frastrukturalne mają decydujące 
znaczenie dla stwarzania warun-
ków dla rozwoju gospodarczego, 
ale także w konsekwencji dla po-
ziomu życia obywateli, czyli dla 
ich dobrostanu. Jako kryterium 
porównawcze przyjęto wydatki 
infrastrukturalne gmin w przeli-
czeniu na głowę mieszkańca, czy-
li kwotę per capita wydatkowaną 
w latach 2013- 2015 na inwesty-
cje w infrastrukturę, czyli np. sie-
ci wod.kan., drogi, uzbrojenia te-
renów, ale także inne wydatki ma-
jątkowe w tym obszarze. Gminy 
podzielono na kategorie wielko-
ściowe: miasta na prawach powia-
tu, miasta powiatowe, inne miasta 
i gminy wiejskie.

Wyniki
Nowogard klasyfikowano w ka-

tegorii gminy, miasta inne. Na 
582 takich gmin w kraju, nasza 
zajęła miejsce 518 z wynikiem za-
ledwie 248 zł per capita! W prze-
ciwieństwie do Nowogardu, do-
skonałym wynikiem może po-
szczycić się gmina Osina. W la-
tach 2013-15 poczyniono tu in-
westycji w infrastrukturę na kwo-
tę aż 1068 zł per capita, czyli pra-

wie 5 razy większe aniżeli w No-
wogardzie. To najwyższe wydat-
ki  inwestycyjne ze wszystkich 
gmin w całym naszym powiecie 
(poza Stepnicą, ale tam zadziała-
ły jednorazowe nadzwyczajne do-
chody- zwroty wielomilionowych 
należności z Urzędu Morskiego). 
Jeszcze bardziej imponująco wy-
gląda gmina Osina w zestawieniu 
krajowym, gdzie zajmuje dosko-
nałe 141 miejsce na 1693 gminy 
wiejskie ogółem! Nie tylko wy-
datki inwestycyjne pobliskiej Osi-
ny wskazują na poziom nowo-
gardzkiej zapaści w tym decydu-
jącym o jakości życia obywate-
li i perspektywach na rozwój ob-
szarze. Goleniów wydał na infra-
strukturę w latach 2013-15 kwotę 
per capita 805 zł, Łobez – 863zł, 
Trzebiatów 1086 zł, a trzeci w 
kraju Dziwnów aż  5765 zł, czy-
li 20 razy więcej aniżeli Nowo-
gard! Lepsze są też sąsiednie gmi-
ny, jak Maszewo 427 zł., czy Pło-
ty 447 zł,  a nawet ta przedostat-
nia w powiecie czyli Przybiernów 
293 zł. Oczywiście z takim zaan-
gażowaniem zajmujemy nie tylko 
jedno z ostatnich miejsc w kraju 
w swojej kategorii (wyprzedza-
ją nas też w kwocie wydatku na-
wet 1422 gminy wiejskie), ale je-
steśmy na ostatnich miejscach w 
województwie i ostatnim w po-
wiecie.  Patrz wykres.

Komentują dla nas radni:
 Piotr Słomski 
(Partnerstwo i Rozwój) : Niski 

poziom inwestycji w infrastruk-
turę świadczy o zupełnym lekce-
ważeniu podstawowych czynni-
ków zapewniających rozwój. Je-
śli to się nie zmieni w najbliższym 

czasie, to powstałe już zaniedba-
nia będą trudne do odrobienia …  

Jowita Pawlak (Niezależna): 
Uważam, że taki stan rzeczy, jaki 
ujawnia kolejny ranking Wspól-
noty to konsekwencja budżeto-
wej polityki miasta skupionej je-
dynie na konsumpcji, zamiast in-
westowania w działania przy-
czyniające się do powstania no-

wych miejsc pracy i rozwoju go-
spodarczego gminy. Tylko taka 
strategia jest gwarantem osiąga-
nia wyższych dochodów budżeto-
wych. W konsekwencji zwiększa-
nia możliwości dochodowych po-
woduje większy komfort do inwe-
stowania w infrastrukturę.

Podsumowanie
Matematyka nie pozostawia 

złudzeń. Liczby ukazujące po-
ziom wydatków na inwestycje w 
gminach w kraju, w porównaniu 
do naszej, obnażają nagą prawdę i  
pokazują, że nowogardzka propa-

ganda sukcesu to tylko balon na-
dmuchany  przez pucołowatych 
agitatorów. Balon ten pęka z hu-
kiem w zestawieniu z faktami, po-
zostawiając po sobie żałośnie zwi-
sający flaczek. Od lat krytycznie 
oceniamy rządy Roberta Czapli. 
Oceniamy krytycznie nie dlate-
go, że nie lubimy tego burmistrza 
(poprzedniego też krytykowali-
śmy) albo, że mamy jakieś niecne 
zamiary (prasa nigdy nie zajmu-
je miejsca władzy), ale dlatego, że 
R. Czapla i ośmiesza co chwila tę 
gminę na zewnątrz (jest wszak jej 
formalnym reprezentantem) i do-
łuje w wielu obszarach, i to takich 
o fundamentalnym znaczeniu dla 
rozwoju i dobrobytu mieszkań-
ców. Porównanie wydatków na in-
westycje infrastrukturalne z inny-
mi gminami w kraju pokazuje, jak 
dramatycznie głębokie jest to do-
łowanie - upadliśmy tak nisko, że 
już z tego dołu konkurencji nie wi-
dać, daleko ona przed nami. Być 
może niektórzy będą bronić za-
niedbań (bądź ignorancji) burmi-
strza argumentami typu – wyda-
no środki na szpital na nic inne-
go już nie starcza. To prawda szpi-
tal pochłonął  ponad 20 milionów 
z gminnej kasy, i trzeba zaciągnię-
ty na to kredyt nadal spłacać. Tyl-
ko czy tak należało finansować tę 
budowę, jak zrobiono to w Nowo-
gardzie? Wziąć żywą gotówkę z 
publicznej kasy i ją wydać na in-
westycję, to potrafi przysłowio-
wy „każdy głupi”. Pisaliśmy jesz-
cze przed rozpoczęciem budowy 
szpitala, że potrzeba montażu fi-
nansowego, że trzeba postarać się 
o środki pomocowe, być może w 
tym celu należało inwestycję po-

dzielić na różne fragmenty. Na 
pewno należało pogłówkować, i to 
porządnie. Niestety  nowogardzki 
pokomuszy establishment (to jego 
persony realizowały inwestycję) 
poszedł, jak zwykle, po najmniej-
szej linii oporu, i tak po komu-
szemu – wydał gotowe budżetowe 
pieniążki podatników i już. I jesz-
cze nazywają siebie budowniczy-
mi! Śmiech na sali (np. pustej sali 
OIOM). Ale nie chodzi tu nawet o 
to czyja jest racja, nie chodzi też o 
dziecinne przerzucanie się płyt-
ką argumentacją, chodzi o to, że 
na infrastrukturę wydajemy 5 razy 
mniej jak w Trzebiatowie i Osinie, 
a 20 razy mniej jak w Dziwnowie, i 
że to musi się źle skończyć. Efekty 
tego widać zresztą  i nawet czuć już 
na co dzień- stare rury co chwi-
la pękają, a z niedrożnej kanali-
zy systematycznie smród i podpa-
ski i coś jeszcze gorszego płyną cy-
klicznie wprost do biednego jezio-
ra. W tej sytuacji pusty uśmiech i 
zadowolenie od ucha do ucha nic 
tu nie pomogą tak, jak nie pomo-
gą kolejne siłownie dla duchów, 
jak ta w Sąpolnicy. Nie pomogą 
też inne kosztowne zabawki „dzi-
dziusia”, typu fontanna na jeziorze 
za 8 tys. co- miesięcznie, molo dla 
ptaszków za 600 tys., czy hojnie 
opłacane nieroby od propagandy 
i pasożytujący na innych urzędo-
wi zausznicy. Nie pomogą bo sta-
ra rura nie pęknie tylko wtedy, jak 
zostanie wymieniona. Jak poka-
zuje ranking, wszyscy wokół gmi-
ny Nowogard te proste prawdy ro-
zumieją tylko u nas jest problem z 
tabliczką mnożenia.

ms

Kwoty wydatkowane w latach 2013-15 
na inwestycje infrastrukturalne 

w poszczególnych gminach powiatu goleniowskiego 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) [zł]
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Nowogardzki aktyw  
w pierwszym szeregu

Protest ZNP 
 przed UW
Zaprawiony w bojach i wolność i demokrację nowogardzki 
aktyw z ZNP stanął w pierwszych szeregach demonstra-
cji, jaką ten związek nauczycielski zorganizował wczoraj 
przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. 

O co chodzi związkowcom? Z 
treści wypowiedzi uczestników 
można było wywnioskować, że 
demonstrujący są przeciwko 
zmianom w oświacie, zapowie-
dzianym przez Ministerstwo 
zwłaszcza przeciwko likwida-
cji gimnazjów. Jak to się ma do 
dotychczasowej retoryki ZNP 
będącej od lat przeciwko ist-
nieniu gimnazjów?  Na ten te-
mat nie padły żadne wyjaśnie-
nia. Jak już wspomnieliśmy na-
szą uwagę zwrócił nowogardzki 
akcent szczecińskiej demon-
stracji. Dwoje nowogardzkich 
ZNP-owców dzierżyło dzielnie 
w dłoniach kijki podtrzymu-
jące okazały baner z napisem: 
„ nie (napisane po urbanow-
sku) dla CHAOSU W SZKO-
LE”, co można było przy szyb-
kim czytaniu zrozumieć także 
jako: „nie dla hałasu w szkole”.  
Czy chaos czy hałas to jednak 
nieważne, ponieważ trzymają-
ca baner (niczem „Trzymają-
ca Władzę”) p. Jakubczak wy-
daje się być niezastąpioną spe-
cjalistką od jednego i drugiego. 
Chaosu w ostatnim czasie na-
robiła, bowiem „maczając pal-
ce” w aferalnej próbie likwidacji 
szkoły w Żabowie, (co relacjo-
nowaliśmy wyczerpująco) a ha-
łasu obrzucając oskarżeniami 
o to… rodziców dzieci uczęsz-
czających do tej szkoły.  Jak do-
nosi nasz informator, w szcze-

cińskiej demonstracji wzięło 
udział około 20-stu osób z No-
wogardu. Po powrocie z „bary-
kad” aktyw udał się na obiad 
do jednej z miejscowych re-
stauracji. Trudno jednoznacz-
nie stwierdzić ilu z tej grupy 
nowogardzkich demonstran-
tów to rzeczywiście nauczy-
ciele i członkowie ZNP, ponie-
waż jako takie rozpoznano tam 
tylko trzy osoby.  Inne związ-
ki nauczycielskie nie przyłączy-
ły się do akcji ZNP.   -„Solidar-
ność Nauczycielska” jest obec-
nie w trakcie rozmów z rządem 
– mówi nam Anna Kowalczyk-
-Krzywania przewodnicząca 
nowogardzkiej „Solidarności 
Nauczycieli”- staramy się, aby 
ewentualne zmiany w oświacie 
nie wiązały się z niedopuszczal-
nymi konsekwencjami dla na-
uczycieli, w tym ze zwolnienia-
mi. Jednoznaczne oblicze ide-
owe szczecińskiej poniedział-
kowej demonstracji potwierdza 
skład trybuny. Przed mikrofo-
nami stanęli bowiem działacze 
KOD, Ruchu Palikota, SLD, PO, 
PSL i feministek. Na zdjęciach 
można zobaczyć posłankę M. 
Kochan, posłów S. Nitrasa,  N. 
Obryckiego i B. Arłukowicza z 
PO, radnego B. Barana, wice-
marszałka i szefa regionalnego 
PSL J. Rzepę, a nawet dinozaura 
D. Wieczorka z SLD.    

red

Nowogardzki baner dzierży St. Jakubczak po lewej stronie

Dzień Pieroga na Bema

Publiczna impreza  
czy prywatne przyjęcie? 
Z takim pytaniem do redakcji DN zwrócili się Czytelnicy, którzy nie tylko brali udział w 
Dniu Pieroga na Osiedlu Bema, ale też sami przyrządzali te smakołyki. 

Zarzutów do organizatorów im-
prezy, a zwłaszcza Renaty Piwowar-
czyk nie tylko radnej miejskiej, ale 
mieszkanki Bema i przewodniczącej 
Rady Osiedla, jest sporo. Po pierw-
sze, jak się okazuje, już nie pierw-
szy raz główne nagrody, za rzeko-
mo najlepsze pierogi, zdobyła głów-
nie rodzina pani radnej, w tym jej 
mama i córka. Walory smakowe 
oceniał, nie kto inny jak m.in. bur-
mistrz Robert Czapla, a ten jak wia-
domo jest politycznym mentorem 
radnej, która mandat zdobyła z li-
sty SLD – partii, której przewodni-
czącym w Nowogardzie jest właśnie 
Czapla. Zresztą, co ważne, sam bur-
mistrz był również jednym ze spon-
sorów nagród dla „producentów” 
najlepszych pierogów, co też zda-
niem naszych Czytelników (miesz-
kańców Osiedla podkreślamy), jak-
by dyskwalifikuje najbliższą rodzi-
nę radnej w tak aktywnym udziale 
w konkursie na najlepszego piero-
ga. Poza zarzutem „kulinarnego ne-
potyzmu i kumoterstwa”, padają też 
jeszcze poważniejsze. Otóż, jak się 
okazuje, część pierogów, które miały 
przygotować osiedlowe gospodynie, 
by poczęstować zaproszonych gości, 
a także osoby zaangażowane w orga-
nizację imprezy, została sprzedana 
(oczywiście poza tymi, którymi ob-
jadała się władza i przyjaciele w tzw. 
namiocie VIP- patrz foto). Nie wia-
domo jednak, ile pierogów sprzeda-
no, gdzie są pieniądze uzyskane z tej 
sprzedaży, i na co mają być wydane? 
Wątpliwości budzi więc nie tylko 
fakt rozliczenia imprezy, co jest waż-
ne, bo wszak to impreza publiczna 
a nie prywatna, ale też czy sam za-
miar sprzedaży został zgłoszony od-
powiednim instytucjom, w tym cho-
ciażby Urzędowi Skarbowemu. Nie 
będziemy już rozwijać innych wąt-
ków, które również do nas docie-
rają, a które miały rzekomo miej-
sce w czasie Dnia Pieroga. Dotyczą 
one tego, jakim gatunkiem trunków 
i w jakiej ilości raczono się do póź-
nych godzin nocnych w namiocie, w 
którym radna Piwowarczyk gościła 
wierchuszkę przybyłą na Bema, by 
święcić Dzień Pieroga. 

Zaniepokojeni jednak informa-
cjami, jakie przekazali nam Czytel-
nicy, wystosowaliśmy pytania do 
radnej i zarazem przewodniczącej 
Rady Osiedla, Renaty Piwowarczyk, 
za pomocą dostępnych nam kana-
łów adresowych, by wyjaśniła nie 
tylko nam, ale i swoim sąsiadom ich 
wątpliwości. 

Oto treść tych pytań:
Dzień dobry 
Jako, że Pani osoba, jako radna, ale 

i przewodnicząca Rady Osiedla Bema 
jest wymieniana, jako jedena z głów-
nych organizatorów imprezy o nazwie 
Dzień Pieroga, redakcja Dziennika 
Nowogardzkiego na podstawie przepi-
sów gwarantujących jawność życia pu-
blicznego, zwraca się z prośbą o udziele-
nie kilku informacji dotyczących wspo-
mnianego wydarzenia, które odbyło się 
24 września:

Proszę o przekazanie listy osób nagro-
dzonych za najlepsze zdaniem jury pie-
rogi (imię nazwisko, gatunek pierogów)?

Proszę o podanie składu jury ocenia-
jącego pierogi?

Podczas Dnia Pieroga dokonywano 
sprzedaży tych smakołyków. W związ-
ku z tym prosimy o informację: za jaką 
kwotę sprzedawano pierogi, jaką kwotę 
uzyskano ze sprzedaży pierogów, kto jest 
jej dysponentem, tych pieniędzy, i gdzie 
obecnie się one znajdują? 

Ile pierogów sprzedano? (proszę o po-
danie ilości w kg)

Czy sprzedaż pierogów podczas Dnia 
Pieroga została zgłoszona do Urzędu 
Skarbowego i zostanie w tejże instytucji 
odpowiednio rozliczona?

Czy sprzedaż i konsumpcja piero-
gów podczas Dnia Pieroga została 
zgłoszona do Stacji Sanitarno-Epi-

demiologicznej w Goleniowie?
Mieszkańcy Osiedla Bema twierdzą, 

że w czasie trwania Dnia Pieroga, w 
tzw. namiocie dla „VIP-ów”, spożywa-
no duże ilości alkoholu (gatunek – bia-
ła wódka), do późnych godzin nocnych. 
Czy organizatorzy (w tym Rada Osie-
dla na czele z Pani osobą), mieli jakieś 
pozwolenie do spożywania alkoholu w 
miejscu publicznym? Skąd pochodził ten 
alkohol i jaka jego ilość została „rozdy-
sponowana” w czasie Dnia Pieroga?

Z poważaniem, 
MS/DN

Choć pytania wysłaliśmy już jakiś 
czas temu, żadnej odpowiedzi nam 
radna nie udzieliła. Miejmy nadzieję, 
że zrobi to teraz -wywołana do „tabli-
cy” publicznie, na łamach gazety. 

Lojalnie też informujemy, nie tyl-
ko radną, ale i pozostałych organiza-
torów Dnia Pieroga (w tym głównie 
UM Nowogard), że osobne pytania 
skierowaliśmy także do instytu-
cji, które naszym zdaniem powin-
ny zostać zawiadomione o „kier-
maszu”. Wszak odbywała się tam 
sprzedaż, a do tego konsumpcja, 
co oczywiście ma znaczenie pod 
względem chociażby bezpieczeń-
stwa sanitarnego. 

red

Długi namiot, a w nim długi stół suto zastawiony dla oficjeli (głównie działaczy 
SLD). Ci za pierogi płacić nie musieli, tak jak mieszkańcy Bema-najedli się za darmo

Ostatnie konsultacje przed ogłoszeniem wyników na najlepszego pieroga. Na 
zdjęciu burmistrz R. Czapla i radna Renata Piwowarczyk, której rodzina po raz ko-
lejny zgarnie główne nagrody w kulinarnych zmaganiach
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Serdeczne 
podziękowania 
dla wszystkich,

 którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. 
Henryka Kister 

składa 
pogrążona 

w smutku rodzina

Nowogardzkie akcenty 
wojewódzkiego zjazdu PSl

T. Banachomski 
odznaczony 
medalem Witosa
Podczas Wojewódzkiego Zjazdu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Szczecinie, który odbył się w minioną sobo-
tę, medalem Wincentego Witosa odznaczono wieloletnie-
go działacza tej partii w Nowogardzie, pana Tadeusza Ba-
nachomskiego. 

Tym najwyższym w partii od-
znaczeniem T. Banachomskiego 
udekorował prezes krajowy PSL 
Władysław Kosiniak Kamysz- 
obecny na sobotniej konwencji 
w Szczecinie. 

-To dla mnie ogromne wy-
różnienie, ale i zobowiązanie 
do dalszej pracy na rzecz PSL-
. Okazuje się, że to jeszcze nie 
czas, aby przejść na emerytu-
rę działacza – mówi żartując T. 
Banachomski. 

Tadeusz Banachomski po-
chodzi w Wojcieszyna. Tam do 
dziś posiada gospodarstwo rol-
ne. Mieszka natomiast w No-
wogardzie, i tu prowadzi sklep 
spożywczy. Z ruchem ludowym 
jest związany od 36 lat. Obecnie 
T. Banachomski pełni funkcję 
członka zarządu koła miejsko- 
gminnego PSL w Nowogardzie, 
wchodzi też w skład komisji re-
wizyjnej w powiatowych struk-
turach tej partii. 

Podczas sobotniego zjazdu 
PSL w Szczecinie, poza uhono-
rowaniem T. Banachomskie-
go, na uwagę zasługuje również 
fakt wyboru kilku nowogardz-
kich działaczy do struktur re-
gionalnych i krajowych władz 
partii. Mowa tu m.in. o Damia-

nie Simińskim, byłym wicebur-
mistrzu Nowogardu i szefie PSL 
w naszej gminie, oraz Toma-
szu Kuliniczu, staroście powia-
tu goleniowskiego i prezesem 
powiatowym tej partii w po-
wiecie. Obaj panowie weszli w 
skład nowego zarządu partii w 
naszym regonie, dodatkowo zo-
stali wybrani na delegatów zjaz-
du krajowego PSL, który ma się 
odbyć niebawem. Prezesem PSL 
w Zachodniopomorskim będzie 
natomiast nadal Jarosław Rze-
pa (wicemarszałek wojewódz-
twa), wybrany przez delegatów 
na drugą kadencję. 

MS

W. Kosiniak Kamysz dekoruje T. Banachomskiego medalem Wincentego Witosa

Pierwsza taka konferencja w Nowogardzie 

„Gdzie się schowało moje 
szczęście...”
W miniony piątek, 7 października, w sali nowogardzkiego kina odbyła się konferencja, 
której tematem przewodnim było hasło: „Gdzie się schowało moje szczęście, czyli rzecz o 
psychologii pozytywnej”. Organizatorem mini-sympozjum naukowego była Specjalistycz-
na Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie. 

To pierwsza taka konferen-
cja zorganizowana przez Po-
radnię. Jak mówi jej dyrek-
tor, Irena Juszczyk, w ten spo-
sób psychoterapeuci chcą po-
kazać jak ważne jest pielęgno-
wanie w sobie poczucia szczę-
ścia, a także skąd bierze się 
deficyt tego stanu w naszym 
umyśle. 

- Bardzo wielu ludzi, zwłasz-
cza młodych, zgłasza się do nas 
będąc w stanach depresyjnych. 
W ogóle nasze społeczeństwo 
jest dość pesymistycznie nasta-
wione do życia. Wiemy, że jed-
ną konferencją tego nie zmie-
nimy, ale postanowiliśmy cho-
ciaż spróbować wskazać lu-

dziom pewien kierunek – po-
wiedziała Irena Juszczyk. 

Konferencja miała typo-
wo seminaryjny charakter. Jej 
uczestnicy, a wśród nich na-
uczyciele, dyrektorzy szkół, 
w tym tych specjalnych, psy-
chologowie, psychoterapeuci, 
przedstawiciele policji, samo-
rządu lokalnego, media, wy-
słuchali więc kilku ciekawych 
wykładów.  Mówiono wiele o 
tym, skąd w nas bierze się tak 
słabe poczucie szczęścia, kiedy 
ono znika i czy można się temu 
przeciwstawić? Co mówi na ten 
temat nauka, ale i doświadcze-
nie psychologów, pracujących z 
osobami nastawionymi do wła-
snej egzystencji negatywnie? 

Na zakończenie wśród 
uczestników sympozjum roz-
losowano kilka ciekawych na-
gród, m.in. terapię dla rodzi-
ców, chcących pobudzić twór-
czo swoje dzieci. Wcześniej na 
holu, przed wejściem na salę 
kinową, przygotowano makietę 
drzewa i poproszono, aby go-
ście wypisali swoje krótkie de-
finicje szczęścia na wyciętym 
zielonym liściu. Uczucie to naj-
częściej definiowano poprzez 
takie słowa jak: rodzina, zdro-
wie, bezpieczeństwo. 

Dyrektor Poradni, I. Jusz-
czyk, zapowiedziała, że chce, 
aby podobne konferencje od-
bywały się w Nowogardzie co 
roku, oczywiście zawsze na 
inny temat. Wydaje się więc, 
że doczekaliśmy się w naszym 
mieście drugiej poważnej im-
prezy o charakterze nauko-
wym. Od kilku lat własne kon-
ferencje, pn. „Szkoła równych 
szans” organizuje z powodze-
niem nowogardzki Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowaw-
czy. Zważywszy, że nasza gmina 
to potężny ośrodek edukacyjny, 
takie inicjatywy należy przyjąć 
z zadowoleniem, szczególnie, 
że spełniają one jeszcze jeden 
cel – pozwalają na wymianę 
doświadczeń między placów-
kami i instytucjami działający-
mi w obszarze szeroko pojętej 
oświaty i wychowania. 

Marcin Simiński 

Wśród słuchaczy Konferencji byli m.in. przedstawiciele oświaty

I. Juszczyk, dyrektor Poradni Terapeutycznej w Nowogardzie otwiera konferencję. 
Towarzyszy jej Aneta Drążewska, dyrektor NDK, gdzie zorganizowano sympozjum
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mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej 

Uczniowie ZSP wśród najlepszych 
W dniu 7 października br., w Nowogardzie odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Szkół Techniki Samochodowej Województwa Zachodniopomorskiego. 

Do udziału w MSTS zgłoszo-
nych zostało 28 uczniów repre-
zentujących 6 szkół z wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie, Zespół Szkół nr 
10 w Koszalinie, Zespół Szkół Sa-
mochodowych w Szczecinie, Ze-
spół Szkół nr 2 w Pyrzycach, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Drawsku Pomorskim oraz Zespół 
Szkół nr 5 w Stargardzie Szczeciń-
skim. Nowogard reprezentowali: 
Laudy Radosław, Śniegowski Ma-
ciej, Ołubiec Maciej, Razik Gra-
cjan, Paczkowski Łukasz. 

Mistrzostwa były podzielone na 
kilka etapów. W pierwszym za-
wodnicy musieli zmierzyć się z 
rozwiązaniem testu, wykazując się 

wiedzą teoretyczną z zakresu me-
chaniki samochodowej. W części 
praktycznej uczniowie musieli wy-
konać jazdę sprawnościową, zloka-
lizować usterkę w konkretnej czę-
ści samochodu przy użyciu teste-
ra diagnostycznego podłączonego 
do  silnika pojazdu, dokonać mon-
tażu złącza pneumatycznego po-
legającego na odpowiednim usta-
wieniu klucza dynamometryczne-
go zgodnie z zapisem na złączu, a 
także rozpoznać nazwy części sa-
mochodowych.

Najlepszą szkołą MSTS okazał 
się Zespół Szkół nr 10 z Koszalina 
zdobywając 383 pkt. Drugie miej-
sce zajął Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych z Nowogardu, groma-
dząc na swoim koncie 371 pkt., a 
trzecie Zespół Szkół nr 5 ze Star-
gardu- 292 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej 
wygrał Nizioł Mateusz - 119 pkt. 
(Zespół Szkół nr 10 Koszalin), 
drugi był Sobolewski Tomasz - 107 
pkt. (Zespół Szkół nr 10 Koszalin). 
Trzecie miejsce  ex aequo zdoby-

li:  Sobczak Filip - 98 pkt. (Zespół 
Szkół nr 5 Stargard Szczeciński) 
i Razik Gracjan - 98 pkt. (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych No-
wogard).Uczniowie otrzymali pu-
chary i nagrody ufundowane przez 
organizatorów i sponsorów MSTS. 

Na zakończenie tegorocznej 
edycji Mistrzostw nie mogło za-
braknąć części muzycznej. Gwiaz-
dą wieczoru był Czadoman. Kon-

certu tego znanego wokalisty ga-
tunku disco-polo wysłuchało kil-
kaset osób. 

Głównym organizatorem mi-
strzostw byli: Gmina Nowogard, 
Starostwo Powiatowe w Golenio-
wie oraz firma Domir Parts s.c. 
Patronami medialnymi MSTS 
byli: Dziennik Nowogardzki oraz 
Radio Wawa. 

Opr. MS

Pierwszy etap MSTS - test wiedzy

Jazda sprawnościowa

Chrześcijańskie Centrum Pomocy

Dystrybucja odzieży
12 i 13 października 2016 w godzinach 10:00-12:00 wy-
dawana będzie odzież dla wszystkich potrzebujących bez 
konieczności posiadania skierowania z OPS-u 

Zapraszamy do naszej siedziby przy 700-lecia 14 ( była szwalnia 
wejście od strony myjni samochodowej 

w imieniu Zboru 
             Prezbiter Cezary Komisarz

13. 10.  Procesja Fatimska 
13 października, w  99 rocznicę zakończenia objawień fatimskich (cud słońca), w Kościele 
pw. WNMP w Nowogardzie, o godz. 18:00, odprawiona zostanie  Msza św, różaniec a po-
tem  procesja fatimska  ulicami miasta (po raz drugi). Zapreaszamy!

Objawienia Maryjne w Fatimie i 
ich znaczenie dla Świata

  Matka Boska w Fatimie objawi-
ła się trojgu pastuszkom Hiacyncie, 
Franciszkowi i Łucji pięć razy, każde-
go 13 dnia miesiąca, począwszy od 13 
maja 1917 r do 13 października 1917 
r. Przekazała bardzo wiele ważnych 
przesłań religijnych, ale również i o 
politycznych konsekwencjach dla ca-
łego Świata.

 Trwa jeszcze niewyobrażalnie 
krwawa I Wojna Światowa, kiedy 
Maryja przekazuje dzieciom z Fati-
my, portugalskiej wioski Orędzie, o 
modlitwie i żeby Świat zawierzył Jej 
Niepokalanemu Sercu Rosję, gdyż w 
przeciwnym razie Rosja rozleje po 
świecie swoje „błędne nauki”. Świat 
nie wypełnia prośby Maryi. W Rosji 
wybucha rewolucja bolszewicka, nie-
mal kilka dni po ostatnim objawie-
niu.  Przynosi niezwykle krwawe żni-
wo. Po wyborze w Watykanie w 1978 
r, Polaka na głowę kościoła, Sowie-
ci zdają sobie sprawę, że Papież z ko-
munistycznej Polski jest w stanie po-
krzyżować ich plany o ekspansji ko-
munizmu na Zachód. Zwłaszcza mają 
tego świadomość już po 1-wszej wi-
zycie Jana Pawła II w Polsce, w czerw-
cu 1979 r, i skutków jakie zrodziła w 
świadomości społecznej. W sierpniu 
1980 roku, wybucha solidarnościo-

wa antysocjalistyczna awantura (cyt. 
W. Jaruzelskiego) i zalewa całą Pol-
skę (Nowogard też). Sowieccy komu-
niści wydają zlecenie swoim służbom 
na zabicie Papieża, a ci z kolei znający 
się doskonale na swoim fachu wynaj-
mują do tego celu tureckiego cyngla. 
Wyciągają go z więzienia, gdzie odby-
wał karę dożywocia za morderstwo. 
Ali Agca dokonuje zamachu na Pa-
pieża dokładnie w momencie pierw-
szego objawienia Matki Boskiej w Fa-
timie, czyli 13 maja, o godzinie 17:19. 
Jan Paweł II od samego początku jest 
pewny, komu zawdzięcza uratowanie 
życia i czyni przygotowania do sku-
tecznego wypełnienia Bożej prośby 
o zawierzeniu Rosji Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Skuteczne zawierzenie 
czyli w jedności z całym  Kościołem 
udaje się dopiero 25 marca 1984 roku, 
i odbywa się w łączności ze wszystki-
mi Biskupami świata i 150 tysiącami 
wiernych na Placu św. Piotra na Wa-
tykanie. Skuteczność zawierzenia po-
twierdza siostra Łucja, jedna z troj-
ga wówczas dzieci, którym objawi-
ła się Matka Boża w Fatimie. Już 13 
maja 1984 roku, dochodzi do łańcu-
chowego wybuchu w składzie amuni-
cji w największej sowieckiej bazie flo-
ty morskiej w Siewieromorsku nad 
Morzem Białym, który unicestwia 
niemal cały arsenał rakietowy ZSRR, 

przeznaczony do kontroli Oceanu 
Atlantyckiego. Była to największa ka-
tastrofa sowieckiej floty po II wojnie. 
Niewydolna komunistyczna gospo-
darka nie jest już w stanie w krótkim 
czasie odbudować swojego potencja-
łu rakietowego. Niedługo po tym, w 
obliczu niemożliwości skuteczne-
go kontynuowania wyścigu zbrojeń z 
Zachodem, a głównie z USA, docho-
dzi do upadku ZSRR, co skutkuje wy-
cofaniem sowieckich wojsk z Europy 
Środkowej, w tym również z Polski. 
Także, to co wcześniej wdawałoby się 
niemożliwe staje się faktem.  Komu-
nizm upada.

 W tym roku, 13 października, czy-
li w 99 rocznicę Objawień Fatimskich 
w Parafii pw. WNMP w Nowogar-
dzie kończy się cykl przygotowań do 
setnej rocznicy, która przypadnie w 
przyszłym roku. Rozpoczęły się one 
13 maja Misjami Fatimskimi i uro-
czystym wprowadzeniem procesyj-
nej figury Matki Boskiej Fatimskiej 
przywiezionej specjalnie do tego celu 
prosto z Fatimy, aby każdego 13 dnia 
miesiąca, poczynając od maja do paź-
dziernika, odbywać procesje ulicami 
naszego miasta, zawierzając Nowo-
gard Niepokalanemu Sercu Maryi.         

Mirosław Berezowski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

Wystawa malarstwa
 Floriana Kohuta

„Wiatrem malowane”
13 października 2016 r. godz: 17.00 

Spotkanie autorskie
 „Pastelą o strachach”
Możliwość nabycia obrazów autora

w cenach promocyjnych.
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masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65

 DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 15 październik 2016r.
organizuję wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
 Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

Sprzedaż 
drewna kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis. 
Tel. 785 900 833

  

TArGI PrACY I eDUkACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  wspólnie z Woje-

wódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 21 października 
2016r w godzinach od 10.00.do 13.00 organizuje Targi Pracy i 
Edukacji w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niepod-
ległości 1 w Goleniowie

W  programie Targów m.in.:
•	 Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
•	 Promocja krajowego Funduszu Szkoleniowego,
•	 konsultacje z ekspertem z zakresu prawa pracy i ubez-

pieczeń społecznych,
•	 konsultacje z ekspertem z zakresu korzystania ze 

środków PeFrON dla pracodawców i osób bezrobot-
nych,

•	 konsultacje z eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w zakresie zatrudnia cudzoziemców oraz pośred-
nictwa  pracy za granicą eUreS,

•	 Wyższe Uczelnie, Szkoły Ponadgimnazjalne z Powiatu 
Goleniowskiego z ofertą edukacyjną,

•	 Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową.

Celem Targów Pracy jest pomoc osobom bezrobotnym  i poszu-
kującym pracy w tym osobom niepełnosprawnym w znalezieniu  
zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to również okazja zapoznania 
pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego. Targi Pracy mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwie-
dzających jak  i udział wystawców jest bezpłatny.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby zatrudnieniowe w trakcie trwa-
nia targów pracy Firmy:
•	 TTS sp. z o.o.  z Goleniowskiego Parku Przemysłowego pla-

nuje wzrost zatrudnienia o 80 osób w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy na stanowiska: laminarz i monter, oraz

•	 Sia Abrasives Polska zp.z o.o. Grupy Bosch z Goleniowskiego 
Parku Przemysłowego planuje w związku z rozbudową za-
kładu wzrost zatrudnienia o kilkaset osób na stanowiska pra-
cownika produkcji, służb technicznych, pracownika biuro-
wego średniego i wyższego szczebla będą przeprowadzały 
wstępna rekrutacje pracowników spośród wszystkich osób 
biorących udział  w  Targach.

Patronat nad Targami: Tomasz Kulinicz – Starosta Goleniowski
Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz – Marszałek Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego
Serdecznie zapraszamy

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

Kino ,,Orzeł" zaprasza
Wyjątkowo w tym tygodniu w Kinie ,,Orzeł" w Nowogardzie seanse filmowe będą wy-

świetlano w czwartek i sobotę, a nie jak dotychczas w piątek, sobotę i niedzielę. Zmiana 
terminów wyświetlania filmów jest spowodowana dwoma wydarzeniami, które odbywać 
się będą w sobotę i niedzielę na sali kinowej. Poniżej, na prośbę NDK, publikujemy godzi-
ny i terminy seansów, oraz krótkie zapowiedzi filmów. Red. 

SIEDMIU WSPANIAŁYCH
13.10.2016, godz. 17.00
 15.10.2016, godz. 17.00 
western
USA  / 2016 / 133 min.
 Od lat: 15
Armia bandytów terroryzuje małą wioskę na pograniczu amery-

kańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z proś-
bą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników posta-
nawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają 
się nie mieć szans. Remake legendarnego westernu „Siedmiu wspa-
niałych”. Film wyreżyserował Antoine  Fuqua, twórca takich filmów 
jak „Dzień próby”, „Bez litości” czy „Do utraty sił”. W obsadzie zna-
lazł się Chris Pratt („Strażnicy galaktyki”,„Jurassic World”), który jest 
najnowszym objawieniem kina akcji. Partnerują mu m.in. Denzel Wa-
shington („Bez litości”) oraz Ethan Hawke

(„Dzień próby”, „Boyhood”).

 BLAIR WITCH 
13.10.2016, godz. 19.15
 15.10.2016, godz. 19.15 
 horror
 USA / 2016 / 89 min.
 Od lat: 15
 Kontynuacja jednego z najsłynniejszych horrorów w historii kina.  

Horror, który na nowo definiuje pojęcie strachu. Grupa studentów 
wyrusz do  lasów Black Hills w poszukiwaniu dawno zaginionej sio-
stry jednego z nich. Wiele wskazuje na to, że wyprawa może przynieść 
efekt, szczególnie, że  swoją pomoc oferują dwaj miejscowi przewod-
nicy. Jednak wkrótce po wejściu w głąb lasu, po zapadnięciu zmroku, 
wędrowcy zaczynają doświadczać niepokojącej obecności. Jasne sta-
je się, że legenda o klątwie wiedźmy z Blair jest bardziej przerażająca i 
bardziej prawdziwa niż ktokolwiek mógł przypuszczać…

źródło: NDK

Pachnie tam miłością
Zerwany kwiat jesienny nie chce zaschnąć
Tak niewiele życia zostało na rabacie
Ale nadal bywa tu pięknie…
Wszystko już dojrzało i nie kusić losu pychą żywota

Krzesła złożone, widzowie też odeszli
I teraz mają zupełnie inne towarzystwo
Odmienieni jakby nie z tego świata 
Znikają w mglistym zaułku niepamięci

Czas się kurczy trochę tak nieuchwytnie dla zmysłów
Już wie, że zabawa w chowanego się kończy
I nie będzie go tam gdzie wszystko zostanie odsłonięte
Dlatego przyspiesza jakby uciekał od swego happy endu.

Tylko miłość wyjątkowo rozkwita
i mieni się pełnymi kolorami jesieni
Tylko Ona przetrwa i zawładnie wiecznością
Odzierając zło z wszelkich złudzeń znaczenia.

Tu na razie rządzi ciszą, akuszerką wspomnień
Namawia do przyjaźni wbrew logice korzyści
I zasiada z Tobą na ogrodowej ławce-
 bez najmniejszego żalu marnując czas 
na rozumienie rzeczy i słuchanie wierszy.        

                                        Marek Słomski- 30 wrzesień
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Reklama

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Ks. G. Legutko poświęcił różańce
W minioną niedzielę, 9 października, podczas Mszy św. o godz. 12:30, w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP odbyło się poświęcenie różańców dzieci, które przygotowują się do 
I Komunii Świętej.

 Uroczystego pokropienia wodą 
święconą różańców, które przynio-
sły do kościoła licznie zgromadzeni 
uczniowie klas trzecich, dokonał ks. 
proboszcz Grzegorz Legutko. 

Całej uroczystości towarzyszył 
ustawiony przy ołtarzu baner z wi-
zerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, a 
na nim treść 11 obietnicy Maryjnej: 
„Otrzymacie wszystko, o co prosicie 
przez odmawianie Różańca”. 

Modlitwa przy pomocy różańca to 
tradycja kultywowana przez Kościół 
Katolicki aż od czasów średniowiecza 
i oparta jest na symbolice wszystkich 
objawień maryjnych potwierdzonych 

przez kościół. Warto wiedzieć, że do 
upowszechnienia modlitwy różań-
cowej przyczyniły się Matka Boża, 
która objawiła się dzieciom w Fati-
mie trzymając w dłoniach właśnie 
różaniec. 

MS fot. Robert Leszczyński 
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Pomorzanin przerywa serię bez ligowego zwycięstwa

Junior daje 3 punkty
W sobotę (8 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Radziszewie, Pomorzanin Nowogard walczył o ligowe punkty z tamtejszą Odrzanką. Po serii 
czterech spotkań bez zwycięstwa, w końcu nowogardzianie wywalczyli pełną pulę po skromnej wygranej 0:1. Golę na wagę 3 punktów zdobył występują-
cy na co dzień w juniorach starszych Kacper Litwin. 

Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:0)
’70 min. Kacper Litwin
Skład: Kornel Pękala – Maciej Grzeszczak, Adam Mańka, Natan Wnuczyński, Paweł Królik – Gracjan Wnuczyński (c), Dominik Wawrzyniak, Fernando Maia 

Batista (Kacper Litwin), Konrad Adamek (Damian Kosior), Rafał Listkiewicz – Kamil Lewandowski.  

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
9. kolejka:
Mewa Resko – Flota Świnoujście   3:2
Masovia Maszewo – Sarmata Dobra  3:2
Wicher Brojce – Sparta Gryfice   2:1
Orzeł Łożnica – Zootechnik Kołbacz  4:1
Promień Mosty – Ehrle Dobra Szczecińska  3:2
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard 0:1
Błękitni Trzygłów – Tanowia Tanowo  2:0
Pomorzanin Krąpiel – Iskierka Szczecin  3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Flota Świnoujście 9 24 47 7 8 0 1
2 Wicher Brojce 9 23 25 13 7 2 0
3 Masovia Maszewo 9 21 28 12 7 0 2
4 Mewa Resko 9 21 22 13 7 0 2
5 Iskierka Szczecin 9 16 23 11 4 4 1
6 Orzeł Łożnica 9 16 22 16 5 1 3
7 Błękitni Trzygłów 9 15 19 14 5 0 4
8 Pomorzanin Nowogard 9 13 12 16 4 1 4
9 Sparta Gryfice 9 12 11 17 4 0 5
10 Sarmata Dobra 9 11 13 19 3 2 4
11 Pomorzanin Krąpiel 9 10 16 22 3 1 5
12 Promień Mosty 9 10 16 27 3 1 5
13 Tanowia Tanowo 9 7 11 24 2 1 6
14 Odrzanka Radziszewo 9 5 12 20 1 2 6
15 Ehrle Dobra Szczecińska 9 2 9 29 0 2 7
16 Zootechnik Kołbacz 9 1 8 34 0 1 8

Przed sobotnim meczem, ostat-
ni raz Pomorzanin z ligowego 
zwycięstwa cieszył się 3 września, 
wówczas nowogardzianie wygra-
li przed własną publicznością z 
Pomorzaninem Krąpiel (2:1). Od 
tamtej pory podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego zanotowali 4 ko-
lejne spotkania bez wygranej, no-
tując remis i trzy porażki. Od-
rzanka, która plasuje się w dolnej 
części tabeli z jedynie 5 punktami 

na koncie, była wręcz wymarzo-
nym rywalem do tego, aby prze-
rwać złą passę. Między słupka-
mi ponownie stanął 16-letni Kor-
nel Pękala, który rozegrał świet-
ne zawody. Nowogardzianie zde-
cydowanie dominowali na boisku 
w Radziszewie i już w pierwszej 
części gry powinni objąć prowa-
dzenie, jednak notorycznie mar-
nowali kolejne dogodne sytuacje. 
Ta rażąca nieskuteczność mogła 
się zemścić po tym, jak gospoda-
rze wykonywali rzut wolny. Fut-
bolówka zmierzająca w kierunku 
bramki Pomorzanina odbiła się 
od jednego z rywali i nieuchron-
nie leciała do siatki, jednak świet-
ną interwencją popisał się Kornel 
Pękala, który z największym tru-
dem wybronił ten strzał. Do prze-
rwy zawodnicy schodzili przy 
bezbramkowym wyniku, a trener 
Zbigniew Gumienny musiał zro-
bić coś, co spowoduje, że jego ze-
spół przerwie swój festiwal nie-
wykorzystanych szans. Na boisku 
w miejsce Fernando pojawił się 
młodziutki Kacper Litwin, któ-
ry na co dzień występuje w junio-
rach starszych Pomorzanina. Po 

20 minutach młody pomocnik z 
Nowogardu w najlepszy z możli-
wych sposobów odpłacił trenero-
wi za tą zmianę. Pomorzanin kre-
ował kolejną akcję, jeden z zawod-
ników posłał niegroźne dośrod-
kowanie w pole karne rywali, któ-
re powinno paść łupem golkipe-
ra gospodarzy. Tak się jednak nie 
stało, bramkarz Odrzanki pomógł 
gościom wypuszczając piłkę z rąk, 
a na ten błąd czekał już Kacper Li-
twin, który posłał futbolówkę do 
bramki rywali. Nowogardzianie 
wciąż atakowali i stwarzali sobie 
kolejne stuprocentowe okazje do 
zdobycia gola, ale wciąż szwanko-
wała skuteczność. Gospodarze z 
kolei przeprowadzili jeden groź-
ny atak, po którym w sytuacji sam 
na sam z Kornelem Pękalą znalazł 
się napastnik miejscowych, na 
szczęście młody bramkarz z No-
wogardu, również z tej opresji wy-
szedł obronną ręką. Tym samym 
Pomorzanin przerwał miesięcz-
ną serię bez zwycięstwa i przynaj-
mniej na chwilę trener Zbigniew 
Gumienny może odetchnąć. War-
to zauważyć, że w 9. kolejce regio-
nalnej okręgówki, Pomorzanin 

był jedynym zespołem, który zdo-
łał zwyciężyć na wyjeździe, wy-
jazdowe punkty wywalczyła jesz-
cze Iskierka Szczecin, remisując 
w Krąpielu, w pozostałych spo-

tkaniach tryumfowali gospoda-
rze. Na uwagę zasługuje sensacyj-
ne zwycięstwo Mewy Resko, któ-
ra pokonała Flotę Świnoujście 3:2. 

KR  

Kacper Litwin skorzystał z błędu bram-
karza i zdobył zwycięskiego gola w 
meczu z Odrzanką

I Wojewódzki Turniej kwalifikacyjny Seniorów

Dominacja tenisistów z Wierzbięcina
W niedzielę (2 października), w Międzyzdrojach odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów, podczas którego, tenisiści stołowi walczyli o 
awans do I Grand Prix Polski rozgrywanego w Wieliczce. Ta sztuka udała się 3 zawodnikom Visonex LUKS Top Wierzbięcin. 

W niedzielę (2 października), w 
Międzyzdrojach podczas pierw-
szego Wojewódzkiego Turnie-
ju Kwalifikacyjnego Seniorów, 
o awans na Grand Prix Polski 
walczyło ośmiu podopiecznych 
Józefa Korkosza z klubu Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin. 
Do walki przystąpili następują-
cy zawodnicy: Kamil Amiliano-
wicz, Bartosz Dobrowolański, 
Sebastian Jemilianowicz, Bar-
tosz Jemilianowicz, Adrian Ku-
renda, Mateusz Witkowski, Da-
niel Zubrzycki, a jako jedyna re-
prezentantka płci pięknej wystą-
piła Jowita Mularczyk. Turniej 
był koncertem dwóch aktorów, 
mianowicie Bartosza Dobrowo-
lańskiego oraz Bartosza Jemi-
lianowicza, którzy spotkali się 
w finale po tym, jak odprawili z 

kwitkiem wszystkich swoich ry-
wali w turniejowej drabince. Po 
zaciętym finałowym boju osta-
tecznie to Bartosz Dobrowolań-
ski wygrał 3:2. Tuż za podium, 
na 4. pozycji uplasował się Seba-
stian Jemilianowicz. Udany wy-
stęp zanotował także Mateusz 
Witkowski, który swoje zma-
gania zakończył na 7. miejscu. 
Wobec tych wyników możemy 
mówić o dominacji tenisistów 
z Wierzbięcina w naszym regio-
nie, gdyż czterech podopiecz-
nych Józefa Korkosza znalazło 
się w pierwszej ósemce woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go. Jeśli chodzi o pozostałych re-
prezentantów, to z niezłej strony 
zaprezentowała się Jowita Mu-
larczyk, która pośród pań zaję-
ła 15. miejsce. Niewiele gorzej 

wypadł Daniel Zubrzycki, który 
turniej zakończył na 17. pozycji. 
Kamil Amilianowicz w I WTK 
Seniorów zajął 30. miejsce, na-
tomiast Adrian Kurenda był 32. 
zawodnikiem. Zwycięzca – Bar-
tosz Dobrowolański oraz dru-
gi w klasyfikacji końcowej Bar-
tosz Jemilianowicz, już mogą 
myśleć o swoim starcie podczas 
I Grand Prix Polski organizo-
wanego w Wieliczce, gdyż bez-
pośrednio uzyskali awans na tę 
imprezę. O krok od wyjazdu na 
Grand Prix jest również Seba-
stian Jemilianowicz, który jako 
czwarty zawodnik będzie jesz-
cze musiał prawo startu w Wie-
liczce wywalczyć podczas tur-
nieju barażowego. 

KR
Na zdjęciu od lewej - Bartosz Dobrowolański, Bartosz Jemilianowicz oraz Sebastian 
Jemilianowicz
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„Pomorzanki” wygrywają po ciężkim boju

Piękny gol Małgorzaty Labudy
W niedzielę (9 października), o godzinie 11:00, na stadionie w Nowogardzie kobiecy ze-
spół Pomorzanina podejmował Vielgovię Szczecin. To był trudny bój o ligowe punkty, ry-
walki ładnie się zaprezentowały u faworyzowanych „Pomorzanek”, jednak to podopieczne 
Pawła Błaszczyka zgarnęły pełną pulę, po pięknej bramce Małgorzaty Labudy. 

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 1:0 (1:0)
’24 min. Małgorzata Labuda
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Weroni-

ka Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Weronika Rzeplińska, Aleksandra Mościń-
ska (Oliwia Czerewacz), Klaudia Korgiel – Małgorzata Labuda, Patrycja Kozioł.

Patryk miklas wraca do treningów w Pogoni 
Szczecin

Nie mogłem się poddać…
Często na łamach DN zaglądamy do zespołów spoza naszej gminy, aby śledzić kariery 
sportowe wychowanków Pomorzanina. Tym razem chcielibyśmy naszym Czytelnikom 
przypomnieć o Patryku Miklasie, który jest juniorem Pogoni Szczecin. Wychowanek Po-
morzanina na początku roku doznał poważnej kontuzji i po 7 miesiącach wrócił już do 
treningów. 

Patryk Miklas, aby wciąż się 
piłkarsko rozwijać, obrał za kie-
runek Pogoń Szczecin. Filigra-
nowy wychowanek Pomorzani-
na zbierał pochlebne recenzje za 
swoje występy w „Dumie Pomo-
rza”, niestety dokładnie 15 stycz-

nia 2016 roku, nabawił się groź-
nej kontuzji – Miklas złamał 
nogę w piszczelu, podczas gry 
wewnętrznej na treningu. Po 7 
miesiącach nowogardzianin wró-
cił do treningów, a pod koniec 
września wystąpił w sparingu ju-

niorów młodszych Pogoni Szcze-
cin z Odrą Chojna. Utalentowa-
ny piłkarz z Nowogardu przyzna-
je, że rozbrat z piłką był dla nie-
go wielkim ciosem. -  To był trud-
ny okres, ale miałem wsparcie w 
najbliższych mi osobach, a piłka 
to całe moje życie, więc nie mo-
głem się poddać – opowiada Pa-
tryk Miklas. Dziś po tej poważ-
nej kontuzji nie ma już śladu, a 
wychowanek Pomorzanina może 
na całego powalczyć o miejsce w 
wyjściowym składzie Pogoni. - 
Po kontuzji nie ma już śladu. To 
niesamowite uczucie, że po ta-
kim czasie można wrócić do cze-
goś, co się kocha. Chcę podzięko-
wać wszystkim za wsparcie i za-
gwarantować tym, którzy we mnie 
wierzą, że się nie poddam – mówi 
Patryk Miklas. Wierzymy, że uta-
lentowany nowogardzianin wciąż 
będzie się rozwijał i jeszcze nie 
raz o nim usłyszymy. 

KR

III Liga Kobiet 2016/2017
6. kolejka:
Victoria Sianów – Błękitni II Stargard  2:6
Kotwica Kołobrzeg – Zalew Stepnica  5:1
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 1:0
Fala Międzyzdroje – Energetyk Gryfino  2:0
Olimpia III Szczecin – Hattrick Kołobrzeg  -||-

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 6 16 31 4 5 1 0
2 Pomorzanin Nowo-

gard
5 13 17 4 4 1 0

3 Błękitni II Stargard 6 12 22 11 4 0 2
4 AP Kotwica Koło-

brzeg
6 11 18 6 3 2 1

5 Vielgovia Szczecin 6 10 21 5 3 1 2
6 Zalew Stepnica 5 7 10 13 2 1 2
7 Victoria Sianów 6 6 18 22 2 0 4
8 Energetyk Junior 

Gryfino
6 3 14 18 1 0 5

9 Olimpia III Szczecin 4 0 5 27 0 0 4
10 Hattrick Kołobrzeg 4 0 0 46 0 0 4

Vielgovia w tym sezonie prezen-
tuje przyzwoity poziom, do Nowo-

gardu piłkarki ze Szczecina przyje-
chały z trzema zwycięstwami, re-

misem i jedną porażką na koncie. 
Podopieczne Pawła Błaszczyka bar-
dzo szybko mogły „ustawić” sobie 
ten mecz. Już w 1. minucie w sytu-
acji sam na sam znalazła się Klau-
dia Korgiel, jednak zawodniczka z 
Nowogardu nie znalazła sposobu 
na bramkarkę rywalek. W 24. mi-
nucie „Pomorzanki” objęły prowa-
dzenie. Patrycja Kozioł zgrała fut-
bolówkę na 18 metr do Małgorzaty 
Labudy, która przełożyła sobie piłkę 
na lepszą nogę i uderzyła na bram-
kę Vielgovii. Futbolówka odbiła się 
od poprzeczki i wpadła do siatki, 
był to piękny gol, który mógłby być 
ozdobą niejednego spotkania. Na 
podwyższenie wyniku okazję miała 
jeszcze Patrycja Kozioł, jednak piłka 

po jej strzale została wybita z bram-
ki przez jedną z defensorek przy-
jezdnych. Vielgovia również mia-
ła groźną sytuację w pierwszej czę-
ści, jednak w sytuacji sam na sam 
Anita Piotrowska wyszła obronną 
ręką. Po zmianie stron podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka skupiły się na 
bronieniu korzystnego wyniku. Bar-
dzo ładnie z rzutu wolnego uderzyła 
Katarzyna Piotrowska, ale bramkar-
ka ze Szczecinie popisała się rów-
nie efektowną paradą. Podobnie 
było przy kolejnym uderzeniu zza 

pola karnego w wykonaniu Małgo-
rzaty Labudy, golkipera Vielgovii, i 
w tym przypadku stanęła na wyso-
kości zadania. Szczecinianki jesz-
cze raz groźnie zaatakowały. Po do-
środkowaniu w pole karne i zamie-
szaniu, Anita Piotrowska z najwyż-
szym trudem wybroniła strzał ry-
walki. Ostatecznie nowogardzianki 
dowiozły to skromne prowadzenie 
do ostatniego gwizdka sędziego i po 
wyrównanym spotkaniu pokona-
ły Vielgovię. 

KR

Małgorzata Labuda strzeliła pięknego gola, dzięki któremu Pomorzanki dopisały 
sobie kolejne 3 punkty

Na poczatku stycznia Patryk Miklas złamał nogę w piszczelu. Dziś po kontuzji nie 
ma już śladu

kolarstwo torowe

Multimedaliści  
z Nowogardu!
W Pruszkowie, w dniach 8-9 października, odbyła się ogólno-
polska rywalizacja w kolarstwie torowym pod nazwą „Szuka-
my Następców Olimpijczyków”. W rywalizacji wzięli udział 
młodzi kolarze z nowogardzkiego klubu LKK „Chrabąszcze”. 
Jeśli ktoś zasłużył na miano „Następcy Olimpijczyków” – to 
bez wątpienia tą osobą jest Nikola Wielowska, która w sumie 
wywalczyła 5 medali (4 złote i 1 srebrny). 

Kolarka „Chrabąszczy” Nowogard, 
gdy tylko pojawiała się na pruszkow-
skim torze, to kończyła zmagania z 
medalem. Podopieczna Ryszarda Po-
sackiego wywalczyła aż 4 złote krąż-
ki oraz jeden srebrny. To wielkie osią-
gnięcie, tym bardziej, że Nikola sama 
mówi o tym, że lepiej czuje się na szosie 
niż na torze kolarskim. Nikola Wielow-
ska nie była jedyną medalistką z Nowo-

gardu zmagań na pruszkowskim torze. 
Świetnie spisał się także Norbert Stroj-
ny, który cieszył się z czterech medali – 
2 srebrnych i 2 brązowych. Oprócz Ni-
koli i Norberta, wystartowali jeszcze Ja-
cek Fecak, Hubert Grygowski oraz Da-
mian Teodorczyk. Obszerną relację z 
tych zmagań opublikujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. 

KR

Na zdjęciu Nikola Wielowska podczas cyklicznych wyścigów na szczecińskim torze 
kolarskim



Nr 78 (2508)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Uczniowie ZSP na Spotkaniu 
Pokoleń 
Nawet jeśli prawdą jest, że „każde pokolenie ma własny czas”, to Spotkanie Pokoleń na 35. 
Zjeździe Kresowych Żołnierzy AK udowodniło, że najpiękniej jest, gdy różne pokolenia 
znajdują wspólny czas na uczenie się od siebie nawzajem. 

5 października 2016 r. podczas 
35. Zjazdu Kresowych Żołnierzy 
Armii Krajowej uczniowie ZSP  
w Nowogardzie wraz z opieku-
nem Panią Sylwią Antczak wzię-
li udział Spotkaniu Pokoleń. 
Uczniowie wysłuchali dwóch in-
teresujących wykładów – dr. hab. 
Piotra Niwińskiego (Uniwersy-
tet Gdański)- Armia Krajowa na 
Kresach II Rzeczypospolitej oraz 
Krzysztofa Jodczyka (Instytut Pa-
mięci Narodowej Oddział w Bia-
łymstoku)-Obława augustowska. 
Mieli okazję zwiedzić przeboga-
tą i fascynującą wystawę Ziemie 
i miasta kresowe zaprezentowa-
ną przez dr. Krzysztofa Szczu-
ra . „Żywą lekcją historii” były 
spotkania i indywidualne roz-
mowy z żołnierzami Armii Kra-
jowej na Kresach. O swoich wo-
jennych losach opowiadali mię-
dzy innymi: Danuta Szyksznian-
-Ossowska ps. „Sarenka” – łącz-
niczka Okręgu Wilno Armii Kra-
jowej, Zbigniew Piasecki ps. 
„Czekolada”- powstaniec war-
szawski z Szarych Szeregów, Sta-
nisława Kociełowicz – Szare Sze-
regi okręg Wilno, Jerzy Widej-
ko ps. Jureczek najmłodszy żoł-

nierz 3. Brygady Wileńskiej Ar-
mii Krajowej „Szczerbca”, Mar-
ta Wziątek – żołnierz 7. Bryga-
dy Wileńskiej Armii Krajowej, 
Jan Szałagan – placówka Wil-
kowice, Okręg Radomsko-Kie-
lecki Armii Krajowej, Ryszard 
Ostrowski – Orlęta,  Franciszek 
Łukasik - żołnierz Armii Krajo-
wej, Okręg Kraków. Szkoła zosta-
ła obdarowana pamiątkową ta-
bliczką Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej i Fundacji 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

Tabliczka zajmie honorowe miej-
sce wśród szkolnych pamiątek i 
emblematów, a uczniowie po ze-
skanowaniu umieszczonego na 
niej kodu będą mogli poznawać 
historię AK i jej żołnierzy.  Zbio-
ry biblioteki szkolnej wzbogacą 
dwie pozycje ufundowane przez 
obecnego na zjeździe Ks. Dzieka-
na Prob. Kan. Kazimierza Łukja-
niuka Album Kresów Wschodnich  
II Rzeczypospolitej oraz Szczeciń-
skie Zeszyty Kresowe.

 „Dobry nauczyciel, jak aforysta, 
  nie poniża i nie krzyczy, 
  a zapraszając do refleksji 
  nie traci poczucia realizmu i optymizmu.” 

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej ży-
czymy wszystkim Nauczycielom wiele sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy, zdolnych 
i pracowitych uczniów oraz spełnienia 
wszystkich marzeń – nie  tylko zawodo-
wych, ale także osobistych:)

 

Wszystkiego najlepszego
 życzy redakcja „WBREW”

Kartka dla 
Powstańca w ZSP 
Uczniowie ZSP wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Boha-
terON, która miała na celu upamiętnienie i uhonorowa-
nie uczestników Powstania Warszawskiego. 

Uczniowie – po zapoznaniu 
się z informacjami na stronie in-
ternetowej akcji- wybierali jed-
nego z Powstańców i pisali list 
z podziękowaniami lub kartkę z 
kilkoma słowami wyrażającymi 
dumę. Akcja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem w naszej szko-
le – wzięło w niej udział oko-
ło 100 uczniów. Koordynatorem 
akcji w ZSP była nauczycielka hi-
storii Pani Anna Zamara. 

Klaudia Druciarek kl. II TE 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z Premii nawet do 300 euro!
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

OkAZYJNIe, TANIO 

SPrZeDAm 
BIUrOWIeC

 II piętro po byłym „GS” 
pow. 212,95 m2. 
Własne media, 

gaz, woda, prąd. 
Tel. 91 39 22 071,  

694 440 204

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie.Tel. 608 853 
710.

•	 Sprzedam działkę budowlaną na 
Monte Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we ul. Armii Krajowej. Tel. 697 
720 406 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we. 697 434 177

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
53,61 m2 I piętro Grzęzno, cena 
do uzgodnienia. 600 695 151 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynaję-
cia. 91 39 22 791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. 668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. . 500 53 75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Do wynajęcia trzypokojowe 1300 
zł + woda i prąd. 513 15 35 77

•	 Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 606 998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4w Nowogardzie 
tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Żeromskiego. Tel. 535 910 
060 po 16stej

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. 
Tel.607 289 286 

•	 Kupię mieszkanie/dom może być 
do remontu z własnym podwór-
kiem/ogrodem do 200 000 zł w 
Nowogardzie bez pośredników. 
Tel. 888 226 088 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 
z grudnia opłaty OC i przegląd do 
końca 2016 benzyna 1200 pojem-
ność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 
091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam nowe sprzęgło firmy 
SACHS do VW T5 1,9 tdi oraz 
pompe wody firmy SKF. Tel. 530 
263 627 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach, ziem-

niaki jadalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Posezonowa wyprzedaż kur. Go-
spodarstwo Rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. 91 39 106 66, 510 127 
838

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bel-
larosa. Dowóz gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta. Żabówko 18. 605 092 517

•	 Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405 

•	  Mleko, ser certyfiakt ekologiczne. 
Otręby 4. 91 39 23 492 

•	 Sprzedam obornik. 607 73 98 66
•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 

opął ok. 7 ton. Cena 470 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
600 653 124

•	 Sprzedam krowy i cięlęta do dal-
szego chowu, gospodarstwo ekolo-
giczne. 91 418 64 17, 603 185 121 

•	 Sprzedam kurkę bażanta dia-
mentowego. 91 39 20 307 

 USŁUGI
•	 PRANIE TAPCZANÓW I DYWA-

NÓW SPRZĄTANIE PARĄ. 668 
15 15 16  

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-

kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 

653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZ-
KI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańczanie 
wnętrz, pod klucz.Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnia-
nie ziemi, koszenie trawy i żywo-
płotu , i innbe prace ogrodowe. 
Tel.500789687.

•	 Usługi koparko-ładowarką. 668 
377 661 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933
•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 

123 127
•	 Matematyka – korepetycje (SP, 

Gim). Tel. 532 557 381 
•	 Układanie kostki granitowej, ka-

mienia polnego, ogrodzenie, tara-
sy, schody, altany. Tel. 722 154 477 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Firma Joga zatrudni  pracowni-
ka na staż do produkcji okien. 
695 100 700

•	 Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię opiekunkę z doświad-
czeniem do osoby starszej (ko-
bieta) na 8 godzin dziennie. 
Kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w skle-
pie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B, wymagana znajomość ob-
sługi komputera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony 
obiektu magazynowego zlokalizo-
wanego na parku przemysłowym 
miasta Goleniów. Mile widziane 
kobiety tel. 727-001-958 

•	 Centrum odnowy szuka Pani na 
recepcję lub kosmetyczki. pod 
numerem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa 
podstawową zasad mechaniki do 
rozbiurki aut .tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy czę-
śći samochodowych osobowych tel 
570-645-443

•	  Nowopowstająca APTEKA za-
trudni kierownika, magistra, tech-
nika farmacji i pomoc apteczną z 
doświadczeniem. Aplikacje z do-
piskiem: “nowogardpraca” proszę 
przesyłać naadres: praca@apteka-
dyzurna.pl. Kontakt: 602400030

•	 Przyjmę do pracy na stację Orlen 
w Nowogardzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 
bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) tel. 91 
39 25 275

•	 Opiekunka z doświadcze-
niem podejmie pracę nad oso-
bą schorowaną. 514 322 170 
Zatrudnię przy regipsach. 608 817 
214 

•	 Zatrudnię stolarza, pomocnika 
stolarza. 503 084 687 

•	 Firma produkująca w Golenio-
wie tkaniny wielometrażowe po-
szukuje pracowników produkcyj-
nych ( mężczyzn i kobiet). Dowóz 
pracowników na trasie Łobez- 
Goleniów gwarantowany bezpłat-
nie. Informacja tel od godz 8.00-
14.00 pod nr 914431042. 

•	 Zatrudnię pomocnika na fermę 
drobiu dobre warunki płacowe. 
502 56 23 78 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
603 948 214, 663 161 899

•	 Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 
692

•	 Przyjmę do pracy pilarza i pomoc-
nika. 783 176 050

•	 Zatrudnię panią do biura. 502 56 
23 78

•	 Przyjmę do pracy cieślę i zbroja-
rza. 785 500 103 

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka le-
śna najniższe ceny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży 
wybór drzew owocowych z owo-
cami. Tuje – szmaragd 0,70 cm. 
po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam : Przyczepka - wó-
zek z burtą do Quada - Skutera - 
270 zł.,TV Panasonic 32” + wie-
ża Sony + Stolik  - 399 zł., Kom-
presor - Sprężarka samochodowa 
Nowa 12V + końcówki- 65zł. Tel. 
503-005-554

•	 Kupie, Kajak, Rowery używane,  
Kosiarkę traktorek z koszem Tel. 
503-005-554

•	 Sprzedam drewno opałowe 
olchę grubą. 607 580 172 

•	 Szkółka drzew i krzwów Ol-
chowo 74 poleca w atrakcyj-
nych cenach szeroki asorty-
ment. 507 102 211 

•	 Owczarki niemieckie szcze-
nięta, bardzo ładne. 510 620 
109 

•	 Sprzedam rower górski nie-
drogo. 661 811 611 

•	 Sprzedam używane trzy 
okna dachowe z obróbką 
blacharską po 100 zł za sztu-
kę, używany piec CO 14 kw z 
nadmuchem tzw. śmieciuch 
za 500 zł., używany piec CO 
25 kw z nadmuchem tzw. 
Śmieciuch za 1000 zł, lo-
dówkę za 100 zł sprawna, 
dachówka cementowo-wa-
pienna ok 120 m2. 606 106 
142 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 
783 203 552 

•	 Sprzedam tanio fotel jedno-
osobowy i wypoczynek. 91 
39 26 426 

•	 Zapraszam na treningi Ka-
rate KYOKUSHIN. Ponie-
działek, środa 18.00 – 19.00, 
LO nr 1 ul. Wojska Polskiego 
6, sala gimnastyczna. Pierw-
szy trening 05.10.2016r. Gra-
tis. Zajęcia prowadzi Dawid 
Macyszyn (1 kyu). Tel. 721 
027 670, 883 737 765 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóW
INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie in-

formuje członków Koła, że dnia 16.10.2016 r. or-
ganizuje zawody spławikowe towarzyskie na rze-

ce Świniec w Trzebieszewie. Zapisy w sklepie 
wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 
14.10.16. Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ul. 5 

Marca o godz. 6.00
Zapraszamy 

Zarząd Koła PZW  Tęczak
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Śpiewali o kresach w kościele 
pw. św. r. kalinowskiego

Koncert Chóru 
Faustyna
Dnia 7 października (miniony piątek), o godzinie 19:00, w 
parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie wystąpił ukraiński chór Faustyna.

Zespół tworzą młodzi ludzie 
pochodzący z terenów daw-
nej Rzeczypospolitej, które 
dziś należą do Ukrainy. Chór 
zaśpiewał muzykę o tematy-
ce kresowej, przy akompania-
mencie tercetu smyczkowego 

i organów. Utwory wykony-
wane były w języku polskim. 
Koncert, którego wysłuchało 
kilkadziesiąt osób, trwał oko-
ło półtorej godziny.

AR

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Zagrają i zaśpiewają dla lecha Szpona

 „Róże dla Lecha”
W dniu 16 października (niedziela), o godz. 18:00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbę-
dzie się koncert „Róże dla Lecha” dedykowany pamięci Lecha Szpona- zmarłego w czerw-
cu znanego nauczyciela muzyki. 

Lech Szpon był osobowo-
ścią, która wspierała twór-
czość, a przede wszystkim in-
spirowała wiele pokoleń. Na 
deskach sceny wystąpią jego 
przyjaciele oraz uczniowie. 
Elektryzująca, muzyczna opo-

wieść będzie podróżą oraz 
dialogiem z mistrzem, mento-
rem, druhem.

Wstęp na wydarzenie jest 
wolny - bezpłatne wejściówki 
do odebrania w kasie NDK.

MS
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

SUPER OKAZJA 
do 30.10.2016

rezerwacja wycieczek i wczasów 
zagranicznych na 2017
promocja do 40%

reklamareklama

Mapa Zagrożeń - nowoczesny bubel?   •   J.Cz. Kozakowski - Moje Liceum

Firma z branży rolnej 

zatrudni 
logistyka-dyspozytora

Wymagania:
- doświadczenie w pracy logistyka
- umiejętność w zarządzaniu �otą pojazdów
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego
- prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: 

p.litwin@farmaredlo.pl

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Talent Promocja „Podstęp”

Czy to koniec  
Przedszkola  
na Kościuszki?

W CCC  
siku nie 
zrobisz

Dzień 
Edukacji 
Narodowej 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5 Czytaj s. 7, 8
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W skrócie

Widoczny - bezpieczny
Dni stają się coraz krótsze, a warunki drogowe coraz trudniejsze, dlatego w trosce o bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów, goleniowscy policjanci przypominają o obowiązku korzy-
stania z elementów odblaskowych.

Dla pieszego i rowerzysty zde-
rzenie z samochodem może mieć 
tragiczne skutki nawet przy ma-
łych prędkościach pojazdu, dlate-
go apelujemy do wszystkich osób 
poruszających się pieszo i na ro-
werach, aby zadbali o to, by po-
przez korzystanie z odblasków, 
być widocznym na drodze. Szyb-
ko zapadający zmrok, opady desz-
czu i mgły powodują, że niechro-
nieni użytkownicy dróg - zwłasz-
cza ubrani w ciemne ubrania - są 
mało widoczni. 

Często mylą oni dwa pojęcia - 
widzieć i być widocznym. Jeże-
li pieszy czy rowerzysta po zmro-
ku widzi nadjeżdżający z prze-
ciwka samochód lub jego świa-
tła nie oznacza, że kierowca widzi 
taką osobę. Brak elementu odbla-
skowego sprawia, że kierowca do-

strzega pieszego lub rowerzystę z 
odległości zaledwie 40 metrów. 
Tymczasem jeden mały odblask 
wystarczy, aby dystans ten zwięk-
szyć niemal czterokrotnie!

W ubiegłym roku w okresie je-
sienno - zimowym (od wrze-
śnia do grudnia) na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go doszło do 170 wypadków dro-
gowych z udziałem pieszych. Zgi-
nęło w nich 8 osób, a 173 dozna-
ły obrażeń ciała. W tym samym 
okresie, w 52 wypadkach zginę-

ło 3 rowerzystów, rannych zosta-
ło 47 osób.

We wrześniu na drogach nasze-
go województwa doszło do 25 wy-
padków z udziałem pieszych. Zgi-
nęły w nich 3 osoby, a 23 zostały 
ranne. 

Rowerzyści uczestniczyli nato-
miast w 17 wypadkach, w wyniku 
których 13 doznało obrażeń ciała.

Goleniowscy policjanci apelu-
ją również o to, aby elementy od-
blaskowe nosić nie tylko poza ob-
szarem zabudowanym, jak na-
kazuje przepis, ale także w tere-
nie zabudowanym, gdzie często 
nie ma chodników, a drogi są sła-
bo oświetlone. Dzięki odblasko-
wi jesteśmy zdecydowanie lepiej 
widoczni, a to może uchronić od 
tragedii.

st. asp. Julita Filipczuk

Mieszkańcy bloku przy ul. Bankowej, mają dość tego, w jakim stanie 
jest podwórze pod ich domami. - Na innych osiedlach przesadza się ro-
ślinki, buduje chodniki, a u nas błoto, kałuże, dziury, że nie ma nawet jak 
dość do kosza, by śmieci wyrzucić, o parkowaniu samochodu już nie wspo-
minając. I to w samym centrum miasta. Niech władze Spółdzielni wezmą się 
do roboty. Przecież my tyle lat płacimy czynsze - mówi nam jeden z miesz-
kańców bloku administrowanego przez SM „Gardno”. Rzeczywiście to 
akurat podwórze, jak widać na zdjęciu, raczej nie jest dobrą wizytów-
ką Spółdzielni. Pozostaje wierzyć, że podobnie jak w innych miejscach, 
tak i tu szybko nastąpi poprawa, na co najbardziej liczą mieszkańcy. MS

Idzie zima, ciepły domek jak znalazł. Na chodniku przy ulicy 15 lute-
go, pan Andrzej wystawił na sprzedaż całą kolekcję domków dla ptaków. 
- Są bardzo solidne – mówi DN pan Andrzej – wykonuję je z desek dębo-
wych, które pozyskuję z wytwórni desek do krojenia, sprzedają mi tanio te, 
co nie przeszły kontroli jakości. Oprócz domków dla ptactwa pan Andrzej 
oferuje także karmniki. Wszystko w cenie od 18 do 35 zł za sztukę, w za-
leżności od rodzaju i wielkości. 

Zagrają i zaśpiewają dla Lecha Szpona

„Róże dla Lecha”
W dniu 16 października (niedziela), o godz. 
18:00,  w Nowogardzkim Domu Kultury od-
będzie się koncert pn. „Róże dla Lecha” dedy-
kowany pamięci Lecha Szpona - zmarłego w 
czerwcu znanego nauczyciela muzyki. 

Lech Szpon był osobowo-
ścią, która wspierała twórczość, 
a przede wszystkim inspirowa-
ła wiele pokoleń. Na deskach sce-
ny wystąpią jego przyjaciele oraz 
uczniowie. Elektryzująca muzycz-
na opowieść, będzie podróżą oraz 

dialogiem z mistrzem, mentorem, 
druhem.

Wstęp na wydarzenie jest wol-
ny - bezpłatne wejściówki do ode-
brania w kasie NDK.

MS

Ruszyła budowa kościoła w Wojcieszynie

Wylali już chudziaka
Rozpoczęła się budowa kościoła w Wojcieszynie. Na razie wylano pierwszą warstwę pod-
kładową pod ławę. 

Przypomnijmy, że 16 sierpnia, 
plac na którym ma stanąć kościół 
w Wojcieszynie został poświęcony 
przez biskupa Henryka Wejmana. 
Ustawiono i poświęcono również 
ogromny drewniany krzyż, a na 
terenie pod budowę świątyni od-
prawiona została Msza św. Kilka 
dni wcześniej przed tym ważnym 
sakralnym wydarzeniem miesz-
kańcy wsi za pomocą własne-
go sprzętu zerwali warstwę darni 
i ziemi, tworząc zarys przyszłych 
fundamentów kościoła. 

Kilka dni temu rozpoczęto 
pierwsze prace typowo budowla-
ne. Wylano na razie pierwszą war-
stwę podkładową pod ławę (w ję-
zyku budowlanym tzw. chudzia-
ka). Te części prac wykonała no-
wogardzka firma budowlana Pro-

-Bud. W kolejnym etapie wylana 
zostanie betonowa ława. 

Jak już wielokrotnie informo-
waliśmy, z inicjatywą budowy ko-
ścioła wyszli sami mieszkańcy 
Wojcieszyna. Poparci w swym po-
myśle przez Proboszcza, rozpo-
częli zbiórkę pieniędzy, organizu-
jąc coroczny festyn we wsi, a tak-
że liczne kiermasze, na których 
sprzedawane są domowe potrawy 
i rękodzieło. Do akcji przyłączy-
ła się także aktywnie parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, pod którą podlegać bę-
dzie wybudowany Kościół. Roz-
poczęto sprzedaż specjalnych ce-
giełek, z których dochód ma zasi-
lić konto budowy świątyni. Wcze-
śniej też przeznaczano niedzielne 
tace na ten szczytny cel. 

Już wkrótce Wierni nie tyl-
ko z terenu Wojcieszyna i parafii 
w Nowogardzie, ale z całej gmi-
ny, będą mieli kolejną okazję do 
wsparcia budowy kościoła. W 
ostatnią niedzielę października 
(30.10), po każdej Mszy św. od-
prawionej w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP, będzie można 
nabyć stroiki na groby. Natomiast 
1 listopada, czyli w Dzień Wszyst-
kich Świętych, dochód z wypo-
minek oraz tacy zebranej w cza-
sie Mszy św. na cmentarzu, rów-
nież zostaną przekazane na budo-
wę kościółka w Wojcieszynie – in-
formuje ks. proboszcz. Grzegorz 
Legutko. 

Kościół w Wojcieszynie ma być 
pod wezwaniem św. Jana Pawła II. 

Marcin Simiński 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

OGŁOSZENIE

Talent Promocja „Podstęp”

Czy to koniec Przedszkola na Kościuszki?
Na początku roku pisaliśmy o planach przedłużenia szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp, dziesięcioletniego bezpłatnego użyczenia gminnego 
obiektu przy ulicy Wojska Polskiego 3. Dzięki nagłośnieniu wówczas przez nas tematu udało się obiekt odzyskać do zasobów przynoszących korzyści mia-
stu, a nie prywatnej (partyjnej) Fundacji. Okazało się jednak, że to nie koniec tej historii i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli ciąg dalszy serialu z 
udziałem i Fundacji i gminnego mienia, tym razem z motywem głównym nie bezrobocie, ale wychowanie przedszkolne.

Przypomnijmy - założycielem 
szczecińskiej Fundacji Talent Pro-
mocja Postęp jest Jacek Piechota 
były członek PZPR, potem poseł 
SDRP i SLD. Nowogardzkim od-
działem fundacji kierował od wie-
lu lat Jerzy Jabłoński, lokalny dzia-
łacz SLD. W kwietniu tego roku 
mijał dziesięcioletni termin uży-
czenia Fundacji całego gminne-
go obiektu przy ulicy Wojska Pol-
skiego 3. Sposób użyczenia Fun-
dacji gminnego obiektu doprowa-
dził do wieloletniego żerowania na 
publicznym mieniu. Fundacja nie 
tylko, że przez ten okres 10-ciu lat 
była zwolniona z jakiegokolwiek 
czynszu na rzecz właściciela, czy-
li gminy Nowogard, to jeszcze co-
rocznie otrzymywała zwolnienie z 
podatku od nieruchomości. Jed-
nocześnie Fundacja prowadziła 
z wykorzystaniem budynku zu-
pełnie komercyjną działalność 
polegającą na wynajmowaniu od-
płatnie powierzchni w obiekcie 
(ponad 1500 m. kw.), a także na 
organizowaniu odpłatnych kur-
sów zawodowych. Cenniki tych 
usług były powszechnie dostęp-
ne w ogłoszeniach Fundacji. Moż-
na więc to określić, jako prawdzi-
wy „złoty interes”- zero kosztów 
100 procent zysków. Poza Dzien-
nikiem Nowogardzkim nikt przez 
lata nie reagował na ten oczywi-
sty skandal polegający na oddaniu 
nieodpłatnym gminnego mienia, 
aby grupka towarzyszy mogła so-
bie robić na nim w istocie prywat-
ny interes. Nikt nie reagował cho-
ciażby z tego powodu, że w Nowo-
gardzie od lat za mienie publicz-
ne odpowiada ten sam układ to-
warzysko-partyjny (niektórzy na-
zywają to kliką), do którego na-
leży kierownictwo lokalnego od-
działu fundacji. W tym roku, gdy 
zbliżał się kwietniowy termin wy-
gaśnięcia dziesięcioletniego uży-
czenia, nagłośniliśmy w DN bul-

wersujące okoliczności tego uży-
czenia, a także pogłoski, że bur-
mistrz zamierza przedłużyć Fun-
dacji to eldorado na następne lata. 
Ponadto niektórzy radni obecnej 
kadencji zaczęli w końcu publicz-
nie upominać się o gminne mie-
nie. Wywołane tymi działaniami 
poruszenie społeczne uniemożli-
wiło realizację planu dalszego ssa-
nia gminy przez Fundację, i dyr. 
Jabłoński w kwietniu opuścił swój 
gabinet w lokalu przy Wojska Pol-
skiego 3, a zarząd budynkiem i co 
za tym idzie korzyści z wynajmu 
przejęła gminna instytucja, czyli 
Zakład Budynków Komunalnych.

Jak nie kijem go to pałką
Niestety myliłby się ten, kto by 

sądził, że mieliśmy wtedy do czy-
nienia wreszcie ze swoistym hap-
py endem i w końcu spokój z Fun-
dacją, która przez lata żerowa-
ła na gminnym mieniu. Wkrótce 
bowiem w Nowogardzie pojawili 
się przedstawiciele tejże Fundacji 
ze Szczecina, z propozycją „ura-
towania” Gminy Nowogard przed 
rzekomym istniejącym niedobo-
rem miejsc w przedszkolach. Fun-
dacja przedstawiła projekt uru-

chomienia przedszkola właśnie w 
obiekcie przy Wojska Polskiego 
3. Od samego początku wyraźnie 
widoczna była wyjątkowa życz-
liwość nowogardzkiego ratusza 
dla pomysłu Fundacji, przejawia-
jąca się choćby, naszym zdaniem 
bezprawnym, udziałem urzędni-
ków i wykorzystaniem miejskich 
wrażliwych informacji adreso-
wych w organizacji tzw. spotkania 
informacyjnego z rodzicami dzie-
ci przedszkolnych, również tych 
uczęszczających do istniejących 
już w Nowogardzie przedszko-
li. Przez kilka miesięcy jednak po 
owej początkowej prezentacji, w 
sprawie projektu zapanowała ci-
sza. Jak się okazało była to przy-
słowiowa cisza przed burzą.

Dostali pieniądze przeznaczo-
ne na zwiększenie miejsc przed-
szkolnych

 We wrześniu rozdysponowa-
ne zostały przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie środ-
ki z rządowego programu zwięk-
szenia miejsc w przedszkolach. 
Ze środków tych w większości 
przypadków skorzystały gminy, 
które składały wnioski na zwięk-

szenie ilości miejsc w swoich pu-
blicznych przedszkolach miej-
skich. Sąsiedni Stargard np. po-
większył w ten sposób pulę miejsc 
w trzech miejskich przedszko-
lach o 150, rozwiązując w ten spo-
sób występujący tam, szczegól-
nie w tym roku (reforma oświaty 
dotycząca roku rozpoczęcia obo-
wiązku szkolnego), problem bra-
ku miejsc. W Nowogardzie mia-
sto jednak nie aplikowało do tego 
programu, ale za to jak się okaza-
ło o te pieniądze na przedszkole w 
Nowogardzie wystąpiła… szcze-
cińska Fundacja Talent Promocja 
Postęp. I pieniądze te pod koniec 
września otrzymała. W związku z 
tym na początku tygodnia otrzy-
maliśmy z Fundacji taką oto in-
formację prasową (skrót).                

Rozwiązanie problemu opieki 
nad najmłodszymi przedszkola-
kami z Nowogardu i okolic

Nowogard, 13 października 
2016r. – W latach 2012-14 uro-
dziło się w Gminie Nowogard po-
nad 600 dzieci, z czego w samym 
mieście ponad 400. Dla dorastają-
cych obecnie 2-latków będzie więc 
brakować miejsca z przedszko-

lach, z uwagi na szykowaną refor-
mę oświaty. 

6-latki nie opuszczą przed-
szkoli, więc dla 3-latków nie bę-
dzie miejsca. Szczecińska Funda-
cja Talent-Promocja-Postęp do-
strzegła ten problem i będzie re-
alizowała projekt finansowany ze 
środków unijnych. Od 1 stycznia 
2017 roku będzie utworzonych 30 
nowych miejsc dla 2,5-4 letnich 
przedszkolaków, które jeszcze ni-
gdzie nie uczęszczają. Odremonto-
wana placówka przedszkolna pod 
nazwą FANTAZJA przy ul. Woj-
ska Polskiego 3 w Nowogardzie, bę-
dzie otwarta dla dzieci zdrowych i 
z niepełnosprawnością. 

Hurra będzie nowe przedszko-
le!

I takiej reakcji nowogardzkiej 
społeczności oczekują zdaje się 
realizatorzy misyjnego planu or-
ganizacji w Nowogardzie nowego 
przedszkola prowadzonego przez 
szczecińska Fundację. Przyjrzyj-
my się jednak faktom dotyczą-
cym aktualnej sytuacji nowo-
gardzkich placówek przedszkol-
nych. Otóż dotychczas funkcjo-
nują u nas trzy przedszkola miej-
skie nr 1, 3 i 4 po około 100 miejsc 
w każdym oraz przedszkola pry-
watne; ogólne na Zielonej (210 
miejsc), Przedszkole Artystycz-
ne „Kraina Fantazji” prowadzo-
ne przez panią Kazimierczak (po 
trwającej rozbudowie zbliżone 
ilością miejsc do wielkości przed-
szkoli miejskich) oraz Przedszko-
le Integracyjne „Promyczek”, jak 
się reklamują prowadzący- 
„Promyczek”  to przedszkole 

W głębi budynek po byłym żłobku przy ul.  Wojska Polskiego 3, którego część od 1 stycznia stanie się Przedszkolem "Fantazja"
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mapa Zagrożeń działa 

Na 131 zgłoszeń, 17% się potwierdziło 
Od chwili uruchomienia internetowej Mapy Zagrożeń policjanci odczytali z niej aż 131 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców całego powiatu gole-
niowskiego. Najwięcej zgłoszeń, bo 64 zgłoszono z terenu gminy Nowogard-informuje asp. Julita Filipczuk, rzecznik naszej Policji. 

Internetowa Mapa Zagrożeń, to 
nowość. Aplikacja działa od kil-
ku tygodni. W specjalnej zakład-
ce na stronach internetowych Poli-
cji, można dokonać zgłoszenia wy-
kroczenia bądź przestępstwa, spo-
śród dostępnych kategorii, wska-
zując dokładne miejsce odbywa-
nia się czynów niedozwolonych. 
Zgłoszenia dokonuje się anonimo-
wo. Z jednego komputera można 
zgłosić jedno zagrożenie na dobę. 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, zdaniem Policji, pozwoli 
na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w miejscach wskazanych 
przez mieszkańców regionu. 

Okazuje się, że obywatele dość 
chętnie korzystają z możliwości 
internetowego powiadamiania po-
licji o zdarzeniach. 

-Policjanci każdego dnia spraw-
dzają i weryfikują te sygnały nanie-
sione przez mieszkańców na Mapę 
Zagrożeń. Od chwili uruchomie-
nia internetowej Mapy Zagrożeń, 
do 7 października, funkcjonariusze 
z powiatu goleniowskiego odczyta-
li z niej 131 zdarzeń, które zostały 
wskazane przez mieszkańców, jako 
te, które wg nich są niebezpieczne 
i wymagają policyjnej interwencji. 
17 procent zgłoszeń zostało potwier-
dzonych - informuje, st. asp. Julita 
Filipczuk, rzecznik naszej policji. 

Z pośród wszystkich zgłoszeń, 
najwięcej, bo 64 zgłoszenia odno-
towano na terenie gminy Nowo-
gard. Były to głównie zgłoszenia 
dotyczące picia alkoholu w miej-
scach publicznych, nieprawidło-

wego parkowania, przekraczanie 
dozwolonej prędkości a także or-
ganizacji rajdów samochodowych. 
Na terenie gminy Goleniów było 
59 zgłoszeń, w rejonie podległym 
maszewskiej policji - 4 zgłoszenia, 
3 zgłoszenia odnotowano w gmi-
nie Osina i 1 w Przybiernowie. 

- Dzięki temu, że od kilku dni na 
ulicach Goleniowa i Nowogardu po-
jawiły się policyjne patrole adapta-
cji zawodowej, wspomagają one w 
działaniach starszych kolegów i do 
ich zadań należy m.in. sprawdzanie 
miejsc wskazywanych przez obywa-
teli, jako niebezpieczne - mówi st. 
asp. Julita Filipczuk

Policja podkreśla jednak, że z na-
rzędzi, jakimi jest Mapa Zagrożeń, 
należy korzystać w sposób rozsąd-
ny. Każde naniesione na mapę wy-
woła odpowiednią reakcję Policji. 

- Należy pamiętać, że zgłoszenia 
w ramach Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa nie zastępują 
potrzeby pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach należy 
korzystać z numerów alarmowych 
112, 997 – dodaje J. Filipczuk. 

Warto dodać, że Mapa Zagro-
żeń to nie jedyne internetowe na-
rzędzie, jakie ostatnio uruchomi-
ła policja. Kilka tygodni temu Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji uruchomiło nową 
wersję aplikacji mobilnej (telefony 
komórkowe) „Moja Komenda”, za 
pomocą której odnajdziemy dziel-
nicowego, który opiekuje się na-
szym rejonem zamieszkania. Usłu-
ga jest bezpłatna.
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Nasz komentarz 
Rozumiemy urzędowy en-

tuzjazm pani rzecznik, która 
zwłaszcza w Policji musi zawsze 
chwalić wszelkie pomysły prze-
łożonych. Na dodatek pomysł pt. 
Mapa Zagrożeń wydaje się bar-
dzo słusznym, co do idei – cho-

dzi wszak o bezpieczeństwo, a w 
tej sprawie należy robić maksy-
malnie wiele. Ale to wszystko nie 
oznacza jednak, że każdy pomysł 
nawet podyktowany najlepszy-
mi chęciami jest pomysłem do-
brym.  - 17 procent zgłoszeń się 
potwierdziło - pisze pani rzecz-
nik, co oznacza, że 83 procent 
się nie potwierdziło, a każde we-
dług innych słów Pani rzecznik 
,było sprawdzane! Ile więc czasu i 
środków policjanci zmarnowali? 
Czy dotychczasowy sposób po-
wiadamiania o zagrożeniu przy 
pomocy zwykłego telefonu także 
legitymuje się takim procentem 
„niepotwierdzonych” alarmów? 
Odpowiedź jest chyba powszech-
nie znana. Na dodatek ten trady-
cyjny sposób jest znacznie prost-
szy w użyciu.  Chyba również ła-
two było się domyśleć, jakie za-
grożenia generować będzie sam 
nowy system powiadamiania o 
zagrożeniach. Nie weryfikowal-
ność w praktyce w tym systemie 
autora doniesienia (wykonują-
cego natomiast zwykły telefon, 
znacznie łatwiej zidentyfikować) 
musi skutkować tym, że potwier-
dzono tylko 17 procent zgłoszeń. 
Niestety wygląda na razie na to, 
że Policja sama sobie utworzyła 
kanał głównie dla żartownisiów, 
również tych, co nie mają co ro-
bić, a także złośliwców bądź cier-
piących na różne dewiacje. Nie 
wszystko co efektowne jest efek-
tywne, a „nowoczesne” bywają 
też buble.    

Mieszkańcy Nowogardu najczęściej zaznaczają na Mapie Zagrożeń miejsca, gdzie niedozwolone jest spożywanie alkoholu

integracyjne dla dzieci w wie-
ku od 2, 5 do 6 (dzieci z orze-

czeniem do 9) lat, które oprócz re-
alizowania podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego 
są pod stałą opieką specjalistów. 
Wszystkie placówki prywatne są 
prowadzone przez lokalne no-
wogardzkie podmioty a na czele 
publicznych stoją osoby, od wie-
lu lat, z Nowogardem i zawodem 
związane. Żadne z przedszkoli 
prywatnych nie korzysta z miej-
skiego mienia.  Tegoroczny na-
bór nie ujawnił też braku miejsc 
w naszych przedszkolach. Więcej 
nawet, niektóre z nich dysponu-
ją nadal możliwościami przyjęcia 
dzieci (np. na Zielonej, 6 wolnych 
miejsc).  Jeśli nie ujawnił takich 
braków rok obecny, w którym 
przypomnijmy nastąpiło jedno-
razowe spiętrzenie zapotrzebo-
wania na miejsca przedszkolne 
(w związku ze zmianami w re-
formie oświatowej), to tym bar-
dziej nie ujawni się takie zjawisko 
w latach kolejnych. Nie ujawnio-

no także braku miejsc dla dzieci z 
niepełnosprawnościami (Funda-
cja reklamuje swoje przedszkole, 
jako integracyjne), więcej, z bra-
ku dzieci posiadających orzecze-
nia zamknięto w czerwcu oddział 
integracyjny w Przedszkolu Miej-
skim nr 4. Analiza danych demo-
graficznych, którą regularnie w 
DN prowadzimy oraz dostępne 
informacje i statystyki oświato-
we wskazują, że twierdzenie Fun-
dacji o rzekomym braku miejsc 
przedszkolnych w Nowogardzie 
jest nieprawdziwe. Skąd więc 
Fundacja weźmie dzieci do swo-
jego przedszkola i dlaczego decy-
duje się na prowadzenie działal-
ności na takim zajętym rynku?

To będzie koniec przedszkola 
na Kościuszki …

Tak twierdzi jedna z osób z no-
wogardzkiej branży przedszkol-
nej, a dlatego tak się musi stać, że 
inicjatywa Fundacji jest wyraźnie 
preferowana przez władze miej-
skie i przy braku dzieci, ktoś musi 

za wprowadzenie nowego przed-
szkola na nowogardzki rynek za-
płacić. Preferowanie przez władze 
(nawet kosztem własnych miej-
skich przedszkoli) nowej inicja-
tywy przejawia się w tym, o czym 
pisaliśmy wcześniej, ale w innych 
faktach. Wiosną tego roku pro-
wadzący Przedszkole na Zielonej 
zwrócił się do burmistrza Nowo-
gardu z pytaniem o możliwość wy-
dzierżawienia bądź kupna obiektu 
przy Wojska Polskiego 3, z prze-
znaczeniem na przedszkole. Od-
mówiono mu wtedy twierdząc, że 
miasto ma inne plany, co do prze-
znaczenia budynku. Niemniej w 
tym samym czasie musiano jed-
nak udzielić jakiejś formy przyrze-
czenia w zakresie udostępnienia 
pomieszczeń, też na przedszkole w 
tym samym obiekcie, szczecińskiej 
Fundacji. Musiało się tak stać, po-
nieważ wymagał tego wniosek, 
który Fundacja złożyła starając się 
w WUP, o wspomniane na wstę-
pie pieniądze unijne. Potwierdza 
to także odpowiedź, jakiej w trak-

cie ostatniej sesji Rady udzieliła na 
pytanie radnej Pawlak kierownik 
ZBK p. Grosicka, ktora enigma-
tycznie ale przyznała , że Fundacji 
obiecano pomieszczenia na Woj-
ska Polskiego.

Resume
To, że Fundacja prywatna za-

łożona przez Jacka Piechotę chce 
prowadzić przedszkole w Nowo-
gardzie, to jej sprawa i ryzyko. 
Jednak oficjalnie władze Nowo-
gardu mają obowiązki wobec spo-
łeczności, a nie wobec kumpli par-
tyjnych. Dlatego pytamy: dlaczego 
władze Nowogardu poruszając się 
co najmniej na granicy prawa an-
gażują się po jednej stronie, czy-
li po stronie Fundacji w usadze-
niu jej inicjatywy gospodarczej na 
nowogardzkim rynku? Dlaczego 
władze Nowogardu nie przejawia-
ją przy tym troski nie tylko o los 
miejscowych przedsiębiorców w 
tej branży, ale o los własnych miej-
skich przedszkoli? Dlaczego bur-
mistrz Nowogardu udostępnia do 
celów gospodarczych dane wrażli-

we i dlaczego nie dokonuje wynaj-
mu pomieszczeń na przedszko-
le w drodze przetargu skoro byli 
inni i to lokalni chętni? Dlaczego 
burmistrz mienie gminne angażu-
je w preferencyjny sposób w dzia-
łalność, której społeczna potrze-
ba aktualnie w Nowogardzie nie 
istnieje? A jeśli istnieje, (czyli je-
śli rzeczywiście brakuje miejsc w 
przedszkolach) to, dlaczego bur-
mistrz wzorem innych miast sam 
nie aplikował o pieniądze unij-
ne na ten cel? Czyżby dlatego, że 
nie chciał przeszkodzić prywatnej 
Fundacji, która w starciu z wnio-
skiem instytucji publicznej nie 
miałaby wtedy szans na otrzyma-
nie grantu? Zapewne na pytania 
te odpowiedzi się nie doczekamy, 
a jeśli to jak zwykle jakieś nie na 
temat bzdury. Natomiast warto by 
było, aby spróbowali sobie na to 
odpowiedzieć Ci wszyscy, dla któ-
rych praca w dziećmi przedszkol-
nymi stanowi i treść życia i daje 
także środki do życia. 

Red.   
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Wspólnie obniżmy ceny śmieci 
– zbiórka podpisów!

Nowogardzkie Koło Prawa i Sprawiedliwości 

zaprasza mieszkańców Nowogardu 
do składania podpisów 

pod obywatelskim projektem uchwały 
zakładającym obniżkę cen za odbiór śmieci. 

Podpisy można składać w biurze PIS 
ul. Plac Wolności 9 w Nowogardzie pok. 415, 

oraz 16 października (niedziela), po Mszach Świętych 
przy Kościołach Para�alnych: 

WMNP oraz św. Rafała Kalinowskiego.
Projekt zakłada obniżenie cen o 10 proc.

Z okazji  
rocznicy ślubu

Irenie i Marianowi
miłości i życzliwości 

oraz zdrowia i pogody ducha 
na dalsze lata 

życzą najbliżsi

To chyba już koniec obywatelskiej walki

Są pieniądze na wyburzenie 
byłej świetlicy w Żabówku 
Jest nadzieja, że odstraszająca ruina dawnej świetlicy wiejskiej w Żabówku zostanie wresz-
cie wyburzona. Radni zarezerwowali 24 tysiące złotych na rozbiórkę obiektu. 

O sprawie dawnej świetlicy w 
Żabówku pisaliśmy już dwukrot-
nie w zeszłym roku. Przypomnij-
my, że świetlica zaczęła popadać 
w ruinę w latach 90-tych. W koń-
cu zapadł się do środka dach bu-
dynku. Dziś z dawnego klubu po-
zostały jedynie frontowe ściany, 
kilka powybijanych okien i drzwi 
wejściowe. Najgorsze jest jed-
nak to, że do zniszczonej świetli-
cy przylega mieszkanie starszego 
małżeństwa, zagrażając ich bez-
pieczeństwu. 

Jeszcze w zeszłym roku, w grud-
niu, po tym jak napisaliśmy o sy-
tuacji, w jakiej znajdują się starsi i 
schorowani ludzie, gmina natych-
miast opublikowała ogłoszenie o 
przetargu na stworzenie koszto-
rysu rozbiórki ruin po świetlicy. 
Trwało to jednak bardzo długo. 
Dopiero na ostatniej sesji Rady 
Miasta (28 września), burmistrz 
w uchwale o zmianach w budże-
cie zaproponował, aby przezna-

czyć na rozebranie pozostałości 
po wiejskim klubie 24 tysiące zło-
tych. Radni oczywiście przyjęli tę 
propozycję. Wkrótce, zatem mia-
sto powinno zorganizować prze-
targ na wykonanie rozbiórki. 

 Pozostaje wierzyć, że zagrażają-
ca życiu starszego małżeństwa, ale 
także po prostu szpecąca wieś ru-

ina szybko zniknie z powierzch-
ni ziemi. Warto dodać, że to także 
swoisty sukces mieszkających przy 
dawnej świetlicy ludzi i ich pełno-
mocnika, którzy od kilku lat wal-
czyli, aby w końcu z tą sprawą zro-
biono porządek. Była to prawdzi-
wa walka z urzędniczą znieczulicą. 

MS

Wszystko wskazuje na to, że widoczna na zdjęciu ruina w Żabówku wkrótce zosta-
nie rozebrana. Po lewej stronie widoczne wejście do domu małżeństwa sąsiadują-
cego z ruderą zagrażającą bezpieczeństwu

W CCC siku nie zrobisz
Zbulwersowana zachowaniem personelu nowogardzkiego salonu z obuwiem CCC matka 3-letniej dziewczynki postanowiła opowiedzieć, co ją spotkało 
podczas zakupów w tym sklepie. 

Pani Elżbieta jest stałą klientką 
CCC w Nowogardzie. Twierdzi, 
że lubi tam robić zakupy, a ofero-
wane obuwie odpowiada nie tyl-
ko jej, ale całej rodzinie. Kilka dni 
temu kobieta udała się jak zwy-
kle na zakupy do sklepu. Zabrała 
ze sobą 3-letnią córkę. Po jakimś 
czasie dziecko zaczęło wołać do 
toalety za potrzebą. Sprawa z mi-
nuty na minutę stawała się pod-
bramkowa. 

-Córka tupała z nogi na nogę i 
wiedziałam, że nie wytrzyma. Na 
zewnątrz był ziąb, a ponadto nie 
zdążyłabym z nią przejść do jakie-
goś innego sklepu, żeby skorzystać 
z toalety. Poprosiłam więc perso-
nel CCC o to, czy mogę skorzystać 
z toalety w tym sklepie. Ku mojemu 
zdziwieniu odmówiono mi. Prosi-
łam jeszcze kilka razy, ale bezsku-
tecznie. Nie pomogła nawet roz-
mowa z kierowniczką salonu, któ-
ra powiedziała, że toaleta nie jest 
dla klientów. W końcu córka zmo-

czyła się w ubranie, a pod jej no-
gami na podłodze powstała kału-
ża - opowiada pani Elżbieta, która 
jest zbulwersowana zachowaniem 
personelu. 

- Wiem, że toalety w sklepach są 
dla personelu, ale przecież to jest 
małe dziecko, wyjątkowa sytuacja. 
Nie rozumiem, jak można tak po-
wstępować. Do tego taka antypa-
tia ze strony personelu sklepu. By-

łam zaskoczona taką reakcją. Te 
panie były po prostu niemiłe – do-
daje matka 3-letniej dziewczynki. 

-Wizyta w sklepie CCC będzie 
nie tylko przykrym i dość wstydli-
wym wspomnieniem dla dziecka i 
matki, ale też odbiło się to na zdro-
wiu dziewczynki. 3-latka wracała 
przemoczona do domy, toteż roz-
chorowała się i w tej chwili bierze 
leki – poinformowała jej mama. 

W związku z opisaną sytuacją 
przez panią Elżbietą, zwróciliśmy 
się o komentarz do biura prasowe-
go CCC. Do zamknięcia numeru 
odpowiedzi nie otrzymaliśmy

Zapytaliśmy w innych sklepach 
na terenie Nowogardu, czy w wy-
jątkowych sytuacjach udostępnia-
ne są toalety klientom:

Stanisław Rynkiewicz Sklep 
Biurex: - Zdarzały się u nas też 
takie sytuacje i dotyczyły głównie 
dzieci. Nie ma wtedy problemu, 
aby skorzystać z naszej toalety, a 
nawet ekspedientki same to propo-
nują, gdy słyszą, że dziecko sygna-
lizuje potrzebę skorzystania z toa-
lety.

Pani Jadwiga Izmajłowicz sklep 
z farbami Dekoral: - To oczywiste, 
że można u nas skorzystać z toale-
ty.. Mamy zadbaną i zawsze czystą 
toaletę, którą udostępniamy w ra-
zie potrzeby nie tylko dzieciom, ale 
również dorosłym.

No cóż komentarz chyba zby-
teczny. Warto zauważyć, że nawet 
w takim aspekcie dotyczącym 
potrzeb fizjologicznych można 
zauważyć różnicę, jaka istnieje 
pomiędzy zachowaniami perso-
nelu w małych sklepach, a w tzw. 
sieciach. W pierwszym przypad-
ku praktykuje się powszechnie 
normalne ludzkie relacje pomię-
dzy sprzedającym (często właści-
cielem sklepu), a klientami nato-
miast w drugim można odnieść 
wrażenie, że po tamtej stronie 
lady mamy reakcje tylko według 
zaprogramowanych schematów 
– jak schemat nie został wkle-
pany, to reakcji brak. Schematu 
pt. mamo chcę siku w instrukcji 
CCC wyraźnie brakuje, a Panie 
ekspedientki poza schematem 
działać tutaj albo nie mogą albo 
nie chcą.  Liczymy, że CCC przy-
najmniej przeprosi naszą Czytel-
niczkę.

Red.

ŻyCZENIa

OGŁOSZENIE

Sygnały Czytelników @  

Nie wszystko złoto co się świeci
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marianna Miklas: lat 86, zmarła 12.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 

14.10.2016r.  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus opowiedział swoim 
uczniom przypowieść o tym, że za-
wsze powinni modlić się i nie usta-
wać: W pewnym mieście żył sędzia, 
który Boga się nie bał i nie liczył 
się z ludźmi. W tym samym mie-
ście żyła wdowa, która przychodzi-
ła do niego z prośbą: Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem. Przez 
pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: Chociaż Boga się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, 
to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, 
żeby nie przychodziła bez końca i 
nie zadręczała mnie. I Pan dodał: 
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy 
sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weź-
mie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Nie-
go, i czy będzie zwlekał w ich spra-
wie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,1-8)

Uczeń Jezusa Chrystusa jest czło-
wiekiem modlitwy. To na niej, na 
modlitwie, buduje się osobistą re-
lację z Bogiem. Jezus mówi wprost: 
moi uczniowie powinni się modlić 
i nie ustawać. Nie wystarczy sama 
modlitwa. Ma to być modlitwa wy-
trwała. Potrzebujemy daru męstwa. 
Nie da się prowadzić życia modli-
tewnego bez poniesienia ofiary. Je-
zus w przypowieści mówi o tym, że 
Bóg weźmie w obronę swoich wy-
branych, którzy dniem i nocą wo-
łają do Niego. Tym wołaniem jest 
właśnie modlitwa. Jak ona u mnie 
wygląda? Czy jest to moje woła-
nie rano i wieczorem? Warto w tym 
miejscu przeanalizować moją mo-
dlitwę. Jaka ona jest i czy w ogó-
le jest. Często mówimy, a bo jeste-
śmy tacy zabiegani, nie mamy cza-
su. Dobrze. Dostrzegasz swoje pro-
blemy z modlitwą, ale jakich doko-
nałeś przedsięwzięć, żeby coś w tej 
kwestii się zmieniło. Mówisz, że z 
rana nie masz czasu, bo wszystko w 
biegu. Wstań 15 minut wcześniej. 
Poświęć się. Potrzeba pewnej ofiary. 
Może powiesz, ale ja mam proble-
my ze wstawaniem. Pytanie zatem 
jest inne. Jak kończysz swój dzień? 
Może bardzo późno, marnotrawiąc 
cenny czas na spanie. Oglądasz niby 
dla relaksu telewizję, bądź spędzasz 
czas przed komputerem, a budzisz 
się niewypoczęty. To od razu może-
my odnieść do modlitwy wieczor-

nej. Nikt nie powiedział, że modli-
twa wieczorna musi być koniecznie 
przed samym pójściem spać. Lepiej 
poświęcić kwadrans Bogu wcze-
śniej, niż zasnąć z byle jakim pa-
cierzem na ustach. Jeśli już coś ro-
bimy, róbmy to dobrze. Przyłóżmy 
się. Postarajmy. Jeśli pojawi się znie-
chęcenie to tym bardziej nie podda-
wajmy się. Modlitwa, słuchanie Sło-
wa Bożego daje nam wytrwałość na 
drodze do szczęścia wiecznego. Je-
śli z naszego planu dnia wywalimy 
modlitwę i lekturę Pisma Świętego 
to już tu, na ziemi, będziemy ludź-
mi wiecznie nadąsanymi, zakwa-
szonymi. Jeśli uważasz, że już długo 
modlisz się w jakiejś intencji i dalej 
czekasz na Bożą interwencję to nie 
ustawaj! Nie odpuszczaj! Módl się 
dalej. Bóg bardzo dobrze słyszy na-
sze prośby, ale czeka na odpowied-
ni moment aby zadziałać. Takie sy-
tuacje pokazują nam na ile rzeczy-
wiście ufamy Bogu. On chce byśmy 
w Nim pokładali naszą nadzieję. 
On chce byśmy czuli się przy Nim 
bezpiecznie. Wdowa z przypowie-
ści naprzykrza się sędziemu, bo ma 
świadomość, że sama sobie nie po-
radzi, że sama nie da rady. Powinni-
śmy to przenieść na naszą relację z 
Bogiem. Sam nie dam rady. Bóg bę-
dzie moim obrońcą. Bóg zapewni 
mi bezpieczeństwo. Bóg chce mo-
jego szczęścia. Pojawia się pewne 
ale, o którym mówi Jezus kończąc 
przypowieść. Czy jednak Syn Czło-
wieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie? Nie ustawajmy w wierze. 
Pielęgnujmy ją, na nowo rozpalaj-
my. Wierzyć w Ciebie- pomóż Jezu 
nam.

Ks. Krystian Dylewski

Śpiewając hip-hop  
namawia do modlitwy
Tau, właściwie Piotr Kowalczyk, znany również pod pseu-
donimem Medium, to znany polski raper. Artysta wystąpił 
w miniony wtorek w NDK, a do Nowogardu przyjechał na 
zaproszenie ks. Roberta Dąbrowskiego i młodzieży z ZSP, 
gdzie kapłan uczy religii.

Polski raper, wokalista, beatbo-
xer i producent muzyczny, na sce-
nie pojawił się ze swoim przyja-
cielem, którym jest jego DJ Wujas. 
Artysta wykonuje szczególną od-
mianę Rapu, zwaną „hip-hopem 
chrześcijańskim”. Tworzenie i wy-
stępowanie na scenie ma charak-
ter świadectwa. Raper nie tylko 
porusza w swoich utworach war-
tości związane z Bogiem, wiarą, 
patriotyzmem, ale też opowiada 
o swoim nawróceniu, o tym, jak 
wyszedł z narkotyków i kradzieży.  
- W swojej muzyce staram się prze-
kazać  ludziom wartości związane 
z Bogiem, patriotyzmem, rodziną 
, dobrym życiem w miłości, poko-
ju i miłosierdziu, ponieważ wiem, 
że te wszystkie składniki sprawiają, 
że my jako społeczeństwo jesteśmy 
w stanie żyć w pokoju, wzajemnego 
zrozumienia i rozwijać się nawza-
jem. Jeśli nie ma tych wartości, to 
społeczeństwo upada - powiedział 

Tau po koncercie.  
Znany głównie wśród młode-

go pokolenia artysta przyjechał 
do Nowogardu na zaproszenie ks. 
Roberta Dąbrowskiego z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, którego do zorganizo-
wania koncertu namówiło dwo-
je uczniów: Magda Bielska i Bar-
tłomiej Urbański z ZSP, gdzie Ka-
płan uczy katechezy.  - Czego się 
nie robi dla młodzieży”- mówi 
ks. Robert Dąbrowski, i doda-
je: moim celem jest, aby młodzież, 
która uczestniczy w takich koncer-
tach i otrzymuje to światło bijące 
od osoby nawróconej, później zara-
żała tym swoich rówieśników.

W czasie koncertu Raper pro-
mował swoją najnowszą płytę pt 
„List motywacyjny”. Po koncer-
cie chętnie rozmawiał i pozował 
do zdjęć z młodzieżą, namawiał 
też do pielęgnowania relacji z Bo-
giem poprzez modlitwę. AR

Raper wspólnie ze swoim Dj-em chętnie pozowali do zdjęć. Tu na zdjęciu z grupą 
uczniów ZSP i ks. R. Dąbrowskim

ZaPROSZENIE
SPECJaLNy OŚRODEK SZKOLNO-WyCHOWaWCZy  

W NOWOGaRDZIE

serdecznie zaprasza
na uroczyste otwarcie wystawy prac 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLaSTyCZNEGO  
dla szkół i ośrodków specjalnych
„CZaRy MaRy, JESIENNE DaRy”  

pod honorowym patronatem  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Wystawa odbędzie się dnia 25 października 2016 r. 
w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie,  o godzinie 11.00
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Umowa dożywocia. 
Umowa dożywocia może być 

jednym ze sposobów przeniesie-
nia własności nieruchomości. Jak 
wynika przy tym z treści art. 908 § 
1 kodeksu cywilnego, jeżeli w za-
mian za przeniesienie własności 
nieruchomości nabywca, zobo-
wiązał się zapewnić zbywcy do-
żywotnie utrzymanie, powinien 
on, w braku odmiennej umo-
wy, przyjąć zbywcę jako domow-
nika, dostarczać mu wyżywie-
nia, ubrania, mieszkania, świa-
tła i opału, zapewnić mu odpo-
wiednią pomoc i pielęgnowanie 
w chorobie oraz sprawić mu wła-
snym koszem pogrzeb odpowia-
dający zwyczajom miejscowym. 
Oznacza to, że zawierając umo-
wę o dożywocie, właściciel nie-
ruchomości przenosi jej własność 
na nabywcę, natomiast nabywca 
zobowiązuje się zapewnić zbywcy, 
a ewentualnie także osobie mu 
bliskiej (w przypadku zastrzeżenia 
takiego postanowienia w umowie) 
dożywotnie utrzymanie. Zakres 
obowiązków, jakie przyjmuje na 

siebie nabywca nieruchomości 
zależy od szczegółowych postano-
wień umownych. Umowa powin-
na regulować rodzaj i wielkość 
świadczeń, przy czym w przypad-
ku braku odpowiednich posta-
nowień umownych zastosowanie 
znajdzie cytowany wyżej art. 908 
kodeksu cywilnego. Umowa do-
żywocia, jak każda inna umowa 
przenosząca własność nierucho-
mości, dla swej ważności wyma-
ga zachowania formy aktu nota-
rialnego. 

Istotnym pozostaje, iż zawar-
cie umowy dożywocia ma wpływ 
na ewentualne roszczenia związa-
ne ze spadkiem. Z uwagi na fakt, 
iż umowa ta jest umową wza-
jemną i odpłatną (w przeciwień-
stwie do umowy darowizny) war-
tość nieruchomości przeniesio-
nej przez spadkodawcę na nabyw-
cę nie dolicza się do masy spad-
kowej przy obliczaniu zachowku, 
a co za tym idzie takie przeniesie-
nie własności nieruchomości wy-
łącza możliwość dochodzenia za-
chowku przez osoby uprawnione 
do spadku. 

Umowa dożywocia jest umo-
wą rozwiązywalną. Jak wynika z 
brzmienia art. 913 § 1 kodeksu cy-
wilnego, jeżeli z jakichkolwiek po-
wodów wytworzą się między do-
żywotnikiem (zbywcą nierucho-
mości) a zobowiązanym (nabyw-
cą) takie stosunki, że nie moż-
na wymagać od stron, żeby pozo-
stawały w bezpośredniej ze sobą 

styczności, sąd na żądanie jed-
nej z nich zamieni wszystkie lub 
niektóre uprawnienia objęte tre-
ścią prawa dożywocia na doży-
wotnią rentę odpowiadającą war-
tości tych uprawnień, a w wypad-
kach wyjątkowych sąd może na 
żądanie zobowiązanego lub doży-
wotnika rozwiązać umowę o do-
żywocie. Oznacza to, że przed-
miotowej umowy o dożywocie 
nie można odwołać, a rozwiązać 
ją może tylko sąd i tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. O ile kodeksy 
cywilny nie zawiera definicji sy-
tuacji wyjątkowej, o tyle można 
w tym zakresie skorzystać z sze-
rokiego orzecznictwa sądowego 
Sądu Najwyższego, który stwier-
dził, że wyjątkowa sytuacja zacho-
dzi w przypadku, gdy krzywdzo-
ny jest dożywotnik (wyrok z dnia 
09 kwietnia 1997 r., sygn. akt III 
CKN 50/97), w wyroku z dnia 13 
kwietnia 2005 r. Sąd uznał nato-
miast, że przejaw agresji nie bę-
dzie wystarczał do rozwiązania 
umowy dożywocia, jednakże w 
sytuacji, gdy zobowiązany porzuci 
nieruchomości i pozostawi doży-
wotnika bez opieki – można taką 
umowę rozwiązać. Każdorazowo 
to Sąd, zatem będzie rozstrzygał 
czy zachodzą przewidziane w ww. 
przepisie wyjątkowe wypadki i 
to od jego decyzji uzależniona 
będzie możliwość rozwiązania 
umowy.

Agnieszka Warian 

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Wyjątkowo w tym tygodniu w Kinie „Orzeł” w Nowogar-
dzie seanse filmowe będą wyświetlane w czwartek i sobotę, a 
nie jak dotychczas w piątek, sobotę i niedzielę. Zmiana ter-
minów wyświetlania filmów jest spowodowana dwoma wy-
darzeniami, które odbywać się będą w sobotę i niedzielę na 
sali kinowej. Poniżej, na prośbę NDK, publikujemy godzi-
ny i terminy seansów, oraz krótkie zapowiedzi filmów. Red. 

SIEDMIU WSPANIAŁYCH
13.10.2016, godz. 17.00
 15.10.2016, godz. 17.00 
western
USA  / 2016 / 133 min.
 Od lat: 15
Armia bandytów terroryzuje 

małą wioskę na pograniczu ame-
rykańsko-meksykańskim. Zroz-
paczeni farmerzy zwracają się z 
prośbą o pomoc do grupy rewol-
werowców. Siedmiu najemników 
postanawia stawić czoło przewa-
żającym siłom przeciwnika, choć 
wydają się nie mieć szans. Rema-
ke legendarnego westernu „Sied-
miu wspaniałych”. Film wyreży-
serował Antoine  Fuqua, twórca 
takich filmów jak „Dzień próby”, 
„Bez litości” czy „Do utraty sił”. 
W obsadzie znalazł się Chris Pratt 
(„Strażnicy galaktyki”,„Jurassic 
World”), który jest najnowszym 
objawieniem kina akcji. Partne-
rują mu m.in. Denzel Washington 
(„Bez litości”) oraz Ethan Hawke

(„Dzień próby”, „Boyhood”).

 BLAIR WITCH 
13.10.2016, godz. 19.15
 15.10.2016, godz. 19.15 
 horror,  USA / 2016 / 89 min.
 Od lat: 15
 Kontynuacja jednego z najsłyn-

niejszych horrorów w historii kina.  
Horror, który na nowo definiuje po-
jęcie strachu. Grupa studentów wy-
rusz do  lasów Black Hills w po-
szukiwaniu dawno zaginionej sio-
stry jednego z nich. Wiele wskazuje 
na to, że wyprawa może przynieść 
efekt, szczególnie, że  swoją pomoc 
oferują dwaj miejscowi przewod-
nicy. Jednak wkrótce po wejściu w 
głąb lasu, po zapadnięciu zmroku, 
wędrowcy zaczynają doświadczać 
niepokojącej obecności. Jasne sta-
je się, że legenda o klątwie wiedź-
my z Blair jest bardziej przerażająca 
i bardziej prawdziwa niż ktokolwiek 
mógł przypuszczać…  źródło: NDK

 Kino na weekend

Dzień Edukacji Narodowej 
Dnia 14 października, obchodzi się Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji przeprowadziliśmy wywiad z nauczycielką w szkole ponadgimnazjalnej im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie, panią Iwoną Więzowską. 

Dziennik Nowogardzki - Pro-
szę opowiedzieć coś o sobie, 
tzn. od kiedy jest Pani nauczy-
cielką i jakich przedmiotów 
pani uczy.

Iwona Więzowska - Jestem na-
uczycielką od 4 lat, uczę przedmio-
tów zawodowych takich jak technik 
handlowiec, ekonomista i logistyk. 

Moja praca polega na przygoto-
waniu uczniów do egzaminów za-

wodowych i bycia sprzedawcą lub 
do otworzenia własnego biznesu.

Czy zawód nauczyciela był dla 
Pani marzeniem i dlaczego?

Tak. Ten zawód przewijał mi 
się przez myśl od dzieciństwa, w 
szkole również zawsze pomaga-
łam swoim rówieśnikom. Zawsze 
imponował mnie ten zawód, ale 
również ciekawość pchała mnie w 
stronę zostania nauczycielką. Jed-
nak kończąc studia nie wiedzia-
łam czy mi się to uda i moje ma-
rzenie się spełni. 

Co przynosi Pani satysfakcję w 
zawodzie nauczyciela?

W moim zawodzie satysfakcję 
przynosi mi fakt nabywania umie-
jętności i kwalifikacji przez moich 
uczniów. Cieszy mnie to, że moi 
uczniowie lubią i chcą się uczyć. 
Lubię ten zawód, mimo że jest on 
stresujący, odpowiedzialny i trud-
ny, lecz poprzez dobry kontakt z 
uczniami, spełniam się zawodowo.

A jakie plusy i minusy ma pra-
ca w zawodzie nauczyciela?

Minusem jest stres. Plusem na-
tomiast jest to, że mam kontakt z 
młodzieżą. 

Co jest najważniejsze w pracy 
nauczyciela?

Umiejętność zachęcania młodzie-
ży do nauki, jak również bycie cier-
pliwym, wyrozumiałym, otwartym 
w kontaktach z młodzieżą. 

Jakie przedmioty Pani lubi-
ła będąc jeszcze uczennicą, stu-
dentką?

Nie miałam ulubionych przed-
miotów, zawsze byłam ambitna i 
starałam się być przygotowana na 
wszystkie przedmioty w całym cy-
klu kształcenia.

Czy lubi Pani się uczyć? Bo po-
dobno nadal pani się dokształca.

Cały czas poszerzam moją wie-
dzę, m.in. poprzez studia podyplo-
mowe, kursy, literaturę fachową.

Co pani sądzi o systemie 8 let-

niego nauczania w szkole pod-
stawowej oraz 4 letnie licea?

Myślę, że plusem reformy będzie 
przede wszystkim to, że dziecko bę-
dzie podlegało większej kontroli 
nauczyciela i będzie miało większą 
możliwość rozwoju psychicznego i 
poczucia bezpieczeństwa oraz toż-
samości w klasie. Mam nadzieję, 
że zmieniona podstawa programo-
wa dostosuje szkoły do wymogów 
współczesności, wzmocni kompe-
tencje społeczne, będzie odpowia-
dała na potrzeby lokalnego rynku 
pracy, aby po ukończeniu każdego 
z etapów, była możliwość kontynu-
owania pracy w zawodzie. 

Czy chciałaby Pani jeszcze coś 
od siebie dodać?

Tak, pozdrawiam całe grono pe-
dagogiczne Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nowogardzie i 
życzę satysfakcji z wykonywanej 
pracy. 

 Dziękuję za rozmowę. 
AR

Redakcja Dziennika  
Nowogardzkiego 

również składa wszystkim 
nauczycielom 

i pracownikom szkół 
w Dniu Edukacji Narodowej 

serdeczne życzenia.
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Lirnicy i pieśniarze w Strzelewie 
W dniach 6-9 października w Ośrodku Poszukiwań Twórczych w Strzelewie odbyły się  kilkudniowe  warsztaty gry na lirze korbowej oraz pieśni dziadow-
skich.  Warsztaty tego typu zorganizowano w ośrodku u Kasi i Zygmunta Heland już po raz czwarty  w ramach cyklu „Wokół Tradycji”  realizowanego od 
prawie dziesięciu lat  przez szczeciński  Teatr KANA. 

Wędrowni lirnicy, zwani też 
dziadami stanowili dawniej nie-
zwykle barwną i aktywną gru-
pę, która odgrywała istotną rolę 
w życiu tradycyjnych społeczno-
ści wiejskich. Byli swego rodza-
ju pośrednikami między świa-
tem żywych i zmarłych, modlili 
się, śpiewali pieśni, przynosili no-
winy z dalekiego świata. Jedno-
cześnie ze względu na swoją ob-
cość i odmienność oraz otaczają-
cą ich aurę tajemniczości wywoły-
wali żywe zainteresowanie i skraj-

nie zróżnicowane reakcje. Wędru-
jący po terenach dawnej Rzeczy-
pospolitej dziadowie śpiewali pie-
śni o świętych, o cudownych ob-
jawieniach, o końcu świata i Są-
dzie Ostatecznym, o śmierci i po-
śmiertnej wędrówce dusz, a tak-
że historie oparte na wątkach bi-
blijnych i apokryficznych oraz po-
wieści o rozmaitych tragicznych 
zdarzeniach: wojnach, pożarach, 
epidemiach, morderstwach itp.

Od początku projektu warsz-
taty organizowane są przy ścisłej 

współpracy z jednym z najwięk-
szych w Polsce autorytetów w tej 
dziedzinie - z Jackiem Hałasem, 
który jest znakomitym muzy-
kiem, badaczem, i znawcą trady-
cji, inicjatorem wielu projektów 
muzycznych, autorem muzyki te-
atralnej. Tego roku do współpracy 

zaproszono również innego wy-
bitnego muzyka: Joachima Menc-
la - krakowskiego pianistę, lirni-
ka, jazzmena, improwizatora, wy-
kładowcę Akademii Muzycznej w 
Krakowie. 

 Uczestnicy warsztatów  przy-
jechali z różnych terenów Pol-
ski (Gdańsk, Warszawa, Poznań, 
Wrocław, Szczecin) by doskona-
lić umiejętności gry na lirze oraz 
poznawać nowe pieśni, przy czym 
podstawowa idea tegorocznych 
spotkań polegała nie tyle na od-
twarzaniu co  muzycznej reinter-
pretacji tradycji. W tak określo-
nym procesie niezwykle pomocny 
był więc  improwizacyjny talent za-
równo prowadzących jak i samych 
uczestników. Część z nich przy-
wiozła własne liry korbowe, wszy-
scy natomiast mieli możliwość 
praktycznego  zapoznania się z 
niezwykłym instrumentarium pre-
zentowanym przez Stanisława Ma-
zurka – szczecińskiego lutnika, re-
konstruktora i muzyka. Ciekawym 
akcentem warsztatów było rów-
nież spotkanie z mamą p. Stanisła-
wa – p. Janiną Mazurek, znakomi-
tą śpiewaczką i opowiadaczką  po-

chodzącą spod Łowicza a miesz-
kającą obecnie w Gryficach, która 
zna wprost niezliczony repertuar 
polskich pieśni tradycyjnych. 

Efekty kilkudniowego procesu 
intensywnej nauki  można było 
usłyszeć w niedzielę 9 paździer-
nika w niezwykłym XVI wiecz-
nym kościele w Dzisnej. W wy-
jątkowej scenerii tego drewnia-
nego kościoła szczególnie poru-
szająco zabrzmiała Historia nie-
bywała, która wydarzyła się koło 
Otwocka, przez Piotra Makow-
skiego z Mlądza na tydzień przed 
śmierciá jego opowiedziana. Być 
może i z tego powodu, że Piotr 
Makowski,  przedwcześnie zmar-
ły  mistrz od świec i wszelakich 
spraw duchowych,  był niegdyś 
zaprzyjaźniony z organizatorami 
i prowadzącymi, bywał również 
w Szczecinie i  Strzelewie.  Kon-
cert poruszył mieszkańców i go-
ści, którzy z zainteresowaniem i 
fascynacją słuchali zarówno gry 
na rzadkich  instrumentach jak i  
niezwykłego, zapomnianego re-
pertuaru. 

Rafał Foremski 
Teatr Kana 

ŻyCZENIa

Moc najserdeczniejszych 
życzeń z okazji Imienin i Urodzin                       

                       Kochanej Żonie 

Jadwidze 
dużo zdrowia, pomyślności 

i spełnienia wszystkich marzeń 
życzy mąż Tadeusz

ŻyCZENIa



14-17.10.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Jan Czesław Kozakowski (cz. I)

Moje Liceum
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowo-
gardzkiego Liceum - rocznik 1966, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pa-
miętnikarsko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpo-
czynamy publikację kolejnego tekstu nadesłanego przez Pana Jana, noszącego tytuł: 
„Moje Liceum”. Autor opisuje swoje osobiste doświadczenia związane z życiem w li-
ceum, przy ulicy Wojska Polskiego. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie 
to, jak sam potwierdza, jest człowiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu 
na obszerność materiału podzieliliśmy go na odcinki, które będą się ukazywać w kolej-
nych piątkowych wydaniach DN.

14 października obchodzo-
ny jest Dzień Edukacji, potocz-
nie zwany Dniem Nauczyciela. 
Za naszych szkolnych czasów na-
uczyciele mieli święto 20 listopa-
da. Nie ważna zresztą jest data, 
ważne jest, że to święto im się 
należy. Zasługują na naszą, ich 
uczniów, wdzięczność i szacu-
nek. Za to, że poszerzyli nam ho-
ryzonty wiedzy, że chcieli się po-
dzielić z nami swoją osobowo-
ścią. Myślę, że w każdym z nas 
tkwi mniejsza lub większa cząst-
ka tej ich osobowości. Słowo „pe-
dagog” pochodzi z greki i do-
słownie oznacza „prowadzącego 
dzieci”. Nasi nauczyciele chcie-
li nas prowadzić w dobrym kie-
runku, chociaż nieraz uwarun-
kowania zewnętrzne ich ograni-
czały. Kiedyś dawaliśmy nauczy-
cielom kwiaty. Ja dzisiaj kwiatów 
nie mogę ofiarować, chcę im za to 
dedykować te wspomnienia. Po-
przednio napisałem o nauczy-
cielach ze Szkoły Podstawowej w 
Długołęce, teraz piszę o Liceum 
nad Jeziorem.

Wiosną 1962 r. zastanawiam 
się, do jakiej szkoły iść po zakoń-
czeniu Szkoły Podstawowej. Prze-
glądam w tę i z powrotem infor-
mator o szkołach średnich. W 
końcu podejmuję decyzję: będę 
geologiem. Bardzo lubię chodzić 
po polach i zbierać rożnego ro-
dzaju kamienie. Potrafię rozróż-
niać ich gatunki. Niektóre rozbi-
jałem i znajdowałem w nich od-
ciśnięte ślady „przedpotopo-
wych” zwierząt. Najcenniejszym 
znaleziskiem były amonity. Cza-
sami znajdowałem też fulguryty. 
Na decyzję tę wpłynęła też byt-
ność w naszej okolicy geologów 
szukających ropy naftowej. Na-
wet na naszej łące detonowali ła-
dunki i wiercili w ziemi. W końcu 
znaleźli ropę za Nowogardem, w 
Miętnie. Ojciec odradził mi pój-
ście do technikum geologicznego. 
Może nie tyle z powodu ciężkiej 
pracy geologów w terenie, ile z ra-
cji mojego wieku (14 lat) i braku 
doświadczenia. Powiedział, że-
bym teraz poszedł do ogólniaka, 
a potem, po czterech latach nauki 
i maturze, inaczej będę patrzył 
na świat i wtedy będę lepiej mógł 
wybrać przyszły zawód. Skończe-
nie ogólniaka wydawało mi się 
wówczas szczytem marzeń. Do 
dzisiaj jestem wdzięczny Ojcu za 
te rady. Posłuchałem go i złoży-

łem papiery do Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie.

10.05.1962 – Dyrekcja Liceum 
przesyła pismo potwierdzające 
wpłynięcie mojego podania do 
kancelarii szkoły i informujące 
o potrzebie dostarczenia jeszcze 
świadectwa zdrowia i opinii kie-
rownika szkoły. Kilkuosobową 
grupą jedziemy rowerami z Dłu-
gołęki do Nowogardu na badania 
do przychodni. Ogólnie nie jest 
źle z moim zdrowiem. 

Koniec czerwca 1962 – zakoń-
czenie roku szkolnego 1961/62 
i koniec edukacji w Szkole Pod-
stawowej w Długołęce. Uroczyste 
wręczenie świadectw i uroczysta 
z tej okazji akademia. Występują 
artystycznie uzdolnieni ucznio-
wie. Irka Kotala pięknie wyko-
nuje Parasolki. Na koniec wszy-
scy śpiewają Upływa szybko ży-
cie. Pożegnanie z nauczycielami: 
Zenobią Dzięgiel, Izabelą Chmie-
lewską, Edwardem Chmielew-
skim i Antonim Dzięglem. Ci 
dwaj potem będą jeszcze uczyć w 
nowogardzkim Liceum.

24.06.1962, w niedzielę, w 
przeddzień egzaminów do Li-
ceum, wybrałem się z dwoma 
kolegami z Nowych Wyszomie-
rek, Heńkiem i Jankiem, do Wy-
szomierza. Idziemy drogą, która 
dochodzi do tej wioski tuż przy 
ówczesnym posterunku Milicji 
Obywatelskiej. Przy drodze ro-
sną drzewa czereśni, wydzierża-
wiane corocznie przez Gromadz-
ką Radę Narodową różnym oso-
bom. Idąc drogą odczuwamy po-
kusę zerwania kilku czerwonych 
owoców. Urwałem może ze dwie 
czereśnie, Heniek chyba więcej, 
gdy nagle zaczął ku nam biec ko-
mendant posterunku MO. Wi-
dząc go, Janek ucieka przez pola 
do lasu. My nie uciekamy, uwa-
żając, że nic złego nie zrobili-

śmy. Komendant zmusza nas do 
udania się na pobliski posteru-
nek. Grozi nam poważnymi kon-
sekwencjami. Dobrze, że w tym 
czasie przy posterunku MO jest 
kierownik podstawówki z Dłu-
gołęki, pan Edward Chmielew-
ski. Wie, że następnego dnia będę 
musiał być w Nowogardzie. Dzię-
ki jego wstawiennictwu komen-
dant posterunku MO odstępuje 
od zamiaru zaaresztowania nas.

25.06.1962 (poniedziałek), 
Nowogard - egzamin pisemny 
do Liceum Ogólnokształcącego. 
Z języka polskiego egzamin pro-
wadzi pan Henryk Lewandow-
ski, bardzo wysoki mężczyzna, z 
matematyki chyba pan Stanisław 
Sobczak. Na drugi dzień jest eg-
zamin ustny. 

Na korytarzu poznajemy się 
z przyszłymi koleżankami i ko-
legami. Do pierwszych zapa-
miętanych kolegów należą An-
drzej Mistachowicz i Henryk Ko-
smalski. Niektórzy rozmawia-
ją ze sobą, inni przechadzają się 
samotnie. Zapamiętałem z tam-
tych chwil zdanie, które ktoś do 
kogoś wtedy powiedział: - Co tak 
patrzysz jak byk na rzeźnika? Zo-
staję przyjęty do Liceum z nienaj-
gorszymi wynikami. Za to z gor-
szymi wynikami opuszczam je po 
czterech latach.

1.09.1962 (sobota) – rozpo-
czynam naukę w klasie VIII A w 
Nowogardzie przy ul. Wojska Pol-
skiego. Za Niemców też tu była 
szkoła i nazywała się Bismarck-
schule. Pod koniec II wojny świa-
towej w budynku tym znajdował 
się szpital wojenny. Opisane jest 
to w powieści wojennej szczeciń-
skiego pisarza Czesława Czer-
niawskiego „Nie wszystkie dro-
gi”. Pełna nazwa szkoły (wg pie-
czątek): Szkoła Podstawowa i 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCE w NOWOGARDZIE. We 
wrześniu 1966 szkoła podstawo-
wa oddzieliła się od liceum otrzy-
mując numer 3. Liceum miało nr 
14 i takie tarcze nosiliśmy na rę-
kawach. Tarcze musiały być przy-
szyte do wierzchniego okrycia, a 
przede wszystkim do szkolnych 
fartuszków, które były obowiąz-
kowe. Tępiono mocowanie tarcz 
za pomocą agrafek. Renoma na-
szego Liceum była taka, że w na-
szej klasie były dwie dziewczyny 
ze Szczecina, zwane Szczecinian-
kami; uczyli też się uczniowie z 
Gryfic, Trzebiatowa, Maszewa, 
Goleniowa, głównie jednak z te-
renu powiatu nowogardzkiego.

O ile pamiętam, nasz rocznik 
miał być pierwszym w 5-letnim 
liceum – maturę mieliśmy zda-
wać po XII klasie. Mieliśmy na-
wet specjalny podręcznik do ma-
tematyki w klasie VIII, w którym 
były zagadnienia omawiane za-
zwyczaj w XI klasie. Potem jed-
nak odstąpiono od tych planów 
i skończyło się na 4 latach nauki. 
Z perspektywy lat można powie-
dzieć, że reforma szkolnictwa w 
powojennej Polsce to takie Neve-
rending Story.

Nasz rocznik (1962-1966) miał 
3 klasy, każda po ponad 30 osób 
(początek tzw. I wyżu demogra-
ficznego): A, B i C. Początkowo 
A i B były klasami koedukacyj-
nymi, C – klasą żeńską. Ja przez 
trzy lata chodziłem do A, dopie-
ro w XI klasie przerzucili kilku 
chłopaków z A i kilku z B do C (w 
sumie dziewięciu). Ktoś zapewne 
doszedł do wniosku, że niedo-
brze jest pozostawiać dziewczy-
ny samym sobie. Nie przypusz-
czał, że będzie to skutkowało 
pewnym zamieszaniem podczas 
zjazdu absolwentów w 1987, kie-
dy to niektórzy nie wiedzieli, czy 
do zdjęcia pamiątkowego usta-
wiać się z klasą A, B czy C.

Rocznik 1959-1963 wydał (wg 
opracowania Liceum Ogólno-
kształcące im. Ppor. Emilii Gier-
czak – 50 lat szkoły 1946-1996) 
25 maturzystów. Była to jed-
na klasa, w której jak pamiętam, 
było dużo wysokich osób. Naj-
wyższy uczeń nazywany był Mi-
limetrem.

Roczniki 1960-1964 i 1961-
1965 liczyły po dwie klasy. Nasz 
rocznik z 3 klasami nie był naj-
większy, roczniki po nas: 1963-
1967 i 1964-1968 miały po 4 kla-
sy (A, B, C, D). Najliczniejszym 
był rocznik urodzony w roku 
1951, gdyż w latach 1965-1969 

trzeba było utworzyć 5 klas (A, B, 
C, D, E), by zaspokoić potrzeby 
edukacyjne tego pokolenia. 

Z okien klasy spoglądam na 
szpital powiatowy, w którym 
przed 14 laty przyszedłem na 
świat. W tym samym dniu, mie-
siącu i roku urodziła się koleżan-
ka Ziuta Dobrowolska. Nie pa-
miętamy się jednak ze szpita-
la, poznajemy się dopiero w kla-
sie VIII A. W tym szpitalu znala-
złem się ponownie w lipcu 1948, 
kiedy to mając pół roku zapa-
dłem na odrę i zapalenie płuc. 
Opiekował się mną lekarz Ma-
zuryk (Mama mówiła: „Mazu-
rek”, bo w Nowych Wyszomier-
kach mieliśmy sąsiada Mazur-
ka). Mikołaj Mazuryk był wów-
czas dyrektorem szpitala nowo-
gardzkiego. Kazał Mamie, leżącej 
ze mną w szpitalu, dawać mi ma-
sło. Powiedział, że jak to nie po-
może to tylko Pan Bóg pomoże.

Od sierpnia 1962 w szpita-
lu tym leży mój Ojciec. Czasem 
odwiedzam go. W szpitalnej sali 
leży kilka osób, między innymi 
Zbigniew Pawlak, starszy kolega 
z klasy XI. Półtora roku później 
rozpoczyna się remont szpitala, 
który potrwa 10 (dziesięć) lat.  

Dojeżdżam autobusem z Dłu-
gołęki do Nowogardu. Autobus 
kursuje na trasie Chociwel – Na-
stazin - Sokolniki – Kania – Ma-
szewo - Godowo – Redło – Kra-
snołęka – Długołęka – Nowogard 
i z powrotem. Odjazd z Długo-
łęki o 7.33 rano, a wyjazd z No-
wogardu o 15.30. Mieliśmy bile-
ty miesięczne brązowego kolo-
ru, które przy każdym wejściu do 
autobusu dziurkował konduktor. 
Bilety miesięczne i jednorazowe 
kupowało się w maleńkiej kasie 
znajdującej się po lewej stronie 
kas kolejowych. Bilet miesięczny 
kosztował 30 zł. Linię obsługiwał 
Oddział PKS w Stargardzie, dys-
ponujący autobusami marki Ka-
rosa i Jelcz, potem San. Autobus 
zawsze był pełny. Jeździli nim 
moi koledzy starsi i młodsi: sio-
stry bliźniaczki Gardias z Masze-
wa, Stanisław Paradowski z Ma-
szewa (jest lekarzem w Szpitalu 
Dziecięcym w Szczecinie), Ma-
ria Walkowiak i Tadek Kurowski 
z Maszewa, Bolek Bernat z Re-
dła (późniejszy zastępca komen-
danta wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie); z Godowa – Mary-
sia Szwed; z Krasnołęki – siostry 
Dmitruk; z Długołęki – Zdzisław 
Frąckowiak, Barbara Przeździec-
ka, Zofia Ogrodowicz i wielu in-
nych.

Autobusem tym jeździł rów-
nież nauczyciel angielskiego pan 
Stanisław Świrski, który w 1962 
rozpoczął pracę w nowogardz-
kim LO. Mieszkał wówczas w 
Maszewie. Dzięki panu Świrskie-
mu polubiłem język angielski. To 
chyba ja byłem autorem przy-
domka „Green” dla pana Świr-
skiego, który często nosił zielone 
garnitury. 

cd. za tydzień 
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. – odc. 2

Informacja, uczestnictwo, korzystanie – Masz do tego prawo
Osoby z niepełnosprawnością 

stanowią około 12 procent pol-
skiego społeczeństwa. Czy i jak 
mogą on korzystać z Funduszy 
Europejskich?

1. Fundusze Europejskie z 
zasady są dostępne dla wszyst-
kich. Osoby z niepełnospraw-
nością zatem na równi z innymi 
powinny brać udział w projek-
tach unijnych i same je reali-
zować „zasada równości szans 
i niedyskryminacji). Dlatego 
Ministerstwo Rozwoju wydało 
”Wytyczne w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępno-
ści dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach funduszy unijnych na lata 
2014-2020”. Wytyczne te zawie-
rają zasady jakimi kierować się 
powinni wszyscy biorący udział 
w realizacji programów opera-
cyjnych finansowanych z Fun-
duszy Europejskich. Zasady te 
umieszczamy w ramce obok.

2.  Andrzej jest osobą z 
niepełnosprawnością od uro-
dzenia. Obecnie ma 35 lat. Scho-
rzenia, na które cierpi Andrzej 
uniemożliwiają mu sprawne 
poruszanie się oraz dość często 
wyłączają go na krótsze bądź 
dłuższe okresy z aktywności 
zawodowej albo poważnie tę 
aktywność ograniczają. Mimo 
to Andrzej jest bardzo dzielny 
i od lat funkcjonuje bez proble-
mu na otwartym rynku pracy. 
Bardzo ważnym okresem skut-
kującym dla sprawności An-

drzeja w dalszym życiu był jego 
pobyt w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ru-

chowo im. Marii Grzegorzew-
skiej w Policach. To niezwykle 
zasłużona, dla osób z niepeł-
nosprawnością placówka, która 

umożliwia dzieciom dotknię-
tym ograniczeniami rucho-
wymi ukończenie normalnej 
edukacji szkolnej (podstawowej 
zawodowej i licealnej). Szkoła 
ta uczy także samodzielności i 
radzenia sobie w codziennym 
życiu mimo ograniczeń wyni-
kających z niepełnosprawności. 
Dzieci i młodzież uczące się w 
Polickiej placówce mieszkają na 
miejscu w przyszkolnym inter-
nacie gdzie również, w pewnym 
zakresie prowadzona jest ich 
edukacja i rehabilitacja. To była 
dla mnie taka prawdziwa szkoła 
życia – mówi Andrzej – która 
pozwoliła mi stanąć na nogi nie 
tylko fizycznie, ale także w pełni 
uwierzyć, że mogę normalnie żyć 
mimo mojej niepełnosprawności 
i dolegliwości zdrowotnych.

3. Po ukończeniu szkoły w 
Policach, Andrzej szybko zna-
lazł pracę. Najpierw odbył 6-cio 
miesięczny staż w instytucji 
publicznej. Tam też następnie 
został zatrudniony na umowę 
o pracę.

Szczególnie dla osoby z nie-
pełnosprawnością rozpoczęcie 
pierwszej pracy właśnie od sta-
żu jest bardzo wskazanym spo-
sobem wejścia w zawodowe ży-
cie - mówi Andrzej - jest wtedy 
znacznie łatwiej poradzić sobie 
z trudnościami ponieważ mimo 
wszystko stażysta dostaje od 
pracodawcy czas na nauczenie 
się, a takiego komfortu nie ma 
już na ogół pracownik związany 
z pracodawcą od razu umową o 
prace.

Osoby z niepełnosprawnością 
korzystają z tych wszystkich 
możliwości jakie Powiatowe 
Urzędy Pracy oferują każdemu 
bezrobotnemu bądź poszuku-
jącemu pracy. Są to więc: staże, 
przygotowanie zawodowe do-
rosłych (szkolenia), prace in-
terwencyjne, roboty publiczne, 
pożyczka szkoleniowa, finan-
sowanie kosztów egzaminów i 
licencji, finansowanie studiów 
podyplomowych, przyznanie 
jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodar-
czej, zwrot kosztów badań le-
karskich lub psychologicznych, 
refundacja kosztów przejazdu, 
refundacja kosztów zakwatero-
wania, bon dla bezrobotnych 
czyli bon na zasiedlenie, stażowy 
i szkoleniowy. Do 30 roku życia 
program PO WER, a po 30 roku 
życia RPO WZ1. Większość tych 
możliwości realizowana jest z 
wykorzystaniem Funduszy Eu-
ropejskich. Wszystkie nasze pro-
gramy dostępne są też dla osób 
1 Program Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój (PO WER 2014-2020) to na-
stępca Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. RPO WZ - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2014-20  

z niepełnosprawnością- mówi 
kierownik Zbigniew Florkowski 
z PUP Goleniów - w każdym z 
nich odrębnie ewidencjonujemy 
umowy z udziałem osób z orze-
czeniami. Ale są też takie pro-
gramy specjalnie przeznaczone 
dla tej kategorii osób z niepeł-
nosprawnością, szczególnym z 
nich był realizowany przez wie-
le lat program Junior2, - kończy 
kierownik. Staż, który odbywał 
Andrzej realizowano właśnie w 
ramach programu Junior. 

4. W pierwszej pracy Andrze-
ja w urzędzie prawie wszystko 
układało się dobrze. Były jednak 
też „schody” i w tym wypadku 
były to schody dosłownie.

 Aby dojść do biura musiałem, 
pokonywać kilkanaście stopni - 
wspomina Andrzej - stanowiły 
one element głównego wejścia 
do budynku, niestety nie wy-
posażono go do dzisiaj w odpo-
wiednie wspomagające niepeł-
nosprawnych urządzenia (pod-
jazdy, rampy windy schodowe)

 Bariery architektoniczne to 
jedna z głównych przeszkód, 
które osoby z niepełnospraw-
nością ruchowo napotykają w 
swoim życiu. Bariery te utrud-
niają nie tylko swobodny roz-
wój kariery zawodowej, ale 
także stają im na drodze do-
stępu do dóbr kultury i usług, 
tworzą ograniczenia dla swo-
bodnej realizacji zaintereso-
wań. Niestety barier tych jest 
nadal bardzo dużo, ponieważ 
aż do 2000 roku prawo budow-
lane nie nakładało na inwesto-
rów żadnych obowiązków w 
zakresie umożliwienia dostępu 
do nowo budowanego obiektu 
osobom z niepełnosprawno-
ścią. Likwidacja barier archi-
tektonicznych jest więc od wie-
lu lat jednym z podstawowych 
zadań Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych3. Możliwości 
Funduszy znacznie wrosły po 
akcesji Polski do UE. Środki 
jakimi dysponowała PFRON 
na likwidację barier architek-
tonicznych - mówi pan Marek 
Kowalczyk były dyrektor wo-
jewódzkiego oddziału PFRON 
– stanowiły przysłowiową kro-

2 Program Junior - program akty-
wizacji zawodowej osób z umiarko-
wanym i lekkim stopniem niepełno-
sprawności umożliwiający odbycie 
staży na otwartym rynku pracy dla 
osób do 30 roku życia. W ramach pro-
gramu realizowanego przez PUP Go-
leniow staż odbywało średnio rocznie 
15-20 osób niepełnosprawnych

3 PFRON - Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, organ 
administracji publicznej wspierający 
rehabilitację oraz zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnością. Fundusz utwo-
rzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 
1991 

„Niepełnosprawni mogą korzystać na równych zasadach ze wszystkich progra-
mów oferowanych przez PUP - mówi kierownik Zbigniew Florkowski

- Prawo dostępu do informacji, które oznacza między innymi, że 
wszystkie strony internetowe i inne e-zasoby tworzone przez instytu-
cje oraz projektodawców w ramach projektów  muszą spełniać kryteria 
dostępności. Serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia 
wielkości czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą 
do zrozumienia treść, a treści audio powinny zawierać transkrypcje 
tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.
- Prawo do uczestnictwa, a więc  każdy, bez względu na niepełno-
sprawność, ma prawo uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, 
konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach 
realizowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce pokazujemy to na 
infografice.                                                                                                                                     
- Prawo do korzystania, czyli  że produkty, środowiska, programy i 
usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak najwięk-
szej liczbie osób w tym osobom niepełnosprawnym, co oznacza min. 
na budowanie bez barier architektonicznych i komunikacyjnych. 
Dzięki wprowadzeniu powyższych zasad w proces realizacji projektów 
finansowanych z funduszy europejskich tam, gdzie w projekcie mięk-
kim chęć udziału wyrazi osoba z niepełnosprawnością, beneficjent bę-
dzie mógł liczyć na dodatkowe środki na dostosowanie projektu dla jej 
potrzeb. 

Fundusze Europejskie bez barier; Dostępność architektoniczna;  www.power.gov.pl/dostepnosc
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plę w morzu potrzeb. Dopiero 
gdy nasze programy zaczęły 
wspomagać Fundusze Europej-
skie zaczęliśmy na nie wydawać 
dwa, trzy razy więcej środków 
aniżeli wcześniej... 

5. Tak jak zwiększyły się 
możliwości dotyczące likwida-
cji barier architektonicznych, 
w podobnym stopniu zostały 
wzmocnione Funduszami Eu-
ropejskimi pozostałe programy 
PFRON, w tym te związane z 
aktywizacją zawodową i reali-
zowane za pośrednictwem sta-
rostw i Powiatowych Urzędów 
Pracy. Fundusze Europejskie 
stanowią większościowy udział 
w środkach przeznaczanych na 
te cele. Dla zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności istnieje 
specjalny system  dotacji z bu-
dżetu UE. Środki unijne przy-
znawane są na szkolenia umoż-
liwiające start na rynku pracy, 
na  założenie własnej działal-
ności gospodarczej. W każdym 
PUP istnieje stanowisko ds. za-
trudnienia i aktywizacji niepeł-
nosprawnych i tam można uzy-
skać informacje na temat aktu-
alnie realizowanych projektów i 
ich dostępności w konkretnym 
momencie. Aczkolwiek pro-
gramy realizowane są w trybie 
ciągłym, to jednak zawsze do 
wyczerpania środków budżeto-
wych na dany rok. Osoby z nie-
pełnosprawnością mogą ubiegać 
się o sfinansowanie zakupu lub 
remontu lokalu  albo pokrycie 
kosztów wyposażenia takich jak 
samochód, komputery, sprzętu 
biurowego, urządzeń do pro-
dukcji czy świadczenia usług. 

6. Dotacje dla osób z niepeł-
nosprawnością na założenie 
firmy ułatwiają istotnie pora-
dzenie sobie z tym wyzwaniem 
finansowym jakim jest reali-
zacja autorskiego biznesplanu. 
Liczne programy umożliwiają 
udzielenie wsparcia nie tylko 
finansowego ale i merytorycz-
nego. O  środki unijne na zało-
żenie firmy przez osoby niepeł-
nosprawne można wnioskować 
do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.  Osoba z niepeł-
nosprawnością, może uzyskać 
dotację w wysokości równej 
piętnastokrotności przeciętne-
go wynagrodzenia czyli obecnie 
około 60 tys. złotych.  Z tej for-
my wsparcia można skorzystać 
tylko jednorazowo. Jak zwy-
kle w przypadku korzystania 
z funduszy publicznych wnio-
skodawca nie może zalegać z 
płatnością podatków i należno-
ści publicznych. Należy także 

spełniać warunek niekaralno-
ści w okresie dwóch lat od daty 
złożenia wniosku. Dokumenty 
należy  złożyć w swoim powia-
towym urzędzie pracy, w któ-
rym zarejestrowany jest wnio-
skodawca.  Z PFRON-u   można 
także otrzymać pożyczkę o ni-
skim oprocentowaniu, z możli-
wością częściowego umorzenia 
po dwóch latach działalności 
założonej firmy. Interesującą 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią możliwością jest prawo do 
ubiegania się o dofinansowanie 
tworzenia spółdzielni socjalnej 
( 400 proc przeciętnego wyna-
grodzenia) bądź dofinansowa-
nie przystąpienia do już istnie-
jącej spółdzielni (300 proc prze-
ciętnego wynagrodzenia). 

7. Ewa ma 29 lat. Cierpi na 
wiele schorzeń, porusza się na 
wózku. Prawie całe dzieciń-
stwo i młodość Ewa spędziła w 
szpitalach. Przeszła tam wiele 
operacji, dzięki czemu Ewa żyje. 
Ale wymienione okoliczności 
spowodowały, że Ewa nie zdo-
była żadnego wykształcenia za-
wodowego i dotąd także nie pra-
cowała. Dopiero dwa lata temu 
sytuacja zdrowotna Ewy na tyle 
się ustabilizowała. że możliwe 
stało się planowanie podjęcia 
pracy. Bardzo chciałam praco-

wać -mówi Ewa- ale w zasadzie 
nic konkretnego nie umiałam ro-
bić, jak pamiętam prawie zawsze 
zamiast w szkole byłam w szpi-
talach, dlatego nie było łatwo 
znaleźć mi zatrudnienie. Ewie 
się jednak udało dlatego, że tra-
fiła na dobrego doradcę z PUP, 
który skierował ją do programu 
zatrudnienia wspomaganego.

8. Zatrudnienie wspomagane 
to pomoc adresowana do tych 
osób niepełnosprawnych, które 
ze względu na poważny stopień 
niepełnosprawności nie są w 
stanie same wykonywać pracy 
na otwartym rynku ale mogą to 
czynić ze wspomaganiem tzw. 

trenera. Rola trenera łączy w 
sobie kompetencje i funkcje na-
uczyciela zawodu, doradcy za-
wodowego, konsultanta, pośred-
nika pracy, instruktora zawodo-
wego, pracownika socjalnego, 
terapeuty i osoby wspierającej.   
Zatrudnienie wspomagane to 
forma pomocy niepełnospraw-
nym na otwartym rynku pracy 
która dopiero się upowszechnia. 
Stanowi ona obiecująca per-
spektywę na zatrudnienie dla 
tych niepełnosprawnych, któ-
rzy dotychczas mieli największe 
problemy ze znalezieniem pracy 
z powodu wysokiego stopnia 
niepełnosprawności.4

9. Rodzice niepełnospraw-
nych dzieci mogą ubiegać się o 
dofinansowanie, które może być 
przyznawane m.in. na sprzęt re-
habilitacyjny, warsztaty terapii 
zajęciowej czy  urządzenia spe-
cjalistyczne.  Fundusze europej-
skie pokrywają większą część 
kosztów, natomiast pozostałą 
kwotę dopłaca Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Programy te re-
alizowane są przede wszystkim 
przez samorządy pośredniczą-
ce w przekazywaniu wsparcia 
4 Europejska Unia Zatrudnienia Wspo-
maganego. Broszura informacyjna i 
standardy jakości, PFRON 2013, str. 
17-18)

finansowego i tam należy się 
zgłaszać. Powiatową instytucją 
pośrednicząca w obszarze reha-
bilitacji zdrowotnej i społecznej 
są Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie tzw. PCPR (dane ad-
resowe na końcu). Nabór wnio-
sków trwa cały rok niemniej co-
rocznie przyznaje się dofinanso-
wania do wyczerpania środków 
na dany rok przyznanych. Z 
Funduszy Europejskich dofi-
nansuje się także takie projekty 
uwzględniające potrzeby nie-
pełnosprawnych, takie jak tur-
nusy rehabilitacyjne czy likwi-
dację barier architektonicznych   
w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

10. Realizatorami wielu pro-
gramów finansowanych z Fun-
duszy Europejskich są także or-
ganizacje osób niepełnospraw-
nych: związki, stowarzyszenia, 
fundacje. Organizacje te opra-
cowują i w przypadku przyzna-
nia grantów, realizują programy 
skierowane do konkretnej gru-
py niepełnosprawnych np. Pol-
ski Związek Głuchych Oddział 
Zachodniopomorski w Szcze-
cinie prowadzi kursy języka 
migowego, dofinansowany za 
pośrednictwem PFRON. Kursy 
te są organizowane cyklicznie w 
trybie ciągłym. Na końcu arty-
kułu podajemy dane adresowe 
PZG w Szczecinie oraz wybra-
ne adresy lokalnych organizacji 
osób niepełnosprawnych.

11. Fundusze Europejskie 
służą poprawieniu możliwo-
ści korzystania przez niepeł-
nosprawnych, z tych samych 
efektów działania Funduszy, 
z których korzystają wszyscy 
obywatele. Finansowane są 
także różnorodne przedsię-
wzięcia skierowane wyłącznie 
do poszczególnych kategorii 
niepełnosprawności. Przedsię-
wzięcia te obejmują zarówno 
rehabilitację zdrowotną, jak i 
społeczna i zawodową. Osoby z 
niepełnosprawnościami, to nie 
tylko pełnoprawni konsumenci 

korzystający z efektów wytwo-
rzonych z udziałem Funduszy 
Europejskich, ale także równo-
prawni realizatorzy finansowa-
nych z Funduszy działań. Pra-
widłowości te potwierdzają nie 
tylko założenia i wytyczne, ale 
przytoczone wyżej wydarzenia 
z życia Andrzeja i Ewy. Trzeba 
tylko wiedzieć gdzie się udać.

Poniżej przydatne adresy:

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

ul. Zakładowa 3, 
72-100 Goleniów

tel./fax 91 418-34-95
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b

70-536 Szczecin
Telefony do konsultantów  

tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91 
432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.gov.pl

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych
Oddział Zachodniopomorski

telefon: (91) 35-09-700
Telefon/Fax: (91) 4 820 920
Adres: 70-111 Szczecin, Al. 

Powstańców Wielkopolskich 33
e-mail: szczecin@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl

Polski Związek Głuchych 
w Szczecinie 

70-481 Szczecin, 
al. Woj. Polskiego 91/93

tel. +48 91 4232675, 
fax +48 91 4228286

www.pzg.szczecin.pl

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Zachodniopomorski

ul. Piłsudskiego 37 
(wejście od ulicy Mazurskiej)

70-423 Szczecin
tel/fax: 91 4338 338

e-mail: biuro@pznoz.pl
www.pznoz.pl

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 43, 
72-100 Goleniów
Tel: 91 407 22 41 

www.pcpr.goleniow.pl

 Pamiętaj, nie jesteś sam
Powodzenia !

Urzędy są wyposażone w odrębne wejścia dla niepełnosprawnych

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Spójności Unii Europejskiej

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12. proc. mieszkańców Polski; 
www.power.gov.pl/dostepnosc
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Zosia córka Katarzyny 
Kaweckiej ur. 6-10-2016 z 
Chociwla

Adaś syn Karoliny Dem-
bińskiej-Mordzak i Piotra 
Mordzaka ur. 8-10-2016 z 
Nowogardu

Alicja córka Joanny Oli-
zarczyk i Mariusza Gra-
bowskiego ur. 6-10-2016 
z Budzieszowic

Antek syn Emilii Sławec-
kiej ur. 10-10-2016 z 
Ostrzycy

Rozalka córka Karoliny i 
Marcina Grygowskich ur. 
6-10-2016 z Nowogardu

Syn Anny Hebda ur. 10-
10-2016 z Dobrej

Serdeczne  
podziękowania  

dla pracowników 
Pogotowia 

Energetycznego 
w Nowogardzie 

za podarowanie 
gałązek świerkowych 

wdzięczny Warsztat Terapii 
Zajęciowej

Ostatnia Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej

Wielki sukces Żanety Zacharewicz i Tomasza Jamrożego
W niedzielę (9 października), w Nekli, na torze w Opatówku rozegrano ostatnią IX Rundę Mistrzostw Stefy Polski Zachodniej. Nasi faworyci do wywal-
czenia medali w całym cyklu, czyli Żaneta Zacharewicz oraz Tomasz Jamroży, nie zawiedli i po bardzo dobrych startach zgromadzili odpowiednią licz-
bę punktów, która zapewniła im 2. miejsca w całym cyklu sezonu 2016! To duży sukces zarówno zawodników, jak i Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard.  

Podczas zawodów nie sprzyjała 
pogoda, ulewny deszcz, który prze-
szedł przez Neklę dzień wcześniej 
sprawił, że wszyscy musieli zmagać 
się z niezwykle trudną, błotnistą 
trasą. Opatówko w 2016 roku, bę-
dzie mile wspominane przez repre-
zentantów Nowogardu, choć praw-
dą jest, że zarówno Zacharewicz, 
jak i Jamroży, mieli duże szanse na 
zwyciężenie w klasyfikacji general-
nej całego sezonu Mistrzostw Stre-
fy Polski Zachodniej w Motocros-
sie. Tomkowi Jamrożemu zabra-
kło dosłownie kilku punktu, z ko-
lei Żanecie Zacharewicz zabrakło 
jedynie startu w V Rundzie rozgry-
wanej w Ostrowie Wielkopolskim, 
gdyby zawodniczka z Nowogar-
du pojechała w tamtych zawodach 
i zajęła miejsce w pierwszej ósem-
ce, dziś byłaby Mistrzynią całego 
cyklu. Tak się jednak nie stało, ale 
pomimo tego Żaneta w Opatów-
ku pokazała wielką klasę. Zawod-
niczka KM „Cisy”, ani przez chwi-
lę nie pozostawiła złudzeń kto pa-
nuje na torze w klasie MX Kobiet, 
rozpoczynając od uzyskania naj-
lepszego czasu w treningu kwalifi-
kacyjnym. W pierwszym wyścigu 
tylko liderka cyklu – Karolina Jan-
kowiak z Automobilklubu Głogów 
starała się gonić nowogardziankę, 
ale ten pościg nic jej nie dał i prze-
grała z Żanetą Zacharewicz różnicą 
36 sekund. Trzecia na podium Ka-
tarzyna Śron z OKM Ostrów Wiel-
kopolski, do naszej reprezentant-
ki straciła już 1 minutę i 33 sekun-

dy. W drugim biegu Żaneta Zacha-
rewicz dosłownie zmiotła rywalki 
z toru i osiągnęła tak świetny czas 
przejazdu, że jako jedyna pokona-
ła 7 okrążeń! Gdy Żaneta z czasem 
17: 46:669 pokonywała linię mety, 
przeciwniczki musiały zakończyć 
swój wyścig na 6 okrążeniach. Po-
nownie na drugim stopniu podium 
stanęła Karolina Jankowiak, nato-
miast na 3. pozycji uplasowała się 
Justyna Melech z LSM BRY-TECH 
Racing. Tym samym Żaneta Zacha-
rewicz w ostatnich wyścigach w se-
zonie Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej wywalczyła maksymalną 
liczbę 100 punktów, i nieco zniwe-
lowała straty w klasyfikacji general-
nej. Mistrzynią całego cyklu w se-
zonie 2016 została Karolina Janko-
wiak, z liczbą 788 punktów, Żane-
ta Zacharewicz wywalczyła srebro 
z liczbą 772 punktów, natomiast z 
trzeciego miejsca i brązowego me-
dalu mogła cieszyć się Katarzyna 
Śron, która wywalczyła 711 punk-
tów. Wiele radości nowogardzkim 
kibicom motocrossu w tym sezo-
nie dał również pochodzący z Iń-
ska Tomasz Jamroży. Zawodnik 
KM „Cisy” startujący w klasie MX 
Quad Open, przed decydującymi 
wyścigami miał bardzo duże szan-
se na 1. miejsce w „generalce”. Za-
wodnik KM „Cisy” musiał odrobić 
15 punktów straty do Pawła Bart-
kowiaka z WKM Wschowa. Tre-
ning kwalifikacyjny pokazał, że jest 
to możliwe, gdyż Jamroży wykrę-
cił drugi czas kwalifikacji, a lider 

klasyfikacji osiągnął dopiero szó-
sty wynik. Plany na zwycięstwo w 
cyklu zawodnikowi KM „Cisy” po-
krzyżował jednak Roman Gwiazda 
z KM Chojna, który w pierwszym 
wyścigu uzyskał najlepszy czas i 
zgarnął pełną pulę. Tomasz Jamro-
ży przegrał z Romanem Gwiazdą o 
nieco ponad 30 sekund i stanął na 
drugim stopniu podium w tym bie-
gu. Paweł Bartkowiak uplasował się 
na 3. pozycji, zatem Jamroży od-
robił do lidera jedynie 4 punkty. 
Drugi wyścig ułożył się identycz-
nie. Najszybszy był Roman Gwiaz-
da, a Tomasz Jamroży zajmując 2. 
miejsce odrobił kolejne 4 punkty 
do Pawła Bartkowiaka, który metę 
pokonał, jako trzeci zawodnik. W 
sumie Tomasz Jamroży do swoje-
go dorobku z całego sezonu dopi-
sał 88 punktów, które umocniły go 
na 2. miejscu w klasyfikacji gene-
ralnej i zapewniły, tak jak w przy-
padku Żanety Zacharewicz, tytuł 
wicemistrza zawodów rangi Mi-
strzostw Strefy Polski Zachodniej. 
Jamroży w całym sezonie wywal-
czył 719 punktów, zwycięzca cyklu 
Paweł Bartkowiak zgromadził 726 
punktów, natomiast uzupełniający 
podium brązowy medalista Łukasz 
Lorenc z Pro Racing Team, zgro-
madził 704 punkty. W Opatówku 
w klasie MX2 Junior zaprezento-
wał się jeszcze jeden reprezentant 
nowogardzkiego klubu, mianowi-
cie Adam Abramowski. Zawodnik 
KM „Cisy” w treningu kwalifika-
cyjnym uzyskał 15 czas. Wynik ten 

odzwierciedlał jego możliwości na 
tym torze, gdyż w pierwszym wy-
ścigu Abramowski rywalizację za-
kończył również na 15. miejscu. W 
drugim biegu zawodnik KM „Cisy” 

uplasował się o jedno oczko niżej i 
w sumie w tych zawodach zgroma-
dził 53 punkty, które sklasyfikowa-
ły go na 14. pozycji. 

KR 

To był bardzo udany sezon dla całego Klubu Motorowego Cisy Nowogard

Żaneta Zacharewicz z pucharem za tytuł wicemistrzyni Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w 2016 roku

Szczecin MTB Maraton

Nowogardzianie z medalami
W niedzielę (9 października), w Puszczy Wkrzańskiej odbył się wyścig „Szczecin MTB Ma-
raton”. Do rywalizacji przystąpiło trzech kolarzy LKK Nowogard, którzy wywalczyli po-
dium w swoich kategoriach. 

Na malowniczej trasie kolarze 
rywalizowali na dwóch dystan-
sach: Mega (50 km) oraz Mini 
(25 km). Reprezentanci Nowogar-
du wystartowali na tym krótszym 
dystansie. W Puszczy Wkrzań-
skiej o podium walczyli Janusz 
Pietruszewski, Jan Baran oraz Ja-
kub Wielowski. Bardzo ładnie za-
prezentował się Jakub Wielowski, 
który startował w przedziale wie-
kowym M1. Młody kolarz z No-
wogardu pokonał dystans 25 km 
z czasem 01: 07:20, dzięki czemu 
zwyciężył w swojej kategorii, a 
także cieszył się z brązowego me-
dalu w Open. Janusz Pietruszew-
ski oraz Jan Baran wystartowali w 

kategorii M6. Pierwszy z wymie-
nionych kolarzy LKK Nowogard 
wywalczył pierwsze miejsce w 
tym przedziale wiekowym, dzię-
ki wynikowi 01:20:33, natomiast 
w Open został sklasyfikowany na 
35. miejscu. – Pogoda nie dopisa-
ła i skutecznie utrudniała nam ry-
walizację. Organizacja była jed-
nak na bardzo wysokim poziomie, 
zwycięzcy otrzymali także cenne 
nagrody, m.in. zegarki marki Festi-
na – opowiada Janusz Pietruszew-
ski. Udany start zanotował także 
Jan Baran. Kolarz z Nowogardu 
dystans 25 km pokonał z czasem 
01:56:37, dzięki czemu wywalczył 
srebrny medal w kategorii M6, na-

tomiast w Open został sklasyfiko-
wany na 143. miejscu. 

KR 
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

                                                                                   

TaRGI PRaCy I EDUKaCJI
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie 

w dniu 21 października 2016r w godzinach od 10.00.do 13.00 

organizuje Targi Pracy i Edukacji 
w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie

W  programie Targów m.in.:
Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
Konsultacje z Ekspertem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
Konsultacje z Ekspertem z zakresu korzystania ze środków PEFRON dla pracodawców i osób bezrobotnych,
Konsultacje z Eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie zatrudnia cudzoziemców oraz pośrednictwa  pracy za granicą EURES,
Wyższe Uczelnie, Szkoły Ponadgimnazjalne z Powiatu Goleniowskiego z ofertą edukacyjną,
Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową.

Celem Targów Pracy jest pomoc osobom bezrobotnym  i poszukującym pracy w tym osobom niepełnosprawnym w znalezieniu  zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to 
również okazja zapoznania pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Targi Pracy mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwiedzających jak  i 
udział wystawców jest bezpłatny.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby zatrudnieniowe w trakcie trwania Targów Pracy Firmy deklarują prowadzenie rekrutacji.

NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ SWOJEGO CV!!!!!!!

Patronat nad Targami:
 Tomasz Kulinicz 

– Starosta Goleniowski

Patronat Honorowy:
 Olgierd Geblewicz 

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie zapraszamy

ŻyCZENIa

Moc najserdeczniejszych życzeń 
z okazji Urodzin i Imienin 

Jadwidze Teresie  
Skulskiej 

dużo zdrowia, szczęścia oraz 
wszystkiego co najlepsze 

składają 
bracia Mirek i Sławek

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE
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ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW 
ochrony na obiekt produkcyjny 

w Goleniowie. 
Wymagana podstawowa 

znajomość obsługi komputera. 
Tel. 727 001 958, 664 915 798

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW  
w Nowogardzie zaprasza 
w dniu 23.10.2016 

na zawody wędkarskie 
spinningowe z łodzi. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 20.10.2016 r. 
Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 8.00 

startowe 10 zł. 
   Zapraszamy Zarząd Koła

Zawody parami Tęczaka 
W pierwszych dniach października na jeziorze Nowogardzkim rozegrano wędkarskie za-
wody drużynowe (parami). 

Impreza ta cieszy się powodze-
niem z uwagi na fakt, że do końca 
nie wiadomo, czy „załapałem” się 
na podium. Bo może być np. tak, 
że wędkarz nałapał słuszną ilość 
ryb, ale to nie musi oznaczać, że 
jest na pudle, bo partner nie nała-
pał prawie nic lub na odwrót. I ten 
element tajemnicy czyni te zawo-
dy tak atrakcyjnymi. 

Na listę startową wpisało się 
13 drużyn, do zawodów stanęło 
11. Ryba nie brała rewelacyjnie, 
ale studni też nie było, każdy coś 
tam skubał pomału. Po podlicze-
niu płotek, krąpików i okonków 
okazało się, że tym razem wygra-
ną jest para: 

Marek Rymarowicz i Błażej Jut-

kiewicz, którzy łącznie uzyskali 
wynik 2 240 pkt. 

II miejsce - Wiesław Sawicki i 
Mariusz Grab – 1800 pkt. III m – 
Łukasz Rybicki i Cezary Sadło – 

1680 pkt, IV m – Mieczysław Saja 
i Andrzej Winczewski – 1180 pkt. 

Dla annałów kroniki podam, że 
gdyby te zawody były indywidual-
ne wygrałby je Wiesław Sawicki. 

Wszystkie miejsca nagrodzo-
ne upominkami, a dla tych, któ-
rych ominęło podium i nagroda 
była smaczna kaszaneczka i kieł-
baska ze sklepu „Promyk” Joanny 
Łuczak. 

Zawody obsługiwali: Adam 
Włodek – sędzia główny, Stani-
sława Leciejewska – sekretarz, Jan 
Lipski – gospodarz (starszy grillo-
wy), Ryszard Paleta – sędzia lino-
wy oraz Paweł Pińkowski - redak-
tor naczelny „Kroniki Tęczaka”. 

Inf. Własne 

Zwycięzcy zawodów Marek Rymaro-
wicz i Błażej Jutkiewicz

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów wędkarskich

Szukali następców olimpijczyków – znaleźli w Nowogardzie?

Nikola Wielowska i Norbert Strojny z gradem medali
Jak już informowaliśmy we wtorkowym wydaniu DN, w dniach 8-9 października, na torze kolarskim w Pruszkowie, odbyła się impreza pod nazwą „Szu-
kamy Następców Olimpijczyków”, skierowana do młodych kolarzy. Podczas zawodów zaprezentowali się podopieczni Ryszarda Posackiego z LKK Chra-
bąszczy Nowogard. Nikola Wielowska pośród dziewczyn dosłownie zdominowała rywalizację, przywożąc do domu 5 medali (4 złote, 1 srebrny). Norbert 
Strojny również bardzo ładnie wypadł na tle rówieśników z całej Polski, wywalczając 4 medale (2 srebrne, 2 brązowe). 

Jako pierwszy z reprezentantów 
Nowogardu na Pruszkowskim to-
rze startował Damian Teodorczyk 
w wyścigu na 250 metrów ze star-
tu lotnego, w kategorii Juniorów 
Młodszych. Podopieczny Ryszar-
da Posackiego o włos przegrał me-
dal zajmując ostatecznie 5. miej-
sce. W tej samej konkurencji, ale 
w kategorii Młodzików, wystar-
towali Jacek Fecak oraz Hubert 
Grygowski. Nowogardzianie swo-
ich startów nie mogli jednak zali-
czyć do udanych. Jacek Fecak za-
jął 20. miejsce, a jego klubowy ko-
lega Hubert Grygowski uplaso-
wał się na 22. pozycji. Następnie 
w tym samym wyścigu zaprezen-
towały się już Młodziczki i worek 
z medalami dla Nowogardu roz-
wiązał się za sprawą Nikoli Wie-
lowskiej. Nowogardzianka ze zna-
czącą przewagą wyprzedziła lokal-
ną rywalkę z Ratusza Maszewo – 
Maję Wróblewską oraz Zofię Picz 
z KKS Gostyń i sięgnęła po złoty 
medal w wyścigu na 250 metrów 
ze startu lotnego. Najmłodszy z 
naszych reprezentantów startujący 

w kategorii Żak – Norbert Strojny, 
również nie zawiódł swojego tre-
nera. Nowogardzianin w tej samej 
konkurencji, co jego koledzy wy-
walczył brązowy medal, przegry-
wając jedynie z zawodnikiem z Ja-
rocina oraz Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. Następnie przyszedł 
czas na wyścig punktowy. Junior 
Młodszy – Damian Teodorczyk 
ponownie uplasował się na wyso-
kim 5. miejscu, gromadząc w su-
mie 4 punkty. W wyścigu punk-
towym Młodziczek, Nikola Wie-
lowska tym razem musiała uznać 
wyższość Mai Wróblewskiej, która 
zgromadziła 25 punktów. Nowo-
gardzianka wywalczyła 11 oczek i 
tym samym zajęła 2. pozycję. Po-
śród Młodzików najlepiej spisał 
się Jacek Fecak, który awansował 
do Finału A wyścigu punktowe-
go. Jeden z najmłodszych zawod-
ników w tej kategorii wiekowej 
uplasował się ostatecznie na 11. 
miejscu. Z kolei Hubert Grygow-
ski, który walczył w Finale B, zajął 
1. miejsce w swoim wyścigu, czyli 
w klasyfikacji końcowej uplasował 

się na 21. pozycji. Wyścig punkto-
wy Żaków, przyniósł kolejny me-
dal dla Nowogardu. Ponownie za-
skoczył Norbert Strojny, który wy-
walczył srebrny medal, po tym jak 
zdobył 8 punktów. Strojny prze-
grał tylko z Antonim Kidą z NO-
SiR BDC Nowy Dwór Mazowiec-
ki. W wyścigu scratch Juniorów 
Młodszych, niezwykle regularny 
Damian Teodorczyk po raz trze-
ci zajął 5. miejsce. Natomiast rów-
nie regularna Nikola Wielowska 
nie dała szans rywalkom sięgając 
po swoje drugie złoto, plasując się 

przed Mają Wróblewską oraz Zo-
fią Picz. Pośród Młodzików Jacek 
Fecak, jako jedyny wywalczył pra-
wo udziału w Finale A, w którym 
uplasował się na 15. pozycji. Hu-
bert Grygowski walczący w Finale 
B zajął 2. miejsce, tym samym ry-
walizację zakończył na 23. pozycji. 
Kolejny medal do swojej kolek-
cji dołożył Norbert Strojny, który 
w wyścigu scratch wywalczył brą-
zowy medal, przegrywając jedynie 
z Antonim Kidą oraz Mateuszem 
Przymusińskim z UKS Mróz Je-
dynka Kórnik. Następnie na 
pruszkowskim torze rozgrywano 
sprinty drużynowe. Ekipa z No-
wogardu w składzie: Nikola Wie-
lowska, Jacek Fecak i Hubert Gry-
gowski, rywalizowała w katego-
rii Młodzik. Nowogardzki zespół 
uplasował się na wysokim 5. miej-
scu. Zwyciężyła pierwsza drużyna 
KS Społem Ulisse Central Łódź, 
przed drugim zespołem z Łodzi 
oraz ekipą złożoną z zawodników 
z Wołomina, Ciechanowa oraz 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Kolejną konkurencją był sprint 
drużynowy Młodziczek, w którym 
startowały dwuosobowe zespo-
ły. Nikola Wielowska pojechała w 

parze z Joanną Błaszczak z UKS 
Mróz Jedynka Kórnik. Nowogar-
dzianka ze swoją partnerką były 
zdecydowanie najszybsze i z dużą 
przewagę sięgnęła po swój kolej-
ny złoty medal. W sprincie dru-
żynowym Żaków, Norbert Strojny 
wystąpił razem z Cyprianem So-
kolskim i Marcelem Michalakiem 
z Biroty Ozorków, zajmując w tej 
konkurencji 4. miejsce. Dla Mło-
dzików po raz drugi przeprowa-
dzono wyścig scratch i tym razem 
nasi reprezentanci poprawili swoje 
pozycje. Jacek Fecak, który awan-
sował do Finału A zajął wysokie 8. 
miejsce, z kolei Hubert Grygowski 
zwyciężył w Finale B, tym samym 
kończąc rywalizację na 21. miej-
scu. W drugim wyścigu scratch 
Młodziczek, Nikola Wielowska 
ponownie zdominowała rywaliza-
cję i wywalczyła swój 4 złoty me-
dal, wygrywając z Mają Wróblew-
ska z Maszewa oraz Martyną Jaku-
biak z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. W drugim wyścigu scratch 
dla Żaków, Norbert Strojny zdo-
był swój czwarty medal. Tym ra-
zem nowogardzianin wywalczył 
srebro, plasując się przed trzecim 
Antonim Kidą oraz uznając wyż-
szość jedynie Bartosza Golca z 
MLUKS Victorii Jarocin. Tym sa-
mym z Pruszkowa za sprawą Ni-
koli Wielowskiej oraz Norberta 
Strojnego, Chrabąszcze przywieźli 
aż 9 medali. Czy zatem wygląda na 
to, że przyszli olimpijczycy mogą 
wyjść spod ręki trenera Ryszar-
da Posackiego? Wierzymy, że tak, 
bo nowogardzkie kolarstwo wciąż 
czeka na godnych następców wiel-
kich mistrzów wpisujących się w 
tradycje naszego miasta. 

KR  
OGŁOSZENIE

Pierwszy z lewej - Norbert Strojny, któ-
ry w Pruszkowie wywalczył w sumie 4 
medale

Na zdjęciu w środku - uśmiechnięta 
Nikola Wielowska, która z Pruszkowa 
przywiozła 4 złote oraz 1 srebrny medal
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 15 październik 2016r.,organizuję wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel. 505-393-636
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  
Lidia Bogus

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków Koła, 
że dnia 16.10.2016 r. organizuje zawody 

spławikowe towarzyskie na rzece Świniec 
w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. 
Waryńskiego 12 do dnia 14.10.16. Startowe 

wynosi 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00
Zapraszamy. Zarząd Koła PZW  Tęczak

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

ZaWIaDOMIENIE
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„J. Słowackiego” w Nowogardzie 
zawiadamia użytkowników 

działek, 
że z dniem 30.11.2016 r. 

NaSTąPI LIKWIDaCJa KaSy R.O.D. 
W związku z powyższym informujemy, że zgodnie 
ze statutem PZD § 149 Zarząd ROD przyjmuje od 

działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe: 
15 9375 1012 4200 1212 2000 0010

     Zarząd ROD

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj  
z Premii nawet do 300 euro!

ATERIMA MED. 
Telefon 91 506 55 55
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OGŁO SZE NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

TYLKO U NAS!
OSTATNIE NOWE MIESZKANIA

 W NOWOGARDZIE

CENA OD 190 000 zł
DO 280 000 zł

tel. 91 392 22 33

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), za-
gospodarowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzony w pobliżu je-
ziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe na wsi 
koło Reska (pow. łobeski), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I pię-
tro, parking. 501 549 818

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w Nowo-
gardzie.Tel. 608 853 710.

• Sprzedam działkę budowlaną na Monte 
Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Armii Kra-
jowej. Tel. 697 720 406 

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Ciekawa 
oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks w Dą-
browie Nowogardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach są programy rolno śro-
dowiskowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. Tel.609 24 
58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 91 39 22 
791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 15 
15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. . 500 53 
75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym wyposa-
żeniem po kapitalnym remoncie. Gotowe do 
zamieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum. 606 998 
623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o po-
wierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 4w Nowo-
gardzie tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. Tel.607 289 286 

•	 Kupię mieszkanie/dom może być do remontu 
z własnym podwórkiem/ogrodem do 200 000 
zł w Nowogardzie bez pośredników. Tel. 888 
226 088 

• Sprzedam działki budowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Tanie mieszkanie w Dobrej po remoncie 9 po-
koi, dwie łazienki, dwie kuchnie. Możliwość 
przekształcenia na oddzielne mieszkania. Cena 
130 000 zł. Tel. 91 39 200 57 

•	 Sprzedam dom w Kikorzach. 663 412 054 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 512 
878 729 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 697 434 
177 

•	 Do wynajęcia dwa pomieszczenia z zapleczem 
socjalnym ul. Wojska Polskiego 4 Nowogard. 
Cena do negocjacji. Tel. 602 677 563 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 68m2, I 
piętro 3 pokoje lub zamienię na 2 pokoje z do-
płatą. 502 026 949 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
domu jednorodzinnym. 91 39 20 737

•	 Wynajmę lokal handlowy w Dobrej, 81 m2. 602 
24 7 111

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w centrum 
miasta. 513 335 677 

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. Że-
romskiego. 535 910 060 po 16stej. 

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi ornaza 
195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 668 151 
516, 608 626 696 

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, bezczynszo-
we, cena 47000 zł. Tel. 722 196 404 

•	 Wynajmę kawalerkę na Bema. Pilnie. 724 568 
024 

• Sprzedam rozpoczętą budowę tanio. 507 
045 404 

•	 Do wynajęcia kwalerka w Płotach na dłuższy 
czasu, umeblowana, po kapitalnym remoncie. 
501 832 458

MOTORyZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 

(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grudnia opła-
ty OC i przegląd do końca 2016 benzyna 1200 
pojemność. Cena 24 000 zł. Tel. 609 689 091 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 215/50 
R17 91V, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

•	 Mazda 626 1,8 pojemności, zużycie 6,2/100 km. 
Tanio sprzedam. 697 612 848 

•	 Sprzedam komplet opon zimowych używane 
13stki (cena 180 zł) i 14stki (170 zł). 794 721 698

•	 Mercedesa kupię, każdy model, cały, rozbity, 
uszkodzony, bez OC czy przeglądu. 737 539 
555

•	 Sprzedam Fiata Dukato rocznik 2010. Tanio. 
603 217 331

•	 Sprzedam opony zimowe używane Kleber 
205/55 R 16stki, 80 zł sztuka. 728 868 048

ROLNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziemniaki jadal-

ne vineta, denar – cena 70 gr oraz jak lecą 35 
gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. Dowóz 
gratis. 692 125 122 

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Żabówko 
18. 605 092 517

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na opął ok. 7 
ton. Cena 470 za tonę przy całości możliwość 
negocjacji. 600 653 124

•	 Sprzedam krowy i cięlęta do dalszego chowu, 
gospodarstwo ekologiczne. 91 418 64 17, 603 
185 121 

• Sprzedam kurkę bażanta diamentowego. 91 
39 20 307 

•	 Dynie sprzedam. 698 209 209

•	 Sprzedam opryski perkoz 600 l/12 m i rozsie-
wacz nawozu amazon – 500 l. 603 347 195 

•	 Sprzedam śrutownik Bąk, silnik 7,5 kw cena 750 
zł, rozsiewacz nawozu lejek cena 150 zł. Słomę 
żytnią w kostkach. 608 791 487

•	 Sprzedam kaczki. 519 921 204 

• Sprzedam ziemniaki vineta i ziemniaki pa-
szowe. Tel 608 013 995 

 USŁUGI
• MONTaŻ MEBLI, fachowość i doświadczenie, 

tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMa USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• PRaNIE-MaGIEL,PRaNIE DyWaNÓW, Wy-
KŁaDZIN, TaPICERKI MEBLOWEJ SaMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZaNEJ MaTERIaŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIaNEJ / LaNOLINą/SPRZą-
TaNIE: CZySZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za go-
tówkę na raty laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie miesz-
kań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI.Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańczanie wnętrz, pod klucz.
Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, kosze-
nie trawy i żywopłotu , i innbe prace ogrodo-
we. Tel.500789687.

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

• Matematyka – korepetycje (SP, Gim). Tel. 
532 557 381 

•	 Układanie kostki granitowej, kamienia polne-
go, ogrodzenie, tarasy, schody, altany. Tel. 722 
154 477 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Matematyka wszystkie poziomy, profesjonal-
nie, matura rozszerzona, liczby zespolone, cał-
ki, macierze. 724 558 005 

• Piaskowanie. 576 191 409 

• Pranie dywanów i tapczanów, sprzątanie 
również z użyciem pary. 668 151 516

PRaCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-

ków, dorywczo do prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z doświad-
czeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legalna 
praca 530555015

•	 aMBERCaRE24 Opiekunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki komunikatywny, za-
robki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 914

• Firma Joga zatrudni  pracownika na staż do 
produkcji okien. 695 100 700

• Zatrudnię pracownika ogólnobudowlane-
go. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem do 
osoby starszej (kobieta) na 8 godzin dzien-
nie. kontakt 515 355 643 

•	 Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B, wymagana znajo-
mość obsługi komputera. 91 39 21 220

•	 Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu maga-
zynowego zlokalizowanego na parku przemy-
słowym miasta Goleniów. Mile widziane kobie-
ty tel. 727-001-958 

• Centrum odnowy szuka Pani na recepcję lub 
kosmetyczki. pod numerem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa podstawo-
wą zasad mechaniki do rozbiurki aut .tel 570-
645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy częśći samo-
chodowych osobowych tel 570-645-443

•	  Nowopowstająca APTEKA zatrudni kierowni-
ka, magistra, technika farmacji i pomoc aptecz-
ną z doświadczeniem. Aplikacje z dopiskiem: 
“nowogardpraca” proszę przesyłać naadres: 
praca@aptekadyzurna.pl. Kontakt: 602400030

•	 Przyjmę do pracy na stację Orlen w Nowogar-
dzie. 695 355 225 

•	 Zlecę wykonanie remontu klatki schodowej w 
dwu piętrowym bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

•	 Opiekunka z doświadczeniem podejmie pracę 
nad osobą schorowaną. 514 322 170 

• Zatrudnię pomocnika na fermę drobiu do-
bre warunki płacowe. 502 56 23 78 

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 948 
214, 663 161 899

•	 Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 692

•	 Przyjmę do pracy pilarza i pomocnika. 783 176 050

• Przyjmę do pracy cieślę i zbrojarza. 785 500 
103 

•	 Zatrudnię murarza. 513 100 901 

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
zbrojarzy. Umowa o pracę, atrakcyjne zarob-
ki. Praca na miejscu. Mile widziane prawo jaz-
dy kat. B. 731 404 464

•	 Poszukuje opiekunki do osoby starszej, całodo-
bowo. 667 966 644

• Szukam opiekunki do dwóch osób schoro-
wanych. 668 797 310 

•	 Pracownika na fermę drobiu zatrudnię. 511 
731 352 

•	 Zatrudnie kobiety do sortowania sadzonek tru-
skawek. Organizujemy dowóz. Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię pracowników ogólnobudow-
lanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa o pracę, 
atrakcyjne zarobki. Praca na miejscu. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B. 731 404 464

•	 Podejmę pracę jako szpachlarz – malarz duże 
doświadczenie chętnie na zachodzie. 669 432 
236 

•	 Zatrudnie murarza i dwóch pomocników na 
dach.Tel. 504 595 424 

• Innowacyjny startup podejmię współpra-
cę ze studentami i licealistami w rozwijaniu 
międzynarodowej platformy e-commerce. 
Chcesz zdobyć doświadczenie i zarabiać już 
teraz? 609 313 000

•	 Firma produkująca smycze i akcesoria dla psów 
zatrudni osoby chętne do pracy przy produk-
cji. Tel. 609 313 000

INNE
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 667 
788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna najniższe 
ceny w województwie zachodniopomorskim. 
Transport gratis. 721 668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór drzew 
owocowych z owocami. Tuje – szmaragd 0,70 
cm. po 10zł/ szt. Tel. 606106142.

•	 Sprzedam : Przyczepka - wózek z burtą do Qu-
ada - Skutera - 270 zł.,TV Panasonic 32” + wie-
ża Sony + Stolik  - 399 zł., Kompresor - Sprężar-
ka samochodowa Nowa 12V + końcówki- 65zł. 
Tel. 503-005-554

• Kupie, Kajak, Rowery używane,  Kosiarkę trak-
torek z koszem Tel. 503-005-554

•	 Owczarki niemieckie szczenięta, bardzo ładne. 
510 620 109 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 783 203 552 

•	 Sprzedam fotel jednoosobowy i stolik okrągły 
ze szkłem. 91 39 26 426 

•	 Zapraszam na treningi Karate KYOKUSHIN. Po-
niedziałek, środa 18.00 – 19.00, LO nr 1 ul. Woj-
ska Polskiego 6, sala gimnastyczna. Pierwszy 
trening 05.10.2016r. Gratis. Zajęcia prowadzi 
Dawid Macyszyn (1 kyu). Tel. 721 027 670, 883 
737 765 

•	 Sprzedam domek holenderski wymiary : 8m 
dł., 2,80 szer., stan idealny. Cena do uzgodnie-
nia. 698 726 963, 669 432 236 

SPRZEDaM  
DZIaŁKę  

BUDOWLaNą 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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INFORMaTOR LOKaLNy - NOWOGaRD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. Charlotte (1816-55), pisarka ang., "Dziwne losy 
Jane Eyre"
2. stan w USA
3. postać z "Tanga" Mrożka
4. wrzawa
5. przesadne kłanianie się
6. krętoróg z Azji
7. rodzaj fryzury
8. syn Posejdona
9. surogat
10. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
11. w starożytności: miasto Wolsków
12. wojskowy pilnie strzeżony
13. raksloty
14. obiekt z karuzelą
15. miasto w Ugandzie
16. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
17. miasto w płn. Węgrzech
18. marmur włoski
19. nałogowa gra o pieniądze
20. ssak z rodziny krętorogich
21. ojciec farmacji
22. jednoosobowa sala w szpitalu
23. stolica Baszkirii
24. niefachowiec, dyletant
25. miasto w Saksonii
26. psie pięcioraczki

27. arabska kraina historyczna
28. pierzynka oseska
29. wyspa obok Sumatry
30. seicento lub maluch
31. miasto w Holandii
32. wulkan na Luzonie
33. zabawa Krakusów
34. maniera właściwa danemu artyście
35. wędrowna ryba
36. płyta z płyt
37. dźwięk w Hadesie
38. himalajski potwór
39. pańskie konia tuczy
40. poznański kartofel
41. narty dziadka
42. w Zodiaku przed Lwem
43. trójchloroetylen
44. napój marynarzy
45. elegancka fryzura

Poziomo:
46. kolor śniegu
47. zasady przyznawania punktów
48. krewny po matce
49. krajan, ziomek
50. brytyjskie wojska lotnicze
51. fizyk, który stał się jednostką
52. strój sportowy

53. ocalała z potopu
54. ze stolicą w Kinszasie
55. miasto w zach. Kenii
56. wulkaniczny komin
57. kukła
58. rezydencja Vaclava Havla
59. miasto w Nigerii
60. kostur, laska
61. dziki bawół z Azji
62. winny degustator
63. dziki karp
64. teolog muzułmański
65. krzywa szabla turecka
66. hańba, niesława
67. niebieska odmiana korundu
68. znak niwelacyjny
69. japońska forma szermierki
70. lichy wyrób
71. gatunek pacyficznego łososia
72. mebel z książkami
73. etiopski książę
74. w parze z Cyrylem
75. miasto w USA
76. bieszczadzka rzeka
77. wielka tajemnica
78. naprawia instalacje
79. pieje o świcie
80. koniec karnawału

Małgorzata Łatka

KAMFORA

W centrum Krakowa docho-
dzi do wstrząsającego odkrycia. 
Brutalnie okaleczone ciało ko-
biety zostaje odnalezione w par-
ku. Przyczyna śmierci - liczne cio-
sy zadane ostrym narzędziem. W 
ciągu kilku miesięcy już trzy ofia-
ry zamordowano w podobny spo-
sób. Prowadzący sprawę komisarz 
Jakub Zagórski jest pewien, że ma 
do czynienia z seryjnym zabójcą.

Co łączy te kobiety? Przypadek 
czy misternie ułożony plan?

Komisarz Zagórski zwraca się o 
pomoc do Leny Zamojskiej - spe-
cjalistki od mowy ciała. Jej wie-
dza i doświadczenie mają pomóc 
w ujęciu przestępcy. Śledztwo na-
biera tempa. Czy uda im się po-
wstrzymać mordercę zanim zgi-
nie kolejna kobieta?

Wydawnictwo Czwarta 
Strona

81. miasto uniwersyteckie w Boliwii
82. miasto w Japonii (Honsiu)
83. sanki w kształcie łódki
84. boczna linia Plantagenetów
85. ślusarski uchwyt

PODPOWIEDŹ: ATINA, BRONTE, INFAMIA, ISE, 
KARAR, PYRRA.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULaRNa LINIa MI KRO BU SO Wa SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MaN BIŃCZyK - Linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Kobiety 
to swinksy bez tajemnic

Krystyna Bednarek, Malwina Bryndza, Renata Wier-
talak, Pelagia Feliksiak, Maria Machocka, Maria So-
wińska, Aneta Tamborska, Halina Galus, Władysła-
wa Huget, Zofia Lepka, Robert Kierzyk, Natalia Fur-
mańczyk, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Ma-
ria Kloch, Zdzisława Chocian, Agnieszka Skowrońska, 
Maryla Piątek, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Kraw-
czyk, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka 

Zwycięzca nagroda książkowa: Aneta Tamborska

Zwyciężcy prenumerata: Władysława Huget, Ro-
bert Kierzyk, Zdzisława Chocian

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania 
w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Ala Kasprzak, Daria Feliksiak, Mateusz Wiertalak, 

Weronika Zaremba, Arkadiusz Zaremba, Miłosz Wiel-
gus, Julia Furmańczyk, Bartek Feliksiak, Bianka Dal-
mata, Kacper Skowroński, Julia Jarząb, 

Zwycięzca:  Bianka Dalmata
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20
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a�
k@
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mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.3 s. 16

Zagrali  
dla Lecha Szpona

rekLAmA

rekLAmA

s.2

s. 2

Termin rozpoczęcia pracy - koniec listopada
Prosimy o składnie CV mailem nafa_poland@nafa.ca 

lub w siedzibie �rmy:
Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów

tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Goleniowskim Parku Przemysłowym 

poszukuje 
pracowników produkcji 
do pracy w sezonie 2016/2017 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Zjadą się kolarskie 
sławy

PIP jedzie
do magistratu

Seria kradzieży w Nowogardzie? 

Zuchwałe włamanie  
na ulicy Głowackiego

Wprowadzenie 
relikwii bł. 
ks. Jerzego 
Popiełuszki
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WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

10.10.2016 r. 
godz. 11:50 
W miejscowości Sąpolni-

ca doszło do kolizji drogo-
wej, gdzie w samochód mar-
ki Scania uderzył w inny po-
jazd, a następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

godz. 12:15 
Uszkodzenie drzwi w 

miejscowości Wyszomierz. 
godz. 15:40 
Powiadomienie o przy-

właszczeniu telefonów ko-
mórkowych marki Huawei 
P8 oraz Honor Cherry 4X 
na ul. 15 Lutego.   

Godz. 18.10
Uszkodzenie samochodu 

marki Daewoo Matiz na ul. 
Zielonej. 

Godz. 20.00
Powiadomienie o kradzie-

ży roweru spod sklepu na ul. 
15 Lutego. 

11.10.2016 r. 
Na ul. 3 Maja dokonano 

kradzieży telefonu komór-
kowego marki LG G4. Kra-
dzież miała miejsce w dniu 
08.10.2016 r. 

12.10.2016 r. 
Godz. 07.00

Do kolizji drogowej do-
szło w miejscowości Olcho-
wo, gdzie kierujący pojaz-
dem marki Audi wjechał w 
lawetę. 

godz. 11:00
W miejscowości Wojcie-

szyn doszło do kolizji dro-
gowej pomiędzy pojazdami 
Mercedes oraz Audi. 

godz. 15:20 
Na ul. Poniatowskiego, 

Borysław T. kierował rowe-
rem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1, 
94 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

14.10.2016 r. 
godz. 05:40 
Włamanie do sklepu z pa-

smanterią przy ul. Stolar-
skiej. 

godz. 19:15 
Kolizja drogowa na ul. Ko-

ściuszki pomiędzy trzema 
pojazdami: Nissan oraz Ci-
troen.

15.10.2016 r. 
godz. 12:50 
Kolizja drogowa na ul. 5 

Marca pomiędzy pojazdami 
Toyota Yaris. 

godz. 18:50 

Włamanie do mieszkania 
przy ul. Głowackiego.

16.10.2016 r. 
godz. 02:50 
Pod klubem „Przystań” 

doszło do bójki ok. 20 osób. 
godz. 03:25
Policjanci OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. 
Cmentarnej, pojazdu mar-
ki Deawoo Tico ujawnili, że 
kierujący Krzysztof W. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1, 38 promi-
la alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 09:10 
Nietrzeźwy rowerzysta za-

trzymany został na ul. 15 
Lutego. Stanisław R. miał 0, 
70 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

godz. 23:00
Andrzej T. na ul. Żerom-

skiego kierował skuterem 
marki ZIPP znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2, 32 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
                       

        st. insp. Klaudia Gieryń 

W środę w kościele pw. WNmP

Wprowadzenie 
relikwii bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki 
Już w najbliższą środę, 19 października, o godz. 18:00 w 
Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny od-
będzie się podniosła uroczystość wprowadzenie relikwii 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - męczennika za-
mordowanego przez komunistów.

Mszy św. przewodniczył bę-
dzie ks. arcybiskup Andrzej 
Dzięga, metropolita szczeciń-
sko-kamieński. Po zakończe-
niu Mszy św. będzie możliwość 
oddania czci relikwiom Błogo-
sławionego Kapłana poprzez 
ucałowanie. Proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP, ks. 
Grzegorz Legutko, zaprasza do 
udziału w uroczystości i wspól-
nej modlitwy tych wszystkich, 
dla których ideały głoszone 
przez błogosławionego są war-
te naśladowania.

Przypomnijmy, że relikwie 
bł. ks. Jerzego, zostały przywie-
zione do Nowogardu, 27 wrze-
śnia, przez wiernych z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP wra-

cających z pielgrzymki diece-
zjalnej do Częstochowy. Re-
likwie to cząstki kości, jakie 
pobrano w czasie ekshumacji 
szczątków Męczennika doko-
nanej 7 kwietnia 2010 roku. 

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko zo-
stał porwany przez esbeków, 
wracając z Bydgoszczy do War-
szawy 19 października 1984. 
Przebrani za funkcjonariuszy 
milicyjnej drogówki oprawcy 
skrępowali księdza sznurem, 
wsadzili do bagażnika i poje-
chali nad Wisłę. Tam przywią-
zali do jego ciała worek wypeł-
niony kamieniami, a następnie 
wrzucili do rzeki. Jak się okaza-
ło później, Ksiądz był wcześniej 
bity. Zwłoki ks. Jerzego wyło-
wiono 30 października w zale-
wie k. Włocławka. Pogrzeb Ka-
płana odbył 3 listopada 1984, 
zgromadził olbrzymie tłumy i 
przekształcił się w wielką ma-
nifestację. Zamordowanego 
przez komunistów księdza po-
chowano na terenie przy ko-
ściele pw. św. Stanisława Kost-
ki. Został uznany za błogosła-
wionego 6 czerwca 2010. Kil-
ka miesięcy wcześniej, Papież 
Benedykt XVI podpisał dekret 
o męczeństwie ks. Jerzego Po-
piełuszki. 

MS

W TYCH DNIACH ODeSZLI DO WIeCZNOŚCI

Bogumiła Beśka: lat 73, zmarła 14.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 
18.10.2016r,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Zbigniew Zalewski: lat 60, zmarł 13.10.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 18.10.2016r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Bolesław Walas: lat 88, zmarł 16.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 
19.10.2016r, o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Zofia Gizińska: lat 90, zmarła 16.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 
18.10.2016r,  o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk

Znów skradziono pieniądze i biżuterię 

Zuchwałe wawłamanie  
do mieszkania 
W minioną sobotę 15 października, przy ul. Bartosza Głowackiego dokonano włamania 
do jednego z domów. Złodziej ukradł pieniądze i biżuterię. To już kolejne włamanie z kra-
dzieżą, do jakiego doszło w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. 

Sprawca dostał się do wnę-
trza domu poprzez otwarcie 
drzwi wejściowych nieustalo-
nym do tej pory narzędziem. 

-Z wnętrza sprawca doko-
nał zaboru pieniędzy w kwo-
cie 4000 zł oraz trzech obrą-
czek i jednego pierścionka wy-
konanych ze złota. Łączna 
suma strat to 5000zł – infor-
muje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Na razie policja nie wie, 
kto dokonał kradzieży. W 
tej sprawie prowadzone jest 
śledztwo. Podobnie jest w 
sprawie kradzieży, do ja-
kiej doszło przed dwoma ty-
godniami, 3 października w 
Olchowie. Przypomnijmy, 
że z jednego z domów w tej 
wsi nieznany dotąd sprawca 

skradł 80 tys. złotych w go-
tówce oraz biżuterię o warto-
ści 20 tys. zł. 

Policja obu zdarzeń na ra-

zie nie wiąże ze sobą, ale nie 
jest wykluczone, że kradzieży 
dokonał ten sam sprawca. 

MS

Do jednego z domów na tej ulicy włamał się złodziej i skradł pieniądze oraz bi-
żuterię
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PIP jedzie do naszego magistratu

Tracą nerwy i walą  na oślep    
Czy pracodawca urzędników nowogardzkiego Ratusza czyli burmistrz Robert Czapla dopuszcza się mobbingu i terroru psychicznego wobec swoich pod-
władnych? To między innymi będzie badać Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli, jaka w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona w nowo-
gardzkim urzędzie - wynika tak  z odpowiedzi, jaką PIP w Szczecinie udzieliła  Dziennikowi Nowogardzkiemu.

 Informację  do PIP w spra-
wie fali problemów zdrowot-
nych doznawanych od miesięcy 
przez wielu pracowników Urzę-
du Miejskiego, przekazał lekarz 
sprawujący dla nich rolę leka-
rza zakładowego. - Zobowią-
zuje mnie do tego nie tylko ety-
ka lekarska - mówi nam K. Ko-
siński-  ale także prawo o wy-
konywaniu zawodu lekarza. Le-
karz ma obowiązek reagować je-
śli doświadcza tego, czego jestem 
świadkiem od dłuższego już cza-
su, czyli skarg ze strony moich pa-
cjentów, a zarazem pracowników 
nowogardzkiego urzędu miejskie-
go, dotyczących problemów zdro-
wotnych wynikających ze szcze-
gólnej atmosfery w miejscu pracy. 
I nie są to skargi gołosłowne, po-
twierdzają je i zlecone badania i 
liczne przypadki ewidentnych za-
chorowań. Zdaję sobie sprawę, że 
przy obecnym burmistrzu ryzy-
kuję dalsze podtrzymywanie kon-
traktu przez gminę z moją przy-
chodnią, a nawet mam pewne, że 
kontrakt zostanie zakończony, ale 
lekarz to zawód szczególnego za-
ufania, pacjent jest więc dla nas 
najważniejszy, zobowiązuje nas 
Kodeks etyczny na czele ze znaną  
przysięgą Hipokratesa, a tego się 
nie sprzedaje za żadne srebrniki 
a rozumieją to prawie wszyscy co 
ten zawód z niezbędnym poświę-
ceniem wykonują - kończy dok-
tor. Krzysztof Kosiński składa-
jąc odpowiednie zawiadomienia 

nie upubliczniał ich.  - Prosiłem 
o sprawdzenie sytuacji przez zo-
bowiązane do tego organy i pew-
nie cierpliwie czekałbym na wy-
nik - mówi doktor Kosiński - 
gdyby nie brutalny atak, jaki na 
moją osobę został przeprowadzo-
ny przez urzędników miejskich 
na stronach urzędu. Zaprezento-
wany przez nich tupet i ignoran-
cja się w głowie nie mieści, nieste-
ty w Nowogardzie są one faktem 
prawie codziennym. Panowie 
zdaje się zupełnie nie rozumieją, 
że sprawowanie władzy to służ-
ba publiczna wymagająca i pro-
fesjonalizmu i wysokiego pozio-
my etycznego, w tym także zwy-
kłej kultury.  

Spytaliśmy  w PIP
Dziennik Nowogardzki na te-

mat atmosfery panującej w urzę-
dzie miejskim, i jej skutków dla 
zdrowia pracowników,  publi-
kował duży tekst kilka tygodni 
temu. Pisaliśmy wtedy, że fak-
ty dotyczące tematu możliwe-
go mobbingu   zbieramy od wie-
lu miesięcy, ale dopiero nagłe 
przypadki poważnych zachoro-
wań wśród urzędników w ostat-
nim czasie spowodowały, że 
zdecydowaliśmy się opubliko-
wać wszystko co w sprawie wie-
dzieliśmy od dawna. Po publika-
cji artykułu, podobnie jak dok-
tor Kosiński, czekaliśmy na re-
akcje uprawnionych instytucji. I 
pewnie czekalibyśmy cierpliwie, 
gdyby nie chamski bełkot opu-

blikowany na stronach UM w 
Nowogardzie. - Tracą nerwy to 
walą na oślep - mówi DN infor-
mator z kręgów ratusza komentu-
jąc tę treść. PIP w Szczecinie na 
nasze zapytanie, czy i co planu-
je zrealizować w związku z infor-
macjami o sytuacji pracowników 
w nowogardzkim Urzędzie Miej-
skim poinformował nas:  - „infor-
mujemy, że czynności kontro-
lne zostały zaplanowane na IV  
kwartał bieżącego roku. Przed-
miotem kontroli zostaną obję-
te zagadnienia prawnej ochrony 
pracy”. Poczekamy więc na re-
zultaty tej kontroli. Zapewnio-
no nas także, że niezależnie od 
tego, co kto będzie insynuował i 
jak zastraszał (np. - my i tak się 
wszystkiego dowiemy) kontro-
lerzy PIP potrafią zebrać zezna-
nia w sposób zapewniający peł-
ną dyskrecję i bezpieczeństwo 
pracownikom. Co prawda nasz 
informator (ten sam co wyżej) i 
tak jest sceptyczny- tu większość 
żyje w irracjonalnym strachu, a 
wtedy przestaje się myśleć, zaś 
wyobraźnia podsuwa nawet naj-
bardziej nonsensowne możliwo-
ści...

PIP jedzie - ręce zaczynają 
się pocić i pękają wszelkie ha-
mulce

PIP więc jedzie i miejmy na-
dzieję, że zbada rzetelnie infor-
macje doktora Kosińskiego, zna-
nego w Nowogardzie ofiarne-
go lekarza i wieloletniego spo-

łecznika, który w tych dniach 
stał się ofiarą chamskiego ataku 
„nierobów” z lokalnego urzędu. 
To, że zwykle chamstwo w wy-
konaniu rozpasanych w bezkar-
ności urzędników od propagan-
dy stało się normą w Nowogar-
dzie (patrz ostatnio np. sposób 
potraktowania radnego Kani na 
sesji Rady Miejskiej) nie ozna-
cza, że kiedykolwiek zostanie ta-
kie zachowanie zaakceptowa-
ne czy przemilczane przez je-
dyną nowogardzka prasę czyli 
Dziennik Nowogardzki. W spo-
łeczności ludzi cywilizowanych 
jest bowiem tak, że niezależnie 
jaką kto godność nosi, i ilu go 
to tego wybrało czy w pierwszej 
czy w ostatniej turze, jeśli jak 
cham  postępuje to tytuł chama 
mu przynależny jest w pierw-
szej kolejności przed każdym in-
nym tytułem.  A doświadczenie 
w rozpoznawaniu tego gatunku 
bardzo bogate ma zwłaszcza ten 
naród, który musiał przez lata 
znosić dyktaturę ciemniaków 
(Kisielewski).      

Jeśli do tego dochodzi jeszcze 
ignorancja (czyli rażąca niezna-
jomość rzeczy), to rzeczywiście 
trudno to wytrzymać... Ale całe 
szczęście oprócz ludzi PZPR w 
rozumieniu słynnej wygłoszonej 
kiedyś w Sejmie wykładni Lesz-
ka Moczulskiego (PZPR- Płatni 
Zdrajcy, Pachołki Rosji z tym, że 
zamiast Rosji może być też każ-
dy inny płatnik) mamy jeszcze 

ludzi, którzy kierują się etyką nie 
bacząc na judaszową kasę. Ta-
kich ludzi jak były radny doktor 
Krzysztof Kosiński. Całe szczę-
ście - bo to daje niesłabnącą na-
dzieję, że szaleństwo (szczytowa 
faza głupoty) dzierżące tu i tam  
władze i etaty, nie zawładnie ni-
gdy do końca życiem innych lu-
dzi, nawet jak przez chwilę mu 
się to udaje.

                                       Marek Słomski

Z ostatniej chwili
Zgodnie z przewidywania-

mi doktora K. Kosińskiego, w 
poniedziałek jego Przychodnia 
otrzymała wypowiedzenie na 
dalsze świadczenie usług w za-
kresie opieki zdrowotnej w UM 
Nowogard. W uzasadnieniu po-
dano, że powodem jest informa-
cja, jaką dr. K. Kosiński przeka-
zał do PIP w związku z niepo-
kojącymi objawami dotyczący-
mi stanu zdrowia pracowników 
Urzędu, a mogącymi mieć zwią-
zek z zachowaniem pracodaw-
cy. Burmistrzowi i zarazem wi-
ceprzewodniczącemu regional-
nego SLD (spadkobiercy SDRP 
i PZPR) wyraźnie pomyliła się 
więc funkcja lekarza zakłado-
wego w publicznej instytucji w 
wolnej Polsce z funkcją lekarza, 
jaką pełnili wybrani medycy w 
różnych instytucjach PRL np. 
na UB – byli tam oni głównie 
po to, aby pisać zaświadczenia 
lekarskie, że pacjent np. się po-
wiesił albo zmarł na atak serca a 
nie, że został zakatowany przez 
ubeków. Gdyby przyszło im na 
myśl zachować się jak doktor 
Kosiński, natychmiast zostaliby 
co najmniej zwolnieni i dokład-
nie za to samo, czyli za  wyjawie-
nie prawdy. Całe szczęście  ża-
den relikt tamtych czasów nawet 
żywy i jurny nie spowoduje, że 
one wrócą…

Strach gości tu na codzień. Interesujące na kogo padnie jak przyjedzie PIP

Biblioteka miejska
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Teraz Panie będzie u nas telewizyja...

Kupują kolejne zabawki  
za nasze pieniądze!?
Kamera, statyw, program do montażu filmów i szkolenie na operatora – wszystko razem 
nawet za około 10 tysięcy złotych. Tyle według informacji DN miał zapłacić Urząd Miejski, 
za to, aby pracownik ratusza nagrywał Burmistrza Nowogardu, kiedy ten przemawia pod-
czas obrad rady lub na spotkaniach z mieszkańcami gminy. 

Jak wiadomo w UM No-
wogard wydawana jest za 
publiczne pieniądze już ga-
zetka, głównie służąca do 
ataków na politycznych 
oponentów burmistrza No-
wogardu (a ostatnio nawet 
księży), oraz na Dziennik 
Nowogardzki i tworzących 
go ludzi, a także ich rodzin. 
Najwyraźniej teraz burmi-
strzowi zamarzyło się mieć 
kolejne pseudomedium- te-
lewizję internetową. Od ja-
kiegoś czasu na stronie UM 
Nowogard, i jednym z por-
tali społecznościowych, pu-
blikowane są krótkie relacje 
filmowe z obrad Rady Mia-
sta (w zasadzie tylko te frag-
menty, gdzie przemawia R. 
Czapla lub radny z SLD), 
nagranych przez Piotra Su-
chego – jednego z pracow-
ników ratusza, znanego do-
tychczas z redagowania tek-
stów zawierających żenują-
ce i ośmieszające nas na ze-
wnątrz hołdowanie doko-
nań R. Czapli.   

Nie ma jednak nic za dar-
mo, tak jak za dramo nie 
powstaje biuletyn publicz-
ny wydawany przez UM 
(około 60 tys. zł za sam 
druk, nie licząc kosztów 
pracy osób piszących, zaku-
pu aparatów, dyktafonów i 
mikrofonów, co daje ponad 
100 tys. zł rocznie). Jak wy-
nika z naszych informacji, 
aby pan Suchy miał czym 
nagrywać, Urząd Miejski 
zakupił kamerę i niezbędny 
do jej użytkowania sprzęt 
(mikrofon plus statyw) za 
około 3-4 tys. zł… Oprócz 
kamery, ratusz miał także 
kupić program komputero-
wy służący do montowania 
nagranych kamerą materia-

łów – według naszej wiedzy 
to przynajmniej kolejne kil-
ka tysięcy złotych.  To jed-
nak nie koniec wydatków. 
W dniach 7-9 październi-
ka, w Akademii Telewizyj-
nej działającej przy TVP w 
Warszawie odbyło się szko-
lenie pn. „Podstawowy 
Kurs Operatora Kamery”. 
W szkoleniu wziął udział 
pracownik UM w Nowo-
gardzie, Piotr Suchy. Jak 
podaje TVP szkolenie kosz-
towało 676,50 zł, za 20 go-
dzin zajęć. Do tego trzeba 
doliczyć koszty podróży z 
Nowogardu do Warszawy i 
z powrotem, cenę za nocleg 
i wyżywienie. To najmniej 
kilkaset złotych. Jak wy-
nika z naszych informacji, 
wszystkie te koszty również 
pokryto z budżetu miasta, a 
więc pieniędzy podatników. 

Wczoraj zwróciliśmy 
się do UM Nowogard, by 
przedstawił kopię rachun-
ków nie tylko za zakup ka-
mery i programu kompute-
rowego, ale także koszty, ja-
kie ratusz poniósł wysyła-
jąc P. Suchego na szkolenie 
do Warszawy. Do zamknię-
cia bieżącego numeru gaze-
ty, UM nie przedstawił nam 
tych informacji.

Pozostaje pytanie, jak te 
koszty zostaną zaksięgowa-
ne. Wszak wydanie każdej 
publicznej złotówki musi 
być uzasadnione i znaleźć 
potwierdzenie w obowią-
zujących przepisach. Czy 
w obwiązującym prawie re-
gulującym te zagadnienia 
jest np. mowa o szkoleniu 
urzędników z zakresu ob-
sługi kamery? Redakcja ta-
kich zapisów nie odnalazła. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Z całą pewnością można już 

powiedzieć, że mamy kolejny 
skandal. Burmistrzowi widać 
za mało, że próbuje za publicz-
ne pieniądze udawać prywat-
nego wydawcę gazety (mowa 
o biuletynie publicznym) i po-
stanawia dalej się bawić na 
koszt podatników, tym razem 
za ich pieniądze kupując ka-
merę i płacić bajońskie kwoty 
za szkolenie urzędnika do jej 
obsługi, by ten rzecz jasna na-
grywał, co trzeba i kogo trze-
ba. Jak ten wydatek zamierza-
ją rozliczyć przed odpowied-
nimi instytucjami nasi urzęd-
nicy? Temu będziemy się 
bacznie przyglądać. Niezależ-
nie od tego, bo jak wiadomo 
księgowość bywa, że lubi kre-
atywność, trudno zaakcepto-
wać, że ratusz lekką ręką wy-
daje ładne parę tysięcy, by po-
bawić się w telewizję? Co w 
obliczu tych informacji ma 
pomyśleć sobie rodzina, któ-
rej nie stać chociażby na za-
kup nowego komputera dla 
swojego dziecka? Zwłaszcza, 
że na użytek kilkuminutowe-
go nagrania chociażby wspo-
mnianych obrad, czy nawet 
jakiegoś przemówienia wło-
darza wystarczy dobrej jako-
ści telefon – wiedzą to już na-
wet dzieci. Ponadto wszystko 
to ustawa o samorządzie tery-
torialnym, wśród zadań gmi-
ny nie wymienia się działalno-
ści medialnej, na którą Gmina 
Nowogard wydaje już po kil-
kaset tysięcy rocznie. Nato-
miast jest tam zapisanych wie-
le innych obowiązków wobec 
społeczności, które samorząd 
i jego organy zobowiązany jest 
wypełniać, a są to chociażby 
takie jak dbałość o: wodocią-
gi i kanalizację (jak wiadomo 
nowogardzkie rury co chwi-
la pękają ze starości), dbałość 
o ład przestrzenny (w tym za-
kresie u nas ni ładu ni składu), 
czy ochronę środowiska (osią-
gnięcia w tym zakresie to wy-
jątkowy wysyp  punktów odu-
rowych- nie mylić z oudo-
rowymi, chodzi po prostu o 
miejsca emisji fetoru). 

Redakcja 

Inny wymiar informacji

Słup, co ciężkie 
życie ma 
Słup informacyjny vis a vis wejścia do nowogardzkiego 
Polo cieszy się do dawna niesłabnącą popularnością wie-
szatieli różnych informacji.  

Jednak wygląd tego słupa, któ-
ry na ogół jest taki jak na załą-
czonych zdjęciach, prowokuje do 
iście filozoficznych refleksji doty-
czących siły emocji, które powo-
dują zupełne wyłączenie rozumu. 
Jaką bowiem możliwość dotarcia 
ma informacja doklejona, to tak 
prezentującego się nośnika? Od-
powiedź jest oczywista. Mimo to 
niesieni falą emocji z jakichś ir-
racjonalnych powodów wiesza-
ją, przypinają i kleją tu kolej-

ne mniejsze i większe karteczki, 
ulotki plakaty i plakaciki zupełnie 
bez opamiętania.  Ca za magia, 
więc tu działa?  Niestety ta nie-
zwykła aktywność wyżywających 
się na biednym słupie powodu-
je także już najzwyklejszy w świe-
cie bałagan. A za bałagan odpo-
wiada w tym miejscu nie kto inny 
jak nowogardzki Urząd Miejski. I 
tam dedykujemy załączony foto-
reportaż.

red

Słupa już nie widać spod warstw ma-
kulatury

Co się nie utrzymało zalega wokół

No już takiej karteczki, to nie należałoby narażać na poniewieranie się
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Serdecznie dziękuje 
dwojgu uprzejmym

 policjantom za pomoc 
w przeniesieniu zakupów 

ze sklepu do domu
 Jan Stuligłowa

Przyjaciele i artyści wspominali zmarłego animatora kultury

Róże dla Lecha Szpona
W dniu 16 października, o godz. 18:00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbył się koncert „Róże dla Lecha” dedykowany pamięci Lecha Szpona, który 
trwale zapisał się w pamięci nowogardzian. Na deskach sceny wystąpili przyjaciele i uczniowie artysty.

Koncert był bardzo bogaty 
w wielorakość rożnych dzie-
dzin artystycznych. Między 
występami muzyczno-wokal-
nymi pojawiała się dwukrot-
nie grupa taneczna z NDK, 
a do utworów wokalnych na 
żywo przygrywali muzycy na 
skrzypcach, fortepianie i gita-
rze. Z koncertem muzyczno-
-wokalnym i namiastką spek-
taklu wystąpił też teatr Roz-
maitości „Gwitajcie” ze Szcze-
cina, którego dyrektor Jakub 
Gwit, przyznał, że właśnie Le-
chowi Szponowi zawdzięcza 
to, że zdobył się na założenie 
własnego teatru. O zmarłym 
instruktorze-nauczycielu-ani-
matorze kultury i przyjacie-
lu spontanicznie i z ogrom-

nym wzruszeniem wspomi-
nali Jego znajomi, przyjaciele i 
uczniowie. Nad całością kon-
certu i prowadzącym go był 
Andrzej Mleczko, wieloletni 
przyjaciel Lech Szpona. Nato-
miast inicjatorem i pomysło-
dawcą koncertu pn. „Róże dla 
Lecha” był Mikołaj Pańkow-
ski, aktor pochodzący z Gry-
fic, gdzie wspólnie z Lechem 
Szponem chodzili do tego sa-
mego liceum, i od tej pory się 
przyjaźnili.

Lech Szpon  był nauczycie-
lem muzyki oraz muzykiem, 
animatorem kultury, instruk-
torem w harcerstwie, prowa-
dzącym często zajęcia w No-
wogardzkim Domu Kultury, 
członkiem Klubu Żeglarskie-

go „Knaga”. Był również auto-
rem wielu koncertów oraz ini-
cjatyw lokalnych, w tym m.in.  
kierownikiem artystycznym 
Przeglądu Piosenki Żeglar-
skiej „Szuwary” organizo-
wanym przez Klub Żeglarski 
Knaga, do którego zresztą na-
leżał. 

Zmarł nagle 4 czerwcu 2016 
r., w czasie krótkiego pobytu w 
Warszawie.

AR

Żona Lecha Szpona pani Jadwiga z bukietem róż otrzymanym od wykonawców koncertu upamiętniającego jej zmarłego w 
czerwcy męża

Jedna z grup wokalnych złożona z uczniów, których niegdyś śpiewu uczył i koncer-
tował Lech Szpon

Koncerty wokalno-muzyczne przeplatane były też występami tanecznymi.

Człowiek jest wielki, Nie przez to, co posiada 
Lecz przez to, kim jest
Nie przez to, co ma
Lecz przez to, czym dzieli siĘ  Z innymi 

PODZIĘKOWANIE  
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej Dla Dzieci Mło-

dzieży  Ich Rodzin w Nowogardzie, serdecznie dziękuje sponsorom  
za wsparcie w organizacji konferencji „ Gdzie się schowało moje 
szczęście”, czyli  rzecz o psychologii pozytywnej.

Serdecznie dziękujemy: 
PP. Ryszardowi i Jakubowi Sobieralskim – PUWiS Nowogrd 
PP. Wiesław i Błażej Juszczyk – USŁUGI ELEKTRYCZNE I ELEK-

TRONICZNE
PP. Wiesławie i Jerzemu Furmańczyk   - KWIACIARNIA NOWO-

GARD 
PP. Dorocie i Bartoszowi Baszczyńskim – KWIACIARNIA „ROZE-

SKA” W  SZCZECINIE 
PP. Annie i Sebastianowi Furmańczyk  - RESTAURACJA „OKRĄ-

GLAK”  
P. Jarosławowi Świątczak  - METALZBYT II 
PP. Grażynie i Stanisławowi  Rynkiewicz – BIUREX 
P. Rafałowi Wasyluk  - KOMBEST 
P. Julicie Tadeja – Berg  
P. Cezaremu Mielewczyk 

Dyrektor SPT 
Irena Juszczyk 

PODZIękOWANIA

Wernisaż Floriana kohuta w Bibliotece

Pastelą o strachach 
W dniu 13 października, o godzinie 17:00, w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się spotkanie 
autorskie z Florianem Kohutem połączone z wernisażem 
prac malarza.

Floriana Kohuta nie trzeba zbyt-
nio przedstawiać mieszkańcom 
Nowogardu. Od lat bowiem jest 
jednym z prowadzących warsztaty 
malarskie dla młodzieży, jakie to-
warzyszą Festiwalowi „Lato z Mu-
zami”...

F. Kohut zajmuje się malarstwem 
plenerowym. Głównym tematem 
prac artysty są strachy polne. Ma-
luje olejami, pastelami, akwarela-
mi. Chętnie sięga także po grafikę. 
I właśnie podczas wernisażu zor-
ganizowanym w nowogardzkiej bi-
bliotece malarz  opowiadał o tym, 
dlaczego inspirują go właśnie stra-
chy tworząc na oczach zgromadzo-
nej widowni obraz.                            ARFlorian Kohut podpisuje zakupiony 

obrazy
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VI Edycja „Szkoły 
Cukrzycy”

Ogólnopolski projekt Federacji „Porozumienia Zielonogórskiego” i 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod nazwą „Szkoła Cukrzycy” 
jest kampanię na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktyw-
nej postawy wobec tej choroby. Spotkania edukacyjne są prowadzone 
pod kierownictwem naukowym Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu. Uczestnikiem szkoły może zostać osoba cho-
ra z cukrzycą, jej opiekun i członkowie jej rodziny jak również każda 
osoba, która uzna za stosowne pogłębienie lub utrwalenie swojej wie-
dzy o cukrzycy i jej konsekwencjach. Zajęcia dla wszystkich uczest-
ników są bezpłatne. Wykłady będą prowadzone w Nowogardzie w 
Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2

( znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego) raz 
w miesiącu przez okres 8 miesięcy Zajęcia rozpoczynają się o godz. 
16:00. 

Lekarzem prowadzącym Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” jest Pani 
dr Marzena Kargul.

Terminy i tematy wykładów:
21-10-2016 - Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlacze-

go dobrze leczyć?
25-11-2016 - Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. 

Samokontrola - cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego.
16-12-2016 - Żywienie w cukrzycy - prawda i mity.
20-01-2017 - Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne.
24-02-2017 - Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cu-

krzyca u kobiety - problem nie tylko kobiet.
24-03-2017 - Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, kwa-

sica cukrzycowa - jak ich unikać? Osoba z cukrzycą w pracy. 
Kierowca z cukrzycą.

21-04-2017 - Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej za-
pobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.

19-05-2017 - Zawał serca, udar mózgu - czy to tez powikła-
nia cukrzycy? - Uroczyste zakończenie VI edycji Nowo-
gardzkiej „Szkoły  Cukrzycy”      

W VI edycji szkoły zostały zaplanowane dodatkowe działania adre-
sowane do jej uczestników w postaci bezpłatnych:

badań poziomu cholesterolu
badań poziomu trójglicerydów
badań poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c
badań w kierunku stopy cukrzycowej
wykłady będą kończyły się losowaniem drobnych upominków 

wśród ich uczestników
Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzy-

skać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budy-
nek laboratorium na terenie szpitala) w każdy poniedziałek w godz. 
od 15:00 do 16:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:   500 
553 190;  795 477 793; również za pośrednictwem poczty internetowej

e-mail  cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o szkole 
cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koła Nowo-
gard  http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od same-
go chorego, a nie tylko lekarza i zastosowanego leczenia. To przede 
wszystkim chory musi zarządzać swoją chorobą przy pomocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Jo-
slin)

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła 
Nowogard oraz Pani dr Marzeny Kargul serdecznie zapraszam do 
udziału w VI Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy

Partnerami VI Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy są:
Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl 
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Firma Wörwag Pharma
Dziennik Nowogardzki
Portal informacyjny  http://www.wnowogardzie.pl/

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD 

   Koła Nowogard

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W NOWOGARDZIE

P R Z Y P O M I N A
Szanowni Państwo!

Każda stracona minuta w udzieleniu natychmiastowej i fachowej pomocy, może oznaczać utratę zdrowia 
lub życia przez osoby potrzebujące takiej pomocy.

Jedną z przyczyn nie dotarcia służb ratowniczych do poszkodowanej (potrzebującej) osoby jest brak do-
kładnej informacji      o miejscu zdarzenia a jeżeli ta jest już podana dość dokładnie to służby ratownicze 
nie mogą zlokalizować obiektu (budynku)           i niekiedy krążą po miejscowości, ulicy celem zlokalizo-
wania obiektu (budynku).

Podstawową przyczyną niemożności zlokalizowania obiektu (budynku) jest brak w widocznym miejscu 
od strony ulicy, drogi, numeru porządkowego nieruchomości (posesji).

Oznaczenie nieruchomości (posesji) numerem porządkowym należy do właściciela (administratora) 
nieruchomości (posesji). 

Podstawa prawna
 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z 

późn. zm.1), wersja aktualna od 31.08.2016r
wyciąg z wyżej cytowanej ustawy
„ ...
Art. 47b 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji 

gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocz-
nym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę uli-
cy lub placu,                      a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez 
nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek 
umieszczania na tabliczce,             o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, 
zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Biorąc pod uwagę wyżej cytowany akt prawny o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym 
oraz na prośbę służb ratowniczych a w szczególności KIEROWNIKA i RATOWNIKÓW POGOTO-

WIA RATUNKOWEGO w Nowogardzie, uprzejmie prosi się administratorów, właścicieli nieruchomości 
w mieście i miejscowościach gminy o prawidłowe i czytelne oznaczenie swych obiektów, co może pomóc 

służbom ratunkowym w szybkim zlokalizowaniu obiektu (budynku) i udzielenie osobie (-om) potrzebują-
cej (-ym) fachowej pomocy.

Specjalista
ds. obronnych, obrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Stanisław PIETRZYCKI
Nowogard 2016-10-05

koncert  w kulicach

Wybrzmiała „Muzyka na dworze”
Dnia 16 października, w Kulicach odbył się koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pod batutą Iwony Wiśniewskiej-
-Salamon pt. „Jesienne muzykowanie… a nam w duszy gra!”

Na koncercie wykonano pie-
śni w różnych językach i zna-
ne dzieła takie jak: G.Ph. Tele-
manna, G.F. Haendla, L.C. Daqu-
ina, M. Gangi . Można było wsłu-
chać się w utwory wykonane gru-
powo, jak i solo m.in. w wykona-

niu uczniów: Zespołu Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. Feliksa No-
wowiejskiego w Szczecinie, z kla-
sy zespołu kameralnych,  klawe-
synu Urszuli Stawickiej oraz klasy 
gitary dr Jakuba Kościuszko.

Koncert miał charakter inte-

raktywny - publiczność zaprasza-
na była do wspólnego śpiewania, 
klaskania i wybijania rytmu. Po-
między utworami  opowiadano 
o Chórze, który jak się okazuje 
w tym roku obchodzi 25 roczni-
cę działalności. Zespół uczci swój 
jubileusz w dniu 6 listopada, kon-
certem na Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.

Koncert w Kulicach połączony 
był z wykładem popularyzator-
skim, który poświęcony był jed-
nemu z najwybitniejszych daw-
nych kompozytorów pomorskich 
dzieła wokalne Philippa Duli-
chiusa- niemieckiego kompozy-
tora tworzącego na przełomie re-
nesansu i baroku, zmarłego i po-
chowanego w Szczecinie w 1631 
roku.

AR

Chór Kameralny ZUT, który  wystąpił w Kulicach
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Sprzedaż 
drewna kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis. 
Tel. 785 900 833

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

NADLEŚNICTWO  NOWOGARD
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
ogłasza przetarg nieograniczony na 

„Konserwację urządzeń melioracji wodnych 
w Nadleśnictwie Nowogard 

w Leśnictwie Trzechel i Olszyca w 2016 r”
Oferty należy składać do dnia 25.10.2016 roku do  

godz.12:00 w kasie siedziby
 Nadleśnictwa Nowogard

. przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2016 roku  o 

godz. 12:15 w świetlicy 
Nadleśnictwa Nowogard 

 przy ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard.
Szczegółowe informacje:

 - strona internetowa „BIP” Nadleśnictwa Nowogard, za-
kładka „wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia” 

- tel. +48 091 3920640

     Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra i Rozwoju Wsi 

z dnia 30 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 142 poz. 1161)
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiato-

wego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania 

zaprasza do składania wniosków 
kandydatów do przeprowadzenia szacowania odszkodowań w 

przypadku choroby zakaźnej zwierząt a w szczególności pszczół

Na podstawie:
§ 2. 1. chętne osoby winny posiadać:
1) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnic-

twem, lub
3) posiadają najmocniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co 

najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotych-

czasową szkolę zasadniczą w zawodach rolniczych i posiadają co naj-
mniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub

5) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową 
szkołę zasadniczą kształtujące w zawodach innych niż rolnicze i po-
siadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym 

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwo-
ścią miejscową wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

 i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
§ 3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. mogą wystąpić również:
1) sołtys
2) izba rolnicza, lub
3) związek zawodowy rolników, lub
4) organizacja spoleczno-zawodowa rolników, lub
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupę 

producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonują-
cych działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub 
grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach produ-
centów rolnych i ich związki lub

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepi-
sów o grupach producentów rolnych i ich związki.

Proszę wnioski złożyć pisemnie w terminie 
do dnia 19 października 2016 r. do godz. 10.00  w Urzędzie Miej-

skim w Nowogardzie, pl.Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsłu-
gi Interesanta pok. nr 5, 

z adnotacją: „szacowanie szkód chorób zakaźnych zwierząt”. 
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

www.nowogard.pl

Uwaga 
- inwentaryzacja dzików

W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afry-
kańskiego Pomoru Świń (ASF) przeprowadzona będzie inwentaryzacja dzi-

ków na terenie całego kraju.

 Nadleśnictwo Nowogard informuje, że Minister Środowiska, w związku ze 
wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru 
Świń (ASF) w swoim wystąpieniu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23.09.br., 
zarządził ogólnokrajową inwentaryzację dzików, której celem jest oszacowanie ich 
liczebności na terenach wszystkich obwodów łowieckich.

W oparciu o powyższe Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Decyzją Nr 498  
z dnia 29.09.br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach ło-
wieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia zobowiązał dyrektorów 
regionalnych dyrekcji LP do realizacji tego przedsięwzięcia we wszystkich nadle-
śnictwach.

 W związku z tym Nadleśnictwo Nowogard, w porozumieniu z Polskim Związ-
kiem Łowieckim i z udziałem wszystkich zainteresowanych instytucji, organizacji i 
różnych środowisk zawodowych, przeprowadzą w dniach 22 – 23 października br. 
w ramach inwentaryzacji ocenę stanu ilościowego i zdrowotnego dzików.

 Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy będą  
w tych dniach podróżować po drogach na obszarze działania Nadleśnictwa No-
wogard o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ zwierzyna łowna, może 
w tym czasie (także w ciągu dnia) nagle wbiec na drogę, stanowiąc bardzo duże 
zagrożenie dla podróżujących.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nowogard Tadeusz Piotrowski

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW  
w Nowogardzie zaprasza 
w dniu 23.10.2016 

na zawody wędkarskie 
spinningowe z łodzi 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 20.10.2016 r. 
Spotkanie zawodników koło Neptuna o godz. 8.00 

startowe 10 zł. 
   Zapraszamy Zarząd Koła

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

SPrZeDAm  
DZIAŁkę  

BUDOWLANą 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy
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TArGI PrACY I eDUkACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie  wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie 

w dniu 21 października 2016r w godzinach od 10.00.do 13.00 

organizuje Targi Pracy i edukacji 
w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie

W  programie Targów m.in.:
Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
Promocja krajowego Funduszu Szkoleniowego,
konsultacje z ekspertem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
konsultacje z ekspertem z zakresu korzystania ze środków PeFrON dla pracodawców i osób bezrobotnych,
konsultacje z eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie zatrudnia cudzoziemców oraz pośrednictwa  pracy za granicą eUreS,
Wyższe Uczelnie, Szkoły Ponadgimnazjalne z Powiatu Goleniowskiego z ofertą edukacyjną,
Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową.

Celem Targów Pracy jest pomoc osobom bezrobotnym  i poszukującym pracy w tym osobom niepełnosprawnym w znalezieniu  zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to 
również okazja zapoznania pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Targi Pracy mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwiedzających jak  i 
udział wystawców jest bezpłatny.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby zatrudnieniowe w trakcie trwania Targów Pracy Firmy deklarują prowadzenie rekrutacji.

NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ SWOJEGO CV!!!!!!!

Patronat nad Targami:
 Tomasz Kulinicz 

– Starosta Goleniowski

Patronat Honorowy:
 Olgierd Geblewicz 

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie zapraszamy
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

OGŁOSZeNIe

Sukces z Sienkiewiczem w tle

J. Drobińska laureatem 
Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie, Julii Drobińskiej z klasy IIb w konkursie historyczno-literackim Henryk Sien-
kiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci.

Organizatorem konkursu był 
Instytut Badań Literackich PAN 
oraz Komitet Główny Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskie-
go. Patronat nad zawodami obję-
li m.in.: Instytut Książki oraz Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Pierwszy etap konkursu, po-
legający na napisaniu pracy na-
ukowo-badawczej na wybrany te-
mat, wyłonił grupę zwycięzców z 
okręgu zachodniopomorskiego.

Jednak po weryfikacji prac w 
Warszawie, do etapu finałowego 
zakwalifikowano tylko Julię Dro-
bińską, tym samym, jako jedyna 
reprezentowała ona Szczecin w 

Warszawie.
Finał zmagań konkursowych, 

mający charakter egzaminu ust-
nego, odbywał się 6 października 
w Pałacu Staszica. Uroczyste za-
kończenie i podsumowanie Sien-
kiewiczowskiej imprezy odbyło 
się w Zamku Królewskim. Gala 
połączona była m.in z aktorską 
interpretacją utworów pisarza i 
wykładem tematycznym.

Wielkie gratulacje dla Julii, któ-
ra znalazła się w elitarnym gro-
nie kilkudziesięciu najlepszych 
w kraju młodych Sienkiewiczo-
logów. 

I.K.

ZSP w Osinie 

Światowy Dzień Drzewa 
Drzewa nie bez przyczyny świętują właśnie w październi-
ku. To chyba ta pora roku, w której wzbudzają największą 
ekscytację. A już na pewno w najmłodszych mieszkańcach 
naszych miast i wsi. 

Kasztany, żołędzie, jarzębina, 
bukiety krzyczących kolorami li-
ści – wszystko to przyciąga nie tyl-
ko żądne zdobyczy dzieci. Ulega-
ją i dorośli, nie wiedzieć czemu… 
wsadzający do kieszeni kaszta-
ny. Uczniowie klas 1a i 3a chcąc 
uczcić to święto, wyruszyli z wy-
chowawcami na zajęcia terenowe 

do parku, w którym dowiedzie-
li się (pierwszaki), a powtórzyli i 
utrwalili (trzeciaki) warstwową 
budowę lasu, gatunki drzew i zna-
czenie lasu dla człowieka. Zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wszystkich uczniów.

Ewa Grygowska, Kamila Wójcik

Nowa grupa w NDk

Nazywają się „Hotel”…
Lena jest aktorką Teatru „Krzyk” oraz wokalistką szczecińskiego zespołu Vespa. Od wie-
lu lat pracuje też na rzecz umacniania kultury na terenie Nowogardu. Od roku prowadzi 
Zespół Animacji „Hotel” w Nowogardzkim Domu Kultury. Nazwa teatru pochodzi od by-
łego starego hotelu, który funkcjonował przy Placu Wolności w Nowogardzie, a dziś jest 
siedzibą różnych instytucji i firm.

Grupa, którą prowadzi w NDK, 
zazwyczaj liczy od 15 do nawet 30 
osób. Jest to młodzież z Nowogar-
du i okolic w wieku od 15 do 19 lat. 

Od początku powstania grupa w 
specyficzny sposób daje znać o so-
bie. - Pierwszą rzeczą jaką miesz-
kańcy mogli zobaczyć w naszym 
wykonaniu w mieście był happe-
ning – prezent dla miasta. Zbudo-
waliśmy instalację w kształcie duże-
go prezentu, a wokół niego przepro-
wadzaliśmy interakcję z ludźmi. W 
styczniu, grupa zaangażowała się w 
wolontariat, podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Zaraz 
potem zaczęły się warsztaty z tech-
niki collage – wspomina począt-
ki działalności grupy „Hotel” Lena 
Witkowska.

Zajęcia prowadzone w tej grupie 
miały na celu złamanie stereotypo-

wego myślenia o kontekście i sym-
bolu. - Od lutego do maja pracowa-
liśmy nad realizacją amatorskiego 
filmu wykonanego metodą animacji 
poklatkowej – filmu awangardowe-
go o Nowogardzie pt. Buntownicy.

W maju, Nowogardzki Dom 
Kultury był organizatorem Fe-
stiwalu Filmów Ekologicznych  
„Ekofilm”, podczas którego zbu-
dowaliśmy meble z palet, a mło-
dzież poprowadziła warsztaty ani-
macyjne dla dzieci. Warto zazna-
czyć, że uzyskaliśmy dużą po-
moc od różnych firm z Nowogar-
du, tzn. przekazano nam wszelkie-
go rodzaju materiały niezbędne do 
tych przedsięwzięć ekologicznych. 
W czerwcu młodzież miała oka-
zję zrobić krótką animację poklat-
kową do spektaklu „Annie” w reż. 
A. Nykowskiej, którego premie-

rę można było zobaczyć w Szcze-
cinie. Niedługo po tym, doczeka-
liśmy się premiery naszego filmu 
o Nowogardzie. Przyjęliśmy więc 
konwencję Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego „Lato z Mu-
zami”. W trakcie dnia, przeprowa-
dzane były akcje na mieście mają-
ce na celu zaproszenie ludzi na pla-
żę na projekcje filmowe” - opowia-
da dalej pani Lena. 

W lipcu nadszedł czas XX uro-
dzin Festiwalu „Lato z Muzami”. 
Między innymi z okazji jubileuszu, 
powstał projekt, w którym Teatr 
Brama z Goleniowa, teatry z Char-
kowa i Lwowa oraz młodzież z No-
wogardu, pracowała 10 dni nad 
realizacją dwóch wydarzeń pre-
zentowanych podczas Festiwalu – 
koncertu pieśni z całego świata na 
jeziorze, oraz wielokulturową pa-
radą uliczną Caravan Next.

W sierpniu część grupy pojecha-
ła na Festiwal „Fama” w Świnouj-
ściu, pracowali z innymi artystami 
oraz wzięli udział w dwóch happe-
ningach – przyjazd milionowego 
pociągu do Świnoujścia oraz me-
czu 1050 lecia na Placu Wolności.

We wrześniu „Hotel” został za-
proszony do międzynarodowe-
go projektu artystycznego „Moje 
i Twoje utopie”, organizowane-
go przez niemiecki teatr STIC – er 
Theater ze Stralsund. W ramach 

projektu młodzież z Nowogardu i 
Stralsundu pracowała z niemiecki-
mi artystami nad pojęciem utopii 
oraz brała udział w trzech różnych 
warsztatach – teatrze cieni, działa-
niach performatywnych oraz w fil-
mie...

Po naszym wywiadzie zapyta-
liśmy kilku uczestników teatru, 
czy cenią sobie pracę w teatrze, 
jak układa im się współpraca z in-
struktorką oraz czy poleciliby swo-
im znajomym, bliskim udział w  
grupie „Hotel”,

- Z Leną współpracuje mi się 
świetnie, jest osobą która moty-
wuje nas do pracy i pokazuje, jak 
brać sprawy w swoje ręce, i że moż-
na zmienić otoczenie wokół siebie. 
Twierdzi, że my młodzi ludzie, tak 
naprawdę mamy przecież teraz głos. 
Osobiście bardzo polecam pracę w 
zespole „Hotel”. Jeśli ktoś ma wolny 
czas i chce go spędzić w niestandar-
dowy sposób i tworzyć z nami coś 
fajnego, to zapraszam. Tutaj można 
nawet odkryć samego siebie, można 
odnaleźć ukryte talenty- mówi  A. 
Ratajczak.

- Nie mamy takich relacji z Leną 
jak instruktor-uczeń, bardziej jak 
koleżanka z koleżanką. Co tu  dużo 
mówić jest świetna. Zdecydowanie 
polecam wszystkim zainteresowa-
nym teatrem udział w grupie „Ho-
tel”- odpowiada nam A. Puszcz  

Lena Witkowska serdecznie za-
prasza osoby zainteresowane na 
zajęcia do Nowogardzkiego Domu 
Kultury  w środy i czwartki od 
17:00 do 20:00.

AR

Lena Witkowska - absolwentka 
Kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewi-cza w Pozna-
niu, studentka XII Akademii Prak-
tyk Teatralnych w Gardzienicach. 
Od 2003 roku współpracuje z Te-
atrem „Brama” z Goleniowa, oraz 
Teatrem „Krzyk” z Maszewa przy 
realizacji spektakli, oraz projektów 
kulturalnych. Autorka tekstów i wo-
kalistka w szczecińskim zespole Ve-
spa. Pracuje jako animator kultury w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Or-
ganizator takich wydarzeń jak Wer-
nisaż intermedialny Dualis Szczecin, 
Festiwal Kultury Studentów Kulmi-
nacje Poznań. Prowadzi warsztaty 
chodzenia na szczudłach, warszta-
ty z działań w przestrzeni miejskiej, 
oraz warsztaty robienia amatorskich 
filmów wykonywanych metodą po-
klatkową.

Zespół animacji ,,Hotel" podczas pobytu w Niemczech
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Piłkarze Pomorzanina znowu tracą punkty

Gracjan Wnuczyński ratuje remis
W sobotę (15 października) o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Po-
morzanina podejmowali Błękitnych Trzygłów. To był ostatni dzwonek do tego aby gonić 
stawkę walczącą o awans. Niestety Błękitni okazali się wystarczająco mocni, aby uniemoż-
liwić nowogardzianom zwycięstwo. Pomorzanin „rzutem na taśmę” ratuje jeden punkt, 
po bardzo ładnym golu Gracjana Wnuczyńskiego. 

Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów  2:2 (0:1)
Gole: Rafał Listkiewicz, Gracjan Wnuczyński
Skład: Michał Piątkowski (Kornel Pękala) – Adam Mańka, Damian Kosior, Maciej Dobro-

wolski (c) , Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak (Adrian Ba-
nasiewicz), Rafał Listkiewicz, Dawid Kurek (Fernando Maia Batista), Kamil Lewandowski – 

Kacper Litwin (Marcin Skórniewski).

Czołówka znacząco już „odje-
chała” pozostałym zespołom, za-

tem jeśli piłkarze Pomorzani-
na wierzą w to, że mogą awan-
sować, to nie mogą już sobie po-
zwalać na wpadki. Mecz z Błękit-
nymi Trzygłów mógł dodać jesz-
cze trochę wiary, że nie wszyst-
ko stracone. Niestety, rywale za-
prezentowali się z dobrej stro-
ny i nowogardzianie od począt-
ku mięli sporo problemów. Do 
przerwy goście prowadzili 0:1, po 
tym jak z pozoru niegroźne dłu-
gie podanie posłał jeden z defen-
sorów Błękitnych. Futbolówkę 
powinien przejąć Maciej Dobro-
wolski jednak nie trafił w piłkę, 
która następnie minęła Damia-
na Kosiora, przez co napastnik z 
Trzygłowa znalazł się w sytuacji 

sam na sam z Michałem Piątkow-
skim i nie zmarnował takiej oka-
zji. Po zmianie stron Pomorzanin 
rozegrał bardzo ładną akcję. Ka-
mil Lewandowski podał na skrzy-
dło do Fernando, który po prze-
rwie pojawił się na boisku. Bra-
zylijczyk ładnie przedryblował 
jednego rywala i zagrał idealnie, 
płasko po ziemi wzdłuż bram-
ki rywali do niepilnowanego Ra-
fał Liskiewicza, któremu pozosta-
ło skierować futbolówkę do pu-
stej bramki. Bardzo emocjonują-
co zrobiło się w ostatnich 10 mi-
nutach meczu. Wówczas goście 
ponownie objęli prowadzenie, po 
tym jak wykonywali rzut wolny 
spod środka boiska. Piłka trafiła 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
10. kolejka:
Iskierka Szczecin – Sparta Gryfice   2:3 
Flota Świnoujście – Orzeł Łożnica  8:2 
Tanowia Tanowo – Wicher Brojce   1:2 
Pomorzanin Nowogard – Błękitni Trzygłów 2:2 
Sarmata Dobra – Promień Mosty   0:1 
Ehrle Dobra Szcz. – Odrzanka Radziszewo  1:3 
Pomorzanin Krąpiel – Mewa Resko  0:3 
Zootechnik Kołbacz – Masovia Maszewo  2:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 10 27 55 9 9 0 1
2 Wicher Brojce 10 26 27 14 8 2 0
3 Masovia Maszewo 10 24 33 14 8 0 2
4 Mewa Resko 10 24 25 13 8 0 2
5 Błękitni Trzygłów 10 16 21 16 5 1 4
6 Iskierka Szczecin 10 16 25 14 4 4 2
7 Orzeł Łożnica 10 16 24 24 5 1 4
8 Sparta Gryfice 10 15 14 19 5 0 5
9 Pomorzanin Nowogard 10 14 14 18 4 2 4
10 Promień Mosty 10 13 17 27 4 1 5
11 Sarmata Dobra 10 11 13 20 3 2 5
12 Pomorzanin Krąpiel 10 10 16 25 3 1 6
13 Odrzanka Radziszewo 10 8 15 21 2 2 6
14 Tanowia Tanowo 10 7 12 26 2 1 7
15 Ehrle Dobra Szczecińska 10 2 10 32 0 2 8
16 Zootechnik Kołbacz 10 1 10 39 0 1 9
 

Grancjan Wnuczyński popisał się bar-
dzo ładnym golem w końcówce meczu, 
jednak bramka ta wystarczyła jedny-
nie na 1 punkt

w pole karne Pomorzanina, a po 
sporym zamieszaniu zawodnik 
przyjezdnych znalazł się w od-
powiednim miejscu i wepchnął 
futbolówkę do bramki gospoda-
rzy. Gdy wydawało się, że Pomo-
rzanin przegra ten mecz, przypo-
mniał o sobie Gracjan Wnuczyń-
ski. Po jednym z dośrodkowań 
obrońcy Błękitnych wybili pił-
kę przed swoje pole karne, a tam 

potężnym strzałem z woleja Gra-
cjan Wnuczyński trafił w „okien-
ko” bramki gości, tym samym ra-
tując dla nowogardzian 1 punkt. 
To jednak marna pociecha gdy 
spojrzymy w ligową tabelę. Po-
morzanin zajmuje 9. miejsce z 14 
punktami na koncie i do miejsca 
premiowanego awansem traci już 
12 punktów… 

KR

„Pomorzanki” nieoczekiwanie tracą punkty

Ambicja wzięła górę w Gryfinie
W niedzielę (16 października) o godzinie 12:00, na stadionie w Gryfinie piłkarki Pomo-
rzanina Nowogard rywalizowały z tamtejszym Energetykiem Junior. To miały być ła-
twe trzy punkty i okazałe zwycięstwo, zakończyło się jednak sensacyjnym remisem. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zlekceważyły rywalki, które po golu w doliczonym czasie gry 
wywalczyły 1 punkt. 

Energetyk Junior Gryfino – Pomorzanin Nowogard  2:2 (1:1)
’25 min. Katarzyna Piotrowska, ’55 min. Wiktoria Górska
Skład: Renata Posak – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak (Pa-

trycja Bobik), Weronika Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Weronika 
Rzeplińska, Aleksandra Mościńska (Wiktoria Górska), Klaudia Korgiel – Oliwia 

Czerewacz (Julia Górniacka), Małgorzata Labuda.

III Liga Kobiet 2016/2017
7. kolejka:
Błękitni II Stargard – Kotwica Kołobrzeg  0:6
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje   2:1
Hattrick Kołobrzeg – Victoria Sianów  0:16
Energetyk Gryfino – Pomorzanin Nowogard 2:2
Vielgovia szczecin – Olimpia III Szczecin  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Fala Międzyzdroje 7 16 32 6 5 1 1
2 AP Kotwica Kołobrzeg 7 14 24 6 4 2 1
3 Pomorzanin Nowogard 6 14 19 6 4 2 0
4 Błękitni II Stargard 7 12 22 17 4 0 3
5 Vielgovia Szczecin 7 10 22 8 3 1 3
6 Zalew Stepnica 6 10 12 14 3 1 2
7 Victoria Sianów 7 9 34 22 3 0 4
8 Energetyk Junior Gryfino 7 4 16 20 1 1 5
9 Olimpia III Szczecin 5 3 8 28 1 0 4
10 Hattrick Kołobrzeg 5 0 0 62 0 0 5

Piłkarki Pomorzanina do 
Gryfina wybrały się osłabio-
ne nieobecnością Anity Pio-

trowskiej oraz Patrycji Kozioł. 
To jednak nie powinno prze-
szkodzić w okazałym zwycię-
stwie. Mecz ze słabym zespo-
łem z Gryfina był najlepszą 
okazją do debiutu między słup-
kami dla Renaty Posak. Młoda 
bramkarka Pomorzanina już na 
samym początku musiała wyj-
mować piłkę z siatki. W 10. mi-
nucie ładnym strzałem zza pola 
karnego popisała się jedna z za-
wodniczek gospodyń, która za-
skoczyła Renatę Posak i wypro-
wadziła swój zespół na niespo-
dziewane prowadzenie. „Po-
morzanki” zdecydowanie pa-
nowały na boisku, a piłkarki z 
Gryfina skupiły się na obronie 
korzystnego wyniku. W 25. mi-

nucie w swoim stylu Katarzy-
na Piotrowska uderzyła z około 
20 metrów, nie dając szans gol-
kiperce Energetyka na skutecz-
ną interwencję. Wszystko za-
częło wracać do normy, jednak 
pomimo miażdżącej przewagi, 
podopieczne Pawła Błaszczyka 
nie potrafiły zdobyć kolejnego 
gola. Po zmianie stron, na bo-
isku zameldowała się Wiktoria 
Górska, która zastąpiła Alek-
sandrę Mościńską. Zawodnicz-
ka szybko odpłaciła się trenero-
wi za tę zmianę, strzelając w 55. 
minucie bramkę dla Pomorza-
nina. Nowogardzianki wyko-
nywały rzut rożny, po dośrod-
kowaniu w polu karnym rywa-
lek powstało spore zamiesza-

nie, a najprzytomniej zacho-
wała się Wiktoria Górska, któ-
ra skierowała futbolówkę do 
bramki rywalek. Pomorzanin 
wciąż dominował i kolejne gole 
były tylko kwestią czasu. Nie-
stety, kilkadziesiąt rzutów roż-
nych i dogodnych okazji strze-
leckich, to za mało aby „Po-
morzanki” podwyższyły wynik 
meczu… Na domiar złego, nie 
wykorzystywane seryjnie oka-
zje, zemściły się w ostatnich 
sekundach doliczonego czasu 
gry. Energetyk wykonywał rzut 
wolny, a zawodniczka gospo-
dyń precyzyjnie bezpośrednio 
uderzyła na bramkę „Pomorza-
nek”, pokonując Renatę Posak. 
W Gryfinie zapanowała eufo-

ria, bo dla piłkarek regularnie 
przegrywającego Energetyka 
remis z Pomorzaninem to wiel-
kie wydarzenie. Podopieczne 
Pawła Błaszczyka zlekceważy-
ły rywalki, myśląc, że te położą 
im się na boisku. Tak jednak się 
nie stało i piłkarki z Nowogar-
du zaprzepaściły wielką szansę 
na ucieczkę w ligowej tabeli, bo 
liderki z Międzyzdrojów prze-
grały swój mecz. Wierzymy, że 
zawodniczki Pomorzanina wy-
ciągną z tego meczu odpowied-
nią lekcję i bardziej poważnie 
podchodzić będą do spotkań, 
z teoretycznie słabszymi rywal-
kami.

KR 

Choć gol Wiktorii Górskiej dał Pomo-
rzaninowi prowadzenie w drugiej po-
łowie, rywalki z Gryfina zdołały wywal-
czyć 1 punkt
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II Liga mężczyzn

Pewne zwycięstwa tenisistów 
stołowych
W sobotę (8 października), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, tenisi-
ści stołowi zespołu Visonex LUKS Top rozgrywali spotkania ligowe w ramach 3. i 4. kolejki. 
Ponownie podopieczni Józefa Korkosza nie pozostawili rywalom złudzeń kto panuje przy 
stołach i zanotowali dwa efektowne zwycięstwa.  

W pierwszym meczu zawodnicy z 
Wierzbięcina podejmowali UKS Na-
łęcz Ostroróg. Spotkanie rozpoczęło 
się bardzo źle dla gospodarzy, gdyż 
pierwsze dwa pojedynki zostały roz-
strzygnięte na niekorzyść drużyny z 
Wierzbięcina i na początku meczu 
powiało niespodzianką. Podopiecz-
ni Józefa Korkosza szybko się obu-
dzili wchodząc na odpowiednie tory 
gry i nie dali rywalom szans na zwy-
cięstwo oddając im w sumie tylko 
jeszcze jeden pojedynek. Ostatecz-
nie Visonex LUKS Top zwyciężył 
w tym pojedynku 7:3. - Był to waż-
ny mecz dla nas, ponieważ drużyna z 
Ostrorogu wzmocniła się dwoma za-
wodnikami z zewnątrz i jest jednym 
z głównych  pretendentów w tym se-
zonie do walczenia o zwycięstwo w 
klasyfikacji II Ligi Mężczyzn – mó-
wił po meczu Bartosz Jemiliano-

wicz. W kolejnym spotkaniu zawod-
nicy z Wierzbięcina podejmowa-
li ATS Stargard. Ten pojedynek dru-
żyna Visonexu od samego począt-
ku, aż do końca miała pod kontrolą, 
zwyciężając pewnie i zdecydowanie 
8:2.  - Dobra gra całego zespołu, cięż-
ka praca w okresie przygotowawczym 
i przed każdym pojedynkiem z osob-
na, wspaniała atmosfera na obydwu 
spotkaniach stworzona przez zawod-
ników oraz kibiców pozwala na wspi-
nanie się na wyżyny i przeskakiwa-
nie coraz to większych granic – mó-
wił po spotkaniu Bartosz Dobrowo-
lański. Podczas tych dwóch spotkań 
zespół z Wierzbięcina reprezento-
wali następujący zawodnicy prowa-
dzeni przez trenera Józefa Korkosza: 
Bartosz Dobrowolański, Bartosz Je-
milianowicz, Sebastian Jemiliano-
wicz, Mateusz Witkowski i Adrian 

Kurenda. W tabeli ligowej na cze-
le Darz Bór Karnieszewice oraz Vi-
sonex LUKS Top, czyli zespoły, które  
nie zaznały jeszcze porażki. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ – I Runda
3. kolejka (08.10.2016):
UKS Champion Police – ATS Stargard   6:4
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7:3
Darz Bór Karnieszewice – ULKS Borne Sulinowo  10:0
UKS Czarni Pieszcz – KTS Koszalinianin Koszalin  3:7
4. kolejka (08.10.2016):
UKS Champion Police – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 2:8
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – ATS Stargard  8:2
Darz Bór Karnieszewice – KTS Koszalinianin Koszalin 10:0
UKS Czarni Pieszcz – ULKS Borne Sulinowo    5:5

M M P Małe pkt.
1 Darz Bór Karnieszewice 4 8 38 – 2 
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 4 8 33 – 7 
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4 4 22 – 18 
4 KTS Koszalinianin Koszalin 4 4 17 – 23 
5 UKS Champion Police 4 4 17 – 23 
6 ATS Stargard 4 2 14 – 26 
7 UKS Czarni Pieszcz 4 1 11 – 29 
8 ULKS Borne Sulinowo 4 1 8 – 32 

Visonex LUKS Top Wierzbięcin po czterech spotkaniach w II Lidze Mężczyzn ma na koncie komplet zwycięstw

Zawody wędkarskie spławikowe w kamieniu Pomorskim

69 Wędkarzy walczyło o mistrzostwo 
W niedzielę 9 października 2016r, Koło Miejsko- Gminne PZW w Nowogardzie zorganizowało zawody wędkarskie 
spławikowe o mistrzostwo Koła na wodach rzeki Świniec w Kamieniu Pomorskim. 

Przy pochmurnej pogodzie i prze-
lotnych opadach deszczu do zawo-
dów przystąpiło 69 zawodników, w 
tym 4 juniorów.

Po przybyciu do Kamienia Pomor-
skiego, zawodników powitał zastępca 
Prezesa Koła Kazimierz Ziemba, ży-
cząc wędkarzom udanych połowów i 
zdobycia mistrzostwa. 

Poinformował również o zbliżają-
cych się wyborach do władz Zarządu 
Koła i zaapelował o liczniejszy udział 
członków Koła w zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym. 

Sędzia główny zawodów Jan Le-
śniewski, omówił podstawowe zasa-

dy regulaminu zawodów. 
Po rozlosowaniu numerów starto-

wych zajęciu stanowisk punktualnie 
o godz. 9: 00, rozpoczęła się trzygo-
dzinna rywalizacja o zwycięstwo. Po 
rozpoczęciu wędkowania okazało się, 
że brania ryb były, bardzo słabe, w 
większości brały bardzo małe uklejki, 
sporadycznie trafiały się drobne pło-
teczki i niewielkie okonki.

W kategorii juniorów 1 miejsce 
zdobył Łukasik Klaudiusz, który uzy-
skał 270 punktów. Na 2 miejscu z 
liczbą 120 punktów na koncie uplaso-
wał się Kowalczyk Miłosz. Na 3 pozy-
cji sklasyfikowany został zdobywca 2 
punktów Załuski Jakub. W kategorii 
seniorów bezkonkurencyjny był Re-
kowski Bogusław, który uzyskał 1460 
punktów i wywalczył tym samym mi-
strzostwo. 

Na 2 miejscu sklasyfikowany został 
Sołowiej Michał, który zdobył 1200 
punktów, a na 3 miejscu sklasyfiko-
wany został zdobywca 1040 punktów 
Richert Andrzej.

Kolejne miejsce w pierwszej dzie-
siątce zdobyli następujący wędkarze:

4 miejsce Leśniewski Przemysław, 
5 miejsce Kulpa Tadeusz, 6 miej-
sce Kowalski Marian, 7 miejsce Pę-
dziszczak Krzysztof, 8 miejsce Miku-

ła Emil, 9 miejsce Kondraciuk Grze-
gorz, 10 miejsce Garguliński Marek. 

W kategorii Juniorów pamiątko-
wy puchar otrzymał Łukasik Klau-
diusz, a w kategorii seniorów pucha-
ry otrzymali Rekowski Bogusław, So-
łowiej Michał, Richert Andrzej. 

Nagrody rzeczowe w postaci upo-
minków w kategorii juniorów trafi-
ły do wszystkich zawodników biorą-
cych udział w zawodach, natomiast w 
kategorii seniorów nagrody rzeczowe 
otrzymali zawodnicy, którzy zdobyli 
największą ilość punktów do 23 miej-
sca włącznie. Miłą niespodziankę 

sprawił zdobywca 3 miejsca w kate-
gorii seniorów Richert Andrzej, który 
otrzymaną nagrodę rzeczową ( koło-
wrotek) przekazał dla Łukasika Klau-
diusza sklasyfikowanego na 1 miejscu 
w kategorii juniorów. Dziękujemy za 
ten sympatyczny i miły gest.. 

Wręczenia pucharów i upominków 
dokonali Ziemba Kazimierz- Zastęp-
ca Prezesa Koła i Leśniewski Jan- sę-
dzia główny zawodów. 

Na zakończenie imprezy wszyscy 
uczestnicy zostali poczęstowani pie-
czoną kiełbaską przygotowaną przez 
Zygmunta Stępniewskiego. 

Obsługę zawodów pełnili: Jan Le-
śniewski (sędzia główny), Tadeusz 
Siembida ( sędzia\sekretarz), Danu-
ta Rekowska, Kazimierz Ziemba i Jan 
Stępień (sędzia kontrolny). 

  Z wędkarskimi pozdrowieniami
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW

Zdjęcie grupowe wędkarzy

Zwycięzca zawodów Rekowski Bogu-
sław tuż po odebraniu pucharu.

Zwycięzca juniorów Łukasik Klaudiusz
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Nasi mechanicy 
znowu górą!
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica zajęli II miejsce w Mistrzostwach Szkół 
Techniki Samochodowej Województwa Zachodniopomor-
skiego.  

W trzeciej edycji Mistrzostw 
wzięło udział 6 szkół z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie, Zespół Szkół nr 
10 w Koszalinie, Zespół Szkół Sa-
mochodowych w Szczecinie, Ze-
spół Szkół nr 2 w Pyrzycach, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drawsku Pomorskim oraz Ze-
spół Szkół nr 5 w Stargardzie. Na-
szą szkołę reprezentowali ucznio-
wie: 

Radosław Laudy
Maciej Śniegowski 
Maciej Ołubiec
Gracjan Razik
Łukasz Paczkowski 
Uczestnicy zmagali się z zada-

niami teoretycznymi (z zakresu 
mechaniki samochodowej) oraz 
praktycznymi (m.in. jazda spraw-
nościowa oraz lokalizacja usterki). 

Ostatecznie wyniki przedstawi-
ły się następująco: 

I miejsce – Zespół  Szkół nr 10 
w Koszalinie (383 p.) - nagrodę 
wręczył Starosta Powiatu Gole-
niowskiego Pan Tomasz Kulinicz 

II miejsce – Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie (371 p.) - nagrodę wręczył 
Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Pan Jaro-
sław Rzepa 

III miejsce – Zespół  Szkół nr 
5 w Stargardzie (292 p.) - nagrodę 
wręczył organizator Domir Parts 
oraz Pani Jowita Pawlak i Pan Mi-
chał Krata. 

Dodatkowo w kwalifikacji in-
dywidualnej uczeń naszej szkoły 
Gracjan Razik zdobył 98 punk-
tów zajmując tym samym III 
miejsce (ex aequo z Filipem Sob-
czakiem z  Zespołu Szkół nr 5 w 
Stargardzie).

Głównym organizatorem mi-
strzostw byli: Gmina Nowogard, 
Starostwo Powiatowe w Golenio-
wie oraz firma Domir Parts. Pa-
tronami medialnymi Mistrzostw 
byli: „Dziennik Nowogardzki” 
oraz Radio Wawa. Nie zabrakło 
także dobrej rozrywki – miesz-
kańcy Nowogardu mogli bawić 
się przy dzwiękach muzyki Cza-
domana. 

Gratulujemy uczniom naszej 
szkoły i życzymy dalszych sukce-
sów! 

Sukces piłkarzy nożnych z ZSP 
Drużyna chłopców z ZSP zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Goleniowskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej.

W mistrzostwach wzięły udział 
drużyny z I LO w Nowogardzie, 
II LO w Nowogardzie, ZS nr 1 w 
Goleniowie oraz ZSP Nowogard. 

Skład drużyny:
Wojciech Domański
Mateusz Lasocki
Jakub Bruździński
Adrian Bonasiewicz
Karol Osakiewicz 
Filip Jarota

Kacper Łakomy 
Marek Kowalski
Patryk Białasiewicz
Arkadiusz Janiec.
 Opiekunem drużyny jest Pan 

Marcin Wolny. 
Zdjęcie nr 7 - drużyna piłkarzy 

z opiekunem 
Ruszyła Międzyszkolna Liga 

Halowa Piłki Siatkowej LUKS 
„Siatkarz” Nowogard

Rozpoczęła się Międzyszkol-
na Liga Halowa Piłki Siatko-
wej LUKS „Siatkarz” Nowogard. 
Pierwszy turniej odbył się w I LO 
w Nowogardzie. Chłopcy z ZSP 
zajęli I miejsce pokonując zespo-
ły z I LO w Nowogardzie oraz II 
LO w Nowogardzie. Kolejny tur-
niej już w listopadzie. Opieku-
nem drużyny z ZSP jest Pan Mar-
cin Wolny. 

III miejsce piłkarek nożnych z ZSP 
7 października 2016 r. w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w piłce nożnej dziewcząt, w których udział wzięły piłkarki z ZSP.

Po bardzo wyrównanej walce 
z drużynami z Zespołu Szkół nr 
1 w Goleniowie oraz II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie dziewczęta z naszej szkoły 
zajęły III miejsce. 

Skład drużyny: 
Jagoda Tomczyk
Oliwia Michalska
Nikola Urbaniak 
Gabriela Wdowczyk 
Kornelia Wróbel

Julia Tożewska 
Weronika Pawłowska
Patrycja Pawłowska 
Opiekunem drużyny jest Pani 

Anna Pikuła-Bielska. 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z Premii nawet do 300 euro!
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)
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Nr 78 (2508)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 

m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościowe na 
wsi koło Reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

•	 SPRZEDAM Dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie.Tel. 608 853 710.

•	 Sprzedam działkę budowlaną na 
monte Cassino. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Ar-
mii Krajowej. Tel. 697 720 406 

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kom-
pleks w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina 
Nowogard powierzchnia 7ha ornej 7ha 
pastwiska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowiskowe 
cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	  Poszukuje kawalerki do wynajęcia. 91 
39 22 791 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. . 
500 53 75 49 

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym 
wyposażeniem po kapitalnym remoncie. 
Gotowe do zamieszkania. Cena 185 tys. 
Tel. 91 35 03 127

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum. 606 
998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
o powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 
4w Nowogardzie tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. Tel.607 
289 286 

•	 Sprzedam działki budowlane w kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Tanie mieszkanie w Dobrej po remon-
cie 9 pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie. 
Możliwość przekształcenia na oddziel-
ne mieszkania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 
39 200 57 

•	 Sprzedam dom w Kikorzach. 663 412 
054 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 512 878 729 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 
697 434 177 

•	 Do wynajęcia dwa pomieszczenia z za-
pleczem socjalnym ul. Wojska Polskie-
go 4 Nowogard. Cena do negocjacji. Tel. 
602 677 563 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
68m2, I piętro 3 pokoje lub zamienię na 
2 pokoje z dopłatą. 502 026 949 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w domu jednorodzinnym. 91 39 20 737

•	 Wynajmę lokal handlowy w Dobrej, 81 
m2. 602 24 7 111

•	 Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w 
centrum miasta. 513 335 677 

•	 Pokój do wynajęcia. 604 279 006

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. 
Żeromskiego. 535 910 060 po 16stej. 

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi ornaza 
195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
668 151 516, 608 626 696 

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, bez-
czynszowe, cena 47000 zł. Tel. 722 196 
404 

•	 Wynajmę kawalerkę na Bema. Pilnie. 724 
568 024 

•	 Sprzedam rozpoczętą budowę tanio. 
507 045 404 

•	 Do wynajęcia kwalerka w Płotach na 
dłuższy czasu, umeblowana, po kapital-
nym remoncie. 501 832 458

•	 Kupię mieszkanie/dom może być do re-
montu z własnym podwórkiem/ogro-
dem do 200 000 zł w Nowogardzie bez 
pośredników. Tel. 888 226 088 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 
697 434 177

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 poko-
je I piętro Grzęzno cena do uzgodnienia. 
600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV piętro ul. 
Światowida. 601 500 090

mOTOrYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Nissan Micra rok produkcji 2011 z grud-
nia opłaty OC i przegląd do końca 2016 
benzyna 1200 pojemność. Cena 24 000 
zł. Tel. 609 689 091 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 r17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Mazda 626 1,8 pojemności, zużycie 
6,2/100 km. Tanio sprzedam. 697 612 848 

• Sprzedam komplet opon zimowych uży-
wane 13stki (cena 180 zł) i 14stki (170 zł). 
794 721 698

• Mercedesa kupię, każdy model, cały, roz-
bity, uszkodzony, bez OC czy przeglądu. 
737 539 555

• Sprzedam Fiata Dukato rocznik 2010. Ta-
nio. 603 217 331

• Sprzedam opony zimowe używane Kleber 
205/55 R 16stki, 80 zł sztuka. 728 868 048

rOLNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach, ziemniaki 
jadalne vineta, denar – cena 70 gr oraz 
jak lecą 35 gr. 782 036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Bellarosa. 
Dowóz gratis. 692 125 122 

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. 
Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam owies paszowy bądź na opął 
ok. 7 ton. Cena 450 za tonę przy całości 
możliwość negocjacji. Do 20 km trans-
port gratis. 600 653 124

• Sprzedam krowy i cięlęta do dalszego 
chowu, gospodarstwo ekologiczne. 91 
418 64 17, 603 185 121 

• Sprzedam kurkę bażanta diamento-
wego. 91 39 20 307 

• Dynie sprzedam. 698 209 209
• Sprzedam opryski perkoz 600 l/12 m i 

rozsiewacz nawozu amazon – 500 l. 603 
347 195 

• Sprzedam śrutownik Bąk, silnik 7,5 kw 
cena 750 zł, rozsiewacz nawozu lejek 
cena 150 zł. Słomę żytnią w kostkach. 
608 791 487

• Sprzedam kaczki. 519 921 204 
• Sprzedam ziemniaki vineta i ziemnia-

ki paszowe. Tel 608 013 995 
• Sprzedam odpady ziemniaczane na pa-

szę. Tel 500 835 336

 USŁUGI

•	 mONTAŻ meBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 PrANIe-mAGIeL,PrANIe DYWA-
NÓW, WYkŁADZIN, TAPICerkI me-
BLOWeJ SAmOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZANeJ mATerIAŁOWeJ / POŚCIeLI 
WeŁNIANeJ / LANOLINą/SPrZąTA-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 T R A N S P O R T- P R Z E P R O WA D Z K I .
Tel.665720037.

•	 Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
pod klucz.Tel.693585880.

•	 Usługi ogrodnicze ,spulchnianie ziemi, 
koszenie trawy i żywopłotu , i innbe 
prace ogrodowe. Tel.500789687.

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

• Matematyka – korepetycje (SP, Gim). 
Tel. 532 557 381 

• Układanie kostki granitowej, kamienia 
polnego, ogrodzenie, tarasy, schody, al-
tany. Tel. 722 154 477 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Matematyka wszystkie poziomy, pro-
fesjonalnie, matura rozszerzona, liczby 
zespolone, całki, macierze. 724 558 005 

• Piaskowanie. 576 191 409 
• Dachy, ocieplenia. Tel. 660 879 108
• Pranie dywanów i tapczanów, sprzą-

tanie również z użyciem pary. 668 151 
516

• Matematyka – liceum. 782 077 426

PrACA

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

• Firma Joga zatrudni  pracownika na 
staż do produkcji okien. 695 100 700

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię opiekunkę z doświadcze-
niem do osoby starszej (kobieta) na 8 
godzin dziennie. Kontakt 515 355 643 

• Zatrudnię Pana do pracy w sklepie, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, wymaga-
na znajomość obsługi komputera. 91 39 
21 220

• ZatRudnimy OSOby dO 
OChROny ObieKtu magaZy-
nOwegO ZLOKaLiZOwanegO 
na paRKu pRZemySłOwym 
miaSta gOLeniów. miLe wi-
dZiane KObiety teL. 727-001-
958 

• Centrum odnowy szuka Pani na re-
cepcję lub kosmetyczki. pod nume-
rem 570-645-440

•	 Poszukuje  osoby ze znajomościa pod-
stawową zasad mechaniki do rozbiurki 
aut .tel 570-645-443 

•	 Poszukuje osoby do sprzedazy częśći 
samochodowych osobowych tel 570-
645-443

•	 	 Nowopowstająca	 APTEKA	 zatrudni	
kierownika,	 magistra,	 technika	 far-
macji	 i	pomoc	apteczną	z	doświad-
czeniem.	Aplikacje	z	dopiskiem:	“no-
wogardpraca”	 proszę	 przesyłać	 na-
adres:	 praca@aptekadyzurna.pl.	
Kontakt:	602400030

• Przyjmę do pracy na stację Orlen w No-
wogardzie. 695 355 225 

• Zlecę wykonanie remontu klat-
ki schodowej w dwu piętrowym 

bloku w miejscowości Kikorze . 
Osoba kontaktowa 501-751-254

• Opiekunka z doświadczeniem podej-
mie pracę nad osobą schorowaną. 514 
322 170 

•	 Zatrudnię pomocnika na fermę dro-
biu dobre warunki płacowe. 502 56 
23 78 

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 
948 214, 663 161 899

• Przyjmę do ogrodzeń. Tel. 607 654 692
• Przyjmę do pracy pilarza i pomocnika. 

783 176 050
• Przyjmę do pracy cieślę i zbrojarza. 

785 500 103 
• Zatrudnię murarza. 513 100 901 
• Zatrudnię pracowników ogólnobu-

dowlanych, zbrojarzy. Umowa o pra-
cę, atrakcyjne zarobki. Praca na miej-
scu. Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
731 404 464

• Poszukuje opiekunki do osoby starszej, 
całodobowo. 667 966 644

• Szukam opiekunki do dwóch osób 
schorowanych. 668 797 310 

• Pracownika na fermę drobiu zatrudnię. 
511 731 352 

• Zatrudnie kobiety do sortowania sadzo-
nek truskawek. Organizujemy dowóz. 
Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 731 404 464

• Podejmę pracę jako szpachlarz – ma-
larz duże doświadczenie chętnie na za-
chodzie. 669 432 236 

• Zatrudnie murarza i dwóch pomocni-
ków na dach.Tel. 504 595 424 

• Innowacyjny startup podejmię 
współpracę ze studentami i licealista-
mi w rozwijaniu międzynarodowej 
platformy e-commerce. Chcesz zdo-
być doświadczenie i zarabiać już te-
raz? 609 313 000

• Firma produkująca smycze i akcesoria 
dla psów zatrudni osoby chętne do pra-
cy przy produkcji. Tel. 609 313 000

• Zatrudnię pracownik na fermę dro-
biu. 511 731 352

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Le-
wiatan ul. Bohaterów Warszawy. 91 39 
21 373, 507 043 174  

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam drewno opałowo-kominko-
we. 667 788 820

•	 Siatka ogrodzeniowa, siatka leśna naj-
niższe ceny w województwie zachod-
niopomorskim. Transport gratis. 721 
668 245 

•	 Szkółka w Karsku poleca b.duży wybór 
drzew owocowych z owocami. Tuje 
– szmaragd 0,70 cm. po 10zł/ szt. Tel. 
606106142.
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW
INFOrmATOr LOkALNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej•	 Sprzedam : Przyczepka - wózek z bur-
tą do Quada - Skutera - 270 zł.,TV Pa-
nasonic 32” + wieża Sony + Stolik   - 
399 zł., Kompresor - Sprężarka samo-
chodowa Nowa 12V + końcówki- 65zł. 
Tel. 503-005-554

•	 kupie, Kajak, Rowery używane,  Ko-
siarkę traktorek z koszem Tel. 503-
005-554

•	 Owczarki niemieckie szczenięta, bar-
dzo ładne. 510 620 109 

•	 Sprzedam Boki (gołebie) 783 203 552 

•	 Sprzedam fotel jednoosobowy i stolik 
okrągły ze szkłem. 91 39 26 426 

•	 Zapraszam na treningi Karate KY 
OKUSHIN. Poniedziałek, środa 18.00 – 

19.00, LO nr 1 ul. Wojska Polskiego 6, 
sala gimnastyczna. Pierwszy trening 
05.10.2016r. Gratis. Zajęcia prowadzi 
Dawid Macyszyn (1 kyu). Tel. 721 027 
670, 883 737 765 

•	 Sprzedam domek holenderski wy-
miary : 8m dł., 2,80 szer., stan idealny. 
Cena do uzgodnienia. 698 726 963, 
669 432 236 

•	 Sprzedam tuje. 607 580 172 

•	 Karp kroczek do zarybienia. 91 39 18 
297

•	 Stare samochody, motocykle, moto-
rowery, literaturę kupię. 600 182 682
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

Hubertus 2016 w Kościuszkach 
Dnia 8 października w Kościuszkach odbył się „Hubertus 2016”. W programie imprezy 
dla miłośników jazdy konnej, nie brakowało emocji i atrakcji. 

Oczywiście najwięcej emo-
cji zapewniły uczestni- kom za-
wody, a wśród nich: jaz- da tere-
nowa, pogoń za lisem, potęga sko-
ków oraz rzut podkową dla męż-
czyzn, kobiet i dzieci. W konku-
rencjach uczestniczyły stajnie z 
Drawska Pomorskiego, Sieciecho-
wa, Ostrzycy, Nowogardu i Ko-
ściuszek. 

1 miejsce w dyscyplinie „tor 
przeszkód” zajęła Julia Kowalczyk, 
2 miejsce należało do Pauliny Za-
jąc, na 3 miejscu znalazła się We-
ronika Jaszcz.W dyscyplinie „po-
tęga skoków” 1 miejsce zajęła Pau-
lina Zając, 2. Wiktoria Pabisiak, 3. 
Asia Studniak.W „pogoni za lisem” 
zwyciężyły: Asia Studnia i Weroni-
ka Murawska. Rzut podkową dzie-

lił się na grupę mężczyzn, kobiet i 
dzieci.

Zwycięzcą  grupy mężczyzn zo-
stał Marcin Stocher, 2. miejsce za-
jął Krzysztof Stocher, 3. Marek Ra-
zik.W grupie kobiet zwyciężyła 
Kowalczyk Julia, 2. miejsce zajęła 
Wiktoria Pabisiak, 3. miejsce nale-
żało do Anety Kaczmarek. Wszyst-
kie uczestniczące dzieci dostały 
nagrody w postaci słodyczy.

Uczestnicy po zawodach mogli 
poczęstować się ciastami, bigosem, 
ciepłą kiełbasą i herbatą.

 Dziękujemy bardzo fundatorom 
nagród: Urzędowi Marszałkow-
skiemu Robertowi Grzywaczowi, 
radnemu Rafałowi Wróblowi, An-
drzejowi Łęga, Grzegorzowi Ku-
backiemu za ciasta, Dorocie Mil-
czarek za ciasta i pączki, Stowarzy-
szeniu „Hania” za wypożyczenie 
kuchni, Annie Studniarz za zrobie-
nie ozdób dla koni.

Innym osobom pomagającym w 
przygotowaniach do tegorocznej 
edycji „Hubertus 2016”. 

Inf. Własne 

Zdjęcie grupowe uczeswtników Hubertusa 

Zwyciężczyni pogoni za lisem puchar wręcza Andrzej Leja

Spotkanie „Braci kolarskiej 
Ziemi Nowogardzkiej”

Zjadą się kolarskie 
sławy
Już w piątek (28 października), w Nowogardzie odbędzie 
się spotkanie kolarzy, którzy przed latami rozsławiali No-
wogard swoimi świetnymi wynikami. Inicjatorem spotka-
nia jest Zbigniew Szczepkowski. 

W budynku klubowym LKS Po-
morzanin Nowogard, mieszczą-
cym się przy ul. Szarych Szeregów 
6, w piątek (28 października) o go-
dzinie 14:00, odbędzie się spotka-
nie „Braci Kolarskiej Ziemi Nowo-
gardzkiej”. Inicjatorem tego wyda-
rzenia jest słynny nowogardzki ko-
larz Zbigniew Szczepkowski, któ-
ry zdobywał Mistrzostwa Polski, 
a także wystartował na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu w 1976 
roku. To pierwsze tego typu spo-
tkanie organizowane w Nowo-
gardzie, trzeba przyznać, ze cał-
kowicie zrozumiałe. Przed kilku-
dziesięcioma laty Nowogard „uro-
dził” kilku słynnych kolarzy, któ-
rzy godnie reprezentowali Polskę. 
Podczas piątkowego spotkania po-
jawi się mnóstwo „głośnych” na-
zwisk, oprócz kolarzy z Nowogar-

du, zawitają również inni zawod-
nicy, którzy przyjaźnią się ze Zbi-
gniewem Szczepkowskim. Zapro-
szeni zostali m.in.: Bernard Pruski 
(Mistrz Polski, uczestnik Wyścigu 
Pokoju), Wojciech Matusiak (zwy-
cięzca 26. Tour de Pologne w 1969 
roku, olimpijczyk z Meksyku), Raj-
mund Zieliński (zwycięzca Tour de 
Pologne w 1964 roku, olimpijczyk 
z Tokio w 1964 roku i Meksyku w 
1968 roku), Zygfryd Jarema (cenio-
ny trener, obecny prezes Okręgo-
wego Związku Kolarskiego), Bog-
dan Godras (trener, który w latach 
90-tych rozsławił na świecie pol-
skie kobiece kolarstwo). Zaprosze-
ni zostali również inni wybitni go-
ście jak np. Marian Bednarek, który 
był pierwszym trenerem Zbignie-
wa Szczepkowskiego, a także jego 
kolejny trener – Jacek Widzewidz. 
Zaproszenie otrzymał również ser-
deczny kolega naszego słynnego 
kolarza – Krzysztof Kula, a także 
Marek Żmudzki. Podczas spotka-
nia odbędzie się wręczenie drob-
nych upominków. Będzie to wyjąt-
kowa chwila do tego aby móc po-
wspominać, dawne czasy oraz po-
dyskutować o obecnej sytuacji pol-
skiego kolarstwa. Na to wydarzenie 
została zaproszona również redak-
cja Dziennika Nowogardzkiego, za-
tem na łamach naszej gazety tuż po 
spotkaniu, ukaże się obszerna rela-
cja. 

KR

Podczas swojej ostatniej wizyty w ro-
dzinnym mieście, Zbigniew Szczepkow-
ski odwiedził także redakcję Dziennika 
Nowogardzkiego

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

OGŁOSZeNIe
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

reklamareklama

Uwaga! Dziki na drogach   •   Przyjęliśmy relikwie ks. Jerzego Popiełuszki

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Czytaj s. 3

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

Groźny wirus zaatakował pszczoły

60 uli do spalenia

Będzie siało z wysokości 60 metrów nad ulicą Nadtorową 

Kolejny maszt - kolejny nadajnik 
szkodliwego promieniowania s. 5
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W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  91 392 21 65

B Ę D Z I E   KO N T R O L A

Trzeba wiać, 
żeby...

Tylko 
gdzie...

W minioną środę, pogoda dała nam się wszystkim we znaki. Silny wiatr 
i dość obfity deszcz sprawił, że wielu z nas zatęskniło za latem. Chwilami 
bywało też niebezpiecznie. Na zdjęciu gałąź, jaka oberwała się z jednej 
z akacji rosnącej wzdłuż ulicy 700-lecia. Całe szczęście, że w momencie, 
gdy gruby konar spadał na jezdnię, nie przejeżdżał żaden samochód. 
Swoją drogą, to sygnał dla władz - być może drzewa rosnące w tym miej-
scu wymagają odpowiedniej opieki. MS

Taki widok przy głównej bramie na ogrody działkowe, przy ul. 15 Lute-
go, wita przechodniów. Ponad pół metrowa figura krasnala najwyraźniej 
doczekała się emerytury i została ustawiona na jednym z pojemników 
na śmieci. A może sympatyczna figura, odlana z gipsu, znajdzie jeszcze 
nowy dom i właściciela?  MS

Dnia 19 października, o godzinie 17.00, w Nowogardzkim Domu Kul-
tury odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Nowogardzie. W działającym u nas UTW jest 132 słuchaczy. Pre-
zesem UTW jest Wanda Obrębska, emerytowana nauczycielka wychowa-
nia fizycznego, wieloletni pracownik Szkoły Podstawowej nr 2. MS

Niestety smrodu nie da się sfotografować

A On dalej o ścieżce i…  
krowie na rowie 

W tych dniach z Ratusza ra-
dosna pieśń się niesie, że ścież-
ka rowerowa wokół jeziora co-
raz bliżej… Tymczasem tuż pod 
ratuszem nad jeziorem, wzorem 
dni deszczowych prawie każ-
dych, znowu wylało i to obfi-
cie. Załączone zdjęcia wykona-
no w środę, około godziny 16-
stej. Nie wymagają one komen-
tarza, szkoda tylko, że smro-
du sfotografować się nie da, bo 
to dla tych, co im stan nowo-
gardzkiej sieci wod- kan „nie 
przeszkadza” byłby fajny pre-
zent.  Nawąchaliby się do woli. 
A może o to stałe narkotyczne 
wąchanie w tym wszystkim cho-
dzi?  Bo jakże inaczej wytłuma-
czyć wieloletni brak reakcji w tej 
sprawie, albo prowadzenie dzia-
łań ( i wydawanie pieniędzy) zu-
pełnie nieskutkujących likwi-
dacją problemu?  Każde dziec-
ko rozumie, jaka jest przyczyna 
wylewania fekalii z sieci nad je-
ziorem przy (ostatnio już nawet 
średnich opadach).  Jest nią za 
mała średnica kolektora, która 
wynosi 300 mm a powinna wy-
nosić od kilkunastu lat przynaj-
mniej 500 mm (powstały osie-
dla przy krochmalni i na Zie-
lonej).   Co należy więc zrobić?  
To dość oczywiste, należało albo 
systematycznie przez lata wy-
mienić zbyt wąski kolektor zbie-
rający ścieki z części miasta wo-
kół ulicy 3 Maja i przebiegający 
w kierunku od placu koło Przy-
stani w stronę siedziby Gard-
na.  Albo należało zastosować 
ruch wymuszony przez budowę 
przepompowni. W tym warian-
cie były już plany przygotowane 
przez osoby znające się na rze-
czy, aby stanęła ta przepompow-
nia na byłym wysypisku na Dą-
browszczaków tam, gdzie łączą 
się kolektory główne z dwóch 
obszarów miasta. Obliczono na-
wet koszty tego przedsięwzięcia 
– wyniosłyby one około 1 milio-
na zł.  Warto tu dodać, że w cią-
gu kilku lat corocznego budo-
wania przez burmistrza w isto-
cie rowków ściekowych (przed-
sięwzięcie to zwane jest  szum-
nie rozdziałem kanalizacji sani-
tarnej od deszczowej), wydano 
już ponad 2 mln złotych. W tym 

roku zabezpieczono w budżecie 
około 400 tysięcy na ostatni już 
etap tej kilkuetapowej inwesty-
cji, której realnym rezultatem- 
jak każdy widzi - nie jest bynaj-
mniej praktyczne udrożnienie 
kanalizacji, a jedynie umocnie-
nie niezmienne dobrego samo-
poczucia burmistrza Nowogar-
du.  W związku z powyższym, 
póki mamy burmistrza jakie-
go mamy, zasadniczym proble-

mem w temacie likwidacji sta-
łych wylewów fekalii nad jezio-
rem (i nie tylko w tym temacie) 
jest wytłumaczenie temuż bur-
mistrzowi, aby zaczął wreszcie 
słuchać mądrzejszych od sie-
bie. Niestety łatwe to nie będzie. 
Burmistrz bowiem wedle Cza-
pli to taka ważna persona jest, 
że nie tylko słuchać nikogo nie 
musi, ale ma obowiązek nauczać 
lud swój. Przekonali się o tym 
np. na ostatniej sesji RM radni 
miejscy, do których  poirytowa-
ny ich tępotą burmistrz Robert 
Czapla rzekł: - Czy mam Wam 
dalej to tłumaczyć jak krowie na 
rowie….

 
 No w tej sytuacji cóż powie-

dzieć: 
Przyjdzie nam nadal wąchać 

smród. 
Póki takiego burmistrza wybie-

rać będzie lud.  
sm

Od siedziby Gardna do jeziora płynie rzeczka smrodów całkiem spora

A oto i samo źródełko, buzuje, podpaska-
mi pluje, takie małe z niego piekiełko

Druga rzeczka także taka spływa prosto w stronę Okrąglaka 
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

OGŁOSZENIE

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych 
do pracy na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek 

naturalnych.
Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia 

do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych

- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podsta-

wie umowy o pracę
- możliwość awansu

 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt osobisty 
lub telefoniczny  

tel. 91 39 22 394

Groźny wirus zaatakował pszczoły

60 uli do spalenia 
Na jednej z pasiek na terenie gminy Nowogard, wykryto groźną chorobę pszczół. Licząca 60 uli pa-
sieka będzie musiała zostać jak najszybciej spalona, by wirus nie rozprzestrzenił się na inne ule. 
Wcześniej jednak trzeba oszacować straty, by ustalić kwotę odszkodowania, jaką państwo wypłaci 
właścicielowi zakażonej pasieki. Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest gotowy do działania, ale 
Burmistrz Nowogardu zwleka już prawie od trzech tygodni z powołaniem rzeczoznawców, którzy 
mieliby straty te ocenić. 

To, że owady mogą być zarażone 
groźnym wirusem stwierdził sam 
pszczelarz. Zaniepokojony kwa-
śnym zapachem wydobywającym 
się z uli pobrał próby i wysłał je do 
zbadania, informując jednocze-
śnie o tym Państwowy Inspektorat 
Weterynarii. W ślad za sygnałem 
właściciela pasieki lekarze z PIW 
pobrali własny materiał do badań. 
Niestety analiza próbek nie pozo-
stawiła złudzeń. W pasiece stwier-
dzono obecność groźnego wiru-
sa o nazwie Zgnilec Amerykański 
(zwany też złośliwym). Choroba 
atakuje młode pszczoły miodne w 

fazie rozwoju (tzw. czerwia), szyb-
ko się rozprzestrzenia i w praktyce 
dziesiątkuje rodziny pszczele. 

- W praktyce nie ma skutecz-
nych sposobów na walkę z tą cho-
robą. Ponadto pszczoły z łatwo-
ścią mogą przenosić wirusa i zara-
żać sąsiednie pasieki – mówi Eu-
geniusz Tworek, pszczelarz pro-
wadzący od lat sporą pasiekę pod 
Nowogardem. 

Dlatego najskuteczniejszą, choć 
radykalną metodą walki z choro-
bą jest uśmiercanie zakażonych 
rodzin, by w ten sposób zatrzymać 
rozprzestrzenianie choroby. 

-Choroba ta znajduje się w wyka-
zie chorób zwalczanych z urzędu. W 
tym konkretnym przypadku, z uwa-
gi na zbyt dużą ilość zakażonych 
pni, podjęliśmy decyzję o likwidacji 
pasieki – informuje Zdzisław Czer-
wiński, Powiatowy Lekarz Wetery-
narii z Nowogardu.  

W praktyce oznacza to, że pszczo-
ły zostaną uśpione, a ule spalo-
ne. Zrobi to wykwalifikowana fir-
ma. Wcześniej jednak trzeba oszaco-
wać, jakie starty z tytuły wystąpienia 
choroby poniósł właściciel pasieki. 
To zadanie dla rzeczoznawców, któ-
rych powołuje na wniosek Powiato-

wego Lekarza Weterynarii burmistrz 
czy wójt gminy, na której znajduje 
się zarażona pasieka. Z. Czerwiński 
przyznaje, że jest gotowy do likwida-
cji chorej pasieki, ale nie może tego 
zrobić, bo burmistrz już od ponad 
dwóch tygodni zwleka z wydaniem 
decyzji o powołaniu rzeczoznawców. 

- Wszystko jest logistycznie zapla-
nowane. W gotowości czeka też spe-
cjalna firma, która zajmie się likwi-
dacją pasieki. Niestety od trzech ty-
godni czekam, aby w odpowiedzi na 

mój wniosek złożony 4 październi-
ka, burmistrz wydał decyzję o powo-
łaniu rzeczoznawców, jakich wska-
załem. Żadnego skutku nie dają też 
moje ponaglenia i telefony do ratu-
sza. W przypadku chorób zakaź-
nych taka opieszałość jest zatrwa-
żająca. Powoduje bowiem, że za-
grożone mogą być inne pasieki. Całe 
szczęście, że pogoda nie zachęca te-
raz pszczół do latania, i prawdopo-
dobieństwo przeniesienia wirusa na 
inne pasieki jest małe. Niemniej ry-
zyko to potencjalnie cały czas wystę-
puje - ostrzega Z. Czerwiński. 

Sprawa jest więc bardzo poważ-
na. Dlatego też Powiatowy Le-
karz Weterynarii zapowiada, że w 
przypadku dalszej zwłoki Burmi-
strza Nowogardu w kwestii wyda-
nia decyzji o powołaniu rzeczo-
znawców, będzie zmuszony inter-
weniować u Wojewody Zachod-
niopomorskiego. Pozostaje tylko 
wierzyć, że do tego jednak nie bę-
dzie musiało dojść. Burmistrz po-
zwoli służbom weterynaryjnym 
spokojnie działać i groźne ogni-
sko chorobowe zostanie zniszczo-
ne, zanim wirus zaatakuje kolejne 
pszczele rodziny. 

Marcin Simiński 

Zdzisław Czerwiński, Powiatowy Le-
karz Weterynarii

Nagrody publiczne i nagrody „prywatne”
W dniu 19 października 2016 r., w murach Starostwa uroczyście obchodzony był Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. 
Gospodarzami spotkania byli Starosta Tomasz Kulinicz i Wicestarosta Tomasz Stanisławski. W trakcie spotkania 5-cioro 
nowogardzkich nauczycieli uhonorowano nagrodą starosty.

Nagrody starosty
Na spotkanie przybył także Prze-

wodniczący Rady Powiatu w Go-
leniowie pan Kazimierz Ziemba, 
Radni Rady Powiatu oraz przedsta-
wiciele związków zawodowych.

Nagrodą Starosty za szczególne 
osiągnięcia uhonorowani zostali: 

1.Katarzyna Lembas– Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Nowogardzie 

2.Renata Dobrowolska– Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Nowogardzie 

3.Dorota Borzeszkowska-Bu-
riak– Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Nowogardzie

4.Łukasz Podemski– Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Nowogardzie 

5.Beata Woźnica-Stanisławek– 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie 

Podczas uroczystości nauczy-
ciele, którzy otrzymali akt nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego.
Uroczystość uświetnił występ 

uczniów Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Goleniowie, uczennicy Ze-
społu Szkół nr 1 w Goleniowie oraz 
nauczyciela Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Goleniowie. Dekoracje 
przygotowały Panie z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Goleniowie, a po-
częstunek uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie. Uro-
czystość prowadziła Pani Joanna 
Stanuch-Piotrowicz.

Nagrody burmistrza
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej tradycyjnie nagrody nauczycie-
lom przyznał także burmistrz No-
wogardu. To właśnie burmistrz No-
wogardu był gospodarzem spotka-
nia gminnego. Tradycyjnie także 
ten gospodarz nie tylko nie zapro-
sił jedynej miejscowej prasy, czy-
li DN, ale nawet nie przekazał li-
sty nagrodzonych. Jest to zgodne z 
nowogardzką „filozofią” sprawowa-

nia władzy publicznej - urząd i pu-
bliczne pieniądze to prywatna spra-
wa burmistrza. Dlaczego? Ano, dla-
tego.      Przepraszamy więc nagro-
dzonych nauczycieli, że nie poda-
jemy ich nazwisk. Lista, co prawda 
jest już publicznie znana, ale uwła-
czałoby to godności nagrodzonych 
gdybyśmy publikowali ją pokątnie.

Warto jednak zauważyć, że na 
23 nagrodzonych przez burmistrza 
Nowogardu nauczycieli 15-stu to 
dyrektorzy placówek, a 8-miu to po 
prostu nauczyciele. W sąsiednim 
Stargardzie z tej samej okazji Pre-

zydent nagrodził także pedagogów 
- wśród 24 nagrodzonych ogółem 
tylko 5-ciu, to dyrektorzy placó-
wek, a 19-stu to po prostu nauczy-
ciele. Zaraz widać, kto tu kocha i 
ceni władzę! Informacje ze Stargar-
du posiadamy z pierwszej ręki, po-
nieważ Dziennik Stargardzki wyda-
wany również przez nowogardzkie 
wydawnictwo Dom Judy (czyli to, 
które jest też wydawcą DN i 5-ciu 
innych tytułów) tradycyjnie otrzy-
muje bezzwłocznie z gminy wszyst-
kie ważne dla obywateli informacje.

Red.

Nagrodzeni nowogardzcy nauczyciele i władze powiatu
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Nasz felieton
Przejęli kontrolę 
nad umysłami...

Prawda o stopniu manipulacji, ja-
kiemu poddawany jest polski Czy-
telnik prasy, dopiero w ostatnim 
czasie dociera w pełni do świado-
mości opinii publicznej. Ujawniane 
dane o skali przejęcia przez zagra-
niczny, głównie niemiecki kapitał 
polskiego rynku medialnego są szo-
kujące.  Oto fragmenty kolejnego 
już raportu w tej sprawie opubliko-
wanego na portalu Niewygodne.pl:  

„Z danych publikowanych przez 
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy 
wynika, że  trzema największymi 
wydawcami prasy w Polsce są nale-
żące do Niemców wydawnictwa: 
Bauer, Ringier Axel Springer Polska 
oraz Polska Press Grupa.(ta ostatnia 
wydaje m.in. Głos Szczeciński).  Na 
czwartym miejscu uplasowała 
się  Agora  (wydawca Gazety Wy-
borczej). Wspomniane wydawnic-
twa mają pozycję dominującą na 
polskim rynku prasy. Z ich inicja-
tywy ukazuje się  3/4 wszystkich 
drukowanych w naszym kraju eg-
zemplarzy gazet i magazynów. 
Wydawnictwo  Bauer, kontrolowane 
przez niemiecką grupę Bauer Media 
Group (głównie prasa kolorowa, 
poradniki, prasa dla kobiet), sprze-
dało w 2015 roku  239, 8 mln eg-
zemplarzy  wydrukowanych przez 
siebie gazet. Wydawnictwo  Ringier 
Axel Springer Polska  (m.in. Fakt, 
Newsweek), należące do niemiecko-
-szwajcarskiego koncernu medial-
nego Ringier Axel Springer Media 
AG, sprzedało w ubiegłym 
roku  116,3 mln egzemplarzy wy-
drukowanych przez siebie gazet. 
Zamykające pudło wydawnictwo 
Polska Press Grupa  (wchodzi w 
skład niemieckiego koncernu Ver-
lagsgruppe Passau) sprzedało w 
ubiegłym roku 93,6 mln egzempla-
rzy wydrukowanych przez siebie ga-
zet. Na czwartym miejscu zestawie-
nia uplasowała się Agora (wydawca 
Gazety Wyborczej). W ubiegłym 
roku udało się jej sprzedać  52,2 
mln  wydrukowanych przez siebie 
gazet.  

Totalnie odmienna sytuacja jak 
w Polsce panuje we  Francji i 
Niemczech. Kiedy w 2005 roku za-
graniczny kapitał przejmował 
dziennik  «Berliner Zeitung», w 
Niemczech wybuchła histeria. 
Protestowali dosłownie wszyscy - 
dziennikarze, politycy, elity inte-
lektualne, ludzie kultury i sztu-
ki.  Wszyscy twierdzili, że nie jest 
dopuszczalne, aby ktoś zza granicy 
wpływał na poglądy niemieckiej 
opinii publicznej. Zagraniczny in-
westor w końcu odpuścił i od-
sprzedał swoje udziały spółce z 
Kolonii. Jak opowiada jedyny pol-
ski wydawca w Niemczech, które-

mu udaje się tam funkcjonować i 
to tylko z gazetą o tematyce spor-
towej, (dlatego, że kupują ją licz-
nie pracujący w Niemczech Pola-
cy) przez 10 lat wydawania gaze-
ta ta nie pozyskała ani jednej re-
klamy! Żadna firma ani 
instytucja, a nawet ewentualny 
prywatny zleceniodawca nie zde-
cydowali się narazić korporacji 
niemieckich wydawców.  We Fran-
cji z kolei istnieją ustawowe ogra-
niczenia  w zakresie możliwości 
kontrolowania mediów przez ka-
pitał zagraniczny. W ich efekcie 
przedsiębiorstwa prasowe wydają-
ce ogólnokrajowe dzienniki w 
praktyce muszą być kontrolowane 
przez rodzimy kapitał.  Obecność 
kapitału zagranicznego ograniczo-
no w tym przypadku do zaled-
wie 20 proc. udziałów.  Gdy zagra-
niczne wydawnictwa próbowały 
wejść na rynek pism opinii we 
Francji dość szybko zrozumiały, że 
nie mają tam czego szukać. Tak 
samo było w przypadku Niemiec. 
Próba przejęcia «Berliner Ze-
itung» przez zagraniczny kapitał 
skończyła się totalną klapą. Na Za-
chodzie dobrze bowiem rozumie-
ją, że media to zbyt ważny obszar, 
zbyt silnie oddziałujący na poglą-
dy i decyzje obywateli, aby wpływ 
na niego oddawać innym (ob-
cym). W Polsce świadomość ta 
pojawiła się dopiero wówczas, gdy 
rynek mediów został w większości 
przejęty przez zagraniczny kapi-
tał…”

 Tyle raport. Zatrważająca jest w 
tej sytuacji nie tylko bezczynność 
polskich władz. Niestety również 
polski Czytelnik specjalnie się tym 
nie przejmuje, że jest przedmiotem 
stałej i tak totalnej manipulacji.  
Manipulacja ta prowadzona jest za-
równo przez zagranicznych wydaw-
ców, jak i także przez   wydawców 
związanych z władzą bądź będą-
cych bezpośrednio organami wła-
dzy (np. mocno rozpowszechnione 
bezpłatne gazetki różnych burmi-
strzów czy prezydentów wydawane 
z budżetowych pieniędzy). Udział 
władzy w tej manipulacji nie dziwi, 
tej nie zależy bowiem na myślącym 
społeczeństwie (takim społeczeń-
stwem nie da się dowolnie kierować 
i wciskać mu propagandy). W tej 
sytuacji nie dziwi też, że władza 
hojnie wspiera media należące do 
obcego kapitału typu Głos Szcze-
ciński, ponieważ tam krytyki swojej 
nie uwidzi – Niemcy, dobrze płacą-
cej władzy się nie narażą, o swój in-
teres to oni dbać umieją, a wydawa-
ne w Polsce gazety to- jak wynika z 
raportu - w ¾ ich interes. 

Marek Słomski

Uwaga na spłoszoną zwierzyną!

Będą liczyć dziki w lesie 
W najbliższy weekend odbędzie się inwentaryzacja dzików żyjących w naszych lasach. Nad-
leśnictwo Nowogard ostrzega kierowców przed spłoszoną zwierzyną leśną, która w trakcie 
akcji może wybiegać na drogi.

Decyzja o liczeniu tych zwierząt 
została podjęta w związku z wy-
stępowaniem w Polsce Afrykań-
skiego Pomoru Świń (ASF). Od 
2014 roku w naszym kraju odno-
towano już kilkadziesiąt ognisk tej 
choroby. Głównie miało to miej-
sce na terenach wschodnich wo-
jewództw Polski. Niestety istnie-
je ryzyko, że choroba dotrze rów-
nież do pozostałych rejonów kra-
ju, a winne temu mogą niestety 
być właśnie dziki. 

-Dziki są zwierzętami wszyst-
kożernymi. Nie jest tajemnicą, że 
zjadają również padlinę, która jest 
niestety również porzucana w la-
sach. Zwierzęta te są więc nara-
żone na zjedzenie mięsa zarażo-
nego ASF i przeniesienie choroby 
na inne osobniki – mówi Tadeusz 
Piotrowski, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Nowogard. 

Dlatego Minister Środowiska 
zarządził ogólnokrajową inwen-
taryzację tych zwierząt, której ce-
lem jest oszacowanie ich liczeb-
ności na terenach wszystkich ob-
wodów łowieckich. W oparciu 
o powyższe, Dyrektor General-
ny Lasów Państwowych zobowią-
zał szefów regionalnych dyrek-
cji lasów do realizacji tego przed-
sięwzięcia we wszystkich nadle-
śnictwach. Nadleśnictwa z tere-
nu RDLP w Szczecinie, w porozu-
mieniu z Polskim Związkiem Ło-
wieckim i z udziałem wszystkich 
zainteresowanych instytucji, orga-
nizacji i różnych środowisk zawo-
dowych (Izby Rolnicze, Ochotni-
cze Straże Pożarne, lekarze wete-
rynarii), przeprowadzą taką akcję 
już w najbliższy weekend, dokład-
nie w dniach 22-23 października 
br. (sobota, niedziela). 

- Celem inwentaryzacji jest, aby 

w pierwszym etapie policzyć dzi-
ki, a następnie doprowadzić do 
rozrzedzenia populacji, tak, by 
ilość dzików docelowo wynosiła 
pół sztuki na 100 ha. Dzisiaj moż-
na przyjąć, że te cyfry są 3-4 razy 
większe - mówi T. Piotrowski. 

W naszym przypadku w inwen-
taryzacji weźmie udział około 200 
osób, podzielonych na cztery ok. 
50 osobowe grupy. Będą one prze-
ganiać zwierzynę otaczając daną 
powierzchnię lasu pierścieniem. 
Inwentaryzacji będzie podlegało 
10% powierzchni leśnej. W przy-
padku naszego Nadleśnictwa daje 
to ok. 2 tys. ha. 

Nadleśnictwo Nowogard ape-
luje do wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, którzy będą w 
tych dniach podróżować po dro-
gach, nie tylko w naszej gminie, o 
zachowanie szczególnej ostrożno-
ści.  W czasie inwentaryzacji zwie-
rzyna łowna może, także w ciągu 
dnia, nagle wbiec na drogę, sta-
nowiąc bardzo duże zagrożenie 
dla podróżujących samochodami. 
- Dotyczy to nie tylko naszego ob-

szaru, ale całego regionu, jak rów-
nież województwa Lubuskiego i 
części Wielkopolski, gdzie również 
w najbliższy weekend odbywać się 
będzie liczenie dzików - dodaje T. 
Piotrowski. 

Szacuje się, że lasach na tere-
nie Nadleśnictwa Nowogard żyje 
obecnie od 700 do 1000 sztuk dzi-
ków. Mowa tu o stadzie „podsta-
wowym”, czyli ilości zwierząt, jaka 
jest między odstrzałami. 

Warto dodać, że w związku ze 
zwiększonym zagrożeniem roz-
przestrzenienia się wirusa ASF, 
stosowne kroki podjęła także Pań-
stwowa Inspekcja Weterynaryj-
na (PIW). Jednostki powiatowe 
PIW oprócz prowadzenia stałego 
monitoringu w kierunku wykry-
wania ASF, pobierają także prób-
ki od wszystkich dzików, które zo-
stały potrącone przez samochody. 
Pod nadzorem PIW zwłoki zwie-
rząt po pobraniu próbek do badań 
są utylizowane przez specjalnie 
wyznaczane do tego celu pomioty. 

Marcin Simiński 

Nadleśniczy Tadeusz Piotrowski

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję Szanownych Państwa, że w 

dniu 12 maja br. została opublikowana ustawa z dnia 
18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.652).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy osoby, które ukoń-
czyły 75 lat nabędą, z dniem wejścia w życie ustawy, 
prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne określone w wykazie leków refun-
dowanych, ogłaszanym przez ministra właściwego ds. 
zdrowia. Prawo to będzie realizowane na podstawie 
recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdro-
wotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywa-
nia zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i 
wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstęp-
nych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Według art. 5 ww. ustawy wykaz, o którym wyżej 
mowa, powinien zostać opublikowany do dnia 1 wrze-
śnia br.

W mojej ocenie, zapewnienie osobom, które ukoń-
czyły 75. rok życia, bezpłatnego dostępu do lekarstw 
będzie istotnym uzupełnieniem dotychczas posia-
danego przez kombatantów uprawnienia do leczenia 
poza kolejnością oraz może wpłynąć na poprawę jako-
ści ich życia, poprzez zmniejszenie wydatków na nie-
zbędne leki, środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z prośbą 
do Szanownych Państwa o przekazanie powyższych 
informacji członkom kierowanych przez Państwa or-
ganizacji kombatanckich.

Z wyrazami szacunku
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk
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Czy będzie taniej  
za śmieci?
Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwa-
ły obywatelskiej zakładający obniżkę cen za odbiór śmieci.

Podpisy zbierane były m.in. w 
niedzielę, 16 października, w oko-
licach Placu Wolności oraz w po-
bliżu nowogardzkich Kościołów. 
Projekt obniżenia cen za odbiór 
śmieci spotkał się z pozytywnym 
odzewem miejscowej społeczno-
ści. Inicjatorom uchwały obywa-
telskiej udało się zebrać ponad 
500 podpisów. W Urzędzie Miej-
skim projekt złożyli Renata Brey-
er oraz radny Marcin Nieradka. 

Projekt uchwały zakłada ob-

niżenie cen za odbiór śmieci o 
10 proc. O jego wejściu w życie 
na sesji Rady Miasta zadecydują 
Radni oraz Burmistrz Nowogar-
du. Obecnie mieszkańcy Nowo-
gardu za odbiór śmieci płacą jed-
ną z najwyższych stawek w woje-
wództwie.   

Nowogardzkie PiS dziękuje 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
podpisali się pod projektem oraz 
działaczom zbierającym podpisy. 

Informacja własna    

Radni na fermie...
W miniony wtorek, 18 października, grupa radnych złożyła wizytę w należącej do Zbignie-
wa Piątaka fermie norek w Maszkowie, a także w firmach kooperujących z zakładem, które 
są zlokalizowane w gminie Goleniów.

Wyjazd odbył się na zaprosze-
nie właściciela fermy w Maszko-
wie Zbigniewa Piątaka. Sam biz-
nesmen także uczestniczył w „wy-
cieczce”.

Wyjazd odbył się w związku z 
planowaną, przez należącego do 
Z. Piątaka Gospodarstwo Rolne 
Visonex, budową kolejnego za-
kładu futrzarskiego, tym razem w 
okolicach Wierzbięcina. Hodow-
ca podkreślał, że zapraszając rad-
nych, aby osobiście zapoznali się 
z miejscami hodowli i przerobu, 
chce również obalić nieprawdzi-
we, jego zdaniem, opinie na te-
mat całej branży. 

- Pragnę, abyście państwo osobi-
ście przekonali się o tym, jak dzia-
ła nasza branża i skonfrontowa-
li to z często nieprawdziwymi opi-
niami, jakie na temat hodowli no-
rek są powielane – powiedział do 
radnych Zbigniew Piątak. 

Pięcioosobowa grupa nowo-
gardzkich rajców, poza fermą 
norek w Maszkowie, odwiedzi-
ła też kilka firm kooperujących 
z zakładem hodowlanym, dzia-
łających na terenie gminy Gole-
niów. Pierwszym punktem po-
dróży była wizyta w firmie Fu-
trex położonej w Żdżarach, zaj-

mującej się produkcją karmy dla 
norek. Stamtąd „wycieczka” uda-
ła się na teren Parku Przemysło-
wego w Łozienicy, by zwiedzić 
kolejne trzy zakłady obsługujące 
hodowców norek tj. HG Poland, 
produkującej wyposażenie i nie-
zbędne maszyny dla ferm, NOR-
POL– spółce zajmującej się skó-
rowaniem zwierząt i przygotowa-
niem skór do sprzedaży i NAFA 

POLSKA, czyli firmy, z której wy-
prawione już skóry trafiają na au-
kcje, a stamtąd do odbiorców na 
całym świecie. 

Zaproszenia od Z. Piątaka 
otrzymali wszyscy radni, ale w 
wyjeździe wzięło udział pięciu z 
nich tj. Jowita Pawlak, Bogusław 
Dziura, Stanisław Saniuk, Bogu-
mił Gała i Rafał Paśko. 

MS

Wizyta na fermie norek w Maszkowie, pierwszy z lewej Z. Piątak - właściciel zakładu

Będzie siało z wysokości 60 metrów nad ulicą Nadtorową 

Kolejny maszt - kolejny nadajnik 
szkodliwego promieniowania
Na ulicy Nadtorowej montowany jest 60-metrowy maszt, na którym zainstalowane będą na-
dajniki sieci komórkowej.  To już ósmy punkt na terenie naszego miasta z nadajnikami emi-
tującymi szkodliwe promieniowanie. 

Na początku lipca w życie we-
szła Dyrektywa Unii Europejskiej, 
dotycząca ochrony pracowników 
przed polami elektromagnetycz-
nymi. To wreszcie pierwszy, tak 
znaczny legislacyjny efekt wielo-
letnich starań naukowców od daw-
na alarmujących: wyniki badań 
nie pozostawiają wątpliwości - pole 
elektromagnetyczne jest szkodliwe 
dla zdrowia, a intensywność emi-
sji promieniowania stale wrasta do 
poziomów stanowiących ogrom-
ne zagrożenie dla całej populacji 
- tak pisaliśmy w lipcu tego roku, 
publikując jednocześnie rozmowę 
z prof. Magdą Havas z Trent In-
iversity Kanada od wielu lat zaj-
mującą się badaniem i dokumen-
towaniem wpływu rozprzestrze-
niania się sztucznych źródeł emi-
sji fal elekromagnetycznych na 
zdrowie ludzi pozostających trwa-
le czy długotrwale w zasięgu ich 
oddziaływania... Wokół nas po-

wstało, - mówiła profesor - szcze-
gólnie po wejściu na rynek telefonii 
komórkowej, mnóstwo nadajników 
sztucznie wytworzonych fal elek-
tromagnetycznych, czyli rzeczy no-
wych dla układów fizjologicznych i 
systemu odpornościowego - gene-
tycznie to jest szok… Nie przejmu-
jemy się jednak nadajnikami ra-
diowymi, przejmujemy się nadaj-
nikami sieci komórkowych, które 
pojawiają się dosłownie wszędzie, 
przejmujemy się nadajnikami sie-
ci WIFI, które otaczają nas z ze-
wsząd.

Profesor M. Havas i badacze 
wielu krajów przejmują się, przej-
muje się też UE wydając przyto-
czoną na wstępie dyrektywę, nie-
stety nie przejmuje się nikt u nas, 
dlatego punkty i maszty z nowy-
mi nadajnikami pojawiają się w 
Polsce jak grzyby po deszczu. W 
Nowogardzie firma z Gdańska 
stawia tego dnia kolejny w na-

szym mieście maszt. Będzie to 
już 8-my na terenie Nowogar-
du punkt, na którym umieszczo-
ne zostaną nadajniki telefonii ko-
mórkowej. - Mamy mnóstwo ro-
boty- mówi DN pracownik firmy 
instalującej maszt - stawiamy 
konstrukcje non-stop, w zasadzie, 
co tydzień montujemy maszt w ko-
lejnym miejscu. Po firmie składa-
jącej maszt na budowie pojawią 
się instalatorzy nadajników i an-
ten telefonii komórkowej. Nowy 
maszt w Nowogardzie jest wyso-
ki, liczy około 60-metrów i insta-
lowany jest na terenie byłego pla-
cu węglowego przy ulicy Nadto-
rowej wewnątrz „podkowy”, wo-
kół której znajduje się kilka lokal-
nych firm m.in. warsztat samo-
chodowy Brzost, hurtownia środ-
ków ochrony roślin czy firma El-
gaz.  Teren należy do przedsię-
biorcy zajmującego się handlem 
opału. W przypadku tej inwesty-

cji warunki lokalizacji w formie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego wyda-
je gmina, natomiast pozwolenie 
na budowę – powiat. Oczywiście 
inwestor dopełnił wszelkich for-
malności i budowa jest lega artis. 
Nie zmienia to jednak okoliczno-
ści i zagrożeń o których mówiła 
prof. Havas: - Im więcej jest anten 
nadawczych, tym bardziej jeste-
śmy narażeni na promieniowanie. 
Problem wież z antenami nadaw-
czymi polega na tym, że zlokalizo-
wane są one zbyt blisko ludzi, któ-
rzy wokół nich mieszkają. Ludzie 
ci zapadają na choroby, w tym tak-
że raki, mają wiele symptomów: 
chroniczne zmęczenie, problemy 
ze spaniem, bóle głowy. Wiele tych 
symptomów określamy mianem 
elektro-wrażliwości. To jest jed-
na z przyczyn wcześniejszego sta-
rzenia się, komórki stają się znacz-

nie starsze aniżeli wynikałoby to z 
chronologii, towarzyszą temu takie 
objawy jak: ustawiczne bóle kręgo-
słupa, bóle głowy wcześniej niewy-
stępujące. Bywa, że ludzie traktu-
ją te objawy, jako objawy natural-
nego starzenia się, ale zbadaliśmy, 
że gdy znajdą się w czystym środo-
wisku objawy te ustępują po pew-
nym czasie.

Tyle profesor. Przypomnijmy, 
że w Nowogardzie według na-
szych zestawień, prowadzonych 
w DN systematycznie od czterech 
lat, średnia wieku kobiet jest o 5 
lat niższa aniżeli krajowa, a męż-
czyzn aż o 7 lat! Oczywiście, jak to 
w naszej gminie normą jest, nikt 
nigdy z władz się tymi katastrofal-
nymi danymi nigdy nie zajął. Jak 
również wiadomo za takie tematy 
odpowiadają, bowiem u nas „kra-
snoludki”, albo jakieś ufoludki. 

sm
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Stanisław Leśniczek: lat 66, zmarł 19.10.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 22.10.2016r, o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

WOŁYŃ
21.10.2016, godz. 19.00
22.10.2016, godz. 19.00
23.10.2016, godz. 19.00
wojenny, dramat, historyczny
Polska / 2016 / 150 min.
od lat: 15
Wołyń to epicki dramat historycz-

ny, który rozgrywa się w małej wio-
sce, zamieszkałej przez Ukraińców, Po-
laków i Żydów. Akcja filmu obejmuje 
okres 6 lat, od wiosny 1939 do lata 1945 
roku. Oczami Zosi Głowackiej (Micha-
lina Łabacz), obserwujemy toczące się 
wypadki zapoczątkowane wybuchem 
II Wojny Światowej. Gdy ją poznaje-
my, Zosia jest zakochana w ukraińskim 

chłopcu z tej samej wsi. Dowiaduje się 
jednak, że ojciec postanowił wydać ją 
za najbogatszego gospodarza we wsi, 
Polaka Macieja Skibę (Arkadiusz Jaku-
bik), znacznie starszego od niej wdow-
ca z dwójką dzieci. Dotychczasowe ży-
cie wioski odmienia najpierw okupa-
cja sowiecka, a niemal dwa lata póź-
niej niemiecki atak na ZSRR. Przez na-
stępny rok trwają polowania i brutalne 
mordy na Żydach, a ukraińskie aspira-
cje do stworzenia niepodległego pań-
stwa, choć nie zyskały poparcia Niem-
ców, wciąż rosną. Rośnie też napięcie 
pomiędzy polskimi i ukraińskimi sąsia-
dami. Dochodzi do zatargów, zaczynają 
znikać ludzie...

SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW DOMOWYCH

21.10.2016, godz. 15.00, 17.00
22.10.2016, godz. 15.00, 17.00
23.10.2016, godz. 15.00, 17.00
animowany, familijny
USA / 2016 / 91 min.
Od lat: B\O
POLSKI DUBBING
Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia 

swoje ukochane zwierzaki w domu, one 
zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim, 

cóż, jest w błędzie. Zwierzaki prowa-
dzą swoje własne, osobne życie, pełne 
przygód, intryg i zabawy. A ich główne 
zmartwienie polega na tym, aby ludzie 
nie dowiedzieli się o ich sekretnych po-
czynaniach. Kiedy tylko zamykamy za 
sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą. 
Odpowiedzialny za „Sekretne życie 
zwierzaków domowych” reżyserski su-
perduet Renaud-Cheney jest twórcą 
wielkich przebojów filmowych – „Jak 
ukraść księżyc” i „Minionki rozrabiają”.

Ceny biletów: normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł: •   legitymacja szkolna, studencka
rodzinny - 12 zł:  - 2 dorosłych + 1 dziecko; - 1 dorosły + 2 dzieci; 2 dorosłych + 2 dzieci; 
zbiorowy - 11 zł:   grupa zorganizowana pow. 15 osób
zakup biletów - przynajmniej 1 doba przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZEŁ" NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych mogą ulec  zmianie. źródło: NDK

 Kino na weekend

Jezus powiedział do niektórych, 
co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło do świąty-
ni, żeby się modlić, jeden faryzeusz 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i 
tak w duszy się modlił: Boże, dzię-
kuję Ci, że nie jestem jak inni lu-
dzie, zdziercy, oszuści, cudzołożni-
cy, albo jak i ten celnik. Zachowu-
ję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam. Natomiast celnik stał z dale-
ka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mó-
wił: Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika. Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się uniża, będzie wywyższony. 
(Łk 18,9-14)

Patrząc na początek dzisiejsze-
go fragmentu Ewangelii możemy 
bardzo szybko stracić czujność 
uważając, że to Słowo mnie nie 
dotyczy. To Słowo nie jest skiero-
wane do mnie. Jezus przecież po-
wiedział do niektórych, do tych, 
którzy ufali sobie, którzy byli za-
dufani. My bardzo szybko potra-
fimy się usprawiedliwić i o tym 
właśnie mówi nam Jezus w przy-

powieści. Pokazuje nam dwie oso-
by, które się modlą. Gdybyśmy 
znaleźli się w tej świątyni, do któ-
rej oni przyszli, gdybyśmy ich ob-
serwowali to może nawet wie-
lu z nas powiedziałoby, że fary-
zeusz modli się ładniej. Może le-
piej klęknął, ma dokładniej złożo-
ne ręce, a jego twarz jest tak moc-
no skupiona. A celnik? Jakiś taki 
mizerny. Jezus jednak pozwa-
la nam wejść w głąb ich serc. Po-
zwala nam zobaczyć, co dzieje się 
w nich, o czym mówią na modli-
twie Bogu. Wejdźmy najpierw do 
serca faryzeusza. Co on takiego 
robi? Na początku dziękuje Bogu. 
Od razu można powiedzieć ideal-
na modlitwa! Najważniejsze jest 
przecież dziękczynienie Stwórcy, 
ale za co dziękuje? Ten Żyd po-
równuje się z innymi. Porównuje 
się z tymi, w których świetle wy-
chodzi o wiele lepiej. Czy jestem 
lepszy czy gorszy? To nie tylko 
problem faryzeusza. To problem 
każdego z nas. Porównywanie 
się z innymi. Tylko, czemu czę-
ściej porównujemy się ze słabszy-
mi, po ludzku patrząc z gorszymi? 
Aby poprawić swoje samopoczu-
cie. Chodzę w niedziele na Eucha-
rystię, a przecież ilu znam, co nie 
przychodzą. Spowiadam się co ja-
kiś czas, a ilu nawet raz w roku nie 
przyjdzie. Modlę się rano, a prze-
cież ilu tego nie robi. Takie po-
równywanie odbiera nam radość 
wiary. Można stracić tę radość 
patrząc na wiarę, jako współza-
wodnictwo. Kto więcej różańców 
odmówi. Ona klęczy na adora-
cji godzinę, to ja godzinę piętna-
ście. Czy w tym wszystkim obec-
ny jest Bóg? Bóg nas z nikim nie 

porównuje. On patrzy konkret-
nie na każdego z nas. Patrzy kon-
kretnie na Ciebie, bo jesteś kimś 
cennym w Jego oczach, jesteś Jego 
dzieckiem. Ta przypowieść nie 
tylko porusza kwestię pychy i po-
kory, ale mówi o modlitwie, czyli 
o tym, co robimy z tym, co w nas 
słabego i chorego. Faryzeusz kom-
pletnie nie potrafił się modlić. Nie 
na nic do powiedzenia. Na swojej 
modlitwie, o ile to co zrobił moż-
na modlitwą nazwać, poprawiał 
swoje samopoczucie. Był spełnio-
ny, że wypełnił Prawo: 2 razy po-
ścił w tygodniu, dał dziesięcinę. 
Nie miał dzięki temu wyrzutów 
sumienia. Faryzeusz uważa, że do 
doskonałości może dojść sam. Bez 
pomocy łaski Bożej. To celnik zo-
stał usprawiedliwiony. Nie fary-
zeusz. Dlaczego? Faryzeusz sam 
się usprawiedliwił. Tak napraw-
dę Bóg nie był mu do niczego po-
trzebny. Natomiast modlitwa cel-
nika jest prawdziwa. Nie jest świę-
ty, ale staje przed Bogiem poka-
zując Mu swoją duchową kondy-
cję, stan swojej duszy. Celnik pro-
si o niezasłużoną łaskę, prosi Boga 
o miłosierdzie. Te dwie postawy 
z dzisiejszej przypowieści Jezu-
sa można odnaleźć w sakramen-
cie pokuty i pojednania. Zdarza-
ją się niestety często faryzeuszo-
we spowiedzi: nikogo nie zabiłem, 
nie ukradłem. Odmawiam róża-
niec, a mam takie tam codzien-
ne grzeszki. Może kogoś obrazi-
łem, może obmówiłem. Może? To, 
po co przychodzisz? Przecież sam 
się usprawiedliwiłeś już? Do cze-
go Ci Bóg? Stawajmy w prawdzie 
przed Bogiem. Pokazujmy Mu 
nasz prawdziwy stan duszy, a wte-
dy Jego łaska obficiej będzie mo-
gła w nas działać. Na modlitwie 
rozważaj miłość Boga w stosun-
ku do Ciebie. Nie patrz na innych. 
Patrz w kierunku Boga. 

Ks. Krystian Dylewski 

Komisariat Policji w Nowogardzie zaprasza!!!
wszystkich chętnych seniorów do udziału w prelekcji z cy-

klu „Bezpieczny – Świadomy Senior”, która odbędzie się dn. 
27.10.2016 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogar-
dzie, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Golenio-
wie podjęta zostanie problematyka przepisów dotyczących ro-
werzystów.  

Serdecznie zapraszamy 

„Caritas” informuje
Zespół „Caritas” przy parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie informuje, że we wto-
rek, 25 października, od godz. 
13:30 będzie wydawana żywność 
z programu pomocowego UE. 
Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców wsi leżących w granicach pa-
rafii w: Wierzbięcinie, Długołęce, 
Maszkowie oraz św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. Jed-
nocześnie informujemy, że dary 
będą wydawane w Domu Para-
fialnym przy ul. Kościelnej 2, a 

nie jak dotychczas w magazynie 
„Caritas” przy ul. 700-lecia (w po-
dwórku ZBK), które uległo zala-
niu w czasie prowadzonego ostat-
nio remontu. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie
z a p r a s z a 

28 października 2016 r. godz. 17.00
na otwarcie wystawy 

Kazimiery Linkiewicz
„Twórczość w oczach Kazimiery Linkiewicz”
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Poruszająca uroczystość przyjęcia relikwii 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Był człowiekiem dla innych
W minioną środę, 19 października, w rocznicę porwania przez SB w 1983 roku księdza Je-
rzego Popiełuszki, odbyło się w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP uroczyste wprowadze-
nie i przyjęcie relikwii błogosławionego Kapłana. Koncelebrze przewodniczył metropolita 
szczecińsko-kamieński ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, a słowo wygłosił współtowarzysz z 
wojska księdza Jerzego, ks. prałat Marian Jan Wittlieb. 

Zło dobrem zwyciężaj – to naj-
słynniejsze z ewangelicznych 
przesłań powtarzanych jeszcze za 
życia przez błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszkę.  Co sło-
wa te oznaczają w praktyce? O 
tym ksiądz Jerzy mówił tak:

„Mamy wypowiadać prawdę, 
gdy inni milczą. Wyrażać miłość 
i szacunek, gdy inni sieją niena-
wiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. 
Modlić się, gdy inni przeklina-
ją. Pomóc, gdy inni nie chcą tego 

czynić. Przebaczyć, gdy inni nie 
potrafią. Cieszyć się życiem, gdy 
inni je lekceważą.” 

Środowa uroczystość w Koście-
le pw. WNMP była skoncentrowa-
na wokół tego, co mówił i kim był 
dla Polaków i kościoła polskiego 
błogosławiony dzisiaj ksiądz Je-
rzy.  Przejmujące świadectwo dał 
szczególnie ksiądz Prałat Jan Ma-
ria Wittlieb, proboszcz parafii św. 
Piotra Apostoła w Międzyzdro-
jach, towarzyszący niegdyś bło-
gosławionemu Kapłanowi (razem 
odbywali służbę wojskową w spe-
cjalnej jednostce dla kleryków w 
Bartoszycach). – Gdybym umiał 

malować to portret księdza Jerze-
go Popiełuszki podpisałbym bi-
blijnym „Oto Człowiek!” – mówił 
ks. Prałat, wspominając lata zna-
jomości z zamordowanym przez 
komunistów Duchownym. Peł-
ny tekst homilii Księdza Prałata 
obok.

W uroczystej Mszy św. wzię-
ło udział także wielu zaproszo-
nych gości. Wśród nich był rów-
nież przewodniczący regional-
nych struktur „Solidarności” Mie-
czysław Jurek. - To bardzo waż-
ny dzień dla Nowogardu, dlatego, 
że relikwie bł. Jerzego Popiełuszki 
są niezwykle rzadkością. Dotych-

czas uczestniczyłem w trzech ta-
kich uroczystościach, na Żoliborzu 
w Warszawie, w Szczecinie i te-
raz w Nowogardzie. To ważne tak-
że dla wszystkich ludzi „Solidar-
ności”, bo przecież ks. J. Popiełusz-
ko był kapelanem naszej organiza-
cji w latach 80-tych – powiedział 
M. Jurek.  Przybyły też dwa pocz-
ty sztandarowe oba – sztandar 
Solidarności Oświaty w Szczeci-
nie poczet Anna Krzywania, Sła-
womir Marcinkiewicz i Bogdan 
Wawreńczuk oraz sztandar NZS 
ze Szczecina.  Niestety wobec go-
ści zewnętrznych kolejny wstyd - 
zabrakło jakiegokolwiek przed-
stawiciela nowogardzkiej władzy. 
Ale to też jest symboliczne – wła-
dza nigdy nie lubiła ludzi prawdy, 
a takim wyjątkowym człowiekiem 
prawdy był wszak ksiądz Jerzy Po-
piełuszko. Z nowogardzkich rad-
nych obecny był jedynie Piotr 
Słomski, przybyła także Kurator 
Oświaty Magdalena Zarembska 
Kulesza oraz prezes nowogardz-
kiego stowarzyszenia gospodar-
czego Marek Krzywania. 

MS

„OTO  CZŁOWIEK“
19 października 2016r, godz.18:00
Wniesienie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełusz-

ki do świątyni w Nowogardzie.
Gdybym umiał malować, to portret księdza Jerzego Popiełuszki 

podpisałbym biblijnym: „Oto Człowiek!“
Pan Jezus w „Kazaniu na Górze“ (Mt 5, 38 nn): „Ja wam powia-

dam: Nie sprzeciwiajcie się złemu | | Nie stawiajcie oporu złemu“. Taką 
życiową lekcję otrzymałem od warszawskiego alumna Jerzego Popie-
łuszki w pierwszym spotkaniu na pierwszym piętrze koszarowego bu-
dynku „kleryckiej“ Jednostki Wojskowej 4413 w Bartoszycach w listo-
padzie 1966, roku milenijnego.

Z powodów, które tu nie są ważne, zostałem wcielony do Ludowe-
go Wojska Polskiego już po czasie terminowego poboru. Trzy pluto-
ny II kompanii były w tym czasie na zajęciach. Przypisano mnie do II 
plutonu – „Raz na wozie, raz pod wozem“. Taki „model wychowaw-
czy“ obowiązywał we wszystkich strukturach tej jednostki, od luzu 
„na wozie“ – I kompania, przez „plus|minus“ (II kompania) do za-
wsze „pod wozem“. Jerzy należał do plutonu „zawsze pod wozem“. Ka-
pral właśnie tresował Jerzego w układaniu 70-kilogramowego, rozrzu-
conego po izbie słomianego siennika po tzw. „lotniku“. Nie odzywali-
śmy się ani słowem. Wystarczyło patrzeć. Po latach można rozumieć 
„proroctwo“ dowódcy trzeciego plutonu: „Popiełuszko ma brzydkie 
łózko!“. (Dobrze, że na śmierć dano mu chociaż worek...)

Moim zdaniem, Jerzy wraz z innymi żołnierzami - alumnami zo-
stał obdarowany Jezusowym przywilejem: „Jeśli Mnie prześladowali, 
to i was prześladować będą“ (por.1 15,20): Jerzy jednak przywilejem 
miary nadzwyczajnej świętości. On potrafił ściągać na siebie całą nie-
nawiść przeznaczoną dla was wszystkich. Pozostali, w czasie przezna-
czonym na złośliwe szykany, mogli od nich „odpocząć“ i, na przykład, 
spać z otwartymi oczami stojąc na wieczornym apelu (młodych żoł-
nierzy często nazywa się zającami).

Niech będzie usprawiedliwione patriotyzujące na Pomorzu Za-
chodnim porównanie ponad wyznaniami: Szczeciński teolog, pastor 
Dietrich Bonhoeffer w kraju, gdzie Odra płynie, ze swoją odpowiedzią 
na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Wszedł do dorobku Soboru Wa-
tykańskiego II – Jezus jest „Człowiekiem dla drugich“. Został zamor-
dowany przez hitlerowców. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, „człowiek dla 
drugich“ – został zamordowany przez służących komunistom „tam, 
gdzie Wisła płynie“ i wszedł do dorobku niezłomnego w wierze Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. Zaświadczam: „Oto Człowiek“ Błogosła-
wiony! Ksiądz: Jerzy Popiełuszko.

ks. Marian Jan Wittlieb 

Ks. prałat Marian Jan Wittlieb wnosi relikwia bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Kościoła 
pw. WNMP w Nowogardzie

Wierni całują relikwie bł. ks. J. Popiełuszki

Udział w środowej uroczystości wziął Poczet Sztandarowy Solidarności Nauczycieli

Ks. Arcybiskub Andrzej Dzięga dokonuje poświęcenia relikwii bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć szefa zachodniopomorskiej Soli-
darności (trzeci od prawej)-organizacji, której Kapelanem był bł. ks. J. Popiełuszko

Relikwie bł. ks. J. Popiełuszki zostały 
umieszczone w krzyżu, który proboszcz 
znalazł w trakcie sprzątania jednego z 
kościołów należących do parafii.
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NOWOGARD
Plac Wolności 6

(obok C.H. Stokrotka)

WIELKIE
OTWARCIE

PO REMONCIE

27 PAŹDZIERNIKA, GODZ 7:00
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Jan Czesław Kozakowski (cz. II)

Moje Liceum
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardz-
kiego Liceum - rocznik 1966, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikar-
sko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy publi-
kację kolejnego tekstu nadesłanego przez Pana Jana, noszącego tytuł: „Moje Liceum”. Autor 
opisuje swoje osobiste doświadczenia związane z życiem w liceum, przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie to, jak sam potwierdza, jest czło-
wiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzielili-
śmy go na odcinki, które będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Autobus PKS miał przysta-
nek końcowy i początkowy na ul. 
Dworcowej przed Dworcem PKP 
w Nowogardzie. Nie było jeszcze 
dworca PKS, który zbudowano 
później za wieżą ciśnień. Wszy-
scy pasażerowie przewijali się 
przez Dworzec Kolejowy, na któ-
rym kwitło ożywione życie towa-
rzyskie. Otwarta była poczekal-
nia, w której ławki były zawsze 
zajęte. Na ścianie, poza rozkła-
dem jazdy, wisiały dwa duże czar-
nobiałe zdjęcia przedstawiające 
polskie krajobrazy. Jednym z nich 
był, o ile dobrze pamiętam, widok 
Gorców. W drugim pomieszcze-
niu, od ulicy, był bar zawsze pe-
łen klientów. Było tu gwarno, w 
sali unosił się zapach konsumo-
wanych posiłków i dymu papie-
rosowego. Bywalcy twierdzili, że 
atmosfera w bufecie dworcowym 
przypominała klimat panujący w 
słynnej „Mordowni” – baru „Bar-
tosz” usytuowanym przy ul. War-
szawskiej. Niektórzy przychodzi-
li tu z kankami po piwo „z kija”. 
Na dworcu spotykali się ludzie 
dojeżdżający do licznych zakła-
dów pracy, głównie Krochmal-
ni (Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego), POM (Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy), 
Przełom (Spółdzielnia Pracy), 
uczniowie Liceum i szkół zawo-
dowych. Czasami pojawiały się 
Cyganki oferujące usługi wróże-
nia z kart lub ręki.

Słowo „dworzec” dawniej ozna-
czało „dwór, zamek, pałac”, czy-
li jakąś piękną, reprezentacyj-
ną budowlę. Od wielu lat budy-
nek dworca kolejowego w Nowo-
gardzie jest zaniedbany, jest za-
przeczeniem reprezentacyjności; 
mógłby służyć za scenerię filmu 
grozy pt. Straszny Dwór. Jedynym 
jasnym punktem na tej stacji jest 
kasa biletowa z przemiłą panią 
Halinką. Pani Halinka zaczynała 
pracę w PKP jako kasjerka bile-
towa na stacji w Wyszomierzu w 
czasach świetności tej instytucji.

W latach 60. XX wieku przed 
dworcem, obok wieży ciśnień, 
stał kiosk spożywczy pani Rud-
nickiej. Można było w nim kupić 
coś do zjedzenia i do picia. Pamię-
tam oranżadę po zł 1,80 i manda-
rynkę po 2,30. Butelki były oczy-
wiście zamykane na korki porce-
lanowe. Potem ten kiosk przenie-
siono na ówczesną Jedności Na-
rodowej, obok Apteki.

Ze stacji PKP i PKS do Li-

ceum chodziliśmy drogą nad Je-
ziorem Nowogardzkim. W sztor-
mowy dzień, gdy wiał silny wiatr 
od zachodu, powstawały wysokie 
fale i woda wylewała się na chod-
nik i trzeba było iść alejką wzdłuż 
starych murów obronnych. Przed 
zakończeniem przez nas nauki w 
Liceum brzeg jeziora wzmocnio-
no solidnym murkiem. Zimą nie-
którzy ryzykowali przejście na 
skróty – po lodzie.

Po feriach zimowych, któ-
re wówczas trwały do 6 stycznia, 
czyli święta Trzech Króli - od 7 
stycznia 1963 r. zamieszkałem w 
internacie szkolnym dla chłop-
ców (internat żeński był przy 
ul. Kilińskiego). Miałem duże 
szczęście z tym internatem, gdyż 
wkrótce nastąpiła słynna zima 
stulecia. Autobusy PKS-u nie kur-
sowały. Zdarzało się, że również 
pociągi miały trudności z prze-
jazdem. Nasz internat znajdował 
się na końcu ul. Wojska Polskie-
go w kierunku zachodnim przy 
drodze do Strzelewa i dalej do 
Czermnicy, w budynku odległym 
od szkoły o ok. 1,5 km. Za Niem-
ców w tym budynku było sanato-
rium - dzielnica Leśne Zacisze. Po 
wojnie budynek nazywano Har-
cówką. 

20 lutego 1963 idę odwiedzić 
Ojca w szpitalu. Po drodze, w po-
bliskim sklepiku, kupuję kompot 
wiśniowy. W szpitalu mówią mi, 
że Ojciec wypisał się ze szpitala i 
wrócił do domu. Ucieszyłem się 
myśląc, że Ojciec poczuł się lepiej 
i dlatego pojechał do domu. Wie-
czorem grupą wracamy do inter-
natu. Nagle drogę przebiega czar-
ny kot. Ktoś mówi: Ten, kto przej-
dzie ostatni, będzie miał pecha! 
Zaczynamy biec. Ja jestem pierw-
szy.

23.02.1963 (sobota) rano, na 
przerwie między lekcjami, kole-
ga Zdzisław Frąckowiak z Dłu-
gołęki mówi mi, że poprzedniego 
dnia widział moją Mamę wiozącą 
trumnę z Nowogardu. Nie chcia-
łem mu wierzyć. Rozpoczyna się 
lekcja angielskiego prowadzo-
na przez Stanisława Świrskiego, 
gdy do klasy puka moja siostra 
cioteczna Danka Antczak i pro-
si mnie na korytarz. Przyjechała, 
żeby mnie powiadomić o śmier-
ci Ojca. Gdy się pakuję, łzy pada-
ją mi na zeszyt.

Chyba w marcu zachorowałem. 
Do choroby przyczynił się kolega 
z internatu, który oskarżył mnie o 
kradzież scyzoryka. To oskarże-
nie tak mnie wzburzyło, że dosta-
łem gorączki i musiałem położyć 
się do łóżka.  Opiekunem interna-
tu dla chłopców był pan Stanisław 
Steczek, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Gdy leżałem w łóż-
ku, bardzo interesował się moim 
stanem zdrowia. Pan Steczek był 
później przez jakiś czas dyrekto-
rem szkoły w Osinie. Chyba za 
jego rządów szkoła ta zasłynę-
ła świetnymi wynikami sporto-
wymi. Czytałem o tym kiedyś w 
„Kurierze Szczecińskim”. 

Z panem Steczkiem jako na-
uczycielem wychowania fizyczne-
go nie spotykałem się długo. W II 
połowie roku szkolnego 1962/63 
lekarz szkolny Kazimierz Szpyt-
man wysłał mnie do Przychodni 
przy ul. Mariana Buczka w Szcze-
cinie. Badania potwierdziły jego 
podejrzenia – miałem wadę ser-
ca, nabytą prawdopodobnie w 
niemowlęctwie, kiedy to mając 
pół roku zachorowałem na odrę 
i zapalenie płuc i znalazłem się 
w nowogardzkim szpitalu pod 
opieką doktora Mikołaja Mazu-

ryka.  Od czasu orzeczenia szcze-
cińskich lekarzy do końca ogól-
niaka miałem zwolnienie z WF-
u. Nie uchroniło mnie to jednak 
później przed powołaniem do 
wojska. Z panem Steczkiem ze-
tknąłem się dopiero w XI klasie, 
w której uczył chłopców higieny. 
Pamiętam jedną z lekcji, na któ-
rej opowiadał jak można zabez-
pieczyć się przed chorobami we-
nerycznymi. 

Posiłki jadaliśmy w stołów-
ce szkolnej, która znajdowa-
ła się w piwnicy budynku szkol-
nego. Nawet kiedy nie mieszka-
łem w internacie, miałem wyku-
pione drugie śniadanie i obiady. 
Na obiad często bywały schabo-
we z dużymi liśćmi sałaty polany-
mi śmietaną. W kuchni pracowa-
ła mama Mariana Szpilkowskie-
go, późniejszego architekta. Za-
wsze dawała mi dokładkę kieru-
jąc się zapewne moim mizernym 
wyglądem. Na przerwach moż-
na było wyskoczyć do pobliskiej 
piekarni przy Ośrodku Zdrowia 
po drożdżówki. Tuż przy dojściu 
ul. Szkolnej do Wojska Polskiego 
był kiosk Ruchu. Można było tam 
kupić gazety, artykuły kosmetycz-
ne. Raz nabyłem popularną wte-
dy brylantynę i natłuściłem swo-
je włosy. Z czasopism intereso-
wały mnie wtedy: Głos Szcze-
ciński, Życie Literackie, Na Prze-
łaj, Dookoła Świata, Film, Karu-
zela, Szpilki, Rozrywka, Ante-
na. Na końcu ul. Wojska Polskie-
go, przy skrzyżowaniu z ul. War-
szawską, stanął pierwszy w No-
wogardzie sklep samoobsługowy 
– tzw. Sam. Teraz w tym miejscu 
jest zieleń – Wojska Polskiego nie 
dochodzi do Warszawskiej lecz 
do ul. Kościuszki. Ze znanych 
sklepów nowogardzkich był jesz-
cze sklep spożywczy „Po schod-
kach” – naprzeciw księgarni Atlas 
i Dom Towarowy przy ówczesnej 
ul. Jedności Narodowej (obecnie 
3 Maja).

Do internatu wracaliśmy po 
kolacji, którą jadaliśmy w szkol-
nej stołówce. Kiedyś po jednej z 
takich kolacji dostałem wysyp-
ki na rękach aż po łokcie. Praw-
dopodobnie od smalcu ze skwar-
kami, którym był posmarowany 
chleb.  Do kolacji uczyliśmy się w 
klasach, odrabialiśmy lekcje, gra-
liśmy w ping ponga lub cymber-
gaja. Czasami mogliśmy oglądać 

telewizję – w szkole był olbrzy-
mi telewizor. Pamiętam głównie 
Kabaret Starszych Panów. Kiedyś 
mogliśmy obejrzeć film Książę i 
aktoreczka z Laurencem Olivie-
rem i Marilyn Monroe, przedsta-
wienia Teatru Telewizji (niektóre 
na lekcjach języka polskiego).

Po ciężkiej zimie przyszła cie-
pła wiosna. Chodziliśmy na po-
bliski stadion lub ganialiśmy się 
po okolicznym lesie. Dopiero 
później ktoś zauważył ukrytą w 
gęstwinie głęboką, cembrowaną 
studnię. Studnia była prawie nie-
zakryta i dobrze, że nikt do niej 
nie wpadł. Ostatni dzień w inter-
nacie to sobota 27 kwietnia 1963. 
Jest bardzo ciepło, prawdziwa 
wiosna. Idę ul. Wojska Polskie-
go, z walizką, ubrany w wełniany 
płaszcz, idę na stację, by pojechać 
pociągiem do Wyszomierza. W 
internacie byłem cztery miesiące.

Przez pierwsze dwa okresy (rok 
szkolny dzielił się wtedy na cztery 
okresy) w nauce bazowałem prze-
ważnie na tym co zapamiętałem z 
podstawówki. Dostrzegła to pani 
Irena Burak ucząca w VIII klasie 
chemii. Powiedziała, że niektó-
re rzeczy znam bardzo dobrze, a 
inne kiepsko. Wiadomości wy-
niesione ze szkoły w Długołęce 
przydały się zwłaszcza na historii 
i geografii, za które oceny na ko-
niec roku miałem bardzo dobre. 
Po śmierci Ojca zabrakło osoby, 
która by mnie mobilizowała do 
pilnej nauki. Czasami spóźnia-
łem się na autobus PKS w Długo-
łęce. Trzeba wtedy było drałować 
piechotą do Nowogardu: pięć km 
do rogatek miasta a potem jeszcze 
dwa do Liceum za jeziorem. Dro-
ga ta zajmowała 1,5 – 2 godziny, 
często dochodziłem do wniosku, 
że nie opłaca się już iść na zajęcia, 
więc szedłem na wagary, podczas 
których zwiedzałem ulice Nowo-
gardu i okolice. Poznałem wszyst-
kie ulice rodzinnego miasta, nad-
jeziorne zagajniki, raz zapuści-
łem się na plantację róży znajdu-
jącą się przy drodze do Golcze-
wa. Plantację założono na potrze-
by pobliskiej winiarni. Apogeum 
nieobecności na lekcjach miało 
miejsce w klasie IX, w X – licz-
ba opuszczonych zajęć zmniej-
szyła się, by w XI zejść poniżej 
poziomu klasy VIII. Jednocze-
śnie zacząłem otrzymywać lepsze 
stopnie. Przypuszczam, że gdyby, 
zgodnie z planowaną a niedokoń-
czoną reformą oświaty, liceum 
ogólnokształcące trwało pięć lat, 
w klasie XII osiągnąłbym wyni-
ki powyżej średniej.  Reforma w 
tym kształcie nie doszła do skut-
ku, ale i tak sprawiono, że ostat-
nią klasę liceum kończyło się w 
wieku 19 lat. Zamiast wydłuże-
nia nauki w liceum, wydłużono 
naukę w szkole podstawowej. W 
1966 wprowadzono 8-klasową 
szkołę podstawową. Dlatego w 
1970 nie było maturzystów w li-
ceach. Klasy w liceach ponume-
rowano wtedy tak jak w techni-
kach: I, II, III i IV.

cd. za tydzień 
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Jesteś młody i przedsiębiorczy - masz szansę pozyskać 
środki na realizację własnego biznesu 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FI-
NANSOWANIA WŁASNEJ DZIA-
ŁALNOŚCI

Informacje o finansowaniu najczę-
ściej uzyskuje się w urzędach pracy, 
chociaż osoby rozpoczynające dzia-
łalność często wykorzystują w tym 
celu także strony internetowe ban-
ków. Inne źródła informacji, z któ-
rych często korzystają osoby młode, 
to centra kariery i inkubatory przed-
siębiorczości. 

Fundusze Europejskie dają wiele 
możliwości uzyskania dofinansowa-
nia na założenie własnej firmy. Jeśli 
masz pomysł na biznes, warto posta-
rać się o Fundusze Europejskie, które 
pomogą wystartować. Fundusze Eu-
ropejskie stawiają na ludzi młodych.

W większości przypadków pomoc 
ta skierowana jest do osób NEET, 
które powinny spełniać następujące 

warunki:
- są w wieku 15-29 lat
- nie pracują (tj. są bezrobotne lub 

bierne zawodowo)
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą 

w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym – nie chodzą do szkoły)

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą 
w zajęciach pozaszkolnych finanso-
wanych ze środków publicznych ma-
jących na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogól-
nych, potrzebnych do wykonywania 
pracy w okresie ostatnich 4 tygodni).

Środki te są dostępne w formie do-
tacji lub preferencyjnych pożyczek. 
Poza wsparciem finansowym, moż-
na skorzystać także ze szkoleń. Przed 
skierowaniem na szkolenie obliga-
toryjne jest sporządzenie przez do-
radcę zawodowego działającego przy 
Urzędzie Pracy indywidualnego pla-
nu działania na podstawie diagnoza 

predyspozycji zawodowych. Kolejne 
oferowane wsparcie to porady przy 
prowadzeniu firmy, a czasem także 
miejsce do pracy i potrzebne wyposa-
żenia (dotacja na stworzenie stanowi-
ska pracy wynosi ok. 20 tys. zł).

Poszczególne etapy pozyskiwania 
dotacji

Pierwszym krokiem do własne-
go biznesu jest pomysł, a następnie 
rozpoczęcie prac nad biznes planem, 
który jest podstawowym dokumen-
tem podlegającym ocenie komisji i 
decydującym o tym czy dotacja zo-
stanie przyznana, czy też nie. Należy 
pamiętać, że dobrze sporządzony biz-
nesplan powinien obejmować wiele 
aspektów związanych z przygotowa-
niami do powstania firmy: opis osoby 
założyciela, a także analizę konkuren-
cji czy też planowane etapy rozwoju 

przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany 
nie powstają z dnia na dzień…

Jeszcze jedna, szczególna rada od 
praktyków: Nie ma co ukrywać, że 
biznesplan, który ma posłużyć uzy-
skaniu konkretnych środków powi-
nien zostać napisany „pod osoby”, 
które będą go oceniać. Inaczej pisze 
się biznesplan pod kredyt w banku, 
inaczej pod dotacje Funduszy Eu-
ropejskich a jeszcze inaczej dla ze-
wnętrznego inwestora, który oczeku-
je zazwyczaj szybkich zysków i zwro-
tu inwestycji z przedsięwzięcia.

Cały proces pozyskania dotacji na 
start z Unii Europejskiej składa się 
najczęściej z poniższych etapów (uza-
leżnione jest to jednak od konkretne-
go działania/programu):

wyboru odpowiedniego programu 
zależnego od tego w jakim obszarze 
chcemy działać:

•	  dla osób będących rolnikami 
ubezpieczonymi w KRUS strony 
ARiMR (www.armir.gov.pl), 

•	 dla osób mieszkających na obsza-
rach wiejskich, lecz nie będących 
rolnikami strony Lokalnych Grup 
Działania (www.ksow.pl),

•	 dla osób młodych, bezrobotnych 
ubiegających się o dotację (www.
pupgoleniow.pl, www.wup.pl).

•	 przygotowanie dokumentacji,
•	 złożenie projektu (wniosku wraz z 

biznes planem),
•	 pozytywna decyzja w sprawie przy-

znania dotacji.
•	 podpisywanie umowy,
•	 realizacja projektu (np. zakup 

sprzętu),
•	 rozliczenie projektu (przedstawie-

nie instytucji przyznającej dotację 
faktur zakupu itp.).
To wszystko może trwać zarówno 

miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół 
roku i dłużej. Warto być na to goto-
wym i przewidzieć plan awaryjny, 
na wypadek gdyby działalność miała 
wystartować w późniejszym czasie 
niż było to pierwotnie zaplanowane.

Ważna kwestia
Bardzo rzadko zdarza się, aby 

wnioski o dotacje można było składać 
nieprzerwanie przez cały rok.

Zazwyczaj wyznaczane są konkret-
ne daty np. od 1 do 30 maja, kiedy 
można składać wnioski.

Często zdarza się, że organizowany 
jest tylko jeden nabór wniosków w 
roku. Jeśli więc nabór organizowany 
jest np. 1 do 30 maja i w tym termi-
nie nie zdążymy przygotować i złożyć 
wszystkich dokumentów, to kolejna 
szansa może pojawić się dopiero za 
rok. Dotyczy to szczególnie działań 
i programów gdzie można zdobyć 
większe środki.

Często to, kiedy i w których można 

starać się o dotację, zależy od kon-
kretnego regionu Polski, w którym 
zamierzamy się starać o dotację.

Oprócz dotacji z Funduszy Eu-
ropejskich dostępne są jeszcze inne 
źródła dofinansowania

Dofinansowanie na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej 
można pozyskać również ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach do-
tacji przyznawanych przez Powiato-
we Urzędy Pracy do maksymalnie 
24.114,48 zł [kwota aktualna od 01 
września 2016]. Także osoby niepeł-
nosprawne mogą starać się o pozyska-
nie specjalnie dla nich przeznaczonej 
dotacji w wysokości do maksymalnie 
60.286,20 zł (od 1 września 2016).

Firma na wsi
Dla osób będących rolnikami i 

ubezpieczonych w KRUS, istnieje 
możliwość skorzystania z tzw. premii 
na rozpoczęcie działalności. Dofinan-
sowanie wynosi maksymalnie 100 tys. 
zł, a wniosek o jego uzyskanie składa 
się do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

http://www.arimr.gov.pl/

Natomiast dla osób mieszkających 
na wsi, ale nie zajmujących się rol-
nictwem Lokalne Grupy Działania 
(http://ksow.pl/baza-lgd.html) ogła-
szają nabory na prowadzenie działal-
ności na terenach wiejskich pod wa-
runkiem świadczenia usług dla rolni-
ków. Wniosek składa się do Lokalnej 
Grupy Działania, jest to rodzaj part-
nerstwa terytorialnego tworzonego 
zwykle na obszarach wiejskich, zrze-
szającego przedstawicieli lokalnych 
organizacji (z sektora publicznego, 
prywatnego i pozarządowego) oraz 
mieszkańców danego obszaru wy-
znaczonego granicą gmin członkow-
skich. (źródło: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Lokalna_Grupa_Dzialania). 
Wspomagają one rozwój osób mło-
dych, aktywnych Jeżeli wpiszemy się 
ze swoim pomysłem w lokalne strate-
gie, możemy liczyć na dotacje nawet 
w wysokości 100 tys. zł. 

Firma innowacyjna
Według Oslo Manual -(między-

narodowego podręcznika metodolo-
gicznego&hellip; źródło: http://www.
nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-
-regionu/a/przedsiebiorstwa-innowa-
cyjne-definicja,10271146/) Innowacja 
ma miejsce gdy nowy lub ulepszony 
produkt zostaje wprowadzony na ry-
nek lub proces zostaje zastosowany w 
produkcji a nowy produkt albo pro-
ces są nowe przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przed-
siębiorstwa.

Jeżeli macie innowacyjny pomysł 
na biznes, wsparcia można szukać w 
programach Startet, BizNest oraz w 
projekcie „Platformy startowe dla 

Wskaźniki samozatrudnienia wśród osób młodych, lata 2005-2014.  źródło: Raport OEDC przedsiębiorczość młodych 
2015 r. (Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu, Wspieranie 
przedsiębiorczości wśród osób młodych w Polsce, Warszawa 28.05.2015 rok)

Źródła informacji o finansowaniu start-upów, 2013 rok. Źródło: Instytut Badań Strukturalnych (Coffey Internattional 
Development) (2014), „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia przedmiotów ekonomii społecznej i 
osób młodych”. Raport końcowy

nowych pomysłów”. Starter oraz Biz-
Nest adresowane są do młodych firm 
typu start-up (przedsiębiorstwo lub 
tymczasowa organizacja stworzona 
w celu poszukiwania modelu bizne-
sowego, który gwarantowałby jej roz-
wój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle 
krótką historię, są w fazie rozwojowej 
i aktywnie poszukują nowych ryn-
ków. Bezpośrednią pomoc uzyskamy 
od wyłonionych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy 
zalążkowych, funduszy venture capi-
tal czy sieci aniołów biznesu (czyli in-
westorów wspierających wartościowe 
pomysły potencjalnych przedsiębior-
ców lub młodych firm). Najciekawsze 
pomysły przejdą tzw. preinkubację. 
Jeśli przeprowadzone podczas prein-
kubacji analizy będą rokujące, inwe-
stor pomaga założyć i rozwinąć firmę.

 Start-up
Jeśli mamy młodą firmę, będzie-

my mogli się starać o środki dla start-
-upów, czyli nowo powstałych albo 
krótko działających firm.

Fundusze dla start-upów są do-
stępne w formie preferencyjnych po-
życzek. Należy je zwrócić, ale dosta-
niemy je łatwiej niż w banku, a wa-
runki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli 
będziemy chcieli jednak wziąć kredyt 
w banku, to wtedy Fundusze Europej-
skie też mogą nam pomóc. Jak? Dając 
poręczenie (gwarancję spłaty) takie-
mu bankowi w Naszym imieniu.

Skąd się biorą start-upy?
„Powstają w głowach. Z reguły w 

głowach młodych ludzi, którzy mają 
ciekawe spostrzeżenia, ale nie mają do-
świadczenia i potencjału do tego, żeby 
zrealizować swoje marzenia o biznesie. 
Bardzo duża część z nich to naukowcy, 
niektórzy już doświadczeni, ale więk-

szość to młodzi ludzie, którzy skończyli 
uczelnie, mają świeże pomysły i są na-
ładowani pozytywną energią.” Marek 
Girek, główny akcjonariusz giełdowej 
spółki Cube.ITG. 

źródło:https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/tematyka/rynki-finanso-
we/wylegarnie-przetra-droge-start-
-upom-do-rynku/. 

Według najnowszego raportu Star-
tup Poland w Polsce działa dziś 2677 
start-upów. Aż 79 proc. z nich finan-
suje się ze środków własnych. Wśród 
źródeł zewnętrznych dominują dota-
cje z UE (24 proc.), fundusze VC (22 
proc.) i aniołowie biznesu (1proc.).

„Większość naszych start-upów pro-
dukuje oprogramowanie i kieruje swo-
je produkty oraz usługi do firm. Euro-
pejskie badania pokazują, że polskie 
startupy są jeszcze młode – średni wiek 
nie przekracza 2 lat. Daje nam to trze-
cie miejsce w Europie wśród najmłod-
szych przedsiębiorstw zaraz po Rumu-
nii (1,3 roku) i Włoszech (1,7 roku)” 
– podsumowuje Eliza Kruczkowska, 
prezes fundacji Startup Poland. 

źródło https://www.obserwator-
finansowy.pl/bez-kategorii/polska-
-start-up-finansowanie-rozwoju/ 

W dniu 12.10.2016 firma EIT Di-
gital opublikowała plan działań or-
ganizacji na lata 2017-2019 który, za-
kłada m.in. udział w rozwoju 200 no-
wych start-upów, przeznaczenie środ-
ków finansowych na inwestycje, miej-
sce na uczelniach dla 3,5 tysiąca ma-
gistrantów i doktorantów oraz zorga-
nizowanie kursów online dla kolej-
nych 100 tys. osób.

 
„Mamy dwa główne cele: generować 

kluczowe innowacje, za pośrednictwem 
m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, 

budowania kontaktów biznesowych i 
promowania biznesów, przyspieszania 
innowacyjności, oraz rozwój europej-
skiego kapitału ludzkiego poprzez wy-
łuskiwanie, wspieranie i szkolenie ta-
lentów. Dzięki rozwojowi innowacji na 
rynku cyfrowym, UE może zwiększyć 
wzrost gospodarczy nawet o 2,5 biliona 
euro w ciągu następnej dekady” – do-
daje Jonker. Po raz pierwszy do unij-
nego programu dołączyła Polska.

Rozmowa z młodą przedsiębiorczą 
osobą potwierdzającą, że korzystanie 
z Funduszy Europejskich się opłaca.

Justyna lat 30: W roku 2014 po-
zyskałam dotację z Lokalnej Grupy 
Działania reprezentującej ARiMR na 
stworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na terenie 
gminy wiejskiej do 5000 mieszkańców 
w ramach działania 312 „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dzięki środkom jakie otrzymałam 
mogłam otworzyć zakład wulkaniza-
cji oraz naprawy samochodów osobo-
wych i pojazdów wykorzystywanych 
przez rolników. Zakład mój funkcjo-
nuje na terenie wiejskim w powiecie 
łobeskim i zatrudniam 2 osoby z tego 
obszaru. Zakupione nowe maszyny 
i sprzęt wykorzystywane są w mojej 
działalności do dnia dzisiejszego. Aby 
móc nadążyć za postępem technolo-
gicznym muszę rozwijać i poszerzać 
działalność, dlatego też będę się starać 
o dofinansowanie w ramach Poddzia-
łania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność z nowej perspektywy. 

Polecam sięganie po środki ze-
wnętrzne, gdyż ułatwiają rozwój mło-
dych przedsiębiorczych osób - warto!

źródło: http://naukawpolsce.pap.
pl/aktualnosci/news,411596,ue-ja-
ko-calosc-chce-wspierac-innowacje.
html

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje na temat 

programów Starter, Biznet oraz „Plat-
form startowych dla nowych pomy-
słów” znajdziesz na stronach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 
innych.

Starter, Biznet, Platformy startowe 
dla nowych pomysłów:

www.poir.parp.gov.pl/
www.popw.parp.gov.pl/

 Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej (projekty realizowa-
ne na terenie województwa zachod-
niopomorskiego)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wup.pl

www.power.gov.pl
www.pupgoleniow.pl

Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści na obszarach wiejskich (dla osób 
pragnących świadczyć usługi na rzecz 
rolników oraz dla osób będących rol-
nikami, ubezpieczonych w KRUS i 
pragnących otworzyć działalność go-
spodarczą). ww.arimr.gov.pl/ 

Lokalne Grupy Działania:
Centrum Inicjatyw Wiejskich

 (gmina Gmina Węgorzyno, Powiat 
Łobeski, Gmina Łobez, Gmina Dobra, 
Gmina Resko, Gmina Radowo Małe)

www.lobez.org/ 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego 

(Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, 
Gmina Osina, Gmina Przybiernów, 
Gmina Maszewo, Gmina Stepnica)

www.szansebezdrozy.pl/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju 

(Gmina Bielice, Gmina Chociwel, 
Gmina Dobrzany, Gmina Dolice, Gmi-

na Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina 
Kozielice, Gmina Marianowo, Gmina 

Pyrzyce, Gmina Stargard, Gmina Stara 
Dąbrowa, Gmina Stare Czarnowo, 
Gmina Suchań, Gmina Warnice)

www.wir-lgd.org.pl/ 

„Partnerstwo w rozwoju”
 (Gmina Wolin, Gmina Golczewo, 

Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, 
Gmina Międzyzdroje, Gmina 

Kamień Pomorski)
www.partnerstwowrozwoju.pl/ 

LGD „GRYFLANDIA” 
(Gmina Brojce, Gmina Rewal, Gmina 

Karnice, Gmina Płoty,  
Gmina Trzebiatów, Gmina Gryfice)

www.lgdgryflandia.pl/

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
(Gmina Banie, Gmina Cedynia, 

Gmina Gryfino, Gmina Mieszkowice, 
Gmina Widuchowa, Gmina Moryń, 

Gmina Chojna)
www.dirow.pl/ 

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie 

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 

tel./fax 91 418-34-95 
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88

zarzad@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

autor: Jowita Pawlak

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media

Infografika prezentująca możliwości skorzystania z dofinansowania na otwieranie firmy:

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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nowych pomysłów”. Starter oraz Biz-
Nest adresowane są do młodych firm 
typu start-up (przedsiębiorstwo lub 
tymczasowa organizacja stworzona 
w celu poszukiwania modelu bizne-
sowego, który gwarantowałby jej roz-
wój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle 
krótką historię, są w fazie rozwojowej 
i aktywnie poszukują nowych ryn-
ków. Bezpośrednią pomoc uzyskamy 
od wyłonionych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy 
zalążkowych, funduszy venture capi-
tal czy sieci aniołów biznesu (czyli in-
westorów wspierających wartościowe 
pomysły potencjalnych przedsiębior-
ców lub młodych firm). Najciekawsze 
pomysły przejdą tzw. preinkubację. 
Jeśli przeprowadzone podczas prein-
kubacji analizy będą rokujące, inwe-
stor pomaga założyć i rozwinąć firmę.

 Start-up
Jeśli mamy młodą firmę, będzie-

my mogli się starać o środki dla start-
-upów, czyli nowo powstałych albo 
krótko działających firm.

Fundusze dla start-upów są do-
stępne w formie preferencyjnych po-
życzek. Należy je zwrócić, ale dosta-
niemy je łatwiej niż w banku, a wa-
runki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli 
będziemy chcieli jednak wziąć kredyt 
w banku, to wtedy Fundusze Europej-
skie też mogą nam pomóc. Jak? Dając 
poręczenie (gwarancję spłaty) takie-
mu bankowi w Naszym imieniu.

Skąd się biorą start-upy?
„Powstają w głowach. Z reguły w 

głowach młodych ludzi, którzy mają 
ciekawe spostrzeżenia, ale nie mają do-
świadczenia i potencjału do tego, żeby 
zrealizować swoje marzenia o biznesie. 
Bardzo duża część z nich to naukowcy, 
niektórzy już doświadczeni, ale więk-

szość to młodzi ludzie, którzy skończyli 
uczelnie, mają świeże pomysły i są na-
ładowani pozytywną energią.” Marek 
Girek, główny akcjonariusz giełdowej 
spółki Cube.ITG. 

źródło:https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/tematyka/rynki-finanso-
we/wylegarnie-przetra-droge-start-
-upom-do-rynku/. 

Według najnowszego raportu Star-
tup Poland w Polsce działa dziś 2677 
start-upów. Aż 79 proc. z nich finan-
suje się ze środków własnych. Wśród 
źródeł zewnętrznych dominują dota-
cje z UE (24 proc.), fundusze VC (22 
proc.) i aniołowie biznesu (1proc.).

„Większość naszych start-upów pro-
dukuje oprogramowanie i kieruje swo-
je produkty oraz usługi do firm. Euro-
pejskie badania pokazują, że polskie 
startupy są jeszcze młode – średni wiek 
nie przekracza 2 lat. Daje nam to trze-
cie miejsce w Europie wśród najmłod-
szych przedsiębiorstw zaraz po Rumu-
nii (1,3 roku) i Włoszech (1,7 roku)” 
– podsumowuje Eliza Kruczkowska, 
prezes fundacji Startup Poland. 

źródło https://www.obserwator-
finansowy.pl/bez-kategorii/polska-
-start-up-finansowanie-rozwoju/ 

W dniu 12.10.2016 firma EIT Di-
gital opublikowała plan działań or-
ganizacji na lata 2017-2019 który, za-
kłada m.in. udział w rozwoju 200 no-
wych start-upów, przeznaczenie środ-
ków finansowych na inwestycje, miej-
sce na uczelniach dla 3,5 tysiąca ma-
gistrantów i doktorantów oraz zorga-
nizowanie kursów online dla kolej-
nych 100 tys. osób.

 
„Mamy dwa główne cele: generować 

kluczowe innowacje, za pośrednictwem 
m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, 

budowania kontaktów biznesowych i 
promowania biznesów, przyspieszania 
innowacyjności, oraz rozwój europej-
skiego kapitału ludzkiego poprzez wy-
łuskiwanie, wspieranie i szkolenie ta-
lentów. Dzięki rozwojowi innowacji na 
rynku cyfrowym, UE może zwiększyć 
wzrost gospodarczy nawet o 2,5 biliona 
euro w ciągu następnej dekady” – do-
daje Jonker. Po raz pierwszy do unij-
nego programu dołączyła Polska.

Rozmowa z młodą przedsiębiorczą 
osobą potwierdzającą, że korzystanie 
z Funduszy Europejskich się opłaca.

Justyna lat 30: W roku 2014 po-
zyskałam dotację z Lokalnej Grupy 
Działania reprezentującej ARiMR na 
stworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na terenie 
gminy wiejskiej do 5000 mieszkańców 
w ramach działania 312 „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dzięki środkom jakie otrzymałam 
mogłam otworzyć zakład wulkaniza-
cji oraz naprawy samochodów osobo-
wych i pojazdów wykorzystywanych 
przez rolników. Zakład mój funkcjo-
nuje na terenie wiejskim w powiecie 
łobeskim i zatrudniam 2 osoby z tego 
obszaru. Zakupione nowe maszyny 
i sprzęt wykorzystywane są w mojej 
działalności do dnia dzisiejszego. Aby 
móc nadążyć za postępem technolo-
gicznym muszę rozwijać i poszerzać 
działalność, dlatego też będę się starać 
o dofinansowanie w ramach Poddzia-
łania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność z nowej perspektywy. 

Polecam sięganie po środki ze-
wnętrzne, gdyż ułatwiają rozwój mło-
dych przedsiębiorczych osób - warto!

źródło: http://naukawpolsce.pap.
pl/aktualnosci/news,411596,ue-ja-
ko-calosc-chce-wspierac-innowacje.
html

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje na temat 

programów Starter, Biznet oraz „Plat-
form startowych dla nowych pomy-
słów” znajdziesz na stronach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 
innych.

Starter, Biznet, Platformy startowe 
dla nowych pomysłów:

www.poir.parp.gov.pl/
www.popw.parp.gov.pl/

 Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej (projekty realizowa-
ne na terenie województwa zachod-
niopomorskiego)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wup.pl

www.power.gov.pl
www.pupgoleniow.pl

Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści na obszarach wiejskich (dla osób 
pragnących świadczyć usługi na rzecz 
rolników oraz dla osób będących rol-
nikami, ubezpieczonych w KRUS i 
pragnących otworzyć działalność go-
spodarczą). ww.arimr.gov.pl/ 

Lokalne Grupy Działania:
Centrum Inicjatyw Wiejskich

 (gmina Gmina Węgorzyno, Powiat 
Łobeski, Gmina Łobez, Gmina Dobra, 
Gmina Resko, Gmina Radowo Małe)

www.lobez.org/ 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego 

(Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, 
Gmina Osina, Gmina Przybiernów, 
Gmina Maszewo, Gmina Stepnica)

www.szansebezdrozy.pl/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju 

(Gmina Bielice, Gmina Chociwel, 
Gmina Dobrzany, Gmina Dolice, Gmi-

na Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina 
Kozielice, Gmina Marianowo, Gmina 

Pyrzyce, Gmina Stargard, Gmina Stara 
Dąbrowa, Gmina Stare Czarnowo, 
Gmina Suchań, Gmina Warnice)

www.wir-lgd.org.pl/ 

„Partnerstwo w rozwoju”
 (Gmina Wolin, Gmina Golczewo, 

Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, 
Gmina Międzyzdroje, Gmina 

Kamień Pomorski)
www.partnerstwowrozwoju.pl/ 

LGD „GRYFLANDIA” 
(Gmina Brojce, Gmina Rewal, Gmina 

Karnice, Gmina Płoty,  
Gmina Trzebiatów, Gmina Gryfice)

www.lgdgryflandia.pl/
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Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
(Gmina Banie, Gmina Cedynia, 

Gmina Gryfino, Gmina Mieszkowice, 
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Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie 

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 

tel./fax 91 418-34-95 
szgo@pupgoleniow.pl 
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autor: Jowita Pawlak

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media

Infografika prezentująca możliwości skorzystania z dofinansowania na otwieranie firmy:

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Aleksander syn Karoliny 
Nojszewskiej ur. 17-10-
2016 z Poźrzadła

Kinga córka Justyny Cho-
miak ur. 19-10-2016 z 
Wierzbięcina

Natasza córka Patrycji 
Ninard ur. 16-10-2016 z 
Nowogardu

Okręgówka: Wicelider sprawdzi 
dyspozycję Pomorzanina

III Liga Kobiet: 
Mecz o awans?
W najbliższy weekend seniorski zespół Pomorzanina oraz 
kobieca drużyna, rozegrają kolejne spotkania ligowe, któ-
re nie będą należały do łatwych… Podopieczni Zbignie-
wa Gumiennego w sobotę pojadą do Brojec, aby powalczyć 
z wiceliderem tabeli, tamtejszym Wichrem. Z kolei pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zagrają na wyjeździe z liderem 
– Falą Międzyzdroje. Czy ten mecz może zadecydować o lo-
sach awansu do II Ligi Kobiet? 

Przed piłkarzami Pomorza-
nina trudne zadanie wywiezie-
nia punktów z terenu, na którym 
nikt jeszcze nawet nie zremi-
sował. Wicher zajmuje 2. miej-
sce w ligowej tabeli z 26 punkta-
mi na koncie, a do lidera – Floty 
Świnoujście, traci tylko 1 punkt. 
Gospodarze sobotniego me-
czu do tej pory cztery razy gra-
li na własnym boisku i wszystkie 
te spotkania wygrali. Najpierw 
Wicher pokonał Mewę Resko 
(2:0), następnie w Brojcach po-
legła odpowiednio Masovia Ma-
szewo (4:2), Odrzanka Radzi-
szewo (1:0) oraz Sparta Gryfice 
(2:1). Piłkarze Wichru będą za-
tem murowanym faworytem do 
zwycięstwa z Pomorzaninem, 
tym bardziej, że wyjazdowe sta-
tystyki nowogardzian nie pre-
zentują się równie imponująco 
– 2 zwycięstwa i 3 porażki, przy 
4 strzelonych i 13 straconych go-
lach. Mecz odbędzie się w so-
botę o godzinie 14:00. Z pew-
nością najważniejsze spotkanie 
w tej rundzie rozegrają piłkarki 
Pomorzanina Nowogard. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka po-
jadą do Międzyzdrojów, aby po-
walczyć z tamtejszą Fala. Będzie 
to pojedynek o fotel lidera w III 

Lidze Kobiet, a kto wie, może 
również o awans, gdyż jak po-
kazuje historia z minionego se-
zonu i walka z Orłem Wałcz, w 
bezpośrednich starciach dwóch 
najlepszych drużyn może decy-
dować każda strzelona bramka. 
Fala Międzyzdroje przewodzi w 
tabeli III Ligi Kobiet z 16 punk-
tami na koncie, wywalczonymi 
w 7 spotkaniach – 5 zwycięstw, 1 
remis i 1 porażka. „Pomorzanki” 
do tej pory rozegrały 6 spotkań 
i mają 14 punktów na koncie (4 
zwycięstwa i 2 remisy). Nowo-
gardzianką pozostał w zanadrzu 
mecz z Hattrickiem Kołobrzeg, z 
którym można liczyć na pewne 
zwycięstwo. Zatem uwzględnia-
jąc dodatkowe 3 punkty ze prze-
łożony mecz w Kołobrzegu oraz 
ewentualne 3 punkty za zwycię-
stwo w Międzyzdrojach, Pomo-
rzanki mogą już na 4 punkty od-
skoczyć swoim najgroźniejszym 
rywalkom. Taka przewaga to już 
spora zaliczka jak na III Ligę Ko-
biet. Wierzymy, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka zmobilizu-
ją się po ubiegłej wpadce z Gryfi-
na i powalczą z Falą o pełną pulę. 
Mecz rozpocznie się w niedzielę 
o godzinie 14:00. 
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
11. kolejka:
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  (22.10; 14:00)

III Liga Kobiet 2016/2017
8. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard (23.10; 14:00)

Felieton Mariana Piłki 

CETA - wyprzedaż polskiej 
suwerenności
Na końcu felietonu Mariana Piłki tym razem podajemy krótką informację encyklopedycz-
ną o CETA a to dlatego, że temat aczkolwiek medialnie głośny to jednak jest zupełnie nie-
znany większości obywateli.   

CETA, to nie jest przede wszyst-
kim umowa o wolnym handlu, ale 
traktat, który umacnia neokolo-
nialny charakter polskiej gospodar-
ki. Polsce potrzeba programu wyj-
ścia z neokolonialnej gospodarki i 
budowy własnej podmiotowości w 
wymiarze ekonomicznym. Nieste-
ty. Poza koncepcjami „unarodowie-
nia” banków, co oznacza nie akcję 
wsparcia dla polskich instytucji fi-
nansowych, ale przepłacanie za in-
stytucje, których zachodni kapitał 
chce się pozbyć, program rządowy 
nie daje szans na budowę podmio-
towości gospodarczej. Podobnie jak 
w Planie Balcerowicza, polskie pań-
stwo nadal współfinansuje inwesty-
cje zagraniczne, a rodzimym przed-
siębiorcom planuje się podniesienie 
podatków. To droga do nikąd.

CETA, podobnie jak TTIP, nie 
tylko uderzy w polskie rolnictwo, 
ale poprzez mechanizm arbitra-
żowy uniemożliwi suwerenną po-
litykę gospodarczą, bowiem każ-
da ustawa w zakresie polityki spo-
łeczno-gospodarczej może być za-
skarżona przez międzynarodowy 
trybunał arbitrażowy, który będzie 
decydował o kształcie polskiej po-
lityki gospodarczej. To jest kapitu-

lacja z suwerenności gospodarczej 
i nie pomogą tu żadne „patriotycz-
ne” opowiadania wicepremiera Mo-
rawieckiego o budowaniu polskie-
go kapitału. Obie te umowy mają, 
bowiem na celu utrzymanie pery-
feryjnego charakteru naszej gospo-
darki z dominującą rolą kapitału za-
granicznego. Doświadczenia WTO 
pokazują, że nie zdarzył się żaden 
przypadek, by amerykańska kor-
poracja przegrała spór wytoczo-
ny przed arbitrażem tej organiza-
cji. Polska w sporze arbitrażowym 
w sprawie PZU przegrała i musia-
ła wypłacić 2 mld odszkodowania.

Polsce potrzebny jest program 
przezwyciężenia neokolonialnego 
charakteru polskiej gospodarki bu-
dowa rodzimej przedsiębiorczości, 
program patriotyzmu gospodarcze-
go, a nie kontynuacji Planu Balcero-
wicza. Ratyfikacja CETA, która jest 
tylko przygotowaniem do ratyfika-
cji TTIP, to tylko utrwalenie nasze-
go podrzędnego miejsca w świato-
wej ekonomii i umocnienie barier 
utrudniających przezwyciężenie tej 
peryferyjności. To nałożenie blo-
kady, która utrudni rozwój gospo-
darczy, budowę dobrobytu i stwo-
rzenie takiego potencjału gospo-
darczego, który umożliwi państwu 
polskiemu podmiotową rolę w na-
szej części kontynentu. To po trak-
tacie lizbońskim, który zredukował 
pozycję Polski w strukturach decy-
zyjnych Unii Europejskiej, kolejne 
kroki prowadzące do wyprzedaży 
polskiej suwerenności.

Marian Piłka

CETA - co to takiego? 
CETA, czyli kompleksowa umo-

wa gospodarczo-handlowa, pomię-
dzy UE a Kanadą, została wynego-
cjowana w sierpniu 2014 roku. Ta 
„starsza siostra” TTIP (czyli taka 
sama umowa pomiędzy Unia Eu-
ropejską a Stanami Zjednoczony-
mi) długo trzymana była w tajem-
nicy (podobnie jak kiedyś ACTA 
i nadal TTIP). Komisja Europej-
ska zgodziła się, co prawda na pro-
ces ratyfikacji przez państwa człon-
kowskie, ale jednocześnie posta-
nowiła wprowadzić tę umowę od 
razu, bez decyzji parlamentów kra-
jowych. Co to oznacza? Że proces 
ratyfikacji może ciągnąć się lata-
mi, ale postanowienia umowy będą 
wdrażane od razu. Polski parlament 
dał już zielone światło do wprowa-
dzenia tymczasowego umowy. Dla 
zwolenników CET-y obniżenie sta-
wek celnych jest wystarczającym ar-
gumentem „za”. Dla przeciwników 
nie, bo-przekonują- korzyści od-
niesie kilka dużych firm ponadna-
rodowych, a przeciętni obywate-
le stracą, tak jak to miało miejsce 
po wprowadzeniu umowy NAFTA 
(USA-Kanada-Meksyk). Przestrze-
gają przed negatywnymi konse-
kwencjami dla rynku pracy, rolne-
go, konsumentów i ochrony środo-
wiska. Szczególne zagrożenie stwa-
rza mechanizm ICS (inwestor-prze-
ciwko-państwu), za sprawą, które-
go korporacje mogą skarżyć rzą-
dy, jeśli uznają, że ich decyzje (su-
werenne przecież) nie pozwalają na 
planowany zarobek firmy. To rodzi 
obawy o odejściu od demokratycz-
nych zasad. 

„Bądź cool – jedziesz nie pij!”
Policjanci ruchu drogowego goleniowskiej komendy włączyli się do działań w ramach kam-
panii pn. „Bądź cool – jedziesz nie pij!” organizowanej przez Urząd Miejski w Nowogar-
dzie. Celem działań  jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym zmniejszenie liczby 
wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Kampania „Bądź cool - jedziesz 
nie pij!” skierowana jest do miesz-
kańców gminy Nowogard,   kie-
rowców i przyszłych kierowców. 
Ma ona na celu m.in. uświadomie-
nie społeczeństwu, jak wielkim za-
grożeniem jest wsiadanie za kie-
rownicę pod wpływem alkoholu.

W ramach akcji, policjanci dro-
gówki sprawdzali trzeźwość kie-
rowców poruszających się ulicami 
Nowogardu oraz uświadamiali, że 
od ich zachowania na drodze zale-
ży nie tylko ich życie, ale także ży-
cie i zdrowie innych uczestników 
ruchu drogowego. Podczas kontroli 
drogowych, przedstawiciele Ośrod-

ka Pomocy Społecznej oraz ucznio-
wie klasy o profilu ratowniczo - me-
dycznym I Liceum Ogólnokształcą-
cego rozdawali kierowcom, sfinan-
sowane przez burmistrza Nowogar-
du, odblaski oraz ulotki informa-
cyjne, dotyczące prawidłowego za-
chowania w przypadku zauważenia 
nietrzeźwego kierowcy.

Przypominamy, że kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem innego, podob-
nie działającego środka, jest prze-
stępstwem zagrożonym karą do 2 
lat więzienia oraz utratą prawa jaz-
dy nawet na 10 lat. 

st. asp. Julita Filipczuk
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

ul. 3 Maja 15  •  Nowogard 
tel. 91 392 00 91

Nowi właściciele 
Wioletta i Dariusz Kowalczyk zapraszają

Organizujemy każdy rodzaj imprezy:

Danie dnia 11,00 zł, dowóz gratis + ciasto

Chrzciny
Komunie

Prywatki
Wieczory 

panieńskie 
i kawalerskie

Wesela Stypy

Konferencje Catering 
na dowózWykwintne 

kolacje

Kawiarnia 
- ciasta domowe

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

DZIś MaSZ 18 LaT!
śmiało ruszaj więc przez świat,

śmiało żyj i chciej najwięcej,
trzymaj szczęście swe za recę!

Dla Karoliny
od cioci Uli i Wujka Bolka B.

Z okazji 
40 rocznicy ślubu
Kochanym Jubilatom
Elżbiecie i Józefowi 

Szewczyk
najserdeczniejsze 

życzenia i dalszych 
wspaniałych lat

życzy 
Gosia z rodziną
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Słabsza postawa juniorów Pomorzanina

Wygrali mecz, który przegrali…
Juniorzy Starsi Pomorzanina Nowogard, w minioną niedzielę (16 października) o godzi-
nie 16:00, podejmowali na własnym stadionie Kluczevię Stargard. Piłkarze z Nowogardu 
okazali sie słabsi od gości i przegrali 1:3. Nie miało to jednak znaczenia, gdyż w drużynie 
ze Stargardu zbyt długo na boisku przebywał jeden z zawodników, dlatego wobec złama-
nia przepisu co do czasu gry jednego zawodnika, Związek przyznał nowogardzianom wal-
kowera. 

Przed tygodniem podopiecz-
ni Dawida Kurka występujący w 
szczecińskiej grupie I Ligi Okrę-
gowej Juniorów Starszych, nie-
oczekiwanie przegrali w Gryfi-
cach 5:3, tym samym przerywając 
swoją świetną serię 5 zwycięstw z 
rzędu. W 7. kolejce wszystko już 
miało wrócić do normy, gdyż Po-
morzanin na własnym terenie po-
dejmował Kluczevię Stargard, 
która grała w kratkę w obecnym 
sezonie. Zawodnicy z Nowogar-
du jednak zlekceważyli rywali i 
nieoczekiwanie przegrali u siebie 
1:3. Jak się później okazało, Po-
morzanin wygrał w poza boisko-
wych rozrachunkach. Okazało się, 
że w zespole Kluczevii zbyt dłu-
go na placu gry przebywał zawod-
nik, który wcześniej występował 
w drużynie seniorskiej. Decyzją 
ZZPN odebrano Kluczevii punkty 
i przyznano walkower na korzyść 
Pomorzanina, kierując się regu-
laminem rozgrywek. Tym samy 
przy dużym szczęściem Pomorza-
nin dopisał sobie kolejne zwycię-

stwo w lidze. W następnym spo-
tkaniu nowogardzianie wybiorą 
się do Łobza, aby o ligowe punk-
ty powalczyć z tamtejszym Świa-
towidem. Gospodarze do tej pory 

wygrali tylko dwa spotkania, na-
tomiast cztery razy musieli uznać 
wyższość rywali. 
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I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
7. kolejka:
Zorza Dobrzany – Ina Goleniów   0:8
Odra Chojna – Sparta Gryfice   5:3
Unia Dolice – Światowid Łobez   2:4
Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 3:0 (walkower)
SCRS Barlinek – SALOS II Szczecin  0:2
8. kolejka:
światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard (22.10.br)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 6 18 46 2 6 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 7 18 27 7 6 0 1
3 SCRS Barlinek 7 16 14 7 5 1 1
4 Odra Chojna 7 13 28 17 4 1 2
5 Sparta Gryfice 6 9 14 17 3 0 3
6 Kluczevia Stargard 6 8 11 17 2 2 2
7 Ina Goleniów 6 7 21 26 2 1 3
8 Światowid 63 Łobez 6 6 8 18 2 0 4
9 Energetyk Gryfino 6 4 3 19 1 1 4
10 Zorza Dobrzany 6 3 4 22 1 0 5
11 Unia Dolice 7 0 10 34 0 0 7

Podsumowujemy sezon kolarski Anny Kłos

Dla miłości pokochała Nowogard
Tym razem podsumujemy sezon kolarski Anny Kłos, która na przestrzeni kilkunastu miesięcy poczyniła coraz większe postępy. Anna Kłos od niedawna 
mieszka w Nowogardzie, wszystko za sprawą jej chłopaka – Michała Urtnowskiego, dla którego się tutaj przeprowadziła. Jak przyznaje, Michał jest nie tyl-
ko jej chłopakiem, ale również trenerem i ojcem jej sukcesów. 

Anna Kłos urodziła się w 1988 
roku i jej rodzinny dom jest w Uj-
ściu (małe miasteczko w powiecie 
pilskim). W Ujściu już od szkoły 
podstawowej trenowała bieganie 
odnosząc liczne sukcesy. Repre-
zentowała wówczas klub Gwar-
dia Piła w biegach średnich 800 - 
1500 m. 

W Nowogardzie mieszka od 
ukończenia studiów magister-
skich o kierunku administracji na 
Uniwersytecie Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. W czasie 
trwania wakacji w 2014 roku za-
częła coraz częściej i z coraz więk-
szymi bagażami odwiedzać swoje-
go chłopaka Michała Urtnowskie-
go. Jak przyznaje stało się to jakoś 
samo z siebie, że zaczęła mieszkać 
w Nowogardzie, poznawać tutaj 
ludzi i pracować. Podczas zawo-
dów kolarskich występuje w bar-
wach Bike Team Szczecin, który 
stał się sponsorem Anny Kłos (ro-
wer do startów, opłacane starto-
we na zawodach). - Kiedy pierw-
szy raz byłam z Michałem jako ki-
bic na jego wyścigu w Szczecinie, 
jednej z edycji „Trzy Wieże XC”, a 
było to w kwietniu 2014 roku, to od 
razu sobie pomyślałam, że fajnie 
byłoby też tego spróbować. Ponie-
waż z bieganiem byłam już na ba-
kier, właściwie biegałam tylko od 
czasu do czasu, pomyślałam sobie 
wtedy, że rower nie obciąża tak sta-
wów więc może być dla mnie alter-
natywą mojej aktywności. Począt-
kowo pożyczałam od Michała jego 
rower i gdy on robił swój trening, 
ja też robiłam wtedy sobie prze-
jażdżki. Po 2-3 miesiącach Michał 
doradzał mi przy zakupie mojego 
pierwszego roweru i tak zaczęłam 
z nim trenować. To właśnie Michał 
i wspólne z nim treningi zachęci-
ły mnie do spróbowania ścigania 
się na 2 kółkach. Pierwszym moim 
startem był wyścig w Nowogardzie 
w 2014 roku, później pierwszy Gryf 
Maraton i wyścig Mikołajkowy w 
Nowogardzie, wtedy się wkręci-
łam w kolarstwo. Zaczęłam razem 
z Michałem uczestniczyć w wyści-
gach. Na początku cały czas uczy-
łam się techniki jazdy, zdobywa-
łam doświadczenie pod okiem mo-
jego trenera Michała. Można po-
wiedzieć, że w roku 2015 uczyłam 
się techniki jazdy, a w tym sezonie 
2016 uczyłam się ścigać – opowia-
da Anna Kłos. Najwyraźniej Mi-
chał Urtnowski jest bardzo do-
brym trenerem, bo po tym krót-
kim czasie, w bieżącym roku cięż-
ka praca zaczęła kolarce reprezen-
tującej Nowogard przynosić po-

żądane efekty. W tym roku Anna 
Kłos startowała w 3 cyklach „Trzy 
Wieże XC” w Szczecinie, a także 
w  Gryf Maratonie Szczecin oraz 
Zachodniej Lidze MTB. Ponad-
to powalczyła w wyścigu dookoła 
jeziora nowogardzkiego. W cyklu 
„Trzy Wieże XC” zanotowała trzy 
starty, które zawsze kończyła na 
podium, dwukrotnie zwyciężając 
oraz zajmując 3. miejsce. Pozwo-
liło to Annie Kłos zająć w klasyfi-
kacji generalnej 1. miejsce pośród 
kobiet.  Podczas wyścigów z cyklu 
Gryf Maratonu, zawodniczka Bike 
Team Szczecin zanotowała 4 star-
ty na długim dystansie 52 km. W 
klasyfikacji generalnej kobiet uzy-
skiwane wyniki pozwoliły jej try-
umfować.  W Zachodniej Lidze 
MTB Anna Kłos wystartowała 6 
razy, na 8 wyścigów wchodzących 
w cykl. Tak jak w przypadku po-
przednich cyklów i tym razem re-
prezentantka Nowogardu wygra-
ła w klasyfikacji generalnej kobiet. 
W nowogardzkim wyścigu Anna 
Kłos uplasowała się na 7. miejscu 
w Open oraz na 1. pozycji w ka-
tegorii K-2. - Progres w 2016 roku 
zawdzięczam Michałowi - on pro-
wadził mój trening. W porówna-
niu do sezonu 2015, to były to tre-
ningi regularne i spokojne. Pierw-
sza część sezonu 2015 była bardzo 
dobra, wówczas mieszkaliśmy i tre-
nowaliśmy z Michałem w Szczeci-
nie. Treningi w Lesie Arkońskim 
pozwoliły na szkolenie mojej tech-
niki jazdy. Pamiętam jak dziś, że 
kilka razy na treningu chciało mi 
się płakać lub byłam szalenia zła 
na Michała, ale on wiedział co 
robi… Zawsze w domu omawia-
liśmy to co było nie tak i dlaczego 
powinnam zrobić tak, a nie ina-
czej – wspomina Anna Kłos. Kry-
zys nadszedł w momencie, w któ-

rym utalentowany kolarz z Nowo-
gardu – Michał Urtnowski, miał 
poważny wypadek, na skutek któ-
rego stracił władzę w nogach… - 
Z dniem wypadku Michała - 1 lip-
ca 2015 roku, wszystko się rozsypa-
ło… Ciężko mi nawet o tym mó-

wić.... Rower poszedł w odstaw-
kę, a szpital stał się codziennością. 
Dopiero pod koniec sezonu zaczę-
łam znów stratować - Michał mó-
wił, że ktoś musi nas godnie repre-
zentować. Ciężko było mi stać na 
linii startu i słuchać, że dziś zbiera-
my pieniądze na rehabilitację Mi-
chała. Chwilami przez moją gło-
wę przechodziły myśli zostawia-
nia tego, ale z drugiej strony prze-
cież dawało to mi radość - to zmę-
czenie, ta adrenalina - nie jest ła-
two o tym zapomnieć – mówi 
Anna Kłos. Nasza rozmówczyni 
przyznaje, że wszystko zaczęło się 
układać w momencie, w którym 
Michał na dobre opuścił szpital i 
stał się samodzielny. Wówczas ko-
larka z Nowogardu mogła ponow-
nie skupić się na treningach i po-
wróciła do wykonywania ciężkiej 
pracy. Jak przyznaje, wyniki same 
zaczęły przychodzić. Anna Kłos 
wspomina, że w przyszłym sezo-
nie chce jeszcze bardziej podnieść 
swój poziom  i wierzy w to, że po-

nownie zacznie treningowo poko-
nywać kolejne kilometry wraz ze 
swoim trenerem. - W przyszłym 
sezonie chciałabym podnieść swój 
poziom, aby „zabierać się” - utrzy-
mywać się w grupach mężczyzn, 
np. z grupy M4 i z nimi przejeż-
dżać dłuższe maratony. Chcę obro-
nić zdobyte pierwsze miejsca w 
klasyfikacjach generalnych wyści-
gów z cyklu Zachodniej Ligi MTB,  
„Trzy Wieże XC” i Gryf Maratonu. 
Być może spróbuje wystartować w 
jakimś nowym cyklu? Wieżę, że 
przyszły sezon będzie lepszy - Mi-
chał zacznie treningi na swoim ro-
werze ręcznym i znów razem wy-
jedziemy na trasy, bo w tym roku 
90 procent treningów wykonałam 
samotnie. Nadal muszę pracować 
nad techniką jazdy i głową, bo ona 
też jest ważna podczas wyścigu. 
Już się nie mogę doczekać jak Mi-
chał będzie do mnie krzyczeć: „je-
dziesz…?!” – kończy Anna Kłos. 

KR 

Od lewej - Anna Kłos, Michał Urtnowski oraz Arkadiusz Pietruszewski
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Pomorzanin może liczyć na około 30 piłek, które trafiły już do ZZPN

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW 
ochrony na obiekt produkcyjny 

w Goleniowie. 
Wymagana podstawowa 

znajomość obsługi komputera. 
Tel. 727 001 958, 664 915 798

Pizzeria Fantazja 
zatrudni pracownika 

do baru od zaraz. 

509 411 799, 
91 39 20 750

Turniej piłkarski „Ekstra talent” roczników 2005

Ograli Pogoń szczecin
Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, z rocznika 2005, których prowadzi Roberto Mendes, wzięli udział w turnieju piłkarski 
„Ekstra Talent”. Podczas rozgrywek zaprezentowało się kilak znanych klubów, z którymi przyszło rywalizować młodym nowogar-
dzianom. Ostatecznie podopieczni brazylijskiego trenera odpadli w ćwierćfinale, wcześniej jednak pokonali Pogoń Szczecin.

Pomorzanin Nowogard wziął 
udział w turnieju „Ekstra Talent”, 
który rozgrywany jest na obiek-
tach wszystkich klubów Lotto 
Ekstraklasy. Do rywalizacji przy-
stąpiło 16 najlepszych drużyn 
U-12 (rocznik 2005) z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, któ-
re walczyły ze sobą na obiektach 
szczecińskiej Pogoni. Dodatkową 
atrakcją były testy sprawnościo-
we dla każdego zawodnika turnie-
ju. Piłkarze z Nowogardu na po-
czątek rywalizacji bezbramkowo 
zremisowali ze Stilonem Gorzów. 
Następnie podopieczni Roberto 
Mendesa po emocjonującym me-
czu pokonali gospodarzy Pogoń 
Szczecin 3:2. W ostatnim grupo-
wym spotkaniu Pomorzanin po-
nownie bezbramkowo zremiso-
wał, tym razem z rówieśnikami 
z Akademii Piłkarskiej Reissa ze 
Szczecinka. Niepokonany zespół 
z Nowogardu w ćwierćfinale tra-
fił na Stal Szczecin. Na tym etapie 
zakończyła się przygoda młodych 
piłkarzy Pomorzanina, którzy nie 
sprostali Stali i przegrali 0:1. Wy-
stęp w tym turnieju można jed-
nak uznać za udany. Zwycięzca-

mi „Ekstra Talentu” zostali adep-
ci piłki nożnej z SALOSU Szcze-
cin. Zawodnik Pomorzanina - Da-
mian Kłys, na koniec turnieju zo-
stał wyróżniony, gdyż wypadł bar-
dzo dobrze na przeprowadzanych 

testach sprawnościowych. Gratu-
lujemy wyników młodym nowo-
gardzkim piłkarzom oraz życzy-
my dalszego rozwoju. 

KR

Młodzi piłkarze Pomorzanina nie maja czego się wstydzić, na obiektach Pogoni w 
grupie byli niepokonani, zabrakło nieco szczęścia w ćwierćfinale

Ekstra Talent – wyniki:
Mecze grupowe
Stilon Gorzów – Pomorzanin Nowogard  0:0
Pomorzanin Nowogard – Pogoń Szczecin  3:2
AP Reissa Szczecinek – Pomorzanin Nowogard 0:0
Ćwierćfinał:
Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin  0:1

Na zdjęciu Damian Kłys przyjmujący 
indywidualną nagrodę za bardzo do-
bre wyniki testów sprawnościowych

reklama

reklama

Prezent od ZZPN już do odbioru

Pomorzanin otrzyma około 30 piłek
Jak informowaliśmy już na łamach DN, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zaku-
pił 5000 piłek firmy Nike, które pod koniec października miały zostać rozdysponowane dla 
klubów występujących w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza partia piłek juz 
trafiła do Szczecina. Jak udało nam się ustalić Pomorzanin otrzyma około 30 futbolówek. 

Prawie 200 kartonów, któ-
re skrywają w sobie 4000 piłek, Z 
pierwszej partii dostarczonej do 
ZZPN już czeka na odbiór w sie-
dzibie Związku. Przypomnijmy, 
że prezent od okręgowego związ-
ku jest efektem pozyskanych środ-
ków oraz wkładu własnego, który 
został przeznaczony na wsparcie 
lokalnych drużyn piłkarskich. Po 
rozmowach z Zarządem, działacze 
doszli do wniosku, że otrzymane 
pieniądze przeznacza na profesjo-
nalne piłki marki Nike, które roz-
dadzą w zależności od liczby po-
siadanych drużyn, wszystkim klu-
bom piłkarskim występującym na 
boiskach województwa zachod-
niopomorskiego. Z racji, że Pomo-
rzanin posiada kilak sekcji piłkar-
skich, nowogardzki klub najpraw-
dopodobniej może liczyć nawet na 
30 nowych piłek. – Dotrzymujemy 
obietnicy udzielonej kilka miesięcy 
temu. Nasz Związek dzięki wspar-
ciu PZPN oraz własnych środków 

zakupił pięć tysięcy profesjonalnych 
piłek firmy Nike. Pierwsza partia 
trafiła już do klubów. Futbolówki 
otrzymają wszystkie kluby zrzeszo-
ne w naszych strukturach – mówi 
Jan Bednarek, prezes Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej, po czym dodaje: - Te piłki po-
winny długo służyć naszym piłka-
rzom – kończy prezes J. Bednarek. 
Jak poinformował naszą redak-
cję prezes Pomorzanina Marcin 

Skórniewski, klub jeszcze nie ode-
brał przydzielonych piłek. Na py-
tanie o to, kto będzie trenował no-
wym sprzętem, prezes przyznał, że 
to zależy od tego, czy najmłodsze 
sekcje piłkarskie otrzymają futbo-
lówki o rozmiarze 4, którym tre-
nują młodzi piłkarze. Jeśli wszyst-
kie piłki będą normalnych roz-
miarów, wówczas trafią one do se-
niorów oraz juniorów. 

KR

Uwaga
Koło Numizmatyków i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie

Uprzejmie informujemy naszych członków i sympatyków, że comie-
sięczna – kolejna już giełda kolekcjonerska w Nowogardzie, znowu się 
nie odbędzie w Nowogardzkim Domu Kultury z przyczyn od nas nie-
zależnych.

Zapraszamy więc wszystkich Państwa na kolejne nasze spotkanie 
(być może tym razem nie będzie niespodzianek), w dniu 30.10.2016r 
(niedziela), godzinę i miejsce podamy w późniejszym terminie.

Zarząd Koła
PTN w Nowogardzie

Komunikat PKPS 
Polski komitet pomocy społecznej w Nowogardzie informuje o 

dniach i godzinach wydawania żywności:
27.10.2016 - czwartek - 
od godz.9:00 14:00 - numery. 1-70

28.10.2016 - piątek 
od  - godz.9:00-14:00 -  numery 71- 140

31.10.2016 - poniedziałek 
- od godz.8:00- 12:00 - numery 141- 221

Potrzebne dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Nadany numer porządkowy 

PKPS
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

 
tel. 91 392 22 33, kom. 508 312 261 

Najlepsze oferty kredytów bankowych! 
Więcej ofert na stronie www.extradom.net.pl

TYLKO U NAS!
OSTATNIE NOWE MIESZKANIA

 W NOWOGARDZIE

CENA OD 190 000 zł
DO 280 000 zł

tel. 91 392 22 33

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

• Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

• Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 606 998 623 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4w Nowogardzie tel: 
783 570 056

• Do wynajęcia mała kawalerka. 
Tel.607 289 286 

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

• Tanie mieszkanie w Dobrej po re-
moncie 9 pokoi, dwie łazienki, 
dwie kuchnie. Możliwość prze-
kształcenia na oddzielne miesz-
kania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 39 
200 57 

• Do wynajęcia dwa pomieszczenia 
z zapleczem socjalnym ul. Wojska 
Polskiego 4 Nowogard. Cena do 
negocjacji. Tel. 602 677 563 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w domu jednorodzinnym. 
91 39 20 737

• Pokój do wynajęcia. 604 279 006

• Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

• Wynajmę kawalerkę na Bema. Pil-
nie. 724 568 024 

• Sprzedam rozpoczętą budowę 
tanio. 507 045 404 

• Do wynajęcia kwalerka w Płotach 
na dłuższy czasu, umeblowana, po 
kapitalnym remoncie. 501 832 458

• Kupię mieszkanie/dom może być 
do remontu z własnym podwór-
kiem/ogrodem do 200 000 zł w 
Nowogardzie bez pośredników. 
Tel. 888 226 088 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 697 434 177

• Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV 
piętro ul. Światowida. 601 500 090

• Do wynajęcia kawalerka w Gole-
niowie. 501 814 871

• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
ul. Poniatowskiego. 791 558 839, 
690 004 368 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
501 34 30 40

• Kawalerka do wynajęcia w Nowo-
gardzie. 608 659 566 po 16stej

MOTORYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Mazda 626 1,8 pojemności, zuży-
cie 6,2/100 km. Tanio sprzedam. 
697 612 848 

• Mercedesa kupię, każdy model, 
cały, rozbity, uszkodzony, bez OC 
czy przeglądu. 737 539 555

ROLNICTWO

• Sprzedam siano w kostach, 
ziemniaki jadalne vineta, denar 
– cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Bella-
rosa. Dowóz gratis. 692 125 122 

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta. Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocja-

cji. Do 20 km transport gratis. 600 
653 124

• Sprzedam śrutownik Bąk, silnik 7,5 
kw cena 750 zł, rozsiewacz nawo-
zu lejek cena 150 zł. Słomę żytnią 
w kostkach. 608 791 487

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

• Sprzedam odpady ziemniaczane 
na paszę. Tel 500 835 336

• Sprzedam kaczki, gęsi. 782 429 
405 

 USŁUGI

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• Matematyka wszystkie poziomy, 
profesjonalnie, matura rozszerzo-
na, liczby zespolone, całki, macie-
rze. 724 558 005 

• Piaskowanie. 576 191 409 

• Dachy, ocieplenia. Tel. 660 879 108

• Pranie dywanów i tapczanów, 
sprzątanie również z użyciem 
pary. 668 151 516

• Matematyka – liceum. 782 077 426

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

PraCa

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. 603 948 214, 663 161 899 

• Szukam opiekunki do dwóch 
osób schorowanych. 668 797 
310 

• Zatrudnie kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię pracowników ogól-
nobudowlanych, zbrojarzy, cie-
śli. Umowa o pracę, atrakcyjne 
zarobki. Praca na miejscu. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B. 
731 404 464

• Zatrudnie murarza i dwóch po-
mocników na dach. Tel. 504 595 
424 

• Zatrudnię pracownik na fermę 
drobiu. 511 731 352

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan ul. Bohaterów Warszawy. 
91 39 21 373, 507 043 174  

• Zatrudnię na umowę o pracę mu-
rarzy-tynkarzy, docieplenia do 45 
lat. 604 164 710

• Zlecę położenie dachówki. Dach 
kopertowy. 604 164 710  

• Przyjmę do pracy w sklepie 51015. 
Tel. 509 389 657 

INNE

• Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 

• Karp kroczek do zarybienia. 91 39 
18 297

• Stare samochody, motocykle, mo-
torowery, literaturę kupię. 600 182 
682

• Kupię kręgi betonowe. 793 836 
238 

• Sprzedam komodę, regał i szafę 
narożną. 607 994 804 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2200 zł, Zestaw nowych mebli 
- Szafa narożna+biurko+blat z re-
gałem - 699 zł., Kompresor - Sprę-
żarka samochodowa Nowa 12V + 
końcówki- 65zł.Tel. 503-005-554

SPrZeDam  
DZIAŁKę  

BUDOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700
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ROZKŁAD JAZDY PKP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj  
z Premii nawet do 300 euro!

ATERIMA MED. 
Telefon 91 506 55 55

^
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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www.dzienniknowogardzki.pl

KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklama

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Zegar śmierci tyka 
wszystkim

Władysława Huget, Stanisła-
wa Pokorska, Zofia Lepka, Alicja 
Wypych, Maria Sowińska, Malwi-
na Bryndza, Anna Husarz, Krysty-
na Młynarska, Zofia Kowalska, Re-
nata Wiertalak, Marianna Machoc-
ka, Pelagia Feliksiak, Halina Galus, 
Krystyna Bednarek, Urszula Karbo-
wiak, Natalia Furmańczyk, Urszula 
Kaczmarek, Maryla Piątek, Małgo-
rzata Krawczyk. Natalia Furmań-
czyk, Danuta Skowron, Halina Ste-
fańska, Jadwiga Patecka, Andrzej 
Leszczyński, Cecylia Furmańczyk, 
Jolanta Kozioł

Zwycięzca nagroda książko-
wa: Władysława Huget 

Zwyciężcy prenumerata: Zo-
fia Kowalska, Marianna Machocka, 
Anna Husarz

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marcel Budzich, Mateusz Wier-

talak, Miłosz Wielgus, Kamil Felik-
siak, Daria Feliksiak, Weroniaka Za-
remba, Bartuś Feliksiak, Kaceper 
Skowroński, Julia Furmańczyk 

Zwycięzca:  Bartuś Feliksiak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20
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k@
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y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s.2 s. 11

Za wysokie progi 
na Wasze wózki

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

REKLAMA

REKLAMA

s.3

s. 4

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Wywiad:
T.Jamroży

Bałagan na 
cmentarzach

Weszli zamaskowani i z bronią w ręku

Bandycki 
napad w Karsku

Boh. Warszawy 16 • ZHU DĘGA • tel. 668 841 631

Osiedle Bema

Konsultacje 
niezgodne z  Konstytucją

s.5

Padły oba 
komusze 
pomniki
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Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, jest to czas szcze-
gólnej pamięci bliskich nam osób, ale i porządków wokoło 
Ich grobów i czynienia wszelkich przygotowań do tego dnia. 
Dlatego w naszej cotygodniowej sondzie spyta-
liśmy mieszkańców Nowogardu, jak ważne jest  
dla nich to święto oraz jak obchodzą ten dzień?  
 

Pani Elżbieta- Obchodzę ten 
dzień przy grobie rodziców. Przed 
dniem zmarłych dodatkowo sprzą-
tam, myję pomniki, chociaż czę-
sto odwiedzam cmentarz. Trze-
ba sobie radzić, chociaż cmen-
tarz teraz jest bardzo zaniedba-
ny, by rodzicom leżało się spokoj-
nie i żeby było wokół nich czy-

sto. Bardzo ważne jest to święto dla mnie i mojej rodziny, życie jest 
bardzo krótkie i musimy dbać o pamięć tych co już od nas odeszli. 
 
Pani Katarzyna i Pani Władysła-
wa- Jest to dla nas bardzo ważne 
święto. Przed tym dniem sprząta-
my, a w Dzień Wszystkich Świę-
tych idziemy do kościoła, a później 
przebywamy przy grobach, modli-
my się oraz zapalamy znicze, by 
uczcić pamięć wszystkich naszych 
zmarłych.

 
Pani Ania- Właśnie przyjecha-
łam do brata z Goleniowa. Przy-
jeżdżam do członków rodziny, by 
wspólnie sprzątnąć liście i naszy-
kować groby do tego święta. W 
ten dzień modlimy się za zmar-
łych, następnie idziemy na ro-
dzinny wspólny obiad. Cho-
ciaż ten dzień jest może ponury, 

bo jest to dzień melancholii i zadumy, to chętnie jed-
nak się wszyscy spotykamy, bo liczy się pamięć o zmarłych. 
 
Pani Grażyna- Przygotowania 
przed tym dniem oczywiście ro-
bimy, zawsze sprzątamy, poleru-
jemy i czyścimy nagrobki naszych 
bliskich. W ten dzień dajemy rów-
nież na wypominki oraz bierzemy 
udział w samej Mszy świętej i pro-
cesji. 

AR

„Caritas” przypomina 

Dzisiaj kolejna 
wydawka żywności

Zespół „Caritas” przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie przy-
pomina, że dzisiaj, tj. wtorek 
25 października, od godz. 
13:30 będzie wydawana 
żywność z programu pomo-
cowego UE. Serdecznie za-
praszamy mieszkańców wsi 
leżących w granicach parafii 

w: Wierzbięcinie, Długołę-
ce, Maszkowie oraz św. Ra-
fała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Jednocześnie in-
formujemy, że dary będą 
wydawane w Domu Para-
fialnym przy ul. Kościelnej 2 
– tymczasowej siedziby or-
ganizacji. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

18.10.2016 r. 
godz. 12.40 
Policjanci OPI w trakcie kon-

troli drogowej na ul. Cmentarnej 
ujawnili nietrzeźwego rowerzy-
stę. Wojciech M. miał 0,86 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

20.10.2016 r. 
godz. 00.50 
Powiadomienie o zadymieniu 

mieszkania przy ul. Wyszyńskie-
go. 

godz. 11.40 
Na ul. Racibora dokonano wła-

mania do samochodu marki VW 
Passat, skąd skradziono nawiga-
cję samochodową. 

godz. 14.50  
Na ul. Żeromskiego znaleziono 

rower górski.

godz. 17.00
Pracownik sklepu Intermar-

che powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

21.10.2016 r. 
Na ul. 700 Lecia u Adama F. 

znaleziono środki psychoaktyw-
ne w postaci amfetaminy. 

godz. 18.00
Uszkodzenie samochodu mar-

ki Nissan Primera, poprzez zary-
sowanie powłoki lakierniczej, na 
ul. Gryfitów. 

22.10.2016 r. 
W miejscowości Ostrzyca do-

konano włamania do garażu, 
skąd skradziono kosiarkę marki 
Husqvarna, urządzenie do cięcia 
płytek, 3 opakowania płytek cera-
micznych a następnie z pomiesz-
czenia szopy drewnianej doko-

nano zaboru kosiarki spalinowej, 
paliwa w kanistrze, wędki oraz 
przyborów wędkarskich. 

 23.10.2016 r. 
godz. 00.15 
Uszkodzenie samochodu mar-

ki Renault Clio, zaparkowanego 
na ul. Gen. Bema. 

godz. 18.30
Na ul. Magazynowej dokona-

no kradzieży dwóch telefonów 
komórkowych oraz gitary marki 
Hohner. 

godz. 18.30 
Do kolizji drogowej doszło na 

Placu Wolności, gdzie w zapar-
kowany samochodów Mini Co-
oper uderzył pojazd marki Sko-
da, a następnie odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

       st. insp. Klaudia Gieryń 

Skarżą się na nieporządek na cmentarzu  
i przepełnione pojemniki

Jeszcze można to naprawić  
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Zaduszny. To czas, gdy w Polsce ma-
sowo odwiedza się cmentarze, a przedtem porządkuje groby najbliższych. Czy administra-
torzy nowogardzkiego cmentarza wywiązują się należycie z obowiązków dbałości o bezpo-
średnie otoczenie miejsc pochówków? O to pytaliśmy napotkane na naszej nekropoli osoby.  

- Od kiedy zarządzanie cmenta-
rzem się zmieniło, nasz cmentarz 
w porównaniu do innych wygląda 
„strasznie”. Gałęzie są niepoprzy-
cinane, a liście z drzew utrudnia-
ją dojście do grobów, nie wspomi-
nając o  drzewach, które miały być 
już wycięte, bo ich korzenie nisz-
czą miejsca, które miały dać spokój 
mojej rodzinie - mówi pani Elżbie-
ta

- Zbliża się dzień Wszystkich 
Świętych, więc groby nieodwiedza-
ne przez rodziny też powinny być 
uprzątnięte przez administratora 
cmentarza, m.in. trawa skoszona, 
a gałęzie utrudniające dojście przy-
cięte - dodaje pani Karolina

- Widzę często, jak Pan dbający o 
cmentarz liście zgarnia dmuchawą, 
a one lecą dalej na groby naszych 
zmarłych. Dawniej liście były zgra-
biane i wywożone, trawa koszona 
na cmentarzu dziecięcym zawsze 
zgrabiana, a teraz to miejsce zara-
sta, gałęzie drzew przeszkadzają w 

dojściu do miejsc spoczynku na-
szych bliskich. Nie raz staramy się 
posprzątać groby, które nikt nie 
odwiedza, jednak jest ich tu bardzo 
dużo, to może zarządca cmentarza 
powinien o tym pomyśleć chociaż-
by przed Dniem Wszystkich Świę-
tych - opowiada pani Paulina.

Ten przytoczony trójgłos niestety 
nie jest odosobniony. Uwagi w za-
kresie porządku na cmentarzu do-
pływają do DN od dawna. Pozosta-
je mieć nadzieję, że przynajmniej 
w tym szczególnym okresie, gdy 

cmentarz odwiedza tak wielu go-
ści z zewnątrz odpowiedzialni do-
łożą starań, aby nie było tutaj wsty-
du. Zaniedbania o których mówią 
nasi rozmówcy tym bardziej dzi-
wią, że aktualnym  administrato-
rem cmentarza jest firma specjali-
zująca się w...  wywozie śmieci.

 Niepokojące sygnały, co do sta-
nu  porządku, otrzymujemy także 
w sprawie innych cmentarzy zloka-
lizowanych w niektórych wsiach na 
terenie gminy.

- Byłam wczoraj w Żabowie, aby 
uporządkować groby  krewnych 
- mówi DN pani Anna - niestety 
znajdujące się tu pojemniki były 
przepełnione a wokół nich bała-
gan, ponieważ porządkujący gro-
by gdzieś musieli wyrzucić stare 
znicze, zeschłe kwiaty i liście. Nikt 
też nie porządkuje głównej alejki i 
ścieżek prowadzących do kwater – 
dodaje p. Anna

AR    

Liście na głównych alejkach nie są zbierane tylko odgarniane na  bok

Mieszkańcy skarżą się, że wokół grobów panuje nieporządek, leży mnóstwo liści, a 
nawet gałęzi. Niestety leżą też połamane krzyże. Tu na zdjęciu fragment kwatery, 
gdzie pochowane są dzieci
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE

Weszli zamaskowani i z bronią w ręku

Bandycki napad w Karsku 
Do napadu na właściciela jednej z posesji w Karsku doszło w minionym tygodniu, w czwartek późnym wieczorem - dowiedziała się nieoficjalnie redak-
cja DN. Mężczyzna został pobity, a z jego domu miała zostać wyniesiona spora gotówka. Policja nie ujawnia szczegółów zdarzenia, ze względu na „cha-
rakter sprawy”. Mieszkańcy wsi mówią, że mężczyzna od lat prowadzi „szemrane interesy”.

Jak wynika z naszych infor-
macji napadu miało dokonać 
trzech, dobrze zbudowanych, 
zamaskowanych mężczyzn. 
Mieli oni prawdopodobnie przy 
sobie broń. Sprawcy podjechali 
samochodem pod dom od stro-
ny ogrodu, tak, by nie parkować 
pod bramą frontową znajdującą 
się przy głównej drodze biegną-
cej przez wieś. Następnie pode-
szli do drzwi wejściowych i za-
pukali. Gdy właściciel domu je 
otworzył, natychmiast został za-
atakowany ciosami w okolice 
głowy. Potem napastnicy zaczę-
li go bić i kopać po całym ciele, 
a następnie związali swoją ofia-
rę sznurkiem. Później splądro-
wali mieszkanie, a gdy odnaleźli 
to, czego szukali, opuścili pose-
sję. Chodzi oczywiście o pienią-
dze. Według różnych źródeł, na-
pastnicy mogli z domu wynieść 
nawet kilkaset tysięcy złotych.  
Tyle wynika z naszych własnych 
ustaleń, bo policja nie ujawnia 
szczegółów zdarzenia. Potwier-
dza jednak, że prowadzi postę-

powanie w sprawie. -Z uwagi na 
charakter sprawy i prokurator-
skie śledztwo, nie udzielamy żad-
nych informacji - informuje bar-
dzo oszczędnie st. asp. Julita Fi-

lipczuk, rzecznik policji.
Jak ustaliliśmy, krótki czas 

po napadzie mężczyzna został 
przewieziony karetką do nasze-
go szpitala. Kto wezwał pogo-

towie ratunkowe, tego nie uda-
ło nam się ustalić. Prawdopo-
dobnie zrobił to mieszkający z 
nim przyjaciel, ale to na razie 
tylko przypuszczenie. Wiemy 

natomiast, że mężczyzna tra-
fił na izbę przyjęć z obrażenia-
mi twarzoczaszki, klatki piersio-
wej, kończyn górnych i dolnych. 
Jak twierdzą nasi informatorzy z 
kręgów „białego personelu”, po-
turbowany mężczyzna nie chciał 
jednak poddać się hospitalizacji, 
i na własne życzenie opuścił no-
wogardzki szpital. 

O zdarzeniu, do jakiego do-
szło w Karsku, nie chcą oficjal-
nie wypowiadać się mieszkańcy 
tej wsi. Twierdzą, że o ile szanują 
swojego sąsiada, którego nazy-
wają „hrabią”, wolą nie mieć nic 
wspólnego, ani z jego działalno-
ścią, ani tym bardziej z ludźmi, z 
którymi robi interesy. Zdaniem 
wielu, z którymi rozmawiali-
śmy czwartkowe zdarzenie mo-
gło być właśnie konsekwencją 
utrzymywania określonych zna-
jomości biznesowych, ale także 
stylu, w jakim mieszkaniec Kar-
ska od lat prowadzi działalność 
gospodarczą. 

Marcin Simiński

Do napadu doszło w willi położonej w samym Karsku.

Tym razem zwrócili się do starosty

Czy Nadtorowa ponownie będzie zablokowana?
Burmistrz Nowogardu od lat nie reaguje na postulaty przedsiębiorców z ulicy Nadtorowej w sprawie zasad regulacji ruchu pojazdów w okolicy cmenta-
rza, w dniach poprzedzających 1 listopada. Dlatego w tym roku, przedsiębiorcy nowogardzcy zwrócili się w tej sprawie z prośbą o interwencję, do starosty.     

Ograniczenia dla ruchu po-
jazdów w okolicach cmenta-
rza, wprowadzane przez gmi-
nę corocznie w okresie Wszyst-
kich Świętych, poważnie utrud-
niają funkcjonowanie niektó-
rych firm położonych przy uli-
cy Nadtorowej.  Dotyczy to 
zwłaszcza tych firm, które mu-

szą wysyłać i przyjmować TIR-
-y. I nie chodzi tu o brak moż-
liwości przejazdu ulicą Nadto-
rową w dniu 1 listopada. Wtedy 
żadna z firm nie pracuje. Cho-
dzi o dni poprzedzające i te po 
Święcie Wszystkich Świętych, 
niemożliwość przejazdu obo-
wiązuje tu bowiem już kilka 

dni wcześniej i później.  Przed-
siębiorcy od lat postulują, aby 
gmina wprowadzając niezbęd-
ne w okresie natężenia świątecz-
nego ruchu wokół cmentarza 
ograniczenia, wzięła pod uwa-
gę również konieczność zapew-
nienia możliwości dotarcia du-
żych samochodów ciężarowych 
do firm zlokalizowanych na uli-
cy Nadtorowej za cmentarzem.  
Dotychczas bowiem od lat jest 
tak, że aż 3-4 dni przed 1 listo-
pada i 2-3 po, przejazd TIR-ów 
ulicą Batalionów Chłopskich i 
dalej Nadtorową był niemoż-
liwy z powodu obowiązujące-
go w ramach czasowej regulacji 
ruchu ograniczenia.  Oznaczało 
to w praktyce wielodniowy pa-
raliż działalności firm na Nad-
torowej, ponieważ duże samo-
chody dojechać inaczej do tych 
firm nie mogą.  - Chodzi nam 
o to, aby nie paraliżować nasze-
go działania w bardzo inten-
sywnym dla nas rynkowo czasie 
- mówi przedstawicielka jednej 
z tutejszych firm - uważamy, że 
nie ma potrzeby poza dniem 1 li-

stopada uniemożliwiać dwukie-
runkowy ruch ulicą Bat. Chłop-
skich i Nadtorową - kończy na-
sza rozmówczyni.    Burmistrz 
jednak nie reagował na zgłaszane 
zastrzeżenia i prośby, i to mimo 
oczywistych argumentów przed-
siębiorców, które przy dobrej 
woli dałoby się zrealizować za-
pewniając jednocześnie niezbęd-
ne bezpieczeństwo wokół cmen-
tarza. Brak reakcji burmistrza, a 
nawet chęci rozmowy spowodo-
wał, że tym razem przedsiębior-
cy poprosili o pomoc starostę 
goleniowskiego. W tych dniach 
Starosta w ich imieniu interwe-
niował składając pismo w gmi-
nie Nowogard z apelem aby bur-
mistrz tym razem odstąpił od 
dotychczasowej praktyki i nie 
uniemożliwiał dojazdu do firm 
. Mimo bowiem, że Nadtorowa 
to droga powiatowa to wprowa-
dzanie czasowych organizacji ru-
chu drogowego na terenie miasta 
należy do kompetencji Gminy, 
starosta tylko zatwierdza takie 
przedłożenia.  Burmistrz nie od-
pisał na pismo od starosty, przy-

słał w zamian projekt zmiany or-
ganizacji ruchu do zatwierdzenia 
przez starostę, który… jest do-
kładnie taki sam, jak co roku!  W 
związku z tym, jak nas poinfor-
mowano, starosta, wystąpił z ini-
cjatywą spotkanie, na które pro-
si burmistrza, projektanta zmian 
organizacji w ruchu, policję i 
radnych. Być może takie spotka-
nie na tak wysokim „szczycie” 
pozwoli załatwić w istocie dość 
prostą sprawę  

sm

Wjazd na ulicę Nadtorową od strony przejazdu kolejowego prawdopodobnie już 
najbliższego piątku będzie zamknięty. To znacznie utrudni funkcjonowanie firm 
działających na końcu ulicy
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W Goleniowie zrobili swoje, a u nas?

Padły oba komusze pomniki
22 października, w Goleniowie zostały rozebrane dwa pomniki postawione jeszcze w PRL-
-u. W ten sposób nasz sąsiad oczyścił ostatecznie swoją przestrzeń publiczną z pozostało-
ści komunizmu.

„ Zniknął pomnik sierżanta 
Sułtanowa, postawiony w 1971 
roku przy dzisiejszej ul. Jagiełły 
propagandowy wymysł, mają-
cy umacniać przyjaźń radziec-
ko-polską - donosi Gazeta Go-
leniowska-zlikwidowano tak-
że postument, stojący na sym-
bolicznym cmentarzu żołnie-
rzy Armii Czerwonej przy ul. 
Wolińskiej, a tablice nagrobne i 
wieńcząca go czerwona gwiaz-
da mają być przewiezione do 
Ośrodka Dokumentacji Dzie-
jów Ziemi Goleniowskiej. Tere-
nem cmentarzyka przy ul. Wo-
lińskiej mają się wkrótce za-
jąć archeolodzy ze stowarzy-
szenia „Pomorze”. Jeśli znajdą 
oni w ziemi szczątki czerwo-
noarmistów, przeniesione zo-
staną one na cmentarz wojenny 
w Gryfinie…” – kończy artykuł 
GG kreśląc w ten sposób obraz 

swoistego „happy endu”, jaki 
dokonał się u naszych sąsiadów 
w cywilizowany sposób (praw-
dziwy Polak szanuje w przeci-
wieństwie do komucha szcząt-
ki nawet wroga) w sprawie po-
zostałości komunizmu. War-
to dodać, że proces czyszczenia 
przestrzeni publicznej przepro-
wadziły tam władze, czyli rad-
ni, a zwłaszcza burmistrz Gole-
niowa i to oni spowodowali, że 
PRL-owskie pomniki wylądo-
wały tam gdzie ich miejsce – na 
śmietniku, tak jak już wcześniej, 
tym razem na śmietniku histo-
rii, wylądowała idea zbrodni-
czego komunizmu. Dobre wia-
domości w sprawie miejsco-
wego monumentu Wdzięczno-
ści z radziecką gwiazdą docho-
dzą też ze Stargardu. Prezydent 
tego miasta otrzymał niedaw-
no pismo z Rady Ochrony Pa-

mięci Walk i Męczeństwa   nie 
wnoszące zastrzeżeń do projek-
towanego przez władze miasta 
rozebrania monumentu wid-
niejącego w centralnym punk-
cie Stargardu, i postawionego 
tam z polecenia Rady Wojen-
nej 61. Armii (wchodzącej w 
skład 1 Frontu Białoruskiego), 
w okresie od 3 kwietnia do 25 
października 1945 r. W związ-
ku z takim stanowiskiem Rady 
pytający o sprawę Dziennik 
Stargardzki ( tytuł wydawany 
tak jak DN przez nowogardzką 
spółkę Dom Judy) otrzymał z 
kancelarii Prezydenta następu-
jący komunikat - przygotowy-
wany jest projekt uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie demontażu 
Pomnika Zwycięstwa… Prezy-
dent Miasta wniesie uchwałę w 
ciągu najbliższych miesięcy. 

  A u nas po staremu     
 A u nas? A u nas po stare-

mu, jak to w komunie.  Kolejne 
obchody państwowego Świę-
ta Niepodległości 11 listopa-
da 2016, burmistrz Nowogardu 
organizuje pod pomnikiem od-
słoniętych w 1972 roku, w rocz-
nicę Rewolucji Październiko-
wej, z monumentem żołnierza 
Armii Czerwonej, czyli Armii, 
która tę naszą niepodległość 
konsekwentnie niszczyła od 
początków swojego istnienia. 
Wystarczy przypomnieć tylko: 
napaść czerwonoarmistów na 
Niepodległą II Rzeczpospoli-
tą w latach 1919-1920, a także 
napaść na Polskę 17 września 
1939 roku, realizującą wcze-
śniejszy rozbiór II Rzeczpo-
spolitej dokonany przez ZSRR 
i Rzeszę Niemiecką czy realną 
okupację po zakończeniu woj-
ny mającą na celu utrzymywa-
nie narzuconej wolnemu na-
rodowi komuszej władzy. Kto 
więc może być wdzięczny takiej 
Armii? Odpowiedź jest prosta i 
oczywista – tylko zdrajca!  Pod 
pomnikiem na placu Wolności 
z wizerunkiem żołnierza tej Ar-
mii, a nie pod pomnikiem Nie-
podległości na 3 Maja odbędą 
się uroczystości organizowane 
przez burmistrza Nowogardu w 
dniu święta narodowej Niepod-
ległości 11 listopada tego roku!  
Kto więc będzie demonstrować 
tego dnia 11 listopada, tam na 
pl. Wolności swoją wdzięcz-
ność pod sowieckim sołdatem? 
Odpowiedź patrz wyżej.  

sm

W środę sesja Rady Miasta 

Zlikwidują ZEAS?
W najbliższą środę, odbędzie się 33. sesja Rady Miasta 
obecnej kadencji. W programie sesji znalazł się projekt li-
kwidacji jednego z wydziałów Gminy, tj. Zespołu Ekono-
miczno -Administracyjnego Szkół (ZEAS). W jego miej-
sce ma powstać nowy twór. Wbrew oczekiwaniom w pro-
gramie sesji nie ma za to głosowania w sprawie nadania 
nazwy im. Sybiraków dla ronda przy ul. Poniatowskiego i 
Boh. Warszawy.

 Jak wynika z upublicznionego 
porządku obrad, radni będą de-
batować i głosować nad dwoma 
projektami uchwał dotyczących 
zmian w tegorocznym budżecie 
gminy. Interesująco zapowiada się 
również punkt na temat reorgani-
zacji w Urzędzie Miejskim. Zgod-
nie z projektem uchwały w miej-
sce Zespołu Ekonomiczno -Ad-
ministracyjnego Szkół (ZEAS), 
powstanie Centrum Usług 
Wspólnych. Nowa jednostka ma 
zajmować się zadaniami zakre-
su obsługi administracyjnej, or-
ganizacyjnej i finansowej nie tyl-
ko szkół, co dotychczas należało 
do ZEAS-u, ale również Ośrod-
ka Opieki Społecznej oraz Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Dla-
czego burmistrz chce wprowadzić 
tak poważne zmiany w organiza-
cji w strukturze UM? O tym napi-
szemy w relacji z sesji, w najbliż-

szy piątek. 
Mimo oczekiwań setek miesz-

kańców, ale także zapowiedziom, 
w porządku obrad nie ma nato-
miast projektu uchwały w sprawie 
nadania nazwy im. Sybiraków dla 
ronda, w miejsce dawnego skrzy-
żowania prostopadłego ulic: Po-
niatowskiego z Boh. Warszawy 
(koło krzyża). Przypomnijmy, że 
z taką inicjatywą obywatelską, po-
partą podpisami mieszkańców, 
wyszła do Rady Miasta p. Fran-
ciszka Kobylińska, prezes nowo-
gardzkiego koła Ogólnopolskiego 
Związku Sybiraków. 

Przewodniczący RM uspakaja i 
poinformował, że projekt uchwa-
ły jest już przygotowany, nato-
miast z powodów formalnych, 
może być głosowany dopiero po 
urzędowym (zgodnie z prawem 
budowlanym) odbiorze ronda. 

MS

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 września 2016 roku.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
    a) zaciągnięcia pożyczki,
    b) zmian budżetu gminy Nowogard na 2016 rok, 
    c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-
2023,
   d) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok, 
   g) utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Nowogardzie 
oraz nadania mu statutu.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych 
Rady Miejskiej w Nowogardzie.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.

To nie wirus, to bakteria- 
sprostowanie 

W poprzednim numerze DN, w tekście pt.: „60 uli do spalenia” 
użyliśmy błędnej terminologii przy określaniu organizmów odpowie-
dzialnych za chorobę pszczół o nazwie Zgnilec Amerykański. Otóż 
chorobę tę wywołują bakterie, a nie jak podaliśmy wirusy. 

Jednocześnie przepraszamy pana Zdzisława Czerwińskiego, powia-
towego lekarza weterynarii, za użycie tego niewłaściwego określenia 
w cytowanej wypowiedzi. 

Redakcja W tym miejscu stał pomnik Sułtanowa. Foto Biały Grosz

Gwiazda z postumentu przy ulicy Wolińskiej. Źródło J.Pasternak/Gazeta Goleniowska
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Wojewoda: Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji na Bema 
niezgodne z Konstytucją 

Nie mieli prawa pytać o imię i nazwisko… 
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził, że zarządzenie Burmistrza Nowogardu o przeprowadzenie konsultacji w sprawie lokalizacji na terenie osiedla 
Bema marketu, zostało wydane z naruszeniem Konstytucji. Gmina nie miała, bowiem prawa uzależniać uzyskania opinii mieszkańców w tej sprawie od 
podania przez nich danych osobowych. Wojewoda zaapelował jednocześnie, aby w przyszłości Robert Czapla takich praktyk już nie stosował. 

Przypomnijmy, że miesz-
kańcy osiedla Bema, aby wziąć 
udział w konsultacjach dot. lo-
kalizacji pawilonu handlowe-
go, jakie przeprowadzono w 
dniach 28.08-03.09. br. mu-
sieli podać następujące dane: 
imię, nazwisko, wiek i ad-
res zamieszkania. Dopiero po 
tym mogli odpowiedzieć, czy 
są za, czy przeciw wybudo-
waniu marketu w ich sąsiedz-
twie.  Taki sposób przeprowa-
dzania konsultacji od począt-
ku wzbudził nasze zaniepo-

kojenie. Sprawą zaintereso-
wali się także Szymon Osow-
ski i Bartosz Wilk - prawnicy 
z Sieci Obywatelskiej Watchod 
Polska, organizacji broniącej 
przestrzegania praw obywatel-
skich i jawności życia publicz-
nego. Skierowali do Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego 
wniosek o uchylenie zarządze-
nia Burmistrza Nowogardu 
w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji. Wskazali, że zbie-
ranie tak wielu danych oby-
wateli jest niezgodne z art. 51 

ust 2 Konstytucji, który stano-
wi, że: „władze publiczne nie 
mogą pozyskiwać, gromadzić 
i udostępniać innych infor-
macji o obywatelach niż nie-
zbędne w demokratycznym 
państwie prawnym”. Wojewo-
da przyznał rację prawnikom, 
tym samym podzielając nasze 
wątpliwości. Stwierdził, że za-
rządzenie Burmistrza Nowo-
gardu w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecz-
nych w sprawie lokalizacji pa-
wilonu handlowego na terenie 
osiedla nr 3 (osiedle Bema) w 
Nowogardzie, zostało wydane 
z naruszeniem prawa. Uznał 
bowiem, że wymaganie od 
uczestników konsultacji poda-
nia swoich danych osobowych 
nie jest konieczne do skutecz-
nego przeprowadzenia kon-
sultacji i stanowi zbędną inge-
rencję w sferę ich prywatno-
ści. Wojewoda wskazał także, 
że konsultacje w takiej formie 
mogą negatywnie wpłynąć na 
wolność wypowiedzi.

„(...)Nie zasługuje na 
uwzględnienie argument Bur-
mistrza Nowogardu, że ze-
branie informacji o uczest-
nikach badania ankietowe-
go (w postaci danych osobo-
wych obejmujących imię, na-
zwisko, wiek i adres zamiesz-
kania) ma na celu potwierdze-
nie, czy ankietowany jest fak-
tycznie mieszkańcem osiedla, 
którego dotycz sprawa będą-
ca przedmiotem konsultacji 
społecznych. Już sam sposób 
przeprowadzenia tych kon-
sultacji tj. skierowanie ankie-
terów do mieszkań znajdują-
cych się na ww. osiedlu (jak 
wskazuje harmonogram pracy 

ankieterów zawarty w załącz-
niku zarządzenia burmistrza 
Nowogardu) uprawdopodob-
nia dotarcie do zamierzonych 
adresatów tych konsultacji.  
Podkreślenia wymaga, że ideą 
konsultacji jest uzyskanie ob-
razu poglądów mieszkańców 
danej wspólnoty samorządo-
wej, a nie indywidualnych jed-
nostek. Podawanie przez oso-
by biorące udział w konsulta-
cjach społecznych informa-
cji o wrażliwych danych oso-
bowych, nie stanowi koniecz-
nego warunku do ich skutecz-
nego przeprowadzenia. Prawi-
dłowe przeprowadzenie kon-
sultacji, zgodnie z zasadą re-
prezentatywności, nie wyma-
ga podawania danych imien-
nych danej korporacji teryto-
rialnej.  Co więcej, może ne-
gatywnie wpłynąć na swobo-
dę wypowiedzi, która jest jed-
ną z głównych podstaw demo-
kratycznego społeczeństwa i 
jego rozwoju, a także samo-
realizacji jednostki. W kon-
tekście powyższych rozważań 
należy uznać, że Zarządzenia 
Burmistrza (tu podana nazwa 
i numer decyzji burmistrza-
-red.) zostało wydane z naru-
szeniem prawa(...)” – czytamy 
w najważniejszym fragmencie 
pisma Wojewody Zachodnio-
pomorskiego. 

 Organ nadzoru nie skiero-
wał jednak skargi do sądu ad-
ministracyjnego. Uznał, że nie 
jest to konieczne z uwagi na 
to, że zarządzenie Burmistrza 
Nowogardu to akt jednorazo-
wy i został już wykonany. Nie-
mniej Wojewoda skierował do 
Burmistrza pismo wskazujące 
na konieczność przestrzega-

nia obowiązującego porządku 
prawnego w przyszłości. 

Marcin Simiński 

Komentują dla nas 
Wojewoda przypomniał o 

tym, że władze samorządo-
we nie mogą gromadzić in-
formacji o tym, jakie stanowi-
sko w konsultacjach społecz-
nych zajmowały poszczegól-
ne osoby. Podobny problem z 
tzw. imiennymi konsultacja-
mi społecznymi miał miej-
sce w Stepnicy. Sprawa za-
kończyła się w Naczelnym Są-
dzie Administracyjnym, któ-
ry przypomniał, że prawidło-
we przeprowadzenie konsul-
tacji z mieszkańcami, zgodnie 
z zasadą reprezentatywności, 
nie wymaga podawania da-
nych imiennych mieszkańców 
danej korporacji terytorialnej. 
NSA przypomniał też, że swo-
boda wypowiedzi jest jedną z 
głównych podstaw demokra-
tycznego społeczeństwa, wa-
runkiem jego rozwoju i samo-
realizacji jednostki.

W mojej ocenie ustalanie ta-
kich reguł konsultacji, które 
wymagają od potencjalnych 
uczestników podania danych 
imiennych i prowadzą do uzy-
skania informacji o tym kto i 
jak głosował, stanowi przejaw 
nadużywania pozycji domi-
nującej przez władze. To sytu-
acja groźna dla praw człowie-
ka, dlatego warto wówczas in-
terweniować.

Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchod.

Nasz komentarz
Wojewoda posiada ustawowe 

kompetencje nadzoru w zakresie  
zgodności z obowiązującym pra-
wem decyzji  organów samorzą-
du gminnego w tym burmistrza.  
Działając w ramach tych kompe-
tencji wojewoda potwierdził za-
strzeżenia jakie w DN wobec tzw. 
referendum na Bema sformuło-
waliśmy już kilka tygodni temu. 
Ale wojewoda w swym stano-
wisku zajmował się tylko zgod-
nością z prawem samego zarzą-
dzenia w tej sprawie wydane-
go przez burmistrza R. Czaplę. 

Nie było natomiast  przedmio-
tem  jego rozstrzygnięcia  tech-
niczne przeprowadzenie tych 
konsultacji.  A w tej realizacyj-
nej części także, jak informowa-
liśmy, doszło do kolejnych nie-
prawidłowości w tym np. pomi-
nięcia niektórych mieszkań, do 
których  urzędnicy nawet nie za-
pukali mimo, że byli tam oczeki-
wani w zapowiadanym przez or-
ganizatora czasie czy koniecz-
ność  oświadczania swojej prefe-
rencji wobec urzędnika. Na do-
datek na zgłaszane uwagi urząd 

nie reagował, bądź je eks-kate-
dra ośmieszał.  Podsumowując 
całość: ostatecznie wyszło to co, 
w przypadku tej ekipy ratuszo-
wej, wychodzi co chwila – wybit-
na niekompetencja połączona z 
typową prostacką arogancją wła-
dzy. Mieszanka to w istocie cięż-
ka do strawienia przez każdy cy-
wilizowany organizm społecz-
ny. No i oczywiście jest też wstyd 
na zewnątrz…. chociaż to rozu-
mieją już tylko Ci co wstyd mają 
, prostakom jest on obcy z zasad

red

Czy market doprowadzi do upadku widocznych na zdjęciu osiedlowych sklepików?
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Rady się odbywają, ale bez 
Roberta Czapli 

Burmistrz o 
bezrobociu 
rozmawiać nie chce? 
Mimo, iż gmina Nowogard nadal ma najwięcej bezrobot-
nych w całym powiecie, od jakiegoś czasu burmistrz No-
wogardu nie bierze udziału w posiedzeniach   Rady Za-
trudnienia, gdzie decydują się ważne sprawy dla osób po-
zostających bez pracy. 

W 2016 roku odbyły się cztery 
posiedzenia Powiatowej Rady Za-
trudnienia. 

W trzech posiedzeniach nie 
wziął udziału Burmistrz Nowogar-
du – potwierdza nam Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie. Zapyta-
liśmy tydzień temu Roberta Cza-
plę, dlaczego nie uczestniczy w po-
siedzeniach PRZ? Niestety do tej 
pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. 
Burmistrz nie odpowiedział rów-
nież na pytanie, dlaczego do udzia-
łu w posiedzeniach Rady nie odde-
leguje żadnego pracownika UM w 
Nowogardzie, skoro sam nie znaj-
duje czasu, by reprezentować nasz 
samorząd podczas tych posiedzeń. 

Uczestnictwo w obradach PRZ 
jest o tyle ważne, że to tam decy-
duje się o przedsięwzięciach zmie-
rzających do poprawy sytuacji na 
rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie 
wciąż liczba bezrobotnych jest nie-
pokojąca. A tak jest właśnie w na-
szej gminie, w której na koniec 
sierpnia, stopa procentowa osób 
pozostających bez pracy wynosi-
ła 6,5%, i była najwyższa w powie-
cie (ponad tysiąc osób bez zatrud-
nienia). Pozostałe gminy w powie-
cie odnotowują wskaźniki poni-
żej 6%. Tak jest nawet w sąsiedniej 
Osinie, gdzie stopa bezrobocia wy-
nosi 5,9%. 

- Ubolewam nad tym, że Bur-
mistrz Nowogardu, nie uczestniczy 
w obradach PZR. To jedyne tak sil-
ne forum, gdzie nie tylko dokładnie 
analizuje się stan bezrobocia w na-
szym powiecie, ale co najważniejsze 
szuka się wspólnie rozwiązań, by 

jemu zapobiec. Robimy to chociażby 
poprzez ocenianie racjonalności go-
spodarki środkami Funduszu Pra-
cy i opiniować kryteriów podziału 
tych środków, jakim dysponuje Po-
wiaty Urząd Pracy– mówi staro-
sta goleniowski. Zaznacza jednak, 
że fakt nieobecności R. Czapli na 
posiedzeniach PRZ, nie oznacza, 
że podczas tych obrad sprawy No-
wogardu są pomijane: - O nieobec-
nych się nie mówi, ale to przysłowie 
nie dotyczy posiedzeń PRZ. Dlatego 
mimo, że burmistrz nie przyjeżdża 
na nasze posiedzenia, rozmawiamy 
o Nowogardzie i czynimy konkretne 
działania skierowane do mieszkań-
ców tej gminy, zwłaszcza tych pozo-
stających bez pracy - kończy staro-
sta.  W skład Powiatowej Rady Za-
trudnienia w Goleniowie wchodzą: 
jeden przedstawiciel Samorządu 
Powiatowego – w tym przypadku 
Starosta Goleniowski, jako Prze-
wodniczący PRZ, sześciu przed-
stawicieli Samorządów Gminnych, 
jeden przedstawiciel Niezależne-
go Samorządowego Związku Za-
wodowego „Solidarność” Zarządu 
Regionu Pomorza Zachodniego, 
dwóch przedstawicieli Cechu Rze-
mieślników i Przedsiębiorców, je-
den przedstawiciel Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej. 

Jak informuje Starostwo Powia-
towe, nie zdarza się, aby w posie-
dzeniach nie brali udziału przed-
stawiciele wyżej wymienionych in-
stytucji i organizacji, za wyjątkiem 
gminy Nowogard. 

Marcin Simiński

Za wysokie progi na Wasze… wózki

Czy ktoś to zauważy?
Nie tylko osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają w Nowogardzie problem z 
powodu barier architektonicznych, ale dotyczy to także tych, co spacerują czy załatwiają 
sprawy z maluchami siedzącymi w wózkach dziecięcych.

Na trzy główne obiekty gmin-
ne tj. Ratusz i drugi biurowiec 
przy  Placu Wolności oraz obiekt 
gdzie mieści się Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, żaden nie posia-
da podjazdów dla wózków. Pod-
jazdu takiego nie ma również 
na głównej Poczcie i w innych 
obiektach, gdzie trzeba załatwiać 
codzienne sprawy. Wtedy wóz-
ki muszą być zostawiane przed 
miejscami publicznymi z oba-
wą, czy nie zostaną choćby ukra-
dzione?

- Płacę za wodę w PUWiS -sie 
schody tam są bardzo wysokie i 
nie ma podjazdu, wózek wtedy 
zostawiam na dole, Ośrodek Po-
mocy Społecznej także nie ma 
podjazdu – mówi DN jedna z 
rozmówczyń.  Podjazdów brak 
też w sklepach, takich jak np. 
Martes Sport czy TXM, a tam 
gdzie podjazdy już są, to często 

są bardzo zniszczone i niedopa-
sowane do kół wózków lub są 
zbyt strome. 

  - Na ulicy 15-Lutego jest bank 
i bankomat, a są tam dość wy-
sokie schody i brak podjazdu – 
mówi kolejny nasz  rozmów-
ca. A inny dodaje: - bardzo czę-
sto odwiedzam sklep „5-10-15” 
z odzieżą dla dzieci, moim zda-
niem matki bardzo często mają z 
tym miejscem problem. Dość wie-
le podjazdów jest zniszczonych. 
Inna z napotkanych Pań doda-
je: - często podjazdy są niedopa-
sowane do kół wózków, przez co 
koła spadają do środka i wózki się 
niszczą.

A oto jeszcze wypowiedzi osób 
napotkanych przez nas podczas 
przygotowywania tego tematu:

- Od  niedawna jestem tatą i 
ciężko mi się poruszać po naszym 

mieście z wózkiem, wiele podjaz-
dów  jest niedostosowanych do 
wózków, a miejsca często odwie-
dzane takie jak Urzędy czy skle-
py nie mają również podjazdów. 
Ja osobiście często wnoszę wózek, 
ale kobiecie na pewno jest o wiele 
trudniej jego wnieść - mówi pan 
Patryk.

- Jestem mamą dwójki dzie-
ci i stwierdzam, że ciężko wnosić 
wózek po schodach tak, jak m.in. 
na ul. Bankowej, gdy jeszcze mu-
szę trzymać drugiego, też jeszcze 

małego, synka za rękę. Miasto 
ma dość często spotykane podjaz-
dy, niestety nie spełniają one swo-
ich funkcji. Nie pominę też tego, 
że w wielu sklepach np. HOSSO, 
„5-10-15” czy w Urzędach nie ma 
podjazdów w ogóle, a tam matki 
też  muszą bardzo często wcho-
dzić - opowiada pani Iwona.

Pozostaje wierzyć, że problem 
o którym mówią nasi Czytelnicy, 
spacerujący z wózkami z dzieć-
mi,  wreszcie ktoś zauważy?

AR

Brak podjazdu przy Urzędzie Poczto-
wym, przy ul. Rzeszowskiego

Tu podjazd jest (wejście na skarpę przy 
ul. Bankowej), ale jest niekompletny i 
zniszczony

Podjazdy za pomnikiem na Placu Wol-
ności są również zniszczone.

Brak podjazdu do ratusza.

3

4

5

6

7

3,8 (4,0)

Goleniów Stepnica Osina Maszewo Przybiernów Nowogard
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Bezrobocie wposzczególnych gminach w lipcu 2016 
(liczby w nawiasach - bezrobocie w lipcu 2015)
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 
(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

   
 Lokal nr 1: Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 54,10 m2 

 IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.
      Cena:  106.500 zł  Wadium:   5.300 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 8 listopada 2016 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, 

którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr 1”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów 
w dniu 8 listopada 2016 r. o godz.12.15

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  kontynuowany w for-
mie przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego 
przetargu.  

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na 
konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone w na-
stępnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywa-
jący przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Zespole Placówek 
Oświatowych w Dobrej

Pasowani przez 
Mistrzynię 
W bieżącym roku szkolnym obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrej miały 
wymiar szczególny. Do Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Dobrej, na uroczystą akademię, została 
zaproszona trzykrotna złota medalistka Igrzysk Paraolim-
pijskich Pani Ewa Durska. 

W pierwszej części akade-
mii uczniowie klas pierw-
szych składali ślubowanie 
na sztandar szkoły. Następ-
nie dyrektor szkoły pasował 
uczniów na „pierwszaków”, a 
Pani Ewa wraz z przedstawi-
cielem Rady Rodziców wrę-
czyli pamiątkowe dyplomy 
oraz dekorowali uczniów ko-
tylionami. W drugiej części 
przyszedł czas na życzenia, 
wiersze i piosenki skierowa-
ne do pracowników oświa-
ty. Wspaniały klimat uroczy-
stości podkreśliły życzenia 
dla nauczycieli, złożone przez 
przedstawicieli uczniów 
wszystkich klas, które zosta-
ły wyrażone w formie przygo-

towanej prezentacji filmowej. 
Pamiątkowe zdjęcia, 

autografy i upominki dla 
Szkoły, a także życzenia i miłe 
wspomnienia z uroczysto-
ści, to efekt pracy nauczycie-
li i dobrej współpracy z Radą 
Rodziców. To z ich inicja-
tywy doszło do wizyty Pani 
Ewy Durskiej w szkole, któ-
ra od ubiegłego roku szkolne-
go nosi imię Polskich Olim-
pijczyków. Wśród olimpijczy-
ków, którzy wcześniej odwie-
dzili szkołę wymienić można: 
Wojciecha Matusiaka, Raj-
munda Zielińskiego, Henry-
ka Wawrowskiego i Krzyszto-
fa Pierwienieckiego. 

Inf. Własne

Mistrzyni Paraolimpijska wręcza pamiątkowe dyplomy ze ślubowania

Uroczysta chwila-pasowanie na pierwszaka

W szpitalu powstała kaplica
 Niewielka kaplica, w której będą odprawiane Msze św. dla pacjentów, powstała w nowo-
gardzkim szpitalu.

 Inauguracyjna Msza św. w nowo 
urządzonej kaplicy odbyła się w 
minioną sobotę, 22 października, 
o godz. 15: 00. Mszy św. przewod-
niczył ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko, dyrektor szpitala Kaźmierz 
Lembas i kilku wiernych. 

Kaplica powstała w dawnym ga-
binecie zabiegowym znajdującym 
się na pierwszym piętrze, przy 
wejściu do nieczynnego już bloku 

operacyjnego, w starej części szpi-
tala. W niewielkim pomieszczeniu 
ustawiono ołtarz, który przywie-
ziono z kościoła w Karsku (tam 
obecnie znajduje się ołtarz, jaki 
niegdyś stał w kościele farnym tj. 
WNMP). Są także dwie sosnowe 
ławki dla wiernych, którzy będą 
uczestniczyć w liturgiach. Na jed-
nej ze ścian powieszono dwa obra-
zy z wizerunkiem: Michała Archa-

nioła i św. Maksymiliana Kolbe – 
to drugie malowidło do tej pory 
wisiało nad wejściem do kaplicy 
św. Franciszka w kościele Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
a zostało poświęcone przez Arcy-
biskupa Andrzeja Dzięgę w czasie 
rekonsekracji świątyni w grudniu 
2011 roku, właśnie z myślą o prze-
niesieniu w przyszłości do szpital-
nej kaplicy. Oprócz tego, w kapli-
cy na ścianie za ołtarzem zawie-
szono duży, drewniany krzyż z Pa-
nem Jezusem. 

- Urządzenie kaplicy w szpita-
lu, to urzeczywistnienie pragnienia 
wiernych. Liczą oni jeszcze w przy-
szłości na poszerzenie kaplicy o po-
mieszczenie znajdujące się obok 
tak, aby większa ilość osób mogła 
się modlić- mówi ks. G. Legutko. 

Msze św. w szpitalnej kaplicy 
odbywać się będą w każdą sobo-
tę o godz. 15:00. W pozostałe dni i 
godziny kaplica będzie zamykana. 

Miejscem modlitwy dla pacjen-
tów opiekuje się kapelan pomoc-
niczy ks. Robert Dąbrowski, któ-
ry świadczy posługę kapłańską 
wśród chorych przebywających w 
naszym szpitalu. 

MS

Kaplica została urządzona w byłym gabinecie zabiegowym oddziału chirurgiczne-
go, jaki mieścił się w starej bryle szpitala.
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Październik miesiącem wspomnienia  Papieża Polaka 

Uczniowie SP 1 pamiętają o Janie Pawle II 
20 października, uczniowie w SP nr 1 wraz z wychowawcami uczcili przypadającą kilka dni wcześniej kolejną rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Papieża. W związku z tym publikujemy nadesłane przez nauczycielki SP 1 wspomnienia o Janie Pawle II wraz z relacją z uroczystości zorganizowanej w 
szkole. 

Na mapie wielkich postaci pol-
skiego narodu na pewno postać Pa-
pieża Jana Pawła II zajmuję czołowe 
miejsce i zawsze po wsze czasy bę-
dzie on naszą dumą. Powodów ku 
temu jest mnóstwo i trudno je zli-
czyć. Dla wielu z nas jest to szcze-
gólne ważne, gdyż mieliśmy okazje 
obserwować jego życie, działalność, 
a także uczestniczyć w pielgrzym-
kach, które na zawsze zostaną w na-
szych wspomnieniach, jako najważ-
niejsze wydarzenie życia.

  Tak wielu można byłoby użyć 
słów podziękowania za myśli, waż-
ne słowa, jakie zostawił on w swo-
ich encyklikach, książkach, wier-
szach, a przede wszystkim potwier-
dził je swoim życiem, którego celem 
było wskazanie nam możliwości ży-
cia z ewangelią, które wbrew pozo-
rom nie jest takie trudne. On orę-
downik wszelkiego dobra w stosun-
ku do każdego człowieka, on nie-
dzielący, ale jednoczący on czło-
wiek miłosierdzia. 

Nie mogło więc braknąć w na-
szej szkole kilku minut wspomnień 

związanych z papieżem. Okazji ku 
temu właśnie w miesiącu paździer-
niku jest kilka. Kolejny XVI dzień 
papieski pod hasłem – „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia”, 38 rocz-
nica wyboru na Stolice Apostolską, 
nie dawne jeszcze, świeże w naszej 
pamięci echa ŚDM, które są prze-

cież dziełem jego posługi papie-
skiej.  

20 października uczniowie z klas 
Ia, 4a, 4b, 3c i 6c z SP nr 1 w No-
wogardzie słowem i piosenką przy-
pomnieli- Kim był Ojciec Święty? 
Całe jego życie zarówno kapłań-
skie, biskupie i papieskie owiane 

było przesłaniem miłości, poszano-
wania każdego człowieka. To waż-
ne szczególnie dla naszych mło-
dych uczniów. Wyraziliśmy w ten 
sposób swoją miłość i chcieliśmy 
powiedzieć, że mimo, iż nie zawsze 
żyjemy zgodnie z jego wskazów-
kami, że zbyt pochłania nas czasa-

mi blichtr codziennego, dość często 
mało przyjaznego świata konsump-
cji, braku wartości, to świadomość, 
że zawsze możemy wrócić chociaż-
by na chwilę do jego dziedzictwa 
sprawia, iż warto wierzyć w dobro 
człowieka.

Niech poniższe słowa, które zo-
stały wypowiedziane na zakończe-
nie naszego wspomnienia o Janie 
Pawle II będą dobrym drogowska-
zem na każdy dzień. 

 „Nie sposób zebrać wszystkich 
myśli, jakie skierował do nas. Niech 
te, które dziś przypomnieliśmy, te 
które wypowiedział w ostatnich go-
dzinach swojego życia: Szukałem 
Was…teraz przyszliście do mnie i 
za to Wam dziękuję.’’ padną na ży-
zną glebę i wydadzą owoc stokrot-
ny. Niech to, co się w Nim zrodziło, 
w nas nieustannie trwa. Dziś, kiedy 
już patrzysz na nas z ,,okna Domu 
Ojca”. Cóż Ci powiedzieć kochany 
Ojcze Święty: szukałeś nas, znala-
złeś i zostałeś wśród nas”.

 
Róża Górczewska, Anna Tracz

Młodzi artyści SP nr 1 wraz z opiekunami czuwającymi nad przebiegiem przedstawienia
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Ślubowanie klasy policyjnej I LO

Czy wyrosną z nich prawdziwi funkcjonariusze?
W dniu 20 października, uczniowie I klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie złożyli swoje pierwsze ślubowanie. Uro-
czystość odbyła się tradycyjnie na Placu Wolności. 

Zgodnie z tradycją szwadron 
uczniów klas policyjnych (I, II 
i III) wraz z uczniami pozosta-
łych profili, nauczycielami i dy-
rekcją I LO oraz zaproszonymi 

gośćmi, przemaszerowali spod 
budynku szkoły ulicami miasta 
na plac, Placu Wolności. Tam 
czekali na nich pozostali go-
ście, a wśród nich obok oficje-

li, rodziny i najbliżsi. Po przyby-
ciu na miejsce i ustawieniu się 
uczniów w odpowiednim szy-
ku, meldunek o gotowości szko-
ły do uroczystości złożył ko-
mendantowi powiatowemu po-
licji insp. Krzysztofowi Targoń-
skiemu sierż. sztab. Grzegorz 
Zawadzki- wychowawca I klasy 
policyjnej.  Następnie wciągnię-
to na maszt flagę Polski i odśpie-
wano Hymn Narodowy. Po ode-
graniu hymnu państwowego, 
ślubowanie przeprowadziła dy-
rektor szkoły Karina Surma, od-
czytując treść „przysięgi”.  

W tym roku, naukę w klasie I 
o profilu policyjnym rozpoczę-
ło 33 uczniów. Jak informuje 
dyrektor I LO, uczniowie będą 
przez trzy lata zapoznawać się z 
wiedzą związaną nie tylko z pra-

cą policjanta. 
-W programie są zajęcia na te-

mat prawa, udzielania pierw-
szej pomocy, zabezpieczania im-
prez masowych. Uczniowie będą 
uczestniczyć w szkoleniach, od-
wiedzać jednostki służb mundu-
rowych – mówi K. Surma i do-
daje: - Są uczniowie, którzy już 
pełnią czynną służbę w policji. 
Niektórzy wybierają kierunki po-
krewne, jak np. bezpieczeństwo 
narodowe. 

Komendant powiatowy po-
licji podkreśla z kolei, że dzię-

ki możliwości pobierania nauki 
w klasie o profilu policyjnym, 
uczniowie nabierają ogłady cha-
rakterystycznej dla służb mun-
durowych. 

- Myślę, że dla nas wszystkich 
istotne jest to, że młodzież jest 
wychowana w pewnej dyscypli-
nie. W takiej klasie funkcjonują, 
bowiem nieco inne zasady niż w 
pozostałych profilach.  Jest więcej 
zajęć, które bezpośrednio kształ-
tują postawę młodych ludzi. Nie 
bez znaczenia jest oczywiście 
kwestia wizerunkowa dla naszej 
służby. Ludzie odbierają uczniów 
klasy policyjnej, jak młodych po-
licjantów, i to nas bardzo cieszy – 
uważa K. Targoński. 

Młodzież pobierająca naukę 
w klasie policyjnej oprócz za-

jęć teoretycznych ma też możli-
wość zdobywania umiejętności 
praktycznych. Uczniowie czę-
sto wspierają policję w zabez-
pieczaniu dużych imprez maso-
wych, jak np. wydarzenia spor-
towe. Zdarza się też, że towarzy-
szą zawodowym policjantom w 
akcjach profilaktycznych pro-
wadzonych w terenie. 

I LO prowadzi nabory do 
klasy policyjnej od sześciu lat. 
Uczniowie, którzy po ukończe-
niu nauki w klasie o profilu po-
licyjnym I LO, zdecydują się na 

wybór zawodu policjanta otrzy-
mują dodatkowe punkty przy 
rekrutacji do szkół policyjnych. 

Uroczystość na Placu Wol-
ności zakończył pokaz musztry 
paradnej do muzyki tanecznej, 
w wykonaniu uczniów klas trze-
cich o profilu policyjnym. Na-
stępnie, już w sali kinowej NDK, 
„pierwszakom” wręczono pa-
miątkowe dyplomy potwierdza-
jące złożone ślubowanie. 

MS

Dyrektor I LO, Karina Surma, wita społeczność szkoły i zaproszonych na ślubowa-
nie gości

Uczniowie pierwszej klasy policyjnej składają uroczyste ślubowanie

W trakcie uroczystego ślubowania uczniom klasy policyjnej towarzyszyli najbliżsi
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Rozmowa z zawodnikiem KM „Cisy” Nowogard – Tomaszem Jamrożym

Jak tu nie dać z siebie wszystkiego?
Tomasz Jamroży jest bardzo ciekawą postacią. Od 2006 roku, przez 5 lat nieprzerwanie stawał na podium Mistrzostw Świata wyścigów psich zaprzęgów. 
Po zakończeniu swojej przygody z tą dyscypliną, z dużymi sukcesami startuje na torach motocrossowych, jako zawodnik KM „Cisy” Nowogard. Prywat-
nie mąż i ojciec dwójki dzieci, a także brat popularnej wokalistki Margaret. Aby bliżej przedstawić sylwetkę Tomasza Jamrożego, porozmawialiśmy z nim 
o jego miłości do sportowej rywalizacji, a także o planach na przyszłość. 

Tomasz Jamroży: Urodził się 15 
maja 1987 roku w Choszcznie. Do 
momentu ukończenia gimnazjum 
mieszkał w Ińsku, gdzie znajduje 
się jego dom rodzinny i do tej pory 
mieszkają rodzice. W szkole śred-
niej mieszkał i uczył się w I LO w 
Stargardzie na profilu biologiczno-
-chemicznym. Następnie przeniósł 
się do Szczecina, gdzie ukończył 
Politechnikę Szczecińską, na kie-
runku Chemia – tworzywa sztucz-
ne. Od 2011 roku mieszka w Świ-
dwinie wraz z żoną Justyną, z któ-
rą poznał się w liceum, gdy uczęsz-
czali do tej samej klasy. Jest ojcem 
dwójki synów: Łukasza (2,5 roku) 
oraz Grzesia (1 rok). W Świdwinie 
pracuje, jako szef zakładu produk-
cyjnego, który produkuje opakowa-
nia z tworzyw sztucznych do prze-
mysłu spożywczego. Największe 
sukcesy: 2006 r., 2008r., 2010 r. – 
wicemistrz świata wyścigi psich za-
przęgów – Sprint Klasa psów Sybe-
rian Husky, 2005 r. – 4. miejsce mi-
strzostwa Europy, 2007 r.,2009 r. – 
wicemistrz Europy, 2011 r. – 2 wi-
cemistrz Europy wyścigi psich za-
przęgów klasa psów Syberian Hu-
sky. W latach 2005-2011 wielokrot-
ny Mistrz Polski, zdobywca pucha-
ru Europy wyścigi psich zaprzęgów 
klasa psów Syberian Husky. W se-
zonie 2013/2014 – 2. miejsce w kla-
syfikacji generalnej Mistrzostw Pol-
ski Strefy Polski Zachodniej w mo-
tocrossie. Obecny sezon jest najlep-
szy w jego karierze: obecnie zajmu-
je 4. pozycję w Mistrzostwach Pol-
ski oraz został wicemistrzem Mi-
strzostw Strefy Polski Zachodniej.

Dziennik Nowogardzki: Czym 
interesował się młodziutki To-
mek Jamroży, gdy uczęszczał 
jeszcze do podstawówki? Czy już 
wtedy rodziły się pańskie pasje 
do sportu? 

Tomasz Jamroży: Podstawów-
ka to standard, jak wszyscy chłop-
cy – piłka nożna, jednak przygo-
da zakończyła się szybko. Następ-
nie było jeździectwo, a na koniec 
tak na poważnie wyścigi psich za-
przęgów. Teraz na emeryturkę mo-
tocross (śmiech). 

Skąd wziął się pomysł na star-
ty w wyścigach psich zaprzęgów?

Zawsze podobały mi się te psy. 
W 1999 roku w Ińsku odbyły się 
wyścigi psich zaprzęgów – wtedy 
wszystko się zaczęło.

Proszę przybliżyć Czytelni-
kom zasady rywalizacji w tym 
sporcie? Jakie są konkurencje?

Zasad nie ma dużo: Psy musia-
ły posiadać rodowód – jako, że ści-
gałem się w dyscyplinie Syberian 
Husky (najpopularniejsza kla-
sa psów zaprzęgowych na świecie) 
następnie było 5 klas w zależności 
ile psów posiadało się w zaprzęgu. 
Klasa D- 2 psy, C-4 psy, B-6psów, 
A – 8 psów, O- bez limitu. General-
nie liczył się czas przejazdu na da-
nej trasie. Kto zrobił trasę w naj-
krótszym czasie wygrywał. Starto-
waliśmy w odstępach, co 2 minuty 
każda załoga.

Czy psy, które wspólnie z pa-
nem brały udział w wyścigach, 
należały do pana? 

Tak oczywiście były to moje psy. 
Psy, z którymi zaczynałem przygo-
dę zostały z nami do końca. Jako, 
że wycofałem się z tego sportu, ma-
jąc kilkanaście młodych psów, bo 
wiadomo tak jak w życiu każdego 
sportowca najlepszy wiek w życiu 
psa, czyli kiedy ma najlepszą wy-
dolność, jest od 1,5 do 4 roku życia. 
Kończąc sport oczywiście posiada-
łem młode psy, bo tylko z takimi 
można było rywalizować na naj-
wyższym poziomie. Nie było sensu 
ich zostawiać u siebie, nie zniósłby 

tego, że nagle ucina ich się od tre-
ningów i rywalizacji, one tego po-
trzebowały stąd decyzja o sprze-
daży do mojego kolegi z Holan-
dii. Wszystkie psy za przysłowiową 
złotówkę pojechały do jednego no-
wego właściciela.

Które zawody wspomina pan 
najcieplej, a do których nie 
chciałby pan już wracać?

Najlepiej wspominam pierwsze 
wicemistrzostwo świata w 2006 
roku – byłem wtedy bardzo młody. 
Było to wielkie przeżycie dla mnie. 
Nie chcę wracać do dwóch zawo-
dów: Jednych z Mistrzostw Polski, 
było to chyba w 2009 roku w Jaku-
szycach. Były bardzo ciężkie wa-
runki, w sensie było bardzo ciepło, 
około 10 stopni, wydłużona trasa. 
Jechałem z bardzo młodymi psami 
i w trzecim dniu startów, po prostu 
się zagotowały i stanęły, to wpły-
nęło bardzo na ich psychikę. Był 
to mój największy błąd w życiu, 
gdzie dałem się ponieść emocjom 
i przeholowałem z możliwościami. 
Drugie takie zawody, to Mistrzo-
stwa Świata 2010 rok. Jechałem w 
dwóch klasach. W dwóch miałem 
drugie miejsce po dwóch, z trzech 
dni rywalizacji. W pierwszej klasie 
przegrałem złoty medal o 1,2 sek., 
a w drugiej pies doznał kontuzji i 
spadłem na 4. pozycję. 

Czy starty w wyścigu psich za-
przęgów to drogi sport? Czy na-
grody za zwycięstwa są adekwat-
ne do środków, jakie ponosi za-
wodnik w trakcie przygotowań?

Każdy sport, który uprawia się 
na poziomie Mistrzostw Świata 
czy Europy jest bardzo drogi, tak 
było i w tym przypadku. Oczywi-
ście na najwyższym poziomie poja-
wiali się sponsorzy, więc oczywiście 
było łatwiej. 

W jaki sposób i gdzie trenował 
pan do startów?

W sezonie bezśnieżnym to w 
okolicach Ińska, od połowy grud-
nia wyjeżdżałem najczęściej do 
Szwecji, lub jeśli były dobre warun-
ki w Polsce to w okolice Jakuszyc. 
Od początku stycznia tak napraw-
dę tydzień w tydzień odbywały się 
zawody w całej Europie.

Czy pomysł na starty w zawo-
dach motocrossowych zrodził 
się w pańskiej głowie jeszcze w 
czasie, gdy startował pan w wy-
ścigach psich zaprzęgów, czy też 
po zakończeniu tej kariery?

Już podczas startów z psami lu-
biłem pojeździć sobie po poligonie 
oraz po torze motocrossowym, jed-
nak w tamtym czasie nie było cza-

su na łączenie na poważnie star-
tów w dwóch dyscyplinach, naj-
ważniejsze były psy.

Jak się rozpoczęła przygoda z 
Quadem, a także, w jaki sposób 
nawiązał pan współpracę z Klu-
bem Motorowym „Cisy” Nowo-
gard, w którym uzyskał pan li-
cencję do startów? Czy wcześniej 
starał się pan o licencje w innych 
klubach? 

Zakończyłem swoje starty w wy-
ścigach psich zaprzęgów w marcu 
2011 roku, przygoda z motocros-
sem rozpoczęła się właśnie dzięki 
psom. Do treningów siłowych, ja-
kie odbywały się od września do 
połowy grudnia, psy musiały cią-
gnąć bardzo duże obciążenia, aby 
wyrobić sobie niezbędną siłę i wy-
trzymałość na dalszą część sezo-
nu. Początkowo używałem wóz-
ków 4 kołowych, na których wo-
ziłem cement, mimo wszystko wó-
zek 250 kg był zbyt małym cięża-
rem, a ponadto przy częstych tre-
ningach przy dużych prędkościach 
w warunkach leśnych, często się ła-
mał, idealnym rozwiązaniem był 
quad, jako że opony oraz skrzynia 
biegów stawiały stały opór tocze-
nia, przez co był to idealny sprzęt 
treningowy. Przy okazji treningów 
z psami zaczęły pojawiać się wy-
pady ze znajomymi na poligon, a 
następnie pierwsze wyjazdy na tor 
motocrossowy. Z Ińska najbliższy 
tor motocrossowy to właśnie tor w 
Nowogardzie, stąd przywiało mnie 
do tego miasta i do dziś tego nie ża-
łuję. 

Proszę opisać swój Quad tzn., 
jakiej jest marki oraz jego para-
metry techniczne. 

KTM 525xc, parametry to ta-
jemnica.

Motocross uchodzi za niebez-
pieczny sport, bardzo kontuzyj-
ny, czy panu również przytrafiły 
się poważne kontuzje? 

Wbrew pozorom nie jest to sport 

niebezpieczny, jest widowiskowy i 
z boku może przerażać, jednak lu-
dzie, którzy uprawiają ten sport to 
nie są nowicjusze. Nikt nie porywa 
się na motocross nie jeżdżąc wcze-
śniej i nie nabywając jakichś umie-
jętności na poligonie itd. Także z 
reguły są to ludzie, którzy posiada-
ją duże umiejętności, stąd bardzo 
rzadko zdarzają się ciężkie wypad-
ki, raczej są to drobne urazy, wybi-
cie barku, złamana ręka, noga czy 
palec. Oczywiście zwłaszcza na po-
czątku zdarzają się wypadki, czę-
sto również bolesne, ale są one po-
trzebne właśnie po to, żeby nabrać 
szacunku i respektu do motocrossu. 
Tutaj nie da się dojść do jakiegoś 
poziomu samą odwagą i na waria-
ta. Potrzeba lat treningów, godzin 
na Quadzie czy motocyklu, przeła-
mywania własnych słabości i stra-
chu. 

Miał pan wiele momentów, w 
których podczas wyścigu docho-
dziło do niebezpiecznych sytu-
acji? 

Ostatnio się nad tym zastana-
wiałem i z mojego doświadcze-
nia wynika, że w ostatnich latach  
na każdych zawodach zdarza się 
przynajmniej jedna sytuacja, gdzie 
naprawdę „getry zafalują”, np. spo-
tkasz się z kimś w powietrzu 3 me-
try nad ziemią, wjedziesz komuś w 
koło, ktoś skacze Tobie na koło, lub 
po prostu strzela linka gazu w po-
wietrzu.

Jak na uprawianie motocros-
su zapatruje się pańska rodzina?

Rodzina i przyjaciele bardzo 
mnie wspierają. Żona z dziećmi 
jest ze mną praktycznie na każdym 
treningu, za co jej bardzo dziękuję. 
Wspiera mnie w tym, co robię i po-
maga na ile ma sił i na ile pozwa-
lają jej na to nasze dzieci. Przy-
gotowuje mi pyszne energetycz-
ne obiady, żebym miał siłę na tre-
ningach i zawodach.  Po każdym 
wyjeździe na tor obowiązko-

Tomasz Jamroży ma duży sentyment do Nowogardu i cieszy się, że może reprezen-
tować Klub Motorowy "Cisy"

Tomasz Jamroży przez wiele lat stawał na podium Mistrzostw Polski, Świata i Euro-
py w wyścigach psich zaprzęgów
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wo muszę zrobić rundę ze star-
szym synem po torze, bo ina-

czej żyć nam nie da. Na zawodach 
starszy syn już od rana pyta o pu-
char, więc jak tu nie dać z siebie 
wszystkiego? Nie mogę go przecież 
zawieść, on tego przecież nie zro-
zumie. Mam też przyjaciół, któ-
rzy jeżdżą ze mną po całej Pol-
sce na zawody. Jedni z dwójką ma-
łych dzieci: Adaś i Damian, któ-
rzy zawsze przez wujka są niewy-
spani w poniedziałek w szkole - 
bo wrócili późno z zawodów, oraz 
drudzy wariaci bez dzieci, ale za 
to Karolina aktualnie w 7 miesią-
cu ciąży. Mówię na nich psychofa-
ni, bo naprawdę takich fanów nie 
ma nikt w Polsce. Oczywiście tak 
jak i w psich zaprzęgach zawsze 
z boku jest tato – Ryszard. Może 
już teraz bywa rzadziej na zawo-
dach, ale zawsze jest kiedy trzeba! 

Mama była na jednych zawodach 
i powiedziała, że na więcej nie po-
jedzie, bo nie chce w tym szaleń-
stwie brać udziału (śmiech). 

Motocross to bardzo drogie 
zajęcie, czy posiada pan jakichś 
sponsorów, którzy wspierają 
pana w tej pasji?

Tak sponsor główny – moja 
żona (śmiech), a tak na poważ-
nie bardzo dużo pomaga mi Mi-
chał Warkalewicz – TIM Moto-
cykle Nowogard, który zapewnia 
mi cały serwis Quada i bez które-
go nie dałbym rady. Otrzymuję też 
małą pomoc z klubu.

Czy wspomina pan jakiś start 
na torze motocrossowym w 
szczególny sposób?

Puchar Polski w Kielcach - Dęb-
ska Wola w 2014 roku. Na ostat-
nią chwilę udało mi się poskładać 
Quada przed zawodami, później 

trasa do Kielc w nocy i rano zawo-
dy. Wszystko na styk. Na pierw-
szym kółku przesadziłem z gazem 
i zaliczyłem bardzo twarde lądo-
wanie – tak się skończyły moje za-
wody.

Jak długo jeszcze chce pan 
uprawiać tę dyscyplinę spor-
tu oraz co za tym idzie, jakie 
stawia pan sobie cele na przy-
szłość?

Jak długo, tego nie wiem, pew-
nie na ile zdrowie pozwoli. Mimo, 
że jeżdżę już długo, cały czas mam 
bardzo dużą radość z tego. Po 
przygodzie z psami zawsze mówię, 
że dla mnie motocross to tylko za-
bawa, jednak chyba to jest tak, że 
trochę okłamuję samego siebie. Je-
stem człowiekiem raczej upartym 
i zawziętym, jeśli chodzi o podej-
ście do życia, sportu itd., podob-
nie jak moi rodzice i siostra tak-

że, jeśli chodzi o cele, to nie chcę o 
nich mówić, natomiast życzyłbym 
sobie, aby moje umiejętności, jeśli 
chodzi o ten sport, stale rosły. 

Czy Nowogard ma dla pana 
jakieś szczególne znaczenie?

Jak myślę Nowogard, to mam 
przed oczami fajnych ludzi, z po-

dobną pasją, poznałem tam wielu 
znajomych, z którymi utrzymuję 
stałe koleżeńskie stosunki. 

Czego możemy życzyć Toma-
szowi Jamrożemu?

Zdrowia w całej rodzinie, a na 
torze miękkich londowań. 

KR

Po zakończeniu kariery w wyścigach psich zaprzęgów, Tomasz Jamroży rozpoczął 
walkę o najwyższe cele na torze motocrossowym

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Samorząd Uczniowski 
wybrany!
Dnia 4 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica odbyły się wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego.  

Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Łucja Jur-
czyk, natomiast zastępcą Adrian-

na Grocholska. Gratulujemy i ży-
czymy owocnej pracy!

Monika Rasowska kl. II TE

ZSP na koncercie Tau w NDK 
Na prośbę uczniów naszej szkoły ksiądz Robert Dąbrowski zaprosił do Nowogardu zna-
nego polskiego rapera Piotra Kowalczyka znanego pod pseudonimem Tau albo Medium. 

Koncert Tau odbył się 11 paź-
dziernika w Nowogardzkim 
Domu Kultury i wzięło w nim 
udział ok. 120 uczniów z naszej 
szkoły. Młodzież mogła posłu-
chać utworów hip-hopowych o 
tematyce chrześcijańskiej, w któ-
rych twórca rozmyśla o sprawach 
duchowych oraz przedstawia 
własne doświadczenia. 

Klaudia Druciarek kl. II TE 

Konkurs fotograficzny „Leśne pejzaże” 
12 października uczennice Magdalena Bielska z klasy III TŻ i Justyna Smykla z klasy III TH 
wraz z opiekunem Panią Anną Durniewicz uczestniczyły  w uroczystym ogłoszeniu wyników 
konkursu fotograficznego „Leśne pejzaże” organizowanym przez Nadleśnictwo Kliniska.

Uczennice zaprezentowa-
ły swoje prace – Magda Bielska 
„Gra światła i cienia w lesie”, Ju-
styna Smykla - „Mroczna stro-
na lasu”, które zyskały pozytyw-
ne recenzje. Uczestniczki wysłu-
chały prelekcji dwóch fotografów 
– jeden temat dotyczył fotogra-
fii dokumentalnej, zaś drugi foto-
grafii hobbystycznej. Uczestnicz-
ki otrzymaly upominki od orga-
nizatorów. Zachęcamy wszyst-
kich uczniów do rozwijania swo-
ich pasji i zainteresowań. 

 Magda Bielska, Justyna Smykla i opiekun Pani Anna Durniewicz

Lista kandydatów : 
1.   Maja Machocka kl. IE  (otrzymała  największą liczbę głosów)
2. Wiktora Żbikowska – kl. ITL
3. Fabian Dobrowolski – kl. ITL
4. Aleksander Pisarek – kl. ITPS
5.  IwanVysocyi – kl. ITPS
6. Wojciech Gola – kl. II TL
7.  Patryk Olejnik – kl. II TL
8.  Adrianna Grocholska – kl. II TL
9. Łucja Jurczyk – kl.  III TL
10. Karolina Sławecka – kl. III TL
11.         Monika Staszak – kl. II TE
12. Wioleta Szymczak – kl. III TE
13. Ewelina Cieślak – kl. III THE
14. Konrad Dwórzyński – kl. III TI
15. Natalia Ropińska – kl. III TI
16. Rafał Oraczyński – kl. IIITI
17. Marek Kowalski – kl. III TI
18. Maciej Fedak – kl. III TI
19. Marcin Kusiak – kl. III TI
20. Martyna Bylina – kl. IV TH
21. Monika Czaprowska – kl. IV TH
22. Lucyna Hołubczak – kl.  IVTH
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Pomorzanin w Brojcach remisuje z wiceliderem

Powrót Mendyka i kolejny debiut
W sobotę (22 października), o godzinie 14:00, na stadionie w Brojcach piłkarze Pomorza-
nina o ligowe punkty walczyli z wiceliderem – tamtejszym Wichrem, czyli z drużyną, która 
jako jedyna w okręgówce nie zaznała jeszcze porażki. Nowogardzianie przed meczem byli 
skazani na pożarcie przez gospodarzy, rzeczywistość okazała się jednak inna. Po wyrówna-
nym pojedynku mecz zakończył się sprawiedliwym remisem.  

Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:1)
’40 min. Kamil Lewandowski
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Maciej Dobrowolski (c) ,
 Natan Wnuczyński – Rafał Mendyk, Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista, 

               Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski (Natan Jeremicz) – Kacper Litwin. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
11. kolejka:
Sparta Gryfice – Tanowia Tanowo   3:2 
Mewa Resko – Iskierka Szczecin   1:0
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Krąpiel  0:2
Masovia Maszewo – Flota Świnoujście  3:3
Błękitni Trzygłów – Ehrle Dobra Szczecińska 6:1
Wicher Brojce – Pomorzanin Nowogard  1:1
Promień Mosty – Zootechnik Kołbacz  9:2
Odrzanka Radziszewo – Sarmata Dobra  2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 11 28 58 12 9 1 1
2 Wicher Brojce 11 27 28 15 8 3 0
3 Mewa Resko 11 27 26 13 9 0 2
4 Masovia Maszewo 11 25 36 17 8 1 2
5 Błękitni Trzygłów 11 19 27 17 6 1 4
6 Sparta Gryfice 11 18 17 21 6 0 5
7 Iskierka Szczecin 11 16 25 15 4 4 3
8 Orzeł Łożnica 11 16 24 26 5 1 5
9 Promień Mosty 11 16 26 29 5 1 5
10 Pomorzanin Nowogard 11 15 15 19 4 3 4
11 Pomorzanin Krąpiel 11 13 18 25 4 1 6
12 Odrzanka Radziszewo 11 11 17 21 3 2 6
13 Sarmata Dobra 11 11 13 22 3 2 6
14 Tanowia Tanowo 11 7 14 29 2 1 8
15 Ehrle Dobra Szczecińska 11 2 11 38 0 2 9
16 Zootechnik Kołbacz 11 1 12 48 0 1 10

Gdyby to statystyki „grały”, a 
nie ludzie, to Pomorzanin nie 
miałby po co przyjeżdżać na sta-
dion Wichru Brojce. Gospoda-
rze, jako jedyny zespół regio-
nalnej okręgówki wciąż są nie-
pokonani, przed meczem z Po-
morzaninem mieli na koncie 26 
punktów wywalczone za 8 zwy-
cięstw i 2 remisy. Wicher u sie-
bie zanotował cztery zwycięstwa 

w czterech spotkaniach i w so-
botę podejmował póki co ligo-
wych „średniaków” z Nowo-
gardu. To jednak nie przeszko-
dziło podopiecznym Zbigniewa 
Gumiennego w sprawieniu nie-
spodzianki. W barwach Pomo-
rzanina po długiej przerwie po-
nownie wystąpił Rafał Mendyk. 
Utalentowany wychowanek Po-
morzanina, który ma za sobą 
już grę m.in. w Hutniku Szcze-
cin oraz norweskim klubie w li-
dze regionalnej (podczas pra-
cy w Norwegii), nie występo-
wał ostatnio w Pomorzaninie ze 
względu na pracę, która mu to 
uniemożliwiała. Teraz powró-
cił do składu i to dobra wiado-
mość dla Zbigniewa Gumienne-
go, gdyż dzięki obecności Men-
dyka, Pomorzanin będzie jesz-
cze silniejszy w środku pola. 
Pierwszą połowę nieoczekiwa-
nie z niewielką przewagą można 
zapisać na korzyść gościom. To 
jednak miejscowi jako pierwsi 

zdobyli bramkę. W 22. minucie 
Wicher wykonywał  rzut wolny 
z lewej strony boiska, z około 30 
metrów. Zawodnik gospodarzy 
posłał idealne dośrodkowanie 
w pole karne, gdzie napastnik z 
Brojców precyzyjnym strzałem 
głową przy słupku, nie dał żad-
nych szans Kornelowi Pękali na 
skuteczną interwencję. Z czasem 
Pomorzanin, który rzucił się do 
odrabiania strat, zaczął przewa-
żać. Ambitna walka o wyrówna-
nie przyniosła efekty w 40. mi-
nucie. Wówczas nowogardzianie 
wymienili kilka podań na poło-
wie rywali, piłka trafiła do Fer-
nando, który precyzyjnym po-
daniem pomiędzy obrońców go-
spodarzy, uruchomił Kamila Le-
wandowskiego, który w sytuacji 
sam na sam ze stoickim spoko-
jem pokonał golkipera Wichru. 
Po zmianie stron to gospodarze 
byli groźniejsi, jednak dobrze 
ustawiona defensywa nowogar-
dzian nie dała się już zaskoczyć. 

Pomorzanin kończył ten mecz w 
dziesiątkę, gdyż w 89. minucie 
drugą żółtą kartkę zobaczył Na-
tan Wnuczyński (pierwsza żółta 
kartka miała miejsce w  52. mi-
nucie). Warto jeszcze odnoto-
wać kolejny debiut w seniorskiej 
drużynie Pomorzanina. W 88. 
minucie w miejsce Kamila Le-
wandowskiego na placu gry po-
jawił się Natan Jeremicz. To ko-
lejny utalentowany junior, któ-
ry wchodzi do seniorskiej dru-
żyny Pomorzanina. Natan Je-
remicz urodził się 12 kwietnia 
2000 roku i nominalnie wystę-
puje na pozycji napastnika. 

KR      

Rafał Mendyk ponownie występuje w 
Pomorzaninie Nowogard - na zdjęciu w 
barwach Hutnika Szczecin

Urodzony w 2000 roku Natan Jeremicz 
jest kolejnym juniorem, który zadebiuto-
wał w seniorskiej drużynie Pomorzanina

Zachodnia Liga MTB – Duathlon w Piotrówce

Nowogardzianie na medal
W sobotę (15 października), w Piotrówce, a dokładniej na trasie w Leśniczówce Łupowo, rozegrano ostatni akcent Zachodniej Ligi MTB, Duatlon rowerowy na 
dystansie 20 km szosa oraz 20 km MTB. Nowogard reprezentowało 4 kolarzy, którzy na zakończenie sezonu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 

W nietypowej formie zakoń-
czyła się rywalizacja w Zachod-
niej lidze MTB, bo za sprawą du-

athlonu. Rywalizacja polegała na 
pokonaniu dystansu 40 km, na 
dwóch różnych rowerach. Za-
wodnicy startowali co minutę, je-
den po drugim, najpierw ściga-
li się przez 20 km po szosie, na-
stępnie zmieniali rower i przy-
stąpili do 20 km walki na trasie 
MTB, która była bardzo wymaga-
jąca, z trzema długimi podjazda-
mi. Organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania, bardzo spraw-
nie przebiegała wymiana rowe-
rów, zadbano również o ciepłe 
posiłki i atrakcyjne nagrody. No-
wogard reprezentowało 4 kolarzy. 
Najwyżej sklasyfikowany w Open 
został Arkadiusz Pietruszewski. 
Zawodnik LKK Nowogard poko-
nał trasę z czasem 01:14:36, a wy-
nik ten w kategorii M-4 sklasyfi-
kował go na 9. miejscu, natomiast 
pośród całej stawki na 15. pozy-

cji. - Towarzyszyła nam piękna je-
sienna pogoda, czasami nawet sło-
neczko się pokazało. Super atmos-
fera i kiełbaska z ogniska. To było 
rewelacyjne zakończenie sezonu – 
tak podsumował wyścig w Pio-
trówce Arkadiusz Pietruszewski. 
Bardzo ładny start zaliczył także 
najmłodszy z naszych reprezen-
tantów Jakub Wielowski. Nowo-
gardzianin startujący w przedzia-
le wiekowym M-1 uzyskał wynik 
01:18:37, dzięki czemu wywalczył 
srebrny medal w swojej kategorii, 
a w klasyfikacji Open uplasował 
się na 19. miejscu. Z medalem do 
domu wrócił także Janusz Pietru-
szewski, który startował w kate-
gorii M-6. Kolarz LKK Nowogard 
pokonał dystans 40 km z czasem 
01:19:20, dzięki czemu wywal-
czył 2. miejsce w swoim przedzia-
le wiekowym, a także 21. pozy-

cję w klasyfikacji Open. Również 
w kategorii M-6 startował Jan Ba-
ran. Reprezentant Nowogardu 
ukończył swój start z wynikiem 
02:02:54, dzięki czemu w M-6 za-
jął 7. miejsce, natomiast w Open 

Mężczyzn został sklasyfikowany 
na 43. miejscu. Gratulujemy ko-
larzom z Nowogardu udanego se-
zonu oraz życzymy jeszcze więk-
szych sukcesów w 2017 roku.   

KR

Na zdjęciu w koszulkach LKK Nowogard - od lewej Janusz Pietruszewski oraz Arka-
diusz Pietruszewski

Jakub Wielowski w Piotrówce podczas 
duathlonu wywalczył srebrny medal w 
swojej kategorii wiekowej
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z Premii nawet do 300 euro!
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 4 IX – 15 X 2016

Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:00BUS PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:06, Osina 5:10, Mosty 5:15, Goleniów 5:23, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:43, Szczecin 
Zdroje 5:46, Szczecin Port Centralny 5:55 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5;

5:55BUS PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:00, Osina 6:04, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:26, Szczecin Dąbie 6:36, Szczecin 
Zdroje 6:39, Szczecin Port Centralny 6:48 Szczecin Główny 6:52 
~ 1-6;

7:42 II
1

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:06, Gryfice 8:12, Gąbin 8:22, Trzebiatów 8:27, Bieczyno 
Pomorskie 8:34, Karcino 8:37, Głowaczewo 8:42, Stary Borek 8:46, Kołobrzeg Stadion 8:52

Kołobrzeg 8:58 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

7:46 I
3

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:23, 
Kliniska 8:32, Szczecin Dąbie 8:42, Szczecin Zdroje 8:46, Szczecin Port Centralny 8:54

Szczecin Główny 8:58 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

7:47BUS PR - R
88808
g  j

Żabowo 7:57, Płoty 8:13 0   j   t   b, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:44, Trzebiatów 8:50, Bieczyno
Pomorskie 8:56, Karcino 9:00, Głowaczewo 9:04, Stary Borek 9:08, Kołobrzeg Stadion 9:14

Kołobrzeg 9:19 ~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

7:49BUS PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:54, Osina 7:58, Mosty 8:04, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:10, Goleniów 8:26, 
Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:00 ~ 12 IX-12 X;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 4 IX; 10-11 IX; 15 X;

9:54BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:19 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 1-9 X 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

9:56BUS PR - R
88812
REGA
g  j

Płoty 10:21 0   j   t   b, Gryfice 10:46, Trzebiatów 11:01, Kołobrzeg Stadion 11:21

Kołobrzeg 11:26 ~ 17-25 IX 67;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:14, 
Szczecin Zdroje 11:18, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

10:54BUS PR - R
88826
g  j

Żabowo 11:04, Płoty 11:20 0   j   t   b, Baszewice 11:37, Gryfice 11:43, Gąbin 11:54, Trzebiatów 12:00, 
Bieczyno Pomorskie 12:07, Karcino 12:11, Kołobrzeg Stadion 12:23 Kołobrzeg 12:28 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

11:08BUS PR - R
88717

j  t  b  n
y

Wyszomierz 11:13, Osina 11:17, Mosty 11:23, Goleniów 11:31, Kliniska 11:40, Szczecin Dąbie 11:50, 
Szczecin Zdroje 11:53, Szczecin Port Centralny 12:02 Szczecin Główny 12:06 
~ 12 IX-12 X;

11:37 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:23, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

14:06 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:14, Płoty 14:23, Baszewice 14:30, Gryfice 14:36, Gąbin 14:46, Trzebiatów 14:52, Bieczyno 
Pomorskie 14:58, Karcino 15:02, Głowaczewo 15:06, Stary Borek 15:10, Kołobrzeg Stadion 15:16

Kołobrzeg 15:21 ~ 5-9 IX; 13-14 X;

14:11BUS PR - R
88002
g  j

Żabowo 14:21, Płoty 14:37 0   j   t   b, Baszewice 14:52, Gryfice 14:58, Gąbin 15:09, Trzebiatów 15:15, 
Bieczyno Pomorskie 15:21, Karcino 15:25, Głowaczewo 15:30, Stary Borek 15:35, Kołobrzeg 
Stadion 15:41 Kołobrzeg 15:46 
~ 12 IX-12 X 1-5;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

14:26BUS PR - R
s 88005

j  t  b  n
y

Wyszomierz 14:31, Osina 14:35, Mosty 14:41, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:47, Goleniów 15:03, 
Kliniska 15:18, Szczecin Dąbie 15:28, Szczecin Zdroje 15:31 Szczecin Główny 15:44 
~ 12 IX-12 X;
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

14:43 II
1

PR - R
s 88709
88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:49, Osina 14:53, Mosty 14:58, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:05, Goleniów 15:21, 
Kliniska 15:30, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:45 Szczecin Główny 15:57 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

15:57BUS PR - R
88818
g  j

Żabowo 16:07, Płoty 16:23 0   j   t   b, Baszewice 16:40, Gryfice 16:46, Gąbin 16:56, Trzebiatów 17:02, 
Bieczyno Pomorskie 17:08, Karcino 17:12, Głowaczewo 17:17, Stary Borek 17:21, Kołobrzeg 
Stadion 17:27 Kołobrzeg 17:31 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

16:27BUS PR - R
s 88721
REGA

j  t  b  n
y

Wyszomierz 16:32, Osina 16:36, Mosty 16:42, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 16:48, Goleniów 17:04, 
Kliniska 17:13, Szczecin Dąbie 17:23, Szczecin Zdroje 17:26 Szczecin Główny 17:37 

~ 12 IX-12 X;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:56 Szczecin Główny 18:08 

~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:38 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:45, Płoty 17:54, Baszewice 18:01, Gryfice 18:08, Gąbin 18:18, Trzebiatów 18:24, Bieczyno 
Pomorskie 18:30, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:38, Stary Borek 18:42, Kołobrzeg Stadion 18:48

Kołobrzeg 18:54 ~ 4-11 IX; 13-15 X;

17:43BUS PR - R
88820
g  j

Żabowo 17:53, Płoty 18:09 0   j   t   b, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:43, Trzebiatów 18:49, 
Bieczyno Pomorskie 18:55, Karcino 18:59, Głowaczewo 19:04, Stary Borek 19:08, Kołobrzeg 
Stadion 19:14 Kołobrzeg 19:18 
~ 12 IX-12 X;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

18:15BUS PR - R
88723

j  t  b  n
y

Wyszomierz 18:20, Osina 18:24, Mosty 18:30, Goleniów 18:37, Kliniska 18:46, Szczecin Dąbie 18:56, 
Szczecin Zdroje 19:00, Szczecin Port Centralny 19:08 Szczecin Główny 19:12 
~ 12 IX-12 X;

18:41 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:46, Osina 18:50, Mosty 18:56, Goleniów 19:03, Kliniska 19:12, Szczecin Dąbie 19:22, 
Szczecin Zdroje 19:26, Szczecin Port Centralny 19:34 Szczecin Główny 19:38 
~ 4-11 IX; 13-15 X;

20:46 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 20:54, Płoty 21:03, Baszewice 21:10, Gryfice 21:16, Gąbin 21:26, Trzebiatów 21:32, Bieczyno 
Pomorskie 21:39, Karcino 21:42, Głowaczewo 21:47, Stary Borek 21:51, Kołobrzeg Stadion 21:57

Kołobrzeg 22:02 ~ 5-10 IX; 13-15 X;

20:51BUS PR - R
88030
g  j

Żabowo 21:01, Płoty 21:17 0   j   t   b, Baszewice 21:34, Gryfice 21:40, Gąbin 21:51, Trzebiatów 21:57, 
Bieczyno Pomorskie 22:03, Karcino 22:07, Głowaczewo 22:12, Stary Borek 22:16, Kołobrzeg 
Stadion 22:22 Kołobrzeg 22:27 
~ 12 IX-12 X 1-6;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.

22:10 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:09 Kołobrzeg 23:14 

~ 4-9 IX; 11 IX; 13-14 X;

22:15BUS PR - R
88000
g  j

Płoty 22:40 0   j   t   b, Gryfice 23:01, Trzebiatów 23:16, Kołobrzeg Stadion 23:34

Kołobrzeg 23:39 ~ 12 IX-12 X 1-57;
UWAGA! W Autobusach Komunikacji Zastępczej nie przewozi się rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych, brak 
WC.
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Aktualizacja wg stanu na 3 IX 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
g - autobusowa komunikacja 

zastępcza / replacement bus 
service

j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 
2nd class seats only

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 3 z 3
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Pomieszczenia 
biurowe 

do wynajęcia 
DOM RZEMIOSŁA 

Tel. 91 39 21 777

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
Atrakcyjne zarobki 

601 085 199

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę bu-

dowlaną 1739 m2, uzbro-
joną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ści-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rol-
ne jeden kompleks w 
Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard 
powierzchnia 7ha ornej 
7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach 
są programy rolno środo-
wiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomiesz-
czenie 92m2. Tel.609 24 
58 16 

•	 Sprzedam działkę pod 
zabudowę. 91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z 
kompletnym wyposaże-
niem po kapitalnym re-
moncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. 
Tel. 91 35 03 127

•	 Do wynajęcia kawalerka 
w centrum. 606 998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o powierzch-
ni 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	 Do wynajęcia mała ka-
walerka. Tel.607 289 286 

•	 Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Tanie mieszkanie w Do-
brej po remoncie 9 po-
koi, dwie łazienki, dwie 
kuchnie. Możliwość prze-
kształcenia na oddziel-
ne mieszkania. Cena 130 
000 zł. Tel. 91 39 200 57 

•	 Do wynajęcia dwa po-
mieszczenia z zapleczem 
socjalnym ul. Wojska 
Polskiego 4 Nowogard. 
Cena do negocjacji. Tel. 
602 677 563 

•	 Sprzedam w Grabinie 
9ha ziemi ornaza 195000zł 
tel 509 341 675

•	 Poszukuje kawalerki 
do wynajęcia na Bema. 
724 568 024 

•	 Sprzedam rozpoczętą 
budowę tanio. 507 045 
404 

•	 Do wynajęcia kwalerka w 
Płotach na dłuższy czasu, 
umeblowana, po kapital-
nym remoncie. 501 832 
458

•	 Kupię mieszkanie/dom 
może być do remontu z 
własnym podwórkiem/
ogrodem do 200 000 zł 
w Nowogardzie bez po-
średników. Tel. 888 226 
088 

•	 Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe. 697 434 
177

•	 Sprzedam mieszkanie 
53,61 m2 2 pokoje I piętro 
Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie 46 
m2 IV piętro ul. Światowi-
da. 601 500 090

•	 Do wynajęcia kawalerka 
w Goleniowie. 501 814 
871

•	 Sprzedam lub wynajmę 
kawalerkę ul. Poniatow-
skiego. 791 558 839, 690 
004 368 

•	 Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe pow. 77,20 
m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Sprzedam dom w Nowo-
gardzie. 501 34 30 40

•	 Kawalerka do wynajęcia 
w Nowogardzie. 608 659 
566 po 16stej

•	 Sprzedam mieszkanie 45 
m2 po remoncie IV piętro 
zabudowana i wyposa-
żona kuchnia, dwie szafy 
wnękowe duże. 150 000 
zł., ul. Żeromskiego. Tel. 
535 910 060 po 16stej

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	 Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 R17 
91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Renault Megan 
1,6 beznyzna, 96 rok. Cena 
2200 zł. 601 897 368

• Sprzedam opony zimowe 
używane 13 stki z felgami 
2 sztuki oraz felgi 13stki 3 
sztuki. Tel. 794 721 698

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w ko-

stach, ziemniaki jadal-
ne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-

wacz Amazon. 502 853 
573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam owies paszo-
wy bądź na opął ok. 7 ton. 
Cena 450 za tonę przy ca-
łości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport 
gratis. 600 653 124

•	 Sprzedam ziemniaki vi-
neta i ziemniaki paszo-
we. Tel 608 013 995 

•	 Sprzedam kaczki, gęsi. 
782 429 405 

•	 Sprzedam ciagnik rolni-
czy 140 km, DEUTZ Dx 
6.61. Tel. 605 542 730

•	 Sprzedam C-330 wraz z 
przyczepą + kultywator. 
668 901 990 

•	 Sprzedam gęsi, tel. 504-
550-048

 USŁUGI
•	 MONTAŻ MEBLI, facho-

wość i doświadczenie, 
tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, 
przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fa-

chowo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 

piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

• Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

• Glazurnik fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

• Matematyka wszystkie 
poziomy, profesjonalnie, 
matura rozszerzona, licz-
by zespolone, całki, ma-
cierze. 724 558 005 

• Piaskowanie. 576 191 
409 

• Dachy, ocieplenia. Tel. 
660 879 108

• Pranie dywanów i tap-
czanów, sprzątanie rów-
nież z użyciem pary. 668 
151 516

• Matematyka – liceum. 
782 077 426

• Remonty mieszkań. 607 
729 933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i 
elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 
489 914

• Zatrudnię pracowni-
ka ogólnobudowlanego. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do sklepu spo-
żywczego. 603 948 214, 
663 161 899 

• Szukam opiekunki do 
dwóch osób schorowa-
nych. 668 797 310 

• Zatrudnie kobiety do sor-
towania sadzonek truska-
wek. Organizujemy do-
wóz. Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych, 
zbrojarzy, cieśli. Umo-
wa o pracę, atrakcyjne 
zarobki. Praca na miej-
scu. Mile widziane pra-
wo jazdy kat. B. 731 404 
464

• Zatrudnię pracownik na 
fermę drobiu. 511 731 
352

• Zatrudnię ekspedientkę 
do sklepu Lewiatan ul. 

Bohaterów Warszawy. 91 
39 21 373, 507 043 174  

• Zatrudnię na umowę o 
pracę murarzy-tynkarzy, 
docieplenia do 45 lat. 604 
164 710

• Zlecę położenie dachów-
ki. Dach kopertowy. 604 
164 710  

• Przyjmę do pracy w skle-
pie 51015. Tel. 509 389 
657 

• Zatrudnię pracownika 
na fermie drobiu. Redło 
Gmina Osina. 511 731 
352 

•	Pizzeria	 Fantazja	
zatrudni	 Pracow-
nika	 do	 baru	 od	
zaraz.	 509	 411	 799,	
91	39	20	750	

INNE
•	 Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tuje. 607 580 
172 

• Karp kroczek do zarybie-
nia. 91 39 18 297

• Stare samochody, moto-
cykle, motorowery, litera-
turę kupię. 600 182 682

• Kupię kręgi betonowe. 
793 836 238 

• Sprzedam komodę, regał 
i szafę narożną. 607 994 
804 

• Sprzedam: Kosiarkę trak-
torek z koszem, Moc 8,5 KM, 
Silnik Briggs-a - 2200 zł, Ze-
staw nowych mebli - Sza-
fa narożna+biurko+blat z 
regałem - 699 zł., Kompre-
sor - Sprężarka samochodo-
wa Nowa 12V + końcówki- 
65zł.Tel. 503-005-554

• Sprzedam biurko. Tel. 796 
965 432 

•	



25-27.10.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Sprzedaż 
drewna kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis. 
Tel. 785 900 833

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 



TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Nr 82 (25012)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

„Pomorzanki” na drodze do II Ligi po wygranej z Falą

Kasia jest sercem, które bije dla tej drużyny…
W niedzielę (23 października) o godzinie 14:00, na stadionie w Międzyzdrojach piłkarki Pomorzanina rozgrywały być może, najważniejszy mecz w tym 
sezonie. Podopieczne Pawła Błaszczyka wygrywając z Falą, stanęły przed szansą wypracowania sobie przewagi punktowej w walce o awans. Zdziesiątko-
wany kontuzjami zespół „Pomorzanek” stoczył ciężki bój z liderkami, a co najważniejsze wyszedł z tej walki zwycięsko. Nie po raz pierwszy zwycięstwo 
jest zasługą świetnej gry kapitan zespołu – Katarzyny Piotrowskiej. 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:0)
’56 min. Katarzyna Piotrowska (rzut karny)
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, Weronika Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Klaudia Korgiel, Wiktoria Górska, Oliwia Czere-

wacz, Aleksandra Mościńska – Julia Górniacka. 

III Liga Kobiet 2016/2017
8. kolejka:
Zalew Stepnica – Błękitni II Stargard  5:0
Victoria Sianów – Vielgovia Szczecin  5:0
Kotwica Kołobrzeg – Hattrick Kołobrzeg  15:0
Olimpia III Szczecin – Energetyk Gryfino  1:1
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard 0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 AP Kotwica Kołobrzeg 8 17 39 6 5 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 7 17 20 6 5 2 0
3 Fala Międzyzdroje 8 16 32 7 5 1 2
4 Zalew Stepnica 7 13 17 14 4 1 2
5 Błękitni II Stargard 8 12 22 22 4 0 4
6 Victoria Sianów 8 12 39 22 4 0 4
7 Vielgovia Szczecin 8 10 22 13 3 1 4
8 Energetyk Junior Gryfino 8 5 17 21 1 2 5
9 Olimpia III Szczecin 6 4 9 29 1 1 4
10 Hattrick Kołobrzeg 6 0 0 77 0 0 6

Przed niedzielnym meczem, 
Fala Międzyzdroje zajmowała 1. 
miejsce w ligowej tabeli z liczbą 
16 punktów na koncie. „Pomo-
rzanki” plasowały się na 3. po-
zycji z 14 punktami oraz z za-
ległym meczem z outsiderka-
mi, czyli zespołem Hattrick Ko-
łobrzeg. W tym być może naj-
ważniejszym meczu sezonu, tre-
ner Paweł Błaszczyk miał bardzo 
duże kłopoty w zestawieniu skła-
du. Do Międzyzdrojów pojecha-
ło tylko 13 piłkarek, w tym rezer-
wowa bramkarka. Pomimo tego, 

piłkarki z Nowogardu mocno 
zmobilizowały się po wpadce w 
Gryfinie i twardo walczyły o każ-
dy centymetr boiska. Obydwa ze-
społy podeszły do tego spotkania 
z dużym szacunkiem do rywalek, 
co szczególnie dało się odczuć w 
nudnej pierwszej połowie. Za-
równo Fala, jak i Pomorzanin 
nie stworzyły sobie żadnej stu-
procentowej sytuacji do strzele-
nia gola, gra toczyła się w środku 
boiska, a kibice byli zmuszeni do 
oglądania piłkarskich szachów. 
Wszystko zmieniło się po prze-
rwie. Jako pierwsze zaatakowały 
gospodynie. Precyzyjnym strza-
łem błysnęła zawodniczka Fali, 
piłka nieuchronnie zmierzała w 
„okienko”, ale piękną paradą po-
pisała się Anita Piotrowska, ratu-
jąc swój zespół od utraty gola. W 
55. minucie „Pomorzanki” wy-
konywały wrzut z autu. Dalekim 
wyrzutem futbolówkę w pole 
karne posłała Katarzyna Pio-
trowska, piłka tra-
fiła do Klaudii Kor-
giel, która głową przegrała futbo-
lówkę za siebie, w głąb pola kar-

nego. Piłka zagrana przez Klau-
dię Korgiel trafiła w rękę zawod-
niczkę miejscowych i sędzia nie 
miał innego wyjścia, jak poka-
zać na 11 metr i podyktować rzut 
karny dla „Pomorzanek”. Do pił-
ki podeszła Katarzyna Piotrow-
ska, która precyzyjnym płaskim 
strzałem nie dała szans bramkar-
ce rywalek na skuteczną inter-
wencję. Kapitan nowogardzkiego 
zespołu tego dnia rozgrywała 
swój jeden z lepszych meczów w 
barwach Pomorzanina, czasami 
jej gra wyglądała tak, jakby sama 
sobie podawała piłkę i mijała 
przy tym kolejne rywalki. Kata-
rzyna Piotrowska pozostawiła na 
boisku sporo serca, co podkre-
ślał po meczu trener. – Kasia jest 
sercem, które bije dla tej drużyny! 
Rozegrała dziś fantastyczny mecz, 
była największym zagrożeniem 
dla rywalek. Chciałbym pochwa-
lić wszystkie swoje zawodniczki za 
ambitną walkę i uzyskany wynik 
– mówi trener Paweł Błaszczyk. 
Fala nie miała już zbyt wiele do-
godnych okazji, gdyż nowogar-
dzianki bardzo dobrze spisywa-

ły się w defensywie. Pomorzanin 
mógł jeszcze podwyższyć wynik, 
po tym jak dośrodkowanie Kata-
rzyny Piotrowskiej z rzutu roż-
nego, na strzał głową zamieniła 
Anna Nowicka, a piłka otarła się 
o słupek i opuściła plac gry. Pił-
karki Pomorzanina uzyskały lep-
szy wynik, niż wobec problemów 
kadrowych zakładano. – Pojecha-
liśmy do Międzyzdrojów z nasta-
wieniem żeby nie przegrać. W na-
szej obecnej sytuacji kadrowej, w 
której straciliśmy kilka podstawo-
wych zawodniczek z powodu kon-
tuzji, nie byliśmy nastawieni na 
strzelanie bramek, najważniejsze 
było aby nie przegrać, dzięki cze-
mu Fala nie uciekła by nam w li-
gowej tabeli. Ten cel został osią-

gnięty z nawiązką, wywozimy z 
tego trudnego terenu 3 punkty, a 
5 listopada o godzinie 16:00 za-
gramy w Kołobrzegu zaległy mecz 
z Hattrickiem. W ostatniej kolej-
ce zmierzymy się z Olimpią III 
Szczecin i jeśli w tych dwóch spo-
tkaniach wygramy, to przezimuje-
my na fotelu lidera przynajmniej 
z 3 punktową przewagą – mówi 
Paweł Błaszczyk. Wierzymy, że 
ten scenariusz się sprawdzi, prze-
waga trzech punktów nad resz-
tą stawki była by dużym kom-
fortem przed rundą rewanżową, 
tym bardziej, że w III Lidze Ko-
biet, zwycięstwo z bezpośrednim 
rywalem w walce o awans to już 
bardzo duża zaliczka. 

KR

Katarzyna Piotrowska po raz kolejny 
swoją świetną grą przyczyniła się do 
wygranej Pomorzanina

OGŁOSZENIE

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

PROMOCJA
JESIENNA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii 
   (USG narządów ruchu)
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• test specjalistyczny na 
   nietolerancję pokarmowąod 10 zł

PROMOCJA
JESIENNA

• LASER IPL SHR 
   (bezbolesna depilacja, 
   likwidowanie przebarwień, 
   leczenie trądziku)

  

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

reklamareklama

(Nie)tajna akcja CBŚ   •   Uwaga zmiana organizacji ruchu   •   Mamy 567 dzików

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Czytaj s. 3

Następne wydanie 

4 listopada 2016

Boh. Warszawy 16 • ZHU DĘGA • tel. 668 841 631

Zatrudni 
MAGAZYNIERA

tel. 606 821 725

mile widziane doświadczenie
Wymagania:
• uprawnienia na wózki widłowe
• prawo jazdy minimum kat. B

NOWOGARD. Boh. Warszawy 71

Makabryczne odkrycie  
w garażu przy ul. Boh. Warszawy 

Znaleziono  
nadpalone zwłoki

Na razie winnych brak

Pogrzeb noworodka utopionego 
w szambie w Brzozowie s. 5
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W skrócie

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

6 listopada 2015 r., o godz. 11.00 

w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się wczoraj, tj. w czwartek - 
27 października, Ewa Durska, zdobywczyni Złotego Medalu na Paraolim-
piadzie w Rio de Janeiro, otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 3 tys. zł. 
Nagrodę w imieniu władz powiatu wręczył Tomasz Kulinicz, Starosta go-
leniowski. Dzień wcześniej, tj w środę, E. Durska została także docenio-
na przez władze samorządowe Gminy Goleniów.  Chyba czas najwyższy, 
żeby to samo zrobiły władze naszej gminy? MS

Mieszkańcy Jodłowej i Jesionowej postanowili sami zadbać o właści-
we oznaczenie swoich ulic. Za pomocą markerów napisali nazwy ulic na 
tablicach, które okazały się całkowicie nieodporne na warunki atmosfe-
ryczne, w tym głównie działanie promieni słonecznych. Pozostaje tylko 
wierzyć, że kiedy Urząd miejski będzie zamawiał nowe tablice, weźmie 
pod uwagę, by nadrukowane na nich kolory były trwalsze. MS

OGŁOSZeNIe

akcja „Znicz”

Patrole na cmentarzu 
Policjanci pełniący służbę w ramach stażu adaptacyjnego w Nowogardzie, w związku ze 
zbliżającym się świętem Wszystkim Świętych, rozpoczęli już wzmożone patrole w rejonach 
cmentarzy, dbając o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby swoich bliskich.

Okres przedświąteczny to czas, 
kiedy większość z nas porządkuje 
groby najbliższych. Zajęci porząd-
kami nie zwracamy uwagi na to-
rebki, telefony, dokumenty pozo-
stawiane w pobliżu grobów. Ta-
kie zachowanie, to okazja dla zło-
dzieja - ostrzega st. asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

- Przy pracach porządkowych 
na grobach swoich bliskich, często 
pracują osoby starsze, które nie-
jednokrotnie zapominają o wła-
ściwym zabezpieczeniu swoje-
go mienia. Dlatego też stróże pra-
wa, w ramach codziennej służby, 
rozpoczęli wzmożone patrolowa-
nie terenów cmentarzy. Prowadzo-
ne działania prewencyjne mają na 
celu przede wszystkim   zapewnie-
nie bezpieczeństwa przebywają-
cych tam osób – mówi J. Filipczuk.  
Policjanci podczas patrolowa-
nia cmentarzy przypominają, 
aby wybierając się na mogiły bli-
skich zabierać tylko to, co będzie 
nam potrzebne. Nie należy zabie-
rać ze sobą dużych kwot pienię-
dzy. Robiąc porządki na grobie i 

wokół niego oraz zapalając zni-
cze, nie należy spuszczać z oczu  
torebki, płaszcza czy innych war-
tościowych przedmiotów. Zło-
dzieje na cmentarzach zazwy-
czaj obserwują osobę sprzątającą 
i czekają na moment, gdy ta od-
dali się, by wyrzucić śmieci lub 
przynieść wodę. Policjanci apelu-
ją, aby pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, aby 
nie stać się ofiarą przestępców. 
Rusza „Znicz”

Tradycyjnie już zarówno w 
okresie 1 i 2 listopada, a także 
przed i po Świętach, Policja bę-
dzie prowadzić wzmożone dzia-
łania, celem zapewniania po-
rządku, pod nazwą akcją „Znicz 
2016”. 

-Na drogach oraz w rejo-
nie cmentarzy służbę pełnić bę-
dzie zwiększona liczba policjan-
tów. Podstawowym celem prowa-
dzonych działań będzie zapewnie-
nie porządku i bezpieczeństwa oso-
bom odwiedzającym groby bliskich 
- uczestnikom ruchu, zarówno pie-
szym, jak i zmotoryzowanym oraz 
zapewnienie płynności ruchu w re-
jonach cmentarzy, na drogach do-
jazdowych do nich oraz głównych 
ciągach komunikacyjnych - in-
formuje st. asp. Julita Filipczuk.  
Oprócz patroli zmotoryzowa-
nych, w rejonie cmentarza, służbę 
pełnić będą również patrole pie-
sze.

Akcja „Znicz 2016” potrwa od 
28 października do 2 listopada. 

MS

Będą kolejne zatrzymania 

(Nie)tajna akcja CBŚ  
w centrum miasta
Jak informują nas czytelnicy, na terenie Nowogardu dochodziło w ostatnich dniach do za-
trzymań osób przez umundurowanych funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Jedno z zatrzymań miało miej-
sce przy ul. 15 Lutego. Z relacji 
świadka, naszego czytelnika, wy-
nika, że grupa policjantów z CBŚ 
wyprowadziła z bloku zakutego w 
kajdanki mężczyznę. 

-Podjechali busem, wskoczyli od 
razu do klatki. Wyszli dopiero po 
kilku godzinach, wyprowadzając 
mężczyznę. Wsiedli do samochodu 
i odjechali – opisuje nam czytel-
nik, który obserwował całą akcję z 
okna swojego mieszkania. 

Kolejna akcja CBŚ miała miej-
sce przy ul. Warszawskiej, na wy-
sokości Kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. Tu 
jednak zatrzymania dokonano na 
ulicy. 

-Usłyszałem tylko krzyki i szar-
paninę. Wybiegłem zobaczyć, co się 
stało. Zobaczyłem kilku munduro-
wych w kominiarkach. Mieli na 
plecach napis CBŚ. Na chodniku 
leżał odwrócony na brzuch męż-
czyzna, z wykręconymi na plecach 
rękoma. Dwóch funkcjonariuszy 

przyciskało go do podłoża. Męż-
czyzna krzyczał, że połamią mu 
ręce. Chwilę po tym, podjechał bus 
z ciemnymi szybami, do którego 
zapakowano zatrzymanego i wszy-
scy szybko odjechali - opowiada 
nam świadek akcji, jaką CBŚ prze-
prowadziło przy ul. Warszawskiej.  
Jak wynika z informacji Rzeczni-
ka prasowego komendanta CBŚP, 
mieszkańcy Nowogardu mogą 
być jeszcze nie raz świadkami po-
dobnych akcji przeprowadzanych 
przez tę jednostkę policji. 

-Jeśli chodzi o zatrzymania na 

ul. Warszawskiej mogę potwierdzić 
działania policjantów CBŚP, nato-
miast ze względu na dobro postępo-
wania i planowane dalsze zatrzyma-
nia, na tym etapie nie mogę udzielić 
żadnych informacji - informuje ko-
misarz Agnieszka Hamelusz. 

Nieoficjalnie mówi się, że za-
trzymania CBŚP są związane z ak-
cją rozbijania szajki narkotyko-
wej, jaka działa w Nowogardzie. 
Jeśli tak to czas najwyższy i  oby 
nie skończyło się na plotkach. 

MS
fot. AR
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

OGŁOSZeNIe

Firma „NOWORIM” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 
72-200 Nowogard

poszukuje osób chętnych 
do pracy na stanowisku

pracownik produkcji
przy obróbce osłonek 

naturalnych.
Wymagamy:
- pracowniczej książeczki zdrowia 

do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych

- chęci do pracy
 Oferujemy:
- wynagrodzenie stałe i akordowe
- stabilne zatrudnienie na podsta-

wie umowy o pracę
- możliwość awansu

 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt osobisty 
lub telefoniczny  

tel. 91 39 22 394

Zmiana organizacji ruchu w okresie świątecznym

Przedsiębiorcy wymogli na Gminie zgodę 
na swoje 
postulaty 

Jak co roku, w okresie Świę-
ta Wszystkich Świętych wpro-
wadza się czasową zmianę orga-
nizacji ruchu wokół miejskiego 
cmentarza. Tym razem jednak 
udało się nie czynić tego kosz-
tem paraliżu działania przedsię-
biorstw położonych w głębi uli-
cy Nadtorowej za cmentarzem.

Jak pisaliśmy w ubiegłym wy-
daniu DN, przedsiębiorcy, któ-
rych firmy zlokalizowane są w 
głębi ulicy Nadtorowej za cmen-
tarzem zabiegali, jak co roku od 
kilku lat, aby wreszcie skończyć 
z dotychczasową praktyką blo-
kowania ruchu ciężarówek. 

Red.

Makabryczne odkrycie w garażu przy ul. Boh. Warszawy 

Znaleziono nadpalone zwłoki
W środę, ok. godz. 11:00, w jednym z garaży przy ul. Bohaterów Warszawy znaleziono nadpalone zwłoki mężczyzny, mieszkańca Nowogardu.  Okoliczno-
ści śmierci 62-latka nie są do końca jasne. 

Zwłoki mężczyzny znalazł 
prawdopodobnie syn zmarłe-
go. To on miał zadzwonić na po-
gotowie ratunkowe. Przybyli na 
miejsce ratownicy z lekarzem 
mogli jedynie stwierdzić zgon. 
O wszystkim powiadomiono 
policję. 

-Policja została wezwana na 
miejsce w związku z ujawnie-
niem zwłok – potwierdza st. asp 
Julita Filipczuk, rzecznik policji. 

Jak wynika z naszych informa-
cji 62-latek miał wyraźnie popa-
lone ciało, szczególnie w okoli-
cy twarzy. Wiadomo, że w gara-
żu, w którym znaleziono zwło-
ki mężczyzny doszło do awarii 
instalacji elektrycznej. Kiedy na 
miejsce przybyły służby ratow-

nicze w pomieszczeniu nie dzia-
łało bowiem oświetlenie i były 

wysadzone bezpieczniki. Nie-
wykluczone, że właśnie zwar-

cie elektryczne mogło być przy-
czyną śmierci mężczyzny.  Inna 
wersja jest taka, że 62-latek mógł 
po prostu zasłabnąć, i osunąć 
się na przewody, którymi zasila-
na była farelka ogrzewająca po-
mieszczenie. Policja informuje, 
że okoliczności śmierci mężczy-
zny mogą być przedmiotem pro-
kuratorskiego śledztwa. 

- Z uwagi na to, że zdarzenie 
ma charakter, które kwalifiku-
je się na przeprowadzenie czyn-
ności w formie śledztwa, infor-
macji w tej sprawie może udzie-
lić prokurator - dodaje J. Filip-
czuk. Wczoraj nie udało nam się 
jednak dodzwonić do rzecznika 
prokuratury. Dowiedzieliśmy się 
jedynie, że śledczy odstąpili od 

przeprowadzenia sekcji zwłok 
mężczyzny. Może to oznaczać, 
że prokuratorzy wiedzą już, jaka 
była bezpośrednia przyczyna 
śmierci 62-letniego mieszkańca 
osiedla przy ul. Boh. Warszawy. 

Jak mówią sąsiedzi zmarłego 
tragicznie mężczyzny, spędzał 
on bardzo często czas w swoim 
garażu. -Zbyszek był spokojnym i 
poczciwym człowiekiem. Przesia-
dywał w garażu długie godziny 
naprawiając rowery, które ludzie 
mu przyprowadzali - mówi jeden 
z sąsiadów zmarłego mężczyzny.

Pogrzeb 62-latka odbędzie się w 
najbliższą sobotę (29.10.2016r) na 
nowogardzkim cmentarzu.   

MS
fot. AR

W tym garażu z otwartymi drzwiami znaleziono zwłoki mężczyzny

Cmentarz

ul. Nadtorowa

ul. Mickiewicza

ul. Młynarska

Mapka zmiany organizacji ruchu obowiązującej w dniach od 29.10 - 1.11.2016
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To nie jest podwyżka, 
to jest grabież

Nie wierzyłem własnym uszom, 
gdy usłyszałem w minioną środę, 
jaką kwotę mam zapłacić za ko-
lejne roczne przedłużenie ubez-
pieczenia 0C niewielkiego samo-
chodu używanego w wydawnic-
twie do rozwożenia gazet.  (Opel 
Astra lat 20). Miła Pani wylicza-
jąca koszt polis oznajmiła mi, że 
jeżeli rozłożę płatność na dwie 
raty to zapłacę 434 zł za jedną 
ratę, czyli tyle ile w 2015 zapła-
ciłem za cały rok!  Dwukrotny 
wzrost kosztu OC w ciągu 12-stu 
miesięcy, to nie jest podwyżka, to 
moim zdaniem jest grabież!  I to 
grabież, która odbywa się przy ci-
szy medialnej na ten temat, i przy 
dziwnie także milczącej publicz-
ności. Sam również gdybym nie 
musiał udać się do agencji ubez-
pieczeniowej z powodu zbliża-
jącego się terminu końca poli-
sy to nie miałbym przysłowiowe-
go „zielonego pojęcia”, ani o pod-
wyżkach, ani zwłaszcza o ich ska-
li! - Pewien wzrost dało się zauwa-
żyć już od początku roku -dzieli się 
swoją wiedzą Pani od polisy - ale 
w połowie roku ceny skoczyły dra-
stycznie i to u wszystkich ubezpie-
czycieli - kończy. Niepocieszony 
zapłacić jednak musiałem, bo sa-
mochód nie może stać, ale gaze-
ty trzeba mu rozwozić. Zacząłem 
jednak szukać odpowiedzi na trzy 
zasadnicze w tej sytuacji, pyta-
nia - Dlaczego podwyżka jest tak 
wysoka i czym uzasadniają ubez-
pieczyciele tę niebywałą grabież? 
Dlaczego nikt nie protestuje, a je-
śli protestuje to, dlaczego go nie 
słychać? Penetrując temat okaza-
ło się, że już od kilku miesięcy tu i 
tam ukazywały się informacje, że 
koszt OC rośnie. W pierwszej po-
łowie roku wymieniano najczę-
ściej dwa powody - jeden to rze-
kome niedoszacowanie polis w 
ostatnich latach, które doprowa-
dziło do manka branży w 2015 
roku na poziomie około 1, 2 mi-
liarda.  Ale takie manko załatwiła-
by podwyżka nieco ponad 5 pro-
cent. Wyliczenie tego procentu 
jest dość proste. W Polsce mamy 
około 20 mln zarejestrowanych 
pojazdów. Średnia roczna polisa 
to około 1000zł. Z tego wynika, 

że rocznie z tytułu składek tylko 
na OC firmy ubezpieczeniowe ka-
sują około 20 miliardów złotych. 
Kwota manka, czyli 1, 2 miliarda 
stanowi zatem nieco ponad 5 pro-
cent z 22 mld. Jako drugi wymie-
niany najczęściej powód podawa-
no fakt, że firmy ubezpieczenio-
we zostały objęte wprowadzonym 
w styczniu tego roku podatkiem 
bankowym.  Przypomnijmy, - po-
datek ten wynosi około 0, 5 proc 
aktywów. Ile to stanowi dodat-
kowych obciążeń ubezpieczycie-
li z tytułu nowego podatku? Naj-
bardziej okazałe szacunki mówią 
o kwocie rzędu 500 mln złotych, 
czyli aby ją pokryć wystarczyłby 
wzrost kosztów polis o około 2, 5 
proc. Razem więc podwyżka rzę-
du 8 procent, no maksymalnie 10 
proc, zrekompensowałaby ubez-
pieczycielom zarówno koniecz-
ność wyrównania deficytu, jak 
i koszty nowego podatku. Skąd 
więc te 100 procent rzeczywiste-
go wzrostu cen polisy? Warto za-
uważyć, że zdecydowana część 
wzrostu tych cen polis zaistnia-
ła w drugiej połowie roku, czy-
li wtedy, gdy modne stało się tłu-
maczenie zgodne wszelkich pod-
wyżek różnych danin konieczno-
ścią pokrycia wydatków państwa 
na program 500 plus. Czyż ubez-
pieczyciele nie skorzystali z tego 
swoistego klimatu psychologicz-
nego, w którym łatwo wskazać 
tzw. winnego. Jeśli tak, to nie jest 
to uczciwe, a już na pewno prze-
sadzili z kwotą. Tak czy siak gra-
bież kieszeni właścicieli aut sta-
ła się faktem. Zastanawiające jest 
też to, że nikt o tych właścicieli się 
nie upomina. Ale to też znajduje 
w naszych warunkach wytłuma-
czenie – któż będzie się w Polsce 
upominał o bogatego - właściciel 
samochodu to u nas nadal syno-
nim osoby wystarczająco zamoż-
nej, aby można ją było bezkarnie 
łupić. I to mimo tego, że średni 
wiek samochodu polskiego to 15 
lat, a posiada go dzisiaj w zasadzie 
każda rodzina.  Nikt więc ani me-
dia, ani tzw. społeczeństwo, ani 
sami skrępowani swoim bogac-
twem właściciele aut (kilkunasto-
letnich!) nie wrzeszczą mimo, że 
grabież ta odbywa się, jak to mó-
wią, w „żywe oczy”.  A może w 
te oczy zajrzał też jakiś taki wiel-
ki strach, co ponownie wypełzł 
z zakamarków i mroków histo-
rii - strach przed władzą i możny-
mi tego świata? Ja co prawda tak-
że zapłaciłem, ale chociaż mogę 
o tym napisać - ludzie ograbili 
mnie!

Marek Słomski

Nasz felieton

567 dzików w Nadleśnictwie

Zwierzęta policzone i będzie strzelanie... 
W miniony weekend, czyli 22-23 października, na terenie Nadleśnictwa Nowogard odby-
ło się liczenie populacji dzików. Było ono zarządzone przez Ministerstwo Środowiska w 
związku z zagrożeniem ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń. Już wiadomo, że w naszych 
lasach jest za dużo dzików i część będzie musiała zostać odstrzelona. 

W Nadleśnictwie Nowogard 
jest to już druga akcja licze-
nia populacji zwierząt, jednak 
pierwsza pod kątem ogranicze-
nia zagrożenia tą chorobą.

 -Zgodnie z założeniami w li-
czeniu wzięło udział prawie 200 
osób. Byli to głównie członko-
wie Związków Łowieckich i pra-
cownicy Nadleśnictwa a tak-
że przedstawiciele OSP i rolnicy. 
Akcja przebiegała zgodnie z pla-
nem – informuje Dorota Balasik 

z Nadleśnictwa w Nowogardzie, 
specjalista ds. ochrony lasu. 

Obszar, na którym odbywa-
ło się liczenie, wynosił ponad 2 
tys. ha. Został podzielny na 20 
mniejszych, tzw. miotów. Naj-
liczniejsza grupa dzików była w 
jednym z nich i wynosiła aż 16 
osobników. Ogólnie na 10 pro-
centach powierzchni lasów za-
obserwowano 63 sztuki dzika, 
co w odniesieniu do powierzch-
ni Nadleśnictwa daje 567 sztuk 

całej populacji. Natomiast w od-
niesieniu do terenów łowiec-
kich jest to 0,9 szt. dzika na 100 
ha. Jest to liczba mniejsza od tej 
która zalecają wytyczne w tym 
przedmiocie , które wynoszą 0,5 
szt. dzika na 100 ha. 

Cała akcja liczenia popula-
cji zwierząt miała na celu ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się 
ASF, groźną dla zwierząt choro-
bą zakaźną.  Najczęstszą przy-
czyną zakażenia jest bezpośred-
ni kontakt z chorym zwierzę-
ciem, a także z zakażonymi od-
padami odzwierzęcymi. Do-
tyczy to zarówno dzików, jak i 
świń hodowlanych. Na szczęście 
do tej pory w naszym rejonie nie 
zaobserwowano występowania 
tej choroby.

Jednakże, Zarząd Główny 
PZŁ wydał rozporządzenie, aby 
zmniejszyć ilość populacji dzi-
ków na terenie całego kraju. 
Łowczy okręgowi zostali zobli-
gowani do natychmiastowych 
działań. Wkrótce zatem powi-
nien odbyć się odstrzał dzików 
tak, by ilość zwierząt wynosiła 
tyle ile mówią nowe wytyczne. 

DŚ
Odprawa przed rozpoczęciem liczenia populacji dzików. fot. Nadleśnictwo

Złodzieje nadal nieuchwytni dla policji 

To już prawdziwa plaga kradzieży 
W ostatnich dniach, doszło do kolejnych kradzieży z włamaniem na naszym terenie. Tym 
razem najpierw obrobiono garaż i budynek gospodarczy w Ostrzycy, a później mieszkanie 
w Miętnie. To już czwarte takie zdarzenie od początku października. Policja do tej pory nie 
ustaliła, kto stoi za kradzieżami. 

O włamaniu w Ostrzycy policja 
została powiadomiona o godz. 
19: 00, w dniu 21 października. 
Najpierw złodziej splądrował ga-
raż, do którego dostał się przez 
wyrwanie kawałka blachy w tyl-
nej ścianie pomieszczenia. Stam-
tąd wyniósł kosiarkę, maszynę do 
cięcia płytek ceramicznych oraz 
3 opakowania płytek. Wszystko 
o wartości ok. 1400 zł. Następ-
nie sprawca zrywając kłódkę za-
bezpieczającą drzwi dostał się do 
wnętrza drewnianej szopy stoją-
cej nieopodal garażu. Z jej wnę-
trza dokonał zaboru kosiarki spa-
linowej, kanistra z 10 litrami ben-
zyny, wędki i przyborów wędkar-
skich o wartości 610 zł. 

Dwa dni później tj. 23 paź-
dziernika, łupem złodziejskie-
go włamania padło tym razem 
mieszkanie w Miętnie. Sprawca 
dostał się do wnętrza przez wy-

bicie szyby balkonowej. Z miesz-
kania skradziono pieniądze, zło-
tą biżuterię i do tego jeszcze per-
fumy, o łącznej wartości prawie 3 
tysięcy. 

Przypomnijmy, że seria wła-
mań zaczęła się z początkiem 
października, kiedy obrobiono 
dom w Olchowie, skąd skradzio-
no 80 tys. zł w gotówce i biżuterię 
wartą 20 tys. zł. Kilkanaście dni 
później włamano się do domu 
przy ul. Bartosza Głowackiego. Z 
wnętrza sprawca dokonał zaboru 
pieniędzy w kwocie 4000 zł oraz 
trzech obrączek i jednego pier-
ścionka wykonanych ze złota. 
Łączna suma strat to 5000 zł. 

Niewykluczone, że sprawcy 
włamań odpowiedzialni za kra-
dzieże na naszym terenie zaczy-
nają poszerzać zasięg swojego 
„działania”. 19 października po-
licja otrzymała zawiadomienie, 

że do podobnego zdarzenia do-
szło w Jenikowie (gm. Maszewo). 
Sprawca po uprzednim podważe-
niu okna i dostaniu się do środ-
ka domu wolno-stojącego z jego 
wnętrza zabrał w celu przywłasz-
czenia pieniądze w kwocie 2 
000zł oraz biżuterię złotą i srebr-
ną. Łączna wartość strat 27 500 
zł. 

Policja na razie nie łączy ze 
sobą poszczególnych włamań i 
przyznaje, że sprawcy nadal są 
nieuchwytni. 

-W obecnej chwili w obu spra-
wach trwają czynności zmierza-
jące do wykrycia sprawcy. Trwa 
analiza zebranych materiałów. Na 
tym etapie postępowań za szybko 
jest, aby łączyć oba zdarzenia pod 
kątem tej samej osoby sprawcy - 
informuje rzecznik policji, st asp. 
Julita Filipczuk. 

Marcin Simiński
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Na razie winnych brak

Pogrzeb noworodka utopionego w szambie w Brzozowie
Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie śmierci noworodka w Brzozowie - informuje prokuratura. Kobieta, która urodziła dziecko przebywa 
obecnie w Domu Opieki Społecznej poza naszą gminą. Pracownicy OPS starają się, aby już tam pozostała. 

Przypomnijmy, że do dramatycz-
nego zdarzenia doszło 4 paździer-
nika wieczorem, na terenie jednej 
z posesji w Brzozowie k. Żabowa. 
Jak wynika z naszych ustaleń, oko-
ło 40-letnia, niepełnosprawna ko-
bieta, udała się do przydomowe-
go wychodka i tam prawdopodob-
nie urodziła lub poroniła dziecko, a 
ciało noworodka spadło do szamba. 
Na miejsce przybyła ekipa pogoto-
wia ratunkowego. Kobieta została 
zabrana do szpitala, była w szoku. 
Następnego dnia na zlecenie pro-
kuratury wyłowiono martwy płód 
z szamba. Ciało dziecka zostało za-
bezpieczone do sekcji zwłok. 

Co od tamtych dni ustalili śled-
czy? Prokuratora w dalszym ciągu 
nie ujawnia szczegółów postępowa-
nia. Informuje jedynie, że jak na ra-
zie nie postawiono nikomu zarzu-
tów w sprawie. - W sprawie śmier-
ci noworodka w Brzozowie nie zosta-
ły postawione nikomu zarzuty. Dal-
sze informacje z uwagi na charak-
ter zdarzenia i dobro śledztwa nie 

są obecnie udzielane- mówi Damian 
Kordykiewicz, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Szczeci-
nie. 

Jest mało prawdopodobne, aby to 
mieszkance Brzozowa, która uro-
dziła dziecko w wychodku, proku-
ratura w przyszłości postawiła ja-
kieś zarzuty. Kobieta jest niespraw-
na intelektualnie i mogła w ogóle 
nie być świadoma, że jest w ciąży. W 
przeszłości odebrano już jej czworo 
dzieci, ze względu na to, że nie mo-
gła sprawować nad nimi należytej 
opieki. Chłopcy przebywają obec-
nie w rodzinie zastępczej na terenie 
gminy Nowogard i niestety również 
są niepełnosprawni. 

Obecnie, za namową pracow-
ników nowogardzkiego Ośrod-
ka Opieki Społecznej, mieszkanka 
Brzozowa przebywa w Domu Opie-
ki Społecznej. Pracownicy socjal-
ni nie kryją jednak, że 40-latka jest 
pod dużym wpływem męża, któ-
ry ponoć często do niej dzwoni z 
więzienia, gdzie odbywa karę wła-

śnie za znęcanie się nad swoją żoną. 
Mężczyzna miał nawet wygrażać się 
urzędnikom z OPS, za to, że chcą 
jego żonę umieścić w DPS. Dlatego 
też zdecydowano się na uruchomie-
nie procedury sądowej, która spo-
woduje, że kobieta z własnej woli 
już nie opuści domu opieki. 

- Boimy się, że jak mąż tej pani 
wyjdzie z więzienia, a to ma na-

stąpić, jak wynika z naszej wiedzy, 
w przeciągu najbliższych miesięcy, 
to namówi ją do opuszczenia DPS. 
Dlatego złożyliśmy wniosek do sądu 
o przymusowe umieszczenie tej pani 
w domu opieki – informuje Teresa 
Skibska, kierownik OPS w Nowo-
gardzie. 

Nadal jednak w sprawie pozosta-
je wiele pytań bez odpowiedzi. Jak 
to możliwe, że niepełnosprawna i 
samotna kobieta, której już w prze-
szłości odebrano dzieci, jest pozo-
stawiona przez kilka lat sama sobie? 
Kto pozwolił, żeby poważnie chora 
osoba mieszkała w tak urągających 
warunkach bez bieżącej wody, prą-
du, ogrzewania? Dlaczego prosto ze 
szpitala w Nowogardzie, gdzie tra-
fiła po makabrycznym porodzenie, 
kobieta nie została od razu skiero-
wana do szpitala psychiatrycznego 
bądź DPS, tylko pozwolono jej wró-
cić do domu, a dopiero zaintere-
sowanie mediów całą sprawą, spo-
wodowało, że znalazła się pod sta-
łą opieką? Do tego dochodzą też in-

formacje, że kobieta była dobrze 
znana nowogardzkiej policji. Zda-
rzało się jej bowiem prosić o pie-
niądze pod sklepem w Żabowie, co 
było zgłaszane przez osoby zacze-
piane przez kobietę, bo była ponoć 
dość „napastliwa”. Czy policja w 
tym zakresie informowała chociaż-
by OPS o tym, że kobieta może po-
trzebować pomocy?  

Pozostaje wierzyć, że poza usta-
leniem, jak doszło do tragicznego 
zdarzenia, śledczy znajdą odpowie-
dzi na te i wiele innych pytań, a wo-
bec tych, którzy dopuścili się zanie-
dbań wyciągną odpowiednie konse-
kwencje.

Marcin Simiński

Z OSTATNIeJ ChWIlI: 
Pochówek tragicznie zmarłego 

noworodka z Brzozowa odbędzie 
się w najbliższą sobotę, o godz. 
11:00 na nowogardzkim cmenta-
rzu. Okazuje się, że był to chło-
piec, któremu nadano imię Adam. 
Red. 

Radni nie zgodzili się na „obklejenie styropianem przedszkola” 

Zamiast prowizorki, będzie porządny projekt
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni nie wyrazili zgody, aby bez projektu i audytu energetycznego przystąpić do ocieplenia budynku Przedszkola przy 
ul. Kościuszki, o co wnioskował burmistrz. Nie zgodzili się również na zaproponowane zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu w obawie przed zwol-
nieniami pracowników ratusza. 

Jak zapowiadaliśmy, sesja odby-
ła się w środę. Obrady rozpoczęły 
się o godz. 9:00. Było od razu wia-
domo, że najwięcej emocji przynie-
sie uchwała w sprawie zmian w te-
gorocznym budżecie autorstwa Bur-
mistrza Nowogardu. Kilka wydat-
ków w uchwale budziło, bowiem 
duże wątpliwości wśród radnych. 
Burmistrz chciał, aby radni zgodzili 
się przeznaczyć 78 tys. na zakup ma-
teriałów do ocieplenia ścian bara-
ku przy ul. Kościuszki, w którym od 
40 lat funkcjonuje publiczne przed-
szkole (robociznę gmina miała sce-
dować na grupę osadzonych wy-
konujących prace na rzecz miasta). 
Okazało się jednak, że gmina nie 
dysponuje żadnym projektem na te 
roboty, ani też ekspertyzą budowla-
ną budynku, do przygotowania, któ-
rej radni zobowiązali burmistrza już 
w zeszłym roku. Mało tego, plano-
wane roboty, jak się okazało prze-
czą zapisom „programu gospodar-
ki nisko-emisyjnej”, jaki radni zresz-
tą na wniosek burmistrza przyję-
li już wcześniej. Tam napisano, że 
po przygotowaniu audytu energe-
tycznego, w budynku Przedszko-
la najpierw trzeba wykonać pro-
jekt i instalację nowej sieci wentyla-
cyjnej, a dopiero później brać się za 
ocieplanie zewnętrzne ścian. Radni 
ostatecznie skreślili, więc z projek-

tu uchwały zmian w budżecie kwo-
tę 78 tys. zł na zakup „styropianu” 
i przeznaczyli 28 tysięcy złotych na 
opracowanie kompleksowego pro-
jektu zmierzającego do przeprowa-
dzenia prawdziwej termomoderni-
zacji przedszkolnych sal, zgodnie ze 
wspomnianym programem gospo-
darki niskoemisyjnej gminy. Pozo-
stałe 40 tys. złotych z tej puli, radni 
przeznaczyli na przygotowanie pro-
jektu budowy ścieżki rowerowej do 
Wierzbięcina. Tu warto dodać, że 
burmistrz już przy uchwalaniu bu-
dżetu na ten rok został zobligowany 
przez radę do realizacji tego zdania, 
ale nie poczynił żadnych kroków w 
tym kierunku. 

Radni nie zgodzili się też, aby 
gmina za 30 tys. zł wykonała remont 
elewacji budynku przy Placu Wol-
ności 5, w którym znajdują się nie-
które wydziały UM i Urząd Stanu 
Cywilnego. Kwotę tę przeznaczyli 
na usunięcie poważnej awarii kana-
lizacji, jaka ostatnio wystąpiła w No-
wogardzkim Domu Kultury, powo-
dując znaczne utrudnienia w pracy 
tej instytucji. Wydatek ten nie zna-
lazł się bowiem w pierwotnym pro-
jekcie uchwały, mimo iż na wniosek 
dyrektor instytucji Anety Drążew-
skiej radni już na komisjach prosili, 
by zadanie to zostało ujęte na liście 
koniecznych wydatków. 

Poza tym, decyzją rady przyzna-
no 55 tys. złotych na budowę ogrze-
wania świetlicy w Grabinie, chociaż 
były wątpliwości, czy nie jest to za 
duża kwota. Obecni na sesji miesz-
kańcy przekonali jednak radnych do 
tej inwestycji, deklarując, że z ogrze-
wania będą często korzystać, a po-
nadto sami zadbają o opał i należy-
te użytkowanie centralnego ogrze-
wania. Przyznali też 12 tys. złotych 
na naprawę instalacji elektrycznej 
oraz przegląd i naprawę ogrzewa-
nia i zabezpieczenie cieknącego da-
chu w Bibliotece Miejskiej. Zgod-
nie z decyzją większości radnych, 6 
tys. zł. zostanie wydane na przygo-
towanie projektu budowy chodnika 
przy ul. Ogrodowej, chociaż tu padł 
wniosek do burmistrza, by przygo-
tować kompleksowy plan budowy i 
remontu chodników w mieście we-
dług hierarchii potrzeb (wniosek w 
tej sprawie złożył wiceprzewodni-
czący RM, Piotr Słomski). 

Przy okazji debaty nad projektami 
uchwał finansowych wrócił temat 
sposobu konstruowania projektów 
tych uchwał. Chodzi o to, aby bur-
mistrz nie wrzucał w jedną uchwa-
łę kilkunastu, a czasem nawet kilku-
dziesięciu zadań, tylko dzielił pro-
jekty na kilka mniejszych, wskazu-
jąc, z jakiej konkretnie pozycji chce 
zbilansować dany wydatek w budże-

cie. Taki wniosek złożył na ręce bur-
mistrza radny Piotr Słomski. Brak 
tej zasady spowodował, że przeciw 
wyposażeniu świetlicy w Grabinie w 
centralne ogrzewanie, a także przy-
znaniu pieniędzy dla NDK, Bibliote-
ki i przygotowaniu projektu budowy 
chodnika na Ogrodowej zagłosowa-
li radni z klubu SLD (plus radna Mi-
rosława Cwajda), chcąc w ten spo-
sób zamanifestować sprzeciw wo-
bec poprawce w sprawie pieniędzy 
dla Przedszkola (zamiast 78 tyś. na 
styropian, 28tyś. na projekt- przyp. 
red.). Gdyby wydatki te były uwi-
docznione w osobnych projektach, 
o co wnioskują radni, a każdy gło-
sowany byłby osobno, radni SLD ta-
kiego dylematu by nie mieli.  Znacz-
nie ułatwiłoby to też debatę nad po-
szczególnymi zmianami w budżecie, 
jakie proponuje burmistrz, wprowa-
dzając przejrzystość w sferze prze-
sunięć budżetowych. 

Podczas środowej sesji radni od-
rzucili projekt uchwały, która za-
kładała likwidację Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół w 
Nowogardzie (jednego z wydziałów 
gminy) i powołanie w jego miejsce 
Centrum usług Wspólnych (w skr. 
CUW). Nowa jednostka miała zaj-
mować się zadaniami z zakresu ob-
sługi administracyjnej, organizacyj-
nej i finansowej nie tylko szkół, co 

dotychczas należało do ZEAS-u, ale 
również Ośrodka Opieki Społecznej 
oraz Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie. Wiceburmistrz Nowogar-
du tłumaczył, że zmiana jest odpo-
wiedzią na nowelizację ustawy o sa-
morządzie gmin. Radni uznali jed-
nak, że UM przygotował zbyt dale-
ko idącą propozycję zmiany. W in-
nych gminach dokonano jedynie 
zmiany nazwy niektórych wydzia-
łów, nie ingerując aż tak mocno w 
strukturę organizacyjną całych ma-
gistratów.  Za przykład została po-
dana gmina Gryfice. Zdaniem rad-
nych zmiana zaproponowana przez 
burmistrza niesie także za sobą ry-
zyko zwolnień kilku pracowników 
urzędu. Niewykluczone też, że w ich 
miejsce później gmina musiałaby 
zatrudnić specjalistów, którzy będą 
kosztować budżet miasta jeszcze 
więcej. Tym samym radni powtarza-
jąc wniosek z komisji, które odbyły 
się przed sesją, nie przyjęli uchwały, 
prosząc, aby burmistrz przygotował 
ją na następną sesję bez zakładania 
tak daleko idących zmian w struk-
turze organizacyjnej UM.

Więcej o decyzjach, jakie zostały 
podjęte na sesji, a także wnioskach 
i zapytaniach składanych przez rad-
nych, w kolejnych wydaniach DN. 

Marcin Simiński  
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimiera Babiarczuk: lat 80, zmarła 25.10.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 29.10.2016r, o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew Tębłowski: lat 62, zmarł 26.10.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 29.10.2016r, o godz. 11:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Janek: lat 89, zmarł 26.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 

29.10.2016r, o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Adam Kopeć: ur. 04.10.2016 r, zmarł 04.10.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 29.10.2016r, o godz. 11:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Jezus wszedł do Jerycha i 
przechodził przez miasto. A był 
tam pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. Chciał 
on koniecznie zobaczyć Jezu-
sa, kto to jest, ale nie mógł z po-
wodu tłumu, gdyż był niskie-
go wzrostu. Pobiegł więc na-
przód i wspiął się na sykomo-
rę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: 
Zacheuszu, zejdź prędko, al-
bowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu. Zeszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, wi-
dząc to, szemrali: Do grzeszni-
ka poszedł w gościnę. Lecz Za-
cheusz stanął i rzekł do Pana: 
Panie, oto połowę mego mająt-
ku daję ubogim, a jeśli kogo w 
czym skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie. Na to Jezus rzekł 
do niego: Dziś zbawienie stało 
się udziałem tego domu, gdyż i 
on jest synem Abrahama. Albo-
wiem Syn Człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić to, co zginęło. 
(Łk 19,1-10)

Trafnym podsumowaniem, 
streszczeniem dzisiejszego frag-
mentu Ewangelii są słowa pa-
pieża Benedykta XVI, któ-

ry powiedział: Zacheusz przy-
jął Jezusa i się nawrócił, bo Je-
zus pierwszy przyjął jego! Nie 
potępił go, ale wyszedł naprze-
ciw jego pragnieniu zbawienia. 
To On, miłosierny Bóg wycho-
dzi ku Zacheuszowi, wychodzi 
ku każdemu z nas. Jego spojrze-
nie jest spojrzeniem łaskawym, 
przesiąkniętym miłosierną mi-
łością, nie potępieniem. Bóg 
chce tylko i aż zobaczyć, że rze-
czywiście pragniesz zbawienia, 
a wszystkie swoje poczynania 
na to zbawienie ukierunkowu-
jesz. Dostrzeżenie przez Jezu-
sa Zacheusza zaowocowało jego 
wewnętrzną decyzją o zerwa-
niu z dotychczasowym życiem. 
Wielu chce uczynić coś zupeł-
nie innego, niż pokazuje to nam 
dzisiejsza Ewangelia. Najpierw 
chcę zmienić moje życie, a do-
piero wtedy zacznę szukać i po-
znawać Jezusa. W wielu rozmo-
wach tego doświadczyłem jak 
mocno w czyimś sercu zako-
rzenione jest kłamstwo złego 
ducha, który mówi, że Bóg nie 
przyjmie cię takim, jakim teraz 
jesteś. Wtedy człowiek, mając 
dobre chęci, próbuje po swo-
jemu się poprawić, kompletnie 
mu to nie wychodzi, a nawet 
jego stan zaczyna się pogarszać. 
Mam przychodzić nieustannie 
do Jezusa z taką kondycją du-
cha jaką mam. To On ma moc 
to wszystko przemienić, nie ja! 
Grzech ma niszczycielską moc, 
której bez Bożej pomocy i in-
terwencji nie jesteśmy w stanie 
pokonać. Bóg przyjmuje każde-
go z nas, byśmy teraz my zaczę-
li przyjmować Jego. To, co bę-
dzie wałkowane całe nasze życie 
to przyjmowanie Boga w Jego 
Słowie i sakramentach świę-
tych. Strzeż tego, a staniesz się 

silniejszy. Zacheusz swoją po-
stawą zwraca naszą uwagę na 
istotny element każdej spowie-
dzi świętej. Zacheusz mówi do 
Jezusa: Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a jeśli 
kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie. To jest 
nic innego jak zadośćuczynie-
nie. Niestety coraz częściej po-
mijamy ten element w naszym 
sakramencie pokuty i pojed-
nania. Zadośćuczynienie wy-
daje się wyraźnie zaniedbane i 
złagodzone w naszych czasach. 
Można się w tym miejscu zapy-
tać o ważność moich spowie-
dzi. Zadośćuczynienie jest wa-
runkiem koniecznym do praw-
dziwego pojednania z Bogiem 
i drugim człowiekiem. Każ-
dy mój grzech, nawet po ludz-
ku patrząc najmniejszy, wyrzą-
dza bliźniemu krzywdę, dlate-
go należy uczynić wszystko, co 
możliwe, aby ją naprawić. Wy-
maga tego zwyczajna sprawie-
dliwość. Nie czekaj aż ci kapłan 
na to zwróci uwagę w konfesjo-
nale, bo możesz się nigdy tego 
nie doczekać. Dla nas jest to 
czymś oczywistym, że zło wy-
rządzone muszę naprawić. Wie-
lu z nas myli pokutę z zadość-
uczynieniem. Pokuta odnosi się 
do relacji z Bogiem. To wobec 
Niego mam przebyć czas prze-
praszania za popełnione grze-
chy. Zadośćuczynienie z kolei 
należy się moim bliźnim. Po-
prawa, o której mówimy w spo-
wiedzi, że ją postanawiamy, do-
tyczy mojego wnętrza. Zache-
usz się nawrócił. Jezus mu po-
wiedział wprost: dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu. 
Czy moje spowiedzi są rzeczy-
wiście miejscem pojednania z 
Bogiem i wchodzenia na drogę 
nawrócenia, a może częściej tyl-
ko uspokojeniem sumienia po-
przez wyznanie grzechów? Pro-
śmy dziś Boga o łaskę nawróce-
nia dla nas, byśmy potrafili za 
nasze grzechy pokutować, a jeśli 
kogoś w czymś skrzywdziliśmy, 
abyśmy potrafili zadośćuczynić. 
Prosimy Cię Panie o tę łaskę dla 
nas i naszych bliskich. 

Ks. Krystian Dylewski 

Uroczystości liturgii w dniu 
1 i 2 listopada 2016 roku  
w poszczególnych Parafiach 
i ich Kościołach filialnych

We wtorek - 1 listopada, Uro-
czystość Wszystkich Świętych.

 Na Cmentarzu w Nowogardzie 
zostaną odprawione Msze święte 
o godz. 9:00, 10:00 i 11:00.

Ok. godz. 13:00 (po dojściu 
procesji z Kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP na cmentarz), od-
prawiana będzie na cmentarzu 
Msza św. w intencji wszystkich 
zmarłych. 

W tym roku Parafia pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie 
jest odpowiedzialna za oprawę li-
turgiczną na cmentarzu. Wypo-
minki i taca zbierana na cmenta-
rzu będzie przeznaczona na bu-
dowę Kościoła pw. św. Jana Paw-
ła II w Wojcieszynie. Wypomin-
ki, które w tym roku będą złożo-
ne na cmentarzu, zostaną odczy-
tane w Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie.

Msze św. w Parafiach w Nowo-
gardzie 

W Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, 
Msze św. w dniu 1 listopada 
2016 r.- wtorek, tak jak w każdą 
niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. 
o godz. 12: 30, której nie będzie. 

W Kościołach filialnych Para-
fii Msze św. w dniu 1 listopada 
2016r. – wtorek, tak jak w każdą 
niedzielę.

W środę - 2 listopada 2016 
r., w Dzień Zaduszny, Msze św. 
w Kościele Parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie o 
godz. 9:00 i 18:00. Na cmentarzu 
Różaniec w intencji zmarłych o 
godz. 16: 00, gromadzimy się przy 
Bramie głównej.

W Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie - we 
wtorek – 1 listopada 2016 r., w 
uroczystość Wszystkich Świętych, 
Msza św. o godz. 9: 00, nie będzie 
Mszy św o godz. 12:00                          

W Kościołach filialnych Parafii 
Msze św. w Miętnie o godz. 10: 00, 
w Lestkowie o godz. 11:00.  

W środę - 2 listopada 2016r., 
w Parafii pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie, o godz. 
18: 00 wypominki, po których 
następnie odprawiona zostanie 
Msza święta.

W Parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, Msze 
święte w dniu 1 listopada 2016r., 
- wtorek, o godz. 7: 00; o godz. 9: 
30; o godz. 11:00 i o godz. 12: 00 
(po tej Mszy św. z Kościoła wyru-
szy procesja na cmentarz w No-
wogardzie), kolejna Msza św. w 
tym dniu, w Kościele, o godz. 
18.00. 

  
W środę – 2 listopada 2016 

r., w Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, Msza św. o 
godz. 7.00 i 18.00. Wypominki o 
godz. 17:00

W dniu 06.11.2016r,  w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
Msze św. odbędą się:

- o godz. 9:00 wypominki Sybi-
rackie

- o godz. 9:30 Msza św. za zmar-
łych Sybiraków

- o godz. 11:00 Msza św. za 
zmarłych Nauczycieli nowogardz-
kich szkół i przedszkoli

opr. MR

„Caritas” informuje
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowogardzie informuje, że w najbliższą środę, 3 listopada, od 
godz. 13:30 odbędzie się trzecia tura wydawania żywności z 
programu pomocowego UE. Serdecznie zapraszamy tych, któ-
rzy jeszcze nie brali udziału w naszej akcji. Jednocześnie infor-
mujemy, że zamykamy już listę osób, które zamierzają skorzy-
stać z tej formy pomocy. 

Dary  wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Ko-
ścielnej 2. 

„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
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Korzenie robią swoje 

Ścieżka rowerowa z przeszkodami
Czytelnicy sygnalizują nam, że korzenie drzew niszczą ścieżkę rowerową do Olchowa. Sprawdziliśmy sytuację na miejscu.

Czas leci i wydawać by się mo-
gło, że dopiero co oddana ścież-
ka do Olchowa, ma już dzisiaj po-
nad 5 lat.  Budowę ścieżki, która 
kosztowała prawie 2 miliony zło-
tych (75 proc. pokryto z dofinaso-
wania) rozpoczęto jeszcze za po-
przedniego burmistrza K. Ziemby.  
Została ona wykonana z zachowa-
niem obowiązujących norm tech-
nicznych z solidnym podkładem, 
asfaltową nawierzchnią i odwod-
nieniem. Okazało się jednak, że to 
nie wystarcza, aby odpowiednio 
długo pozostawała bez uszkodzeń 
utrudniających bezpieczne z niej 
korzystanie. Szkodnikiem, który 
niewiele sobie robi ze wszystkich 
norm i parametrów są bowiem 
korzenie drzew rosnących wzdłuż 
niektórych odcinków ścieżki.              
- Proszę, aby ktoś się zajął tymi 
uszkodzeniami – dzwoni stały 
użytkownik ścieżki – pęknięcia są 
już w kilku miejscach i stale się po-
głębiają. Sprawdziliśmy sytuację 
na miejscu. Rzeczywiście uwa-
gi Czytelnika były słuszne. W kil-
ku miejscach są nie tylko pęknię-
cia (jak to widoczne na zdjęciu), 
ale także charakterystyczne dla 
działania korzeni wybrzuszenia. 
A te wybrzuszenia stanowią już 
niebezpieczeństwo dla użytkow-
ników ścieżki zarówno rowerzy-
stów, jak i pieszych – rower nagle 
podskakuje na takiej niewidocz-
nej z daleka przeszkodzie, a pie-
szy czy zwłaszcza biegnący może 
się na niej potknąć. Samo pęknie-
cie, jeśli nie będzie usunięte przed 
zimą to spowoduje znacznie więk-
sze szkody, które uwidocznią się 
wiosną. Rysy w asfalcie tworzą 
bowiem szczelinę w której groma-
dzi się woda zamarzająca już przy 
temperaturze 0 stopni Celsjusza, 
a jak wiadomo z nauki i praktyki 
woda przechodząca ze stanu cie-
kłego w stan stały zwiększa swo-
ją objętość. Powstały lód dzia-
ła wtedy, jako skało-łamacz i po-

woduje kruszenia nawierzchni as-
faltu. Dlatego dziwi, że „wybitny” 
gospodarz, otwarty „open” na po-
trzeby ludu nie reaguje na to, co 
się dzieje na ścieżce do Olchowa. 
Naraża w ten sposób i kości ludu 
na szwank i naraża budżet gminy 
na znacznie większe wydatki, gdy 
wiosną okaże się, że mamy tu już 
nie tylko rysy i wybrzuszenia, ale 
także niezłe dziury. 

ms

Nasz komentarz 
Korzystanie z doświadczeń in-

nych, ale i swoich to niewątpli-
wie zaleta rozwagi, zaś ignorowa-
nie tych doświadczeń to niewąt-
pliwie wada głupoty. To co wyczy-
niają korzenie nielicznych i nie-
wielkich jeszcze drzew na ścieżce 
do Olchowa daje już pewne wy-
obrażenie o tym, co wyczyniać 
będą korzenie licznych i starych 
drzew na ścieżce, którą burmistrz 
uparł się budować w technologii 
prawie autostradowej przez tzw. 
Sarni Las i dalej wokół jeziora, z 
tyłu za Domem Opieki na Smu-
żynach.  Korzenie drzew, które są 
groźne dla wszelkich nawierzchni 
sztywnych, czyli asfaltu, są jednak 
w zasadzie nieszkodliwe dla na-

wierzchni z naturalną dylatacją, 
więc elastycznych czy naturalnie 
utwardzonych przez tzw. ubicie 
w wyniku użytkowania. Nikt na 
świecie nie wykonuje ścieżek as-
faltowych czy pieszych czy rowe-
rowych w terenie leśnym, czyli na 
odcinkach, gdzie jest oczywiste, iż 
wkrótce zostaną one zniszczone 
przez systemy korzeniowe.  Ponie-
waż piewcy burmistrzowych po-
mysłów nawet w ostatnich dniach 
wznoszą radosne okrzyki – ścież-
ka rowerowa wokół jeziora coraz 
bliżej! to proponujemy, aby roz-
poczęli już wycinanie miejscowe-
go lasu, aby to burmistrzowe „mi-
strzowskie dzieło” ochronić przed 
niechybnym zniszczeniem przez 
korzenie. Również planowa-
ne użycie częściowo nawierzch-
ni typu HanseGrand (tak wyni-
ka z treści formalnych warunków 
zabudowy wydanych przez Gmi-
nę) nie zdaje na ogół egzaminu 
w terenach wilgotnych. Można o 
tym przeczytać np. po doświad-
czeniach z tego typu nawierzch-
nią Szczawnicy czy Puław. Ścież-
ki użytkowane zarówno przez ro-
werzystów, jak i pieszych przecho-
dzące przez teren leśny wykonuje 
się także tak, aby uniemożliwić 

rozwijanie tam dużych prędkości 
przez rowerzystów. Jest to oczy-
wiste ze względów bezpieczeń-
stwa dla spacerujących, ale i sa-
mych rowerzystów. Dba się więc o 
to, aby były one np. maksymalnie 
kręte prawie bez odcinków pro-
stych. Ta zaś „autostrada sukce-
su” planowana wokół naszego je-
ziora to, więc dokładnie odwrot-
ność tego, co się ludzie w tym te-
macie nauczyli i co realizują po-
wszechnie. Powtarzamy więc - ko-
rzystanie z doświadczeń innych, 
ale i swoich to niewątpliwie zaleta 
rozwagi zaś ignorowanie tych do-
świadczeń to niewątpliwie wada 
głupoty.  

      

NAJLEPSZE FILMY - KULTOWY  
„PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ”

„Piknik pod wiszącą skałą,przełomowy dla au-
stralijskiej kinematografii film Petera Weira, to ko-
lejne dzieło, które zaprezentowane zostanie w rama-
ch„Najlepszych filmów w historii kina. Na pro-
jekcj ze wstępem krytyka i dziennikarza filmowego, 
Krzysztofa Spóra, zapraszamy w środ, 2 listopada o 

godz. 18.00. Pół godziny wcześniej, o godz. 17.30 
projekcja krótkometrażowego filmu z tegoroczne-
go konkursu Filmowa Młoda Polska towarzyszące-
go festiwalowi „Lato z Muzami. Tym rezem będzie to 
“hycel”, w reżyserii Darii Woszek.

DZIeWCZYNA Z POCIĄGU

27.10.2016, godz. 17.00
29.10.2016, godz. 17.00
30.10.2016, godz. 17.00
thriller
USA / 2016 /112 min.
od lat: 15

Ekranizacja największego best-
sellera ostatnich lat. Nr 1 sprzeda-
ży książek w Polsce od wielu mie-
sięcy. Thriller, który zdetronizo-
wał „Zaginioną dziewczynę”. Cza-
sem niewinne marzenia zmieniają 
się w przerażającą rzeczywistość. 
Załamana rozwodem Rachel spę-
dza dnie na fantazjach o pięknej 
parze mieszkającej w domu, który 
codziennie mija jadąc pociągiem. 
Pewnego ranka zobaczy tam coś, 
co wkrótce wywróci jej życie do 
góry nogami. Rachel będzie zmu-
szona zmierzyć się z makabrycz-
ną tajemnicą, której rozwiązanie 
może okazać się ponad jej siły.

NIe ODDYChAJ
27.10.2016, godz. 19.00
29.10.2016, godz. 19.00
30.10.2016, godz. 19.00
thriller
USA / 2016 /88 min.
od lat: 15

Film opowiada historię grupy 
nastolatków, którzy włamują się 
do domu niewidomego mężczy-
zny, weterana wojennego. Jego śle-
pota ma stać się naturalnym uła-
twieniem dla młodych bandytów, 
tymczasem okazuje się pułap-
ką. Niewidomy mężczyzna szyb-
ko z ofiary staje się katem, prowa-
dząc okrutną, brutalną, bezlitosną 
grę z włamywaczami. Jest przy 
tym sprawiedliwy – kiedy wyłą-
cza światło, mówi uczciwie „Teraz 
wszyscy widzimy to samo”. Ale to 
dopiero początek psychologicznej 
gry o przetrwanie.

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci, 2 dorosłych + 2 

dzieci, zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 osób
zakup biletów - przynajmniej 1 doba 

przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 

„ORZEŁ" NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmowych 
mogą ulec zmianie.

źródło: NDK

 Kino na weekend
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Spotkanie samorządowców w Opolu

Nowa perspektywa dla partnerstwa miast
W tym roku mija 25 lat od zawiązania umowy o współpracy między Polską, Niemcami a Francją, zwaną oficjalnie Trójkątem Weimarskim. W związku z 
tym pod koniec września w Opolu odbyło się spotkanie samorządowców reprezentujących właśnie te trzy państwa, W tym spotkaniu uczestniczył także  
Piotr Słomski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Nowogardzie. 

Spotkanie to, które miało cha-
rakter trzydniowej międzynaro-
dowej konferencji w dniach od 
27 do 29 września w Opolu, nosi-
ło nazwę „Dyplomacja samorzą-
dowa w Trójkącie Weimarskim. 
25 lat współpracy z perspekty-
wy Polski, Niemiec i Francji.” 
Wśród gości znaleźli się m.in. Je-
an-Pierre Leleux - senator Repu-
bliki Francuskiej oraz honorowy 
mer miasta Grasse, Jann Jacobs - 
nadburmistrz Poczdamu, Ursu-
la Schroeder - burmistrz Mulhe-
im an der Ruhr, Elisabeth Wol-
bers - konsul generalna RFN we 
Wrocławiu, Frederic de Touchet - 
konsul generalny Francji w Kra-
kowie. A także Karsten Paetzold 
- kierownik Biura ds. Współpracy 
Bliźniaczej w Seeheim-Jugenhe-
im, Philippe Tarrisson z Orleanu 
we Francji - dyrektor ds. współ-
pracy partnerskiej Francuskiego 
Stowarzyszenia Rady Gmin i Re-
gionów Europy czy Tomasz Kac-
przak - przewodniczący RM Ło-
dzi. Gospodarzem zaś był Ar-
kadiusz Wiśniewski, prezydent 
Opola, natomiast za koordynację 
spotkania samorządowców odpo-
wiadał Janusz Karpiński, naczel-
nik Biura Spraw Zagranicznych 
UM w Opolu.

Piotr Słomski, w trakcie spotka-
nia, odbył wiele rozmów i nawią-
zał kontakty z przedstawicielami 
samorządów zarówno z Francji 
jak i Niemiec. 

 - Spotkanie było okazją do wy-
miany doświadczeń jak i spo-
strzeżeń z 25-letniej współpracy 
państw, także na polu samorzą-

dowym, czego głównym przeja-
wem jest m.in. partnerstwo miast 
- stwierdził w rozmowie z DN wi-
ceprzewodniczący Piotr Słomski 
- Spotkanie było połączone z obra-
dami komisji Polityki Europejskiej 
i Spraw Zagranicznych, do której 
należę, jako delegat naszej gminy 
do Związku Miast Polskich. Tema-
tem spotkania członków tej komi-
sji była polityka spójności na lata 
2014-20 w Polsce, zwłaszcza oma-
wiany był stan wdrażania progra-
mów operacyjnych - zaznaczył 
Piotr Słomski. 

Jak informował nas radny 
P. Słomski, w trakcie rozmów 
zwłaszcza z przedstawicielami 
strony francuskiej, pojawiła się 
idea, aby gmina Nowogard we-

szła w partnerstwo z jedną z fran-
cuskich gmin. - Obecnie mamy 
współpracę partnerską z miastami 
m.in. z Niemiec, Szwecji czy Mace-
donii. Przy zawarciu partnerstwa 
z jednym z francuskich miast po-
średniczyłby Związek Miast Pol-
skich. W ostatnim czasie odby-
łem w tej sprawie rozmowę z bur-
mistrzem Robertem Czaplą, który 
odniósł się pozytywnie do tego po-
mysłu. Pomysł przedstawiłem też 
radnym na ostatniej sesji, w trak-
cie wolnych wniosków - stwierdził 
radny P. Słomski. 

Przypomnijmy, że Formu-
ła Trójkąta Weimarskiego zo-
stała zainicjowana 28 sierpnia 
1991 r. w Weimarze przez mini-
strów spraw zagranicznych Pol-

ski - Krzysztofa Skubiszewskiego, 
Francji - Rolanda Dumas i Nie-
miec - Hansa-Dietricha Gensche-
ra. Nieformalne początkowo spo-
tkania przekształciły się z czasem 
w regularne trójstronne konsulta-
cje. Miały na celu usprawnienie i 
zacieśnienie współpracy między 
trzema krajami. W kolejnych la-
tach współpraca weimarska roz-
szerzona została o spotkania mi-
nistrów obrony (1997), sprawie-
dliwości (1997), finansów (2001) 
oraz na płaszczyznę parlamentar-
ną (od 1992 r.). Największym po-
litycznym osiągnięciem współ-
pracy stało się podniesienie jej na 
szczebel szefów państw i rządów 
(od 1998 r.).

 

Współpraca weimarska to jed-
nak nie tylko kontakty polityczne, 
ale i społeczne. Wymienić tu na-
leży współpracę i wymianę mło-
dzieży, współpracę partnerską 
miast i regionów czy współpracę 
kulturalną.

(Red)

Na zdjęciu od lewej: Jean-Pierre Leleux, senator Republiki Francuskiej, Elisabeth Wolbers, konsul generalna RFN we Wrocła-
wiu, Piotr Słomski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Nowogardzie oraz Frederic de Touchet, konsul generalny Republiki 
Francuskiej w Krakowie Jednym z gości spotkania był również 

Karsten Paetzold - (Seeheim-Jugenhe-
im, Niemcy) Kierownik Biura ds. Współ-
pracy bliźniaczej.

Do Opola przybył m.in. Philippe Tar-
risson - (Orlean, Francja) - Dyrektor ds. 
współpracy partnerskiej Francuskiego 
Stowarzyszenia Rady Gmin i Regionów 
Europy. 

Posadzili 3000 sadzonek

Rewolucja Krokusowa w Nowogardzie
13 i 22 października nad jezio-

rem odbyła się krokusowa rewo-
lucja. W pobliżu fontanny po-
jawiły się gromady młodzieży z 
łopatkami. Uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego postanowi-
li upiększyć nasze miasto – spra-
wić, by wiosną nad jeziorem za-
kwitły tysiące krokusów. Akcja 
została zainicjowana przez klasy 
humanistyczne w ramach reali-
zowanego projektu przedmioto-
wego. Od kilku lat uczniowie II 
LO współpracują z Klubem Ja-
giellońskim i uczestniczą w kon-
kursie projektów społecznych w 
ramach Akademii Nowoczesne-
go Patriotyzmu. Młodzież po-
zyskała sponsorów, którzy sfi-
nansowali zakup aż 3000 sa-

dzonek. Patronat na akcją objął 
też  burmistrz Nowogardu. Sa-
dzenie krokusów było żywą lek-
cją przyrody i dostarczyło spo-
ro radości uczestnikom. Facho-

wych rad udzielał koordynator 
Krokusowej Rewolucji w Szcze-
cinie – Sylwiusz Mołodecki, nad 
młodzieżą opiekę sprawowali A. 
Kopycińska i M. Dobrowolski.

Pozostało więc czekać na wio-
snę, która pokaże efekt zaanga-
żowania i trudu włożonego w 
ten projekt. Szczególne podzię-
kowania należą się sponsorom, 

dzięki którym nad jeziorem za-
kwitną krokusy. 

Sponsorami tej pięknej akcji są:
Magdalena i Mariusz Koniecz-

ni – Ośrodek Wczasowy „Fami-
lijni”, Grzegorz Wierzbicki – Fi-
scher Polsko - Niemiecka Szkół-
ka Drzewiarska Sp. z o.o , Ja-
nusz Sienkiewicz – firma PRO-
-BUD, Tomasz Rączka – firma 
BETMIX  S.J., Jarosław Puszcz, 
Agnieszka i Sebastian Bajkow-
scy, Bożena Szulejko – Porad-
nia Stomatologiczna NOWO 
– DENTAL, Jan Kopyciński – 
Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., 
Kurier  Szczeciński , Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

    Inf. własna
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Dzieci z Przedszkola nr 3 w nowogardzkiej Bibliotece 

Dzień Postaci z Bajek  
„Smok i księżniczka Petunia” 

  Dzieci w dniu 5 listopada będą obchodziły Mię-
dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Nasza Biblio-
teka przyłącza się do obchodów tego sympatyczne-
go święta. Z tej okazji w Dziale Dziecięcym 3 i 4 li-
stopada, od godz. 9:45 odbędą się bajkowe spotka-
nia na które zostały zaproszone dzieci z Przedszko-
la nr 3 w Nowogardzie. Dzieci będą uczestniczyły w 
zabawach, których bohaterami zostaną postacie ze 
znanych bajek, a głównym bohaterem będzie „Smok i 
księżniczka Petunia”. 

     Spotkania uatrakcyjnią plakaty znanych boha-
terów bajek m.in. Krecik, Smerfy, Reksio i wiele in-
nych namalowane w ramach stażu odbywanego w 
MBP  przez lokalną artystkę – plastyczkę Małgorza-
tę Krawczyk. 

 MBP
Dział Dla Dzieci i Młodzieży

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  dla szkół i ośrodków specjalnych - rozstrzygnięty!!!

„CZARY MARY, JeSIeNNe DARY”
„CZARY MARY, JeSIeNNe DARY” pod honorowym patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

We wtorek 25 października 
2016 r., o godzinie 11.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w No-
wogardzie otwarto wystawę Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycz-
nego dla Szkół  i Ośrodków Spe-
cjalnych „Czary Mary, Jesienne 
Dary”. Organizatorem konkursu 
był Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Nowogardzie, a 
partnerami Stowarzyszenie „NA-
SZE SZANSE”, Powiat Goleniow-
ski  oraz Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Nowogardzie. 

Patronat honorowy nad kon-
kursem objęła Pani Magdale-
na Zarębska-Kulesza Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty. Kon-
kurs „Czary Mary, Jesienne Dary” 
znany jest nowogardzkiej społecz-
ności od wielu lat. Kolejne edy-
cje konkursu pokazywały jak du-
żym zainteresowaniem cieszyła 
się impreza.  W tym roku nastąpi-
ła zmiana formuły konkursu, któ-
ry przybrał rangę ogólnopolskie-
go. Przystąpiły do niego 32 szko-
ły i ośrodki specjalne z całej Polski 
w tym między innymi z Lęborka, 
Kołobrzegu, Lwówka Śląskiego, 
Oświęcimia, Bogumiłka, Świno-
ujścia, Radomia, Elbląga, Tanowa, 
Szczecina, Sławna, Bartoszyc, Go-
leniowa, Chojny, oraz Nowogar-
du Nadesłano 180 prac plastycz-
nych, wykonanych na podstawie 
tekstu literackiego lub piosenki 
o tematyce jesiennej. Wszystkie 
prace prezentowały bogactwo je-
sieni poprzez zastosowanie przez 
autorów ciekawych technik i róż-
norodności barw. Wszystkie też, 
prezentowały wysoki poziom ar-
tystyczny. Uroczystego otwarcia 

wystawy i przecięcia wstęgi do-
konała Pani Magdalena Zaręb-
ska – Kulesza, Zachodniopomor-
ski Kurator Oświaty oraz Pan Ro-
bert Czapla, Burmistrz Nowogar-
du. Samą uroczystość uświetnił 
występ najmłodszych wychowan-
ków naszej placówki.

 24 października jury w skła-
dzie: przewodnicząca Zofia Fry-
dryk – wieloletni plastyk z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, Bar-
bara Wiercioch – malarka, na-
uczyciel plastyki, Anna Ratom-
ska – wieloletni nauczyciel plasty-
ki, Joanna Wardzińska – Dyrektor 
SOSW w Nowogardzie i Katarzy-
na Lembas – Prezes Stowarzysze-
nia „NASZE SZANSE”, przyzna-
ło nagrody w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

W kategorii klas I – III: 
I miejsce – Anna Furiak (ZSP 

Ośno Lubuskie) „Ruda wiewiór-
ka”

II miejsce – Paweł Wielgocki 
(SOSW Tanowo) „ Z wielkim ko-
szem jesień idzie po lesie”

III miejsce – Wiktoria Najniger 
(SOSW Bogumiłek) „Jesień”

W kategorii klas IV – VI: 
I miejsce – Marek Matuszewski 

(Lębork), „Barwy jesieni”
II miejsce – Dominika Pytliń-

ska (SOSW nr 1 Szczecin) „Jesien-
na poleczka”

III miejsce – Jakub Honcz 
(SOSW Sulęcin) „Cztery pory 
roku”. 

Wyróżnienia  - nagrody pu-
bliczności, przyznali obecni w 
czasie otwarcia wystawy goście. 
Trafiły one do: Anny Furiak (ZSP 
Ośno Lubuskie), Jacka Holik-Łe-

bańskiego (SOSW Lębork), Jaku-
ba Honcz (SOSW Sulęcin), Do-
miniki Pytlińskiej (SOSW nr 1 
Szczecin) oraz Patryka Łucka i 
Zosi Maciążek (SOSW Chojna).   
Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy!

Składamy serdeczne podzięko-
wanie: 

Pani Dyrektor Anecie Wy-
soszyńskiej oraz pracownikom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. S. Żeromskiego w Nowogar-
dzie  za udostępnienie sali wysta-
wowej oraz pomoc przy organiza-
cji wystawy,

Pani Dorocie Klubie, Pani Mo-
nice Szagańskiej oraz  Pani Marii 
Jendrusiak, nauczycielkom zawo-
du w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. S. Staszica oraz Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 
działającej przy SOSW w Nowo-
gardzie za pomoc przy organiza-
cji konkursu

Szczególne podziękowania skła-
damy naszym sponsorom:

CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-
-XXI W SŁAJSINIE

PRZEDSIĘBIORSTWO IN-
ŻYNIERYJNO-BUDOWLANE                    
PRO-BUD NOWOGARD

KAZIMIERZ I ELŻBIETA   
CHWIAŁEK

MAGDALENA I MACIEJ 
CHWIAŁEK

FARMA REDŁO SP.Z O.O.
AGRO-BUSINESS  MARCIN 

PIETRASZEK
NOWO DENTAL 
SKLEP „ANUSIA”

Inf. własna

Uwaga
Koło Numizmatyków i Klub 
Kolekcjonera w Nowogardzie

Uprzejmie informujemy naszych członków i sympatyków, że co-
miesięczna – kolejna już giełda kolekcjonerska w Nowogardzie, od-
będzie się  w dniu 30.10.2016 r. (niedziela), o godzinie 16: 00 w No-
wogardzkim Domu Kultury przy  Pl. Wolności 7.

W programie giełdy kolekcjonerskiej skup, wymiana, sprzedaż i 
wycena: medali, banknotów, monet, znaczki filatelistyczne, literatu-
ra oraz inne akcesoria.

Jednocześnie informujemy, że cały czas czekamy na nowych sym-
patyków i członków do naszego koła numizmatycznego oraz klubu 
kolekcjonera w Nowogardzie.

Zapraszamy więc wszystkich Państwa na kolejne nasze spotkanie.
Zarząd Koła PTN w Nowogardzie

Zielone Przedszkole 
Tradycją już naszego przedszkola jest organizowanie w 
Dniu edukacji Narodowej akcji charytatywnej na rzecz ko-
goś potrzebującego. 

W tym roku wraz z rodzicami 
dzieci przedszkolnych zadecy-
dowaliśmy, że fundusze ze zbiór-
ki zostaną przeznaczone na rzecz 
naszej wychowanki Mai Błoń-
skiej. W akcję zaangażowały się 
dzieci i ich rodzice oraz pracow-
nicy Zielonego Przedszkola. Ser-
deczne podziękowania składa-
my rodzicom, którzy zaangażo-
wali się w zbiórkę funduszy. Są 
to :  Pani Alina Żmudzka, Kata-
rzyna Goc, Kinga Fedak, Edyta 
Grabara, Elwira Mateja, Sylwia 
Feliksiak, Agnieszka Naruszkie-
wicz, Anna Ochocka, Edyta Or-
łowska. Zebrane pieniądze prze-
liczono w obecności rodziców i 
przekazano na ręce taty Mai w 
kwocie 2050, 33 zł.  Po raz kolej-
ny wszyscy darczyńcy wykazali 
się ogromną empatią, życzliwo-
ścią oraz chęcią niesienia pomo-
cy potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim 
za przyłączenie się do akcji!

KW
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Jan Czesław Kozakowski (cz. III)

Moje liceum
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardz-
kiego liceum - rocznik 1966, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikar-
sko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy publi-
kację kolejnego tekstu nadesłanego przez Pana Jana, noszącego tytuł: „Moje liceum”. Autor 
opisuje swoje osobiste doświadczenia związane z życiem w liceum, przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie to, jak sam potwierdza, jest czło-
wiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzielili-
śmy go na odcinki, które będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Gdy byliśmy w VIII klasie 
(1962/63) w LO było pięciu na-
uczycieli o imieniu Stanisław 
(Świrski, Sobczak, Steczek, Rze-
szowski, Majewski). Dyrektorem 
szkoły był Edward Chudziński, 
zwany „Mamutem” z racji swojej 
wysokiej zwalistej postaci. Swo-
im wyglądem budził lęk, w rze-
czywistości miał dobre serce. Na 
wszystkich zdjęciach z czasów 
jego dyrektorowania w LO za-
wsze jest uśmiechnięty. Pan Chu-
dziński pracę nauczycielską roz-
poczynał w LO w Gryfinie, gdzie 
uczył fizyki i matematyki. Przed 
przyjściem do Nowogardu przez 
rok (1950-1951) był dyrektorem 
tamtejszego LO.

Jego zastępcą był Marian Ma-
łysiak. Pan Małysiak wzbudzał 
duży respekt wśród uczniów, 
dbał o dyscyplinę i dobre zacho-
wanie w szkole. Bodajże w kla-
sie IX większość uczniów uda-
ła się na wagary, nie pamiętam 
już z jakiego powodu. Następ-
nego dnia pan Małysiak wszedł 
do klasy i „postawił wszystkich 
na baczność”. Podczas wygłasza-
nia reprymendy w pewnej chwi-
li skierował swój wzrok na moją 
mizerną postać.  – Zza ławki cię 
nie widać – powiedział z przeką-
sem – a jak się zachowujesz! Rze-
czywiście wtedy byłem niewyso-
ki, zacząłem rosnąc dopiero póź-
niej. W 1996, podczas uroczysto-
ści 50-lecia Liceum, z pewną sa-
tysfakcją stwierdziłem, że jestem 
nieco wyższy od pana Dyrektora.

Z pedagogów najbardziej zna-
na i niezapomniana była pani 
Anastazja Nowak, zwana „Ciot-
ką”. Znana była zarówno z po-
rywczego charakteru jak i dobre-
go serca – dla uczniów (na matu-
rze) i dla zwierząt (cały czas).  Na 
ekrany kin wchodził właśnie film 
Hitchcocka Ptaki.  Pani Nowak 
była bardzo nim zbulwersowana: 
- Ptaki nie mogą być tak okrutne i 
atakować ludzi bez powodu – mó-
wiła. Kiedyś na lekcji języka ro-
syjskiego kolega siedzący w tylnej 
ławce bardzo głośno rozmawiał. 
Pani Nowak zapytała go wówczas 
po rosyjsku: - Szto ty, z uma sa-
szoł? (Czy ty zwariowałeś?). Ko-
lega myślał, że pani Nowak pyta 
go po polsku: „Czy ty zrozumiał?” 
i odpowiedział twierdząco: - Da 
(tak)!. Wywołało to wielką we-
sołość zarówno klasy jak i pani 
profesor (tłumaczenie dla młod-
szych, którzy rosyjskiego się nie 

uczyli). Jeszcze przez wiele lat 
po przejściu na emeryturę pani 
Nowak była widziana, jak z tru-
dem ciągnie wózek pełen karmy 
dla zwierząt. Za własne pieniądze 
kupowała pożywienie dla bez-
domnych psów i kotów, zimą do-
karmiała ptaki. Nie wszyscy ro-
zumieli jej dobre serce.

Lubiany był pan Roman Gru-
chała, który zaczął nas uczyć ma-
tematyki w IX klasie. Był świeżo 
po studiach, zaledwie osiem lat 
starszy od nas. Na początku lek-
cji sprawdzał wiedzę przekazaną 
na poprzednich zajęciach. Nieraz 
pytał, czy są „ochotnicy”, doda-
jąc, że nie ma na myśli znaczenia 
tego słowa w języku rosyjskim 
(myśliwi). Kiedyś rzucił nam ta-
kie „zmodyfikowane”  przysło-
wie: „Kto rano wstaje, temu żona 
daje – śniadanie, a nie to, co wam 
się zdaje”. Pan Gruchała był rów-
nież znany z tego, że jeździł na 
skuterze Osa. Na tę okoliczność 
dwaj koledzy ułożyli wierszyk o 
wydźwięku satyrycznym. Utwór 
dostał się w ręce Profesora i au-
torzy mieli z tego powodu niezłą 
przeprawę. Lekcja zaczęła się od 
słów: - Poeci do tablicy!

Pan Stefan Czerwiński uczył 
chemii. Stworzył bardzo dobrze 
wyposażoną pracownię chemicz-
ną, w których przeprowadzali-
śmy wiele doświadczeń. Ponie-
waż do większości zadań wpro-
wadzał pierwiastek o symbolu 
Na, uzyskał przydomek „Sód”.

Potwierdzeniem powiedze-
nia „świat jest mały” jest przy-
kład pana Bronisława Bystronia. 
Pan Bystroń zaczął uczyć nas fi-
zyki w tym samym czasie, co Ro-
man Gruchała. Po zakończeniu 
pracy w nowogardzkim LO zo-
stał nauczycielem w Technikum 
Chemicznym w Szczecinie. Oka-
zało się potem, że uczył tam moją 
przyszłą żonę oraz kilka przy-
szłych laborantek z mojego za-
kładu pracy (Polcargo).

Z innych nauczycieli w VIII 
klasie pamiętam panią Irenę Bu-
rak (chemia) i Helenę Domań-
ską (język polski). W IX kla-
sie polskiego uczyła pani Wal-
traud Bleck, która wkrótce poślu-
biła pana Ryszarda Fiałkowskie-
go, nauczyciela biologii. Na Na-
szej Klasie znalazłem informację, 
że w latach 1976-1984 pani Wal-
traud uczyła w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Starogardzie Gd.

Pamiętam także pana Tadeusza 

Babiarza. Pan Babiarz, choć uczył 
prac ręcznych (w ogólniaku na-
zwanych zajęciami techniczny-
mi), dbał również o to, by ucznio-
wie posługiwali się poprawnym 
językiem polskim. Podczas ja-
kichś zajęć bardzo się zdenerwo-
wał, gdy jeden z kolegów, chcąc 
zrzucić z siebie winę za wszczę-
cie awantury na przerwie, powie-
dział: - Kumple widzieli!   Słowo 
„kumple” tak zdenerwowało pana 
Babiarza, że przez kilka minut 
podniesionym głosem tłumaczył 
koledze, jakie środowiska uży-
wają tego określenia. Na pewno 
nie były to kręgi kultywujące li-
teracką polszczyznę. Na przykła-
dzie słowa „kumpel” widać, jak 
ewoluują konotacje słów. Tak też 
było ze słowem „cymbergaj”. Była 
to nasza ulubiona gra podczas 
przerw. Na prawie każdej ław-
ce były po brzegach narysowane 
bramki. Do gry potrzebna była 
jedna moneta 10-groszowa, dwie 
20-groszowe oraz dwa grzebienie. 
Potem przeczytałem w jakimś fe-
lietonie Kazimierza Koźniewskie-
go, że przed wojną „cymbergaj” 
był słowem wulgarnym.

W naszym Liceum nie było 
śpiewu, ale działał chór, do któ-
rego przynależność była dobro-
wolna.  Na początku VIII kla-
sy pan Jan Wierszko robił nabór 
do tegoż chóru. Po kolei spraw-
dzał każdego ucznia pod kątem 
muzykalnym.  Grał na fortepia-
nie fragmenty różnych melo-
dii i pytał, czy je rozpoznaję. Po-
nieważ nie chciałem należeć do 
chóru, na każde pytanie odpo-
wiadałem przecząco, choć nie-
które utwory były mi znane. Nie 
miałem zdolności muzykalnych 
a poza tym miałbym trudności 
z dojazdem do domu po zaję-
ciach chóru, które odbywały się 
po lekcjach. Później pan Wiersz-
ko przez jakiś czas był kierowni-
kiem Szkoły Podstawowej w Wy-
szomierzu. Po likwidacji tej szko-
ły w 1975 zaczął pracę w szkole 
w Długołęce. Pracował tam aż do 
emerytury. Do  Długołęki na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej (w  latach 1989-1992) 
trafił też pan Ryszard Wieczorek, 
który w LO uczył nas przysposo-
bienia wojskowego. Pamiętam, 
że do PW mieliśmy bardzo gru-
bą książkę.

Raz w miesiącu do naszego Li-
ceum przyjeżdżali artyści z Fil-
harmonii Szczecińskiej. Ich wy-

stępy pozwalały nam zapoznać 
się z arcydziełami muzyki poważ-
nej. Czasami pojawiali się akto-
rzy. Wśród nich był Józef Skwark, 
odtwórca roli Adasia Cisowskie-
go w filmie Szatan z siódmej kla-
sy (rok prod. 1960). Aktor opo-
wiadał nam o swojej przygodzie 
z filmem. Był wówczas studentem 
szkoły teatralnej i na potrzeby fil-
mu musiał rozjaśnić swoje z natu-
ry ciemne włosy. Później praco-
wał w Teatrze Bałtyckim w Kosza-
linie i innych teatrach polskich. 
W filmie potem już niewiele grał. 
Ostatnia znana jego rola to postać 
księdza Zygmunta w serialu „Ple-
bania”.

Z innych nauczycieli zapamię-
tałem Stanisława Rzeszowskie-
go, który jest patronem ulicy przy 
dworcu PKS w Nowogardzie. Pan 
Rzeszowski uczył nas w VIII kla-
sie historii starożytnej. Intereso-
wała go również nowsza histo-
ria – dzieje Ziemi Nowogardz-
kiej. Temu tematowi poświęcił 
kilka opracowań. Tak, przy oka-
zji: może jakąś ulicę w Nowogar-
dzie można byłoby nazwać imie-
niem Stanisława Steczka? Widzia-
łem tablicę na ścianie Liceum po-
święconą panu Steczkowi. Zdzi-
wiła mnie trochę użyta tam forma 
nazwiska pana Profesora: „Stani-
sławowi Steczek (!)”. Może zabra-
kło polonisty przy opracowywa-
niu treści tablicy? W końcu jed-
nak liczą się intencje. Wspaniałą 
formą uczczenia pamięci profe-
sora W-F jest organizowanie Me-
moriału Stanisława Steczka - co-
rocznie rozgrywanego w Osinie 
turnieju w piłce ręcznej seniorów.

W VIII klasie matematyki uczył 
nas pan Adam Zamora, nauczy-
ciel, który przyszedł do Liceum 
ze szkoły podstawowej w Żabo-
wie. Pan Zamora uczył chyba w 
II półroczu, bo w I chyba jesz-
cze pan Sobczak. Stanisław Sob-
czak od 1972 mieszka w Kaliszu, 
ale nie zapomina o Nowogardzie, 
w którym spędził 18 lat. Jest zało-
życielem i prezesem Klubu Przy-
jaciół Nowogardu. W książecz-
ce wydanej w 1996 z okazji 50-le-
cia Liceum, w wykazie nauczycieli 
nie ma ani pana Zamory ani pana 
Stanisława Sobczaka. Nie ma też 
Edwarda Chmielewskiego, któ-
ry w IX klasie zastąpił Stanisława 
Rzeszowskiego w nauczaniu hi-
storii. Pan Chmielewski z tego po-
wodu przestał być kierownikiem 
Szkoły Podstawowej w Długołęce. 
Wrócił na to stanowisko po czte-
rech latach.

Czerwiec 1963 - koniec roku 
szkolnego VIII klasy, czyli I kla-
sy liceum. Zabawa odbywa się na 
tzw. dechach nad jeziorem nowo-
gardzkim z tyłu sali gimnastycz-
nej. Grają bardzo modnego wtedy 
twista. Orkiestra ma swoje miej-
sce na podwyższeniu w niewiel-
kiej muszli koncertowej, po której 
dzisiaj nie ma śladu.

Popularne też stawały się pio-
senki zespołu The Beatles. Zacho-
wały się zdjęcia z klubu „Piwni-
ca”, w którym grały zespoły mło-
dzieżowe. Na jednym ze zdjęć wi-
dać transparent (teraz to niektó-
rzy nazwaliby bannerem) o treści: 
„TO BEATLES OR NOT TO BE-
ATLES”. Udzielali się też muzycz-
nie i wokalnie niektórzy nasi ko-
ledzy z Ogólniaka. Utworzyli ze-
spół Wędrujące Rytmy, w którym 
grali: Kucharewicz, Durniewicz, 
Rolak, Szymański, Szczupak. So-
listkami były koleżanki Soczew-
ka i Piekarska. Nauczyciele też się 
udzielali: Medyński grał na piani-
nie, a Gruchała i Kosarewicz śpie-
wali w duecie. Modne zaczęły być 
długie włosy u chłopaków. Nie-
którzy nosili znacznie dłuższe i 
mniej wypielęgnowane niż chłop-
cy z Liverpoolu. Spotkałem jedne-
go z prekursorów tej mody na ul. 
Dworcowej idąc do autobusu. Wi-
dok jego „plerezy” spowodował u 
mnie wybuch niepowstrzymane-
go śmiechu. Dryblas zdenerwo-
wał się i chciał mnie pobić. Jakoś 
udało mi się go przekonać, że nie 
śmieję się z niego.

Piosenka innego angielskiego 
zespołu rockowego stała się tema-
tem politycznej pogadanki w XI 
klasie. Przewodnicząca organiza-
cji młodzieżowej próbowała zdys-
kredytować utwór I can’t get no 
satisfaction „wyprodukowany” w 
1965 przez zespół The Rolling Sto-
nes. Być może organizatorzy ak-
cji demaskowania „deprawują-
cej” polską młodzież piosenki sła-
bo, jak to kiedyś napisał Wojciech 
Mann, znali język angielski. W 
tym utworze, który stał się hym-
nem ówczesnego pokolenia, nie 
chodziło o „satysfakcję” w zna-
czeniu fizycznym, lecz mentalnym 
i moralnym. Był wyrazem bun-
tu wobec konformizmu i kultury 
mieszczańskiej. Ponieważ piosen-
ka ta głosi sprzeciw wobec tego, co 
mówią w radiu i TV, bardzo mi się 
kojarzy z późniejszym przebojem 
polskiego zespołu Lombard pt. 
Przeżyj to sam z roku 1982. Pieśń 
ta też została hymnem pokolenia 
– pokolenia pierwszej Solidarno-
ści. Pamiętam, że podczas balu z 
okazji 50-lecia LO w 1996 śpiewa-
ła ją cała sala. 

Działania działaczy w 1966 oka-
zały się daremne, gdyż rok później 
zespół „Turlających się Kamie-
ni” dał dwa koncerty w Sali Kon-
gresowej w Warszawie. Być może 
zrozumiano tekst. Był to jedyny 
koncert tego zespołu w KDL, czy-
li tzw. „demoludach”.

Z innych imprez w LO zapa-
miętałem tylko studniówkę w 
styczniu 1966. Jeden z kolegów 
zaprosił artystę z cyrku, który czę-
sto występował w Nowogardzie. 
W tamtych latach cyrki  (m.in. 
Poznań, Arena) rozbijały swoje 
namioty na tzw. skwerku w pobli-
żu jeziora.
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Jan Czesław Kozakowski

Ogarnęło mnie jakieś zwątpienie,
Brak autorytetów i standardów.
Kto ma rację? Co robić? Nie wiem.
Wiem – pojadę dziś do Nowogardu.

Wydrukowany w kolejowej kasie
Papierowy bilet trzymam w dłoni;
Moja podróż zakodowana w pasek;
Gdzie się podział z dziurką kartonik?

Wchodzę do pociągu, to szynobus,
Który w dobrze znaną unosi mnie dal,
Jednak nie zagwiżdże już jak parowóz,
I trochę mi tego żal.

Pociąg dzisiaj mknie szybciej niż czas,
Nowogard mojej podróży pretekstem;
Choć bywałem w tym mieście nie jeden raz
Za każdym razem jakiś młodszy jestem.

Ku jezioru zstępuję schodami,
O drogę nikogo nie muszę pytać;
Obok domek starej księgarni,
Tu książki sprzedawała pani Zyta. 

Miasto ma serce koloru błękitnego, 
Tętno jeziora słyszę w poszumie fal;
Fale cicho umierają przy brzegu.
I trochę mi ich żal.

Jezioro to nasza wielka legenda;
Legendy pan zbierał, Profesorze;
Historia tych ziem ciekawa i piękna,
Jak to całe nowogardzkie Pomorze.

Złotym blaskiem słońca po jeziorze
Ktoś matematyczny kreśli motyw. 
Czy to może pan, panie Profesorze,
Czy to tylko tutejszy genius loci? 

W starej hali piłkę ktoś kozłuje, 
Odbija o parkiet z głuchym echem.
Czy pan, Profesorze, ciągle sugeruje,
By przeszkody pokonywać z uśmiechem?

Teraz cicho pukam do naszej klasy,
Zaraz usłyszę: Pażałsta, zachadi, 
Lecz tu nie ma pani Profesor naszej; 
Więc kto nieobecności listę sprawdzi?

Pani Profesor nie prowadzi dziś lekcji,
Dziś lekcje są zajęciem nieistotnym;
Pomału ciągnie swój wózek nie lekki,
Znowu wiezie kormu dla żywotnych.
Tym, którzy odeszli

Pani Profesor, niech pani przystanie, 
Niech pani sama się już nie męczy,
Kilku kolegów jest już tam, gdzie pani; 
Na pewno któryś panią wyręczy.

Na dworcu śpi obdrapana cisza
I ta pustka, o którą tu nie dbają. 
Ja jednak wciąż tamte głosy słyszę,
Oni tu ciągle na pociąg czekają. 

Pracę zakończyła już krochmalnia
I ze szkół przychodzą uczniowie;
Powoli zapełnia się poczekalnia;
Przy barze Cyganka wróży Jutkowi.

Mój pociąg przyjedzie wkrótce,
Szybko powiezie mnie w moją dal,
Wiem, że tu nieraz jeszcze wrócę.
Ale odjeżdżać żal.

Nauczycielom i Kolegom, którzy 
odeszli – 1.02.2015 

Anastazja Nowak 
– język rosyjski

Stanisław Rzeszowski 
– nauczyciel historii

Roman Gruchała 
– nauczyciel matematyki

Stanisław Steczek 
– wf, higiena

Na zdjęciu po prawej ko-
ledzy z LO. Na zdjęciu zro-
bionym po maturze 1966 
było pierwotnie siedmiu ko-
legów. Tak się dziwnie uło-
żyło, że wszyscy czterej ko-
ledzy po lewej stronie zdjęcia 
już nie żyją. Są to (patrząc od 
góry, od lewej): Andrzej Mi-
stachowicz, Mirosław Arde-
li, Leszek Adamczyk, Ignacy 
Drążkiewicz.

Nie wiem, czy do imprez moż-
na zaliczyć wykopki. Pamiętam, 
że raz zabrano nas na wykop-
ki w PGR-ze Maszkowo. Wspól-
ne zbieranie państwowych kar-
tofli było ciekawym doświadcze-
niem służącym integracji mło-
dzieży. Dla uczniów pochodzą-
cych z Nowogardu była to moż-
liwość poznania chociaż cząst-
ki pracy na roli. Niektórzy z nich 
uważali się za mieszczuchów i pa-
trzyli z góry na tych dojeżdżają-
cych ze wsi. A przecież Nowogard 
nie był wielkim miastem – złośli-
wi mówili, że jakby położyć się na 
rynku, to głowa będzie w kapuście 
a nogi w burakach (albo odwrot-
nie).  W samym mieście było parę 
stodół – pamiętam jedną przy ul. 
Dąbrowszczaków. Przy ul. Wojska 
Polskiego była nie tylko stodo-
ła, ale całe gospodarstwo Baryli-
szyna. Widział je ze swojego okna 
znany nowogardzki stomatolog 
i artysta plastyk Jerzy Baszkow-
ski. Namalował to gospodarstwo 
tzw. tuszem lawowanym. Tę gra-
fikę można znaleźć na 663. stro-
nie II tomu Kalendarium Nowo-
gardu Franciszka Karolewskiego. 
Pamiętam, że wielu mieszkańców 
hodowało kury i króliki. W latach 
50., jadąc pociągiem, można było 
zobaczyć na zboczach wykopu 
kolejowego, na wysokości Kroch-
malni, wiele pasących się kóz.

Jakieś wykopki też musiały być 
w ogródku szkolnym znajdującym 
się między szkołą a szpitalem. Za-
chowało się zdjęcie z lat 50. ub. 
wieku, na którym sześcioro na-
uczycieli pozuje ze szpadlami pod-
czas prac społecznych. Nas też kie-
dyś wzięto do pracy w tym miej-
scu. Był to chyba ogródek dostar-
czający warzyw na potrzeby szkol-
nej stołówki. Musiało to być pod-
czas zbioru jakichś okopowych, bo 
pan Małysiak był zdziwiony, że ja 
nie wiem, co to są gable.  

Dużo rzeczy o naszej nauce 
mogliśmy sobie przypomnieć 
przeglądając dzienniki lekcyjne 
z klas maturalnych podczas ob-
chodów 70-lecia LO w kwietniu 
2015. Mnie szczególnie zainte-
resował dziennik na rok szkol-
ny 1965/66 – klasa XI C. Na dole 
strony tytułowej jest wymieniony 
samorząd klasowy, który składał 
się z następujących osób: Ciepłu-
cha Waldemar (gospodarz klasy), 
Szram Elżbieta (sekretarz), Smo-
larek Halina (skarbnik) oraz pod-
pis wychowawcy klasy: Anastazja 
Nowak. Na zakładce nazwiska i 
imiona uczniów, w sumie 31 osób. 
Ja mam numer 18. Na dole wyka-
zu dopisek: chłopców – 9, dziew-
cząt – 22. Na następnej stronie in-
formacje ogólne:

1. Tygodniowy rozkład lekcji, 
ustalany na każdy okres. I pomy-
śleć, że wtedy lekcje odbywały się 
też w soboty. Prawie co dzień było 
po sześć lekcji.

2. Hospitacje dyrektora i zastęp-

cy dyrektora szkoły. W ciągu roku 
szkolnego odnotowano 15 hospi-
tacji, w tym 13 dyrektora Chu-
dzińskiego i 2 - z-cy dyr. Małysia-
ka. Pod datą 22.01.1966 jest zapi-
sana lekcja wychowawcza – dys-
kusja nad filmem „Ptaki”.

3. Wizytacje władz szkolnych 
(brak wpisów).

4. Dane osobowe o uczniu (data 
urodzenia, miejsce urodzenia: 
miejscowość, powiat, wojewódz-
two, imiona i nazwisko rodziców/
opiekunów, zawód rodziców/opie-
kunów i miejsce pracy). Na na-
stępnych stronach podane adresy 
uczniów i informacje, czy mieszka 
u rodziców, czy w internacie czy 
na stancji; jeżeli dojeżdża, to jakim 
środkiem lokomocji i ile kilome-
trów. Dojeżdżano na ogół PKP lub 
PKS, niektórzy dojeżdżali rowe-
rem nawet 10 km (!). Nie wszędzie 
docierała PKS, a gimbusów wtedy 
nie było. Jest też rubryka „Przy-
należność do organizacji”: były to 
ZHP, PCK, ZMS, MSR, LOK, OSP, 
DOR (niektóre skróty trudne teraz 
do rozszyfrowania).

5. Wykaz uczęszczania uczniów: 
Na lewej stronie sprawdzanie 
obecności miesiącami i dniami 
tygodnia oraz spóźnień (niektó-
rzy nauczyciele mówili, że uczeń 
często się „spaźnia”). Na  prawej 
stronie rozpisanie lekcji wg przed-
miotów i treści lekcji oraz podanie 
obecności na danej lekcji. Na dole 
strony wykaz dyżurnych w danym 
tygodniu (trzy osoby).  Ciekawsze 
zapisy:

19 października 1965 (wtorek): 
po lekcjach wf chłopców, mate-
matyki i biologii wpis „Młodzież 
na wykopkach”. W tym czasie za-
planowane były lekcje propedeu-
tyki filozofii, higieny i wf dziew-
cząt. Poniżej notatka: „(…) ucie-
kła z lekcji historii w czwartek 
2.XII”. 4.XII.1965, sobota – ostat-
nią lekcją miało być przysposo-
bienie wojskowe. Zamiast tematu 
lekcji nast. wpis: „Klasa (chłopcy) 
uciekli zbiorowo z lekcji”.

Przykładowe tematy lekcji wy-
chowawczych w I okresie:

1: Sprawy organizacyjne. Wybór 
zarządu klasowego.

2: Omówienie regulaminu szkol-
nego.

3: 26 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Zbrodnie hitlerowskie.

4: Sprawy bieżące. Higiena oso-
bista. Higiena otoczenia.

5: Jak się uczyć.
6: Pogadanka na temat Rewolu-

cji Październikowej.
7: Znaczenie ZSRR w świecie. 

Sytuacja międzynarodowa.
8: Omówienie wyników naucza-

nia. Sprawa frekwencji.
6. Na lewej stronie „Oceny postę-

pów w nauce” w rozbiciu na okre-
sy (uwaga: Oceny za prace pisem-
ne wystawiać czerwonym atramen-
tem). W każdym okresie po osiem 
rubryk dla każdego ucznia na wpi-
sanie ocen, 9. rubryka to ocena 

zbiorcza. W II okresie za I półrocz-
ne, w IV – ocena roczna. Na pra-
wej stronie „Materiał nauczania” w 
danym przedmiocie, liczba godzin 
w tygodniu, wykaz podręczników, 
nauczyciel i tematy lekcji.

Jest jeszcze strona „Ważniejsze 
wydarzenia z życia klasy (uroczy-
stości, imprezy, prace społecznie 
użyteczne, zebrania rodzicielskie 
itp.). W roku szkolnym 1965/66 
odnotowano 11 takich wyda-
rzeń, wśród nich: 5 X 65 – Aka-
demia szkolna z okazji 48 roczni-
cy Rewolucji Październikowej; 10 
XII 65 – Film „Popioły” (był to wy-
jazd do Kina Kosmos w Szczeci-
nie – JCK); 5 III 66 – Akademia z 
okazji rocznicy wyzwolenia Nowo-
gardu; 11 X 66 – Odczyt: Słowia-
nie nad Bałtykiem od IX – XII w.; 
25 III 66 – Odczyt na temat malar-
stwa nowoczesnego.

W XI klasie mieliśmy nastę-
pujące przedmioty: język polski 
(Danuta Brzezicka) – 5 godz. ty-
godniowo, język rosyjski (Ana-
stazja Nowak) – 3, język angielski 
(Stanisław Świrski) - 3, historia 
(Stanisława Kopycińska) – 4, pro-
pedeutyka filozofii (Ruta Skolik) 
- 2, wiadomości o Polsce i świe-
cie współczesnym (Marian Mały-
siak) – 1, biologia i higiena (Ry-
szard Fiałkowski) – po 1 godz., 
matematyka (Roman Gruchała) – 
4, astronomia (Maria Kowalczyk - 
w X klasie uczyła geografii) – 1, fi-
zyka (Bronisław Bystroń) – 3, che-
mia (Stefan Czerwiński) – 2, przy-
sposobienie wojskowe – 2, wycho-
wanie fizyczne (dziewczęta - Ali-
na Czeszko, chłopcy – Stanisław 
Steczek) – po 2 godz., lekcja wy-
chowawcza – 1. Razem 34 godzi-
ny w jednym tygodniu. 

Naszą wychowawczynią była 
Anastazja Nowak, XI B – Stani-
sław Steczek a XI A – Stefan Czer-
wiński. W XI A na liście są 32 oso-
by: chłopców - 12, dziewcząt – 20. 
W XI B są 33 osoby: dziewcząt - 
21 i chłopców – 12. Podliczając, 
wychodzi, że we wszystkich trzech 
klasach było nas ogółem 96, z 
tego 63 dziewczyny i 33 chłopa-
ków. Wynika z tego, że na jednego 
chłopaka przypadały dwie dziew-
czyny. Jak się teraz przegląda zdję-
cia szkolne, to można stwierdzić, 
że były to dziewczyny urodzi-
we. Znane były przypadki miłości 
klasowych, ale na ogół dziewczy-
ny oglądały się za chłopakami ze 
starszych roczników, chłopcy – za 
dziewczynami z młodszych klas. 
Mnie osobiście podobała się pew-
na szczupła blondynka imieniem 
Ania, mieszkająca przy Promena-
dzie. Ona jednak nie chodziła do 
Ogólniaka. Niedługo potem prze-
czytałem powieść Czesława Czer-
niawskiego Nie wszystkie dro-
gi. Dziewczyna, do której moc-
no zabiło serce bohatera tej książ-
ki, mieszkała nad Jeziorem Nowo-
gardzkim i miała na imię Anna. 

cd. za tydzień
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Mistrzostwa Polski w Motocrossie

Tomasz Jamroży z brązem!
Niedawno podsumowaliśmy klasyfikację sezonu Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Aby uzupełnić cały dorobek zawodników KM Cisy Nowogard w tym 
sezonie, dziś publikujemy relacje z zawodów w Dębskiej Woli, które kończyły cykl Mistrzostw Polski 2016. Tomasz Jamroży, który przed tymi zawodami 
plasował się na 3. miejscu w klasyfikacji Mistrzostw, utrzymał swoją pozycję i sięgnął po brązowy medal.  

To najlepszy sezon w motocros-
sowej karierze urodzonego w Iń-
sku Tomasza Jamrożego. Zawod-
nik KM Cisy Nowogard startują-
cy w klasie MX Quad Open nie-
dawno świętował wywalczenie 2. 
miejsca w tym sezonie Mistrzostw 
Strefy Polski Zachodniej. Nieco 
wcześniej, bo w niedzielę (2 paź-
dziernika), Jamroży wystarto-
wał w czwartej decydującej run-
dzie Mistrzostw Polski, która od-
była się na torze w Dębskiej Woli. 
Jamroży z nieznaczną przewagą 
zajmował 3. miejsce w klasyfika-

cji Mistrzostw. W treningu kwa-
lifikacyjnym zawodnik KM Cisy 
wykręcił piąty czas, najlepszy wy-
nik uzyskując w swoim ostatnim 
szóstym okrążeniu. Pierwsze-
go wyścigu Tomasz Jamroży nie 
mógł jednak zaliczyć do tych do-
brych. Zawodnik KM Cisy ukoń-
czył start z czasem 26:20.443 i za-
jął 6. pozycję. Zwyciężył Witold 
Natkaniec z ATV Polska, przed 
Maciejem Stachurą z ATV Racing 
Team Kielce oraz zawodnikiem z 
Litwy Tomasem Zigmantasem. 
Tomasz Jamroży musiał uważać 

na rywala goniącego go w klasy-
fikacji Mistrzostw i aby zapewnić 
sobie podium, musiał dać z sie-
bie wszystko. Tak się właśnie sta-
ło! W drugim biegu Tomasz Jam-
roży wywalczył 3. miejsce i pew-
nym już było, że stanie na po-
dium Mistrzostw Polski 2016. W 
sumie w klasyfikacji indywidual-
nej zawodów Jamroży zajął 4. po-
zycję, ale 53 punkty, które wywal-
czył w Dębskiej Woli, dały mu 212 
punktów Mistrzostw Polski i trze-
ci stopień podium. Z czwartym w 
klasyfikacji Kacprem Mieszkow-

skim z WKM Wschowa, zawod-
nik KM Cisy wygrał o 10 punk-
tów. Mistrzem Polski w klasie MX 
Quad Open w 2016 roku został… 
Litwin, Tomas Zigmantas z licz-
bą 229 punktów, natomiast srebro 
przypadło Łukaszowi Lorencowi 
z Pro Racing Team, który wywal-
czył 216 punktów. Gratulujemy 
Tomaszowi Jamrożemu kolejne-
go wielkiego sukcesu oraz życzy-
my mu jeszcze lepszych wyników 
w 2017 roku. 

KR 
Tomasz Jamroży po wywalczeniu 2. 
miejsca w Mistrzostwach Strefy Polski 
Zachodniej, dorzucił brązowy medal 
Mistrzostw Polski

Kolejne zawody wędkarskie w Kole Tęczak 

Towarzyskie wygrał Wojtek 
Kaźmierczak 
Na Kanale Świniec 16 października Koło PZW Tęczak rozegrało swoje kolejne zawody węd-
karskie, tym razem towarzyskie. 

Pogoda, jak na tę porę roku, 
sprzyjała wędkarzom od pierw-
szych chwil zawodów. Rywaliza-
cja była oczywiście koleżeńska, ale 
zacięta do ostatniej na kiju uklej-
ki, tym bardziej że lista startowa za-
wodników była długa, bo liczyła aż 
42 zawodników.  

I, jak to bywa, jednym przysło-
wiowe szczęście sprzyja, choćby 
przy losowaniu stanowisk innym, 
niestety… Wędkarze, których los 
ustawił na początku stawki, łowi-
li więcej, gorzej mieli wędkarze w 
końcu stawki (za zakrętem), gdzie 
wody było prawie po kolana. Ale na 
los, jak wiemy nikt wpływu specjal-
nie nie ma. 

Po zliczeniu wszystkich płotek, 
krąpików, uklejek, tudzież okon-
ków z wyraźna przewagą zawody 
wygrał:

Wojciech Kaźmierczak – 4700 
pkt 

II m – Marek Rymarowicz – 3080 
pkt, III m – Mieczysław Saja – 2980, 
IV m – Kamil Paleta i Robert Ma-

cełko – 2400, VI m – Jerzy Ratko – 
2380, VII m - Andrzej Augustynek i 
Andrzej Winczewski - 2220, IX m – 
Tomasz Adalelak – 1980, X m – An-
drzej Wiąch – 1960, XI m – Henryk 
Marzec – 1920, XII m – Łukasz Ry-
bicki – 1840. 

I nagroda specjalna „Szczęśliwa 
13” ufundowana przez sklep węd-
karski „Tęczak” Marzeny Kaźmier-
czak. 

Zawody przygotowali i przepro-
wadzili: Ryszard Patyk – komandor 
zawodów, Adam Włodek – sędzia 

główny, Jan Lipski, Ryszard Paleta, 
Zygmunt Heland, Stanisława Lecie-
jewska i Paweł Pińkowski – red. na-
czelny Kroniki  Tęczaka. 

A dla wszystkich zwyczajowo 
pyszne kaszanki i kiełbaski ze skle-
pu „Promyk” – Joanny Łuczak. Po-
łowili, pojedli, pogadali o wielkich 
rybach, które oczywiście w wodzie 
do dziś pływają i w dobrych humo-
rach do domu wrócili. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland , prezes

Sukces uczniów I lO 
w I Turnieju Klas Mundurowych  
W poniedziałek, 24 października, na Wydziale humanistycz-
nym Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się I Turniej Klas 
Mundurowych. Organizatorem turnieju był Wydział Prewen-
cji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Uniwersytet 
Szczeciński oraz Urząd Marszałkowski. 

Do rywalizacji stanęło 16 trzy-
osobowych drużyn z całego woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 
Reprezentacje szkół musiały zmie-
rzyć się w trzech konkurencjach. W 
I konkurencji uczniowie rozwiązy-
wali test, z wiedzy o społeczeństwie 
oraz z wiadomości o Policji. W II 
konkurencji uczniowie wykazywa-
li się umiejętnością strzelania na 
strzelnicy laserowej, zaś w III kon-
kurencji uczniowie mieli do poko-
nania test sprawnościowy. 

Uczniowie w każdej konkuren-
cji mogli uzyskać maksymalnie 20 
pkt., wyniki miały wpływ na uzy-
skanie nagrody indywidualnej, 
jak również nagrody drużynowej. 
Nagradzani byli bowiem najlep-
si uczniowie, którzy uzyskali indy-
widualnie najlepsze wyniki w każ-
dej z III konkurencji. Cała drużyna 
również mogła uzyskać maksymal-
nie 60 pkt. 

Nasza szkolna reprezentacja w 
składzie: Adrian Antczak, Bartło-

miej Wąsik oraz Łukasz Wiśniew-
ski odniosła ogromny sukces, uzy-
skując wspaniałe wysokie wyniki 
zarówno indywidualnie, jak i dru-
żynowo. W I konkurencji za test 
wiedzy, bardzo dobry wynik uzy-
skał Łukasz Wiśniewski, uzyskując 
3 wynik na 48 uczestników, otrzy-
mał indywidualny puchar, zaś w III 
konkurencji sportowej wspaniały 2 
wynik na 48 uczestników indywi-
dualnie uzyskał uczeń Adrian Ant-
czak. 

Ostatecznie nasza drużyna utrzy-
mując wysokie wyniki we wszyst-
kich konkurencjach uzyskała w kla-
syfikacji generalnej 54 pkt., na 60 
możliwych i zajęła I Miejsce druży-
nowo. 

Sukcesu naszym uczniom po-
gratulował sam Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie, insp. Piotr Ostrow-
ski oraz nauczyciele akademic-
cy US. 

Inf. Własne 

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Wiśniewski, Adrian Antczak, Bartłomiej Wąsik

Wojtek Kaźmierczak odbiera gratulacje za zwycięstwo w zawodach z rąk prezesa 
Koła Tęczak Zygmunta Helanda

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów towarzyskich
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

r e k l a m a
e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIaSek, PIaSek 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

ul. 3 Maja 15  •  Nowogard 
tel. 91 392 00 91

Nowi właściciele 
Wioletta i Dariusz Kowalczyk zapraszają

Organizujemy każdy rodzaj imprezy:

Danie dnia 11,00 zł, dowóz gratis + ciasto

Chrzciny
Komunie

Prywatki
Wieczory 

panieńskie 
i kawalerskie

Wesela Stypy

Konferencje Catering 
na dowózWykwintne 

kolacje

Kawiarnia 
- ciasta domowe

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Z okazji  
40 ROCZNICY ŚlUBU  

Kochanym Jubilatom 

Janinie  
i Andrzejowi 

Górniackim 
gorące życzenia  

wszystkiego  
co najpiękniejsze  

życzy siostra Gosia  
z rodziną
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Konflikt w klubie: Pomorzanin traci dobrego piłkarza

Dlaczego Dawid Kurek zrezygnował z gry?
Po konfliktach w ubiegłym sezonie, wydawało się, że wszystko w Pomorzaninie zaczęło zmierzać w dobrym kierunku. Jednak tuż przed przerwą zimową 
narodził się nowy konflikt. Tym razem za sprawą kilku nieparlamentarnych słów wypowiedzianych przez członka Zarządu, podstawowy piłkarz Pomorza-
nina – Dawid Kurek, zrezygnował zarówno z trenowania zespołu Juniorów Starszych, jak i ze swojej gry w drużynie Pomorzanina. Co było powodem tej 
rezygnacji? Dowiadywaliśmy się zarówno od piłkarza, jak i w klubie.   

Na początku tygodnia prezes 
Pomorzanina Nowogard poinfor-
mował redakcję Dziennika No-
wogardzkiego o tym, że Dawid 
Kurek nie jest już trenerem Junio-
rów Starszych Pomorzanina No-
wogard. Poza tym pomocnik no-
wogardzkiej drużyny zrezygnował 
również z gry w seniorach. – Do-
szło do kilku nieprzyjemnych sytu-
acji, po których Zarząd starał się 
porozmawiać z Dawidem Kurkiem 
na temat drużyny juniorów. Da-
wid uprzedził nas składając rezy-
gnację – mówi prezes Pomorzani-
na Marcin Skórniewski. Rzekomo 
początkiem całej sytuacji miało 
być podważanie autorytetu trene-
ra Zbigniewa Gumiennego. We-
dług relacji prezesa, Dawid Ku-
rek nie posłuchał trenera senio-
rów i w meczu prowadzonej przez 
siebie drużyny za długo trzymał 
na boisku jednego z zawodników, 
którzy występują już w seniorach. 
Na skutek tego, trener Zbigniew 
Gumienny nie mógł tego piłka-
rza wystawić w meczu ligowym 
Pomorzanina. Taka sytuacja mia-
ła się powtórzyć jeszcze raz, z tym 
że tym razem chodziło o młodego 
bramkarza Kornela Pękalę, który 

na prośbę Zbigniewa Gumienne-
go miał nie zagrać w meczu junio-
rów. – Nie wiem czy decyzje kadro-
we Dawida Kurka brały się z presji 
wyników, rozumiem, że młody ze-
spół chce grać swoim stałym skła-
dem i wciąż wygrywać, ale należy 
pamiętać, że po to trenujemy mło-
dych piłkarzy, aby mogli wzmac-
niać drużynę seniorów. Na skutek 
tych kilku nieporozumień, doszło 
do tego, że niektórzy piłkarze z ju-
niorów zostali zbuntowani i nie go-
dzili się na grę w dorosłej drużynie. 
Dwóch z opisywanych zawodni-
ków decyzją Zarządu już pożegna-
ło się z Pomorzaninem – komen-
tuje Marcin Skórniewski. Dawid 
Kurek na nasze pytanie czy jest 
jakiś konflikt na linii Gumienny-
-Kurek, zaprzecza, ale przyznaje, 
że prowadzony przez niego zespół 
został źle potraktowany przez jed-
nego z członków Zarządu. - Nie 
ma i nie było konfliktu pomiędzy 
mną, a trenerem Zbigniewem Gu-
miennym. Bardziej chodzi o jed-
ną osobę z Zarządu, która zarzu-
ciła mi pewne rzeczy dotyczące ju-
niorów, a które były nie prawdą i 
dlatego zdecydowałem sie zrezy-
gnować. Nie będę pracował, starał 

się szkolić młodzież, aby moi pił-
karze wysłuchiwali takie słowa, ja-
kie skierował do nich ten pan. Dru-
ga sprawa to fakt, że do seniorskiej 
drużyny zabierani są moi pod-
opieczni, wszystko jest w porząd-
ku, ale gdy ja dzwonię do tych za-
wodników i mówię im, że zagra-
ją w seniorach, to oni sami odpo-

wiadają, że nie chcą, bo na razie 
wolą grać jeszcze w juniorach. Po-
wiedziałem o tym prezesowi i wy-
szło na to, że ja buntuję tych chło-
paków. Dlatego to wszystko zakoń-
czyłem składając rezygnację – tłu-
maczy Dawid Kurek. Sytuacja z 
nieparlamentarnymi słowami, o 
których wspomina były już trener 
juniorów, miała miejsce po jednej 
z porażek Pomorzanina. Wówczas 
Kurka nie było na miejscu, a czło-
nek Zarządu miał powiedzieć do 
młodych piłkarzy, że „nic nie gra-
ją” (delikatnie mówiąc) i „przyno-
szą wstyd dla klubu”. Te słowa po-
wtórzone przez podopiecznych 
miały zadecydować o tym, że Da-
wid Kurek złożył swoją rezygna-
cję. Szkoda tylko, że oprócz ju-
niorów, na całym tym zamiesza-
niu stracą seniorzy, gdyż Dawid 
Kurek to bardzo szybki i dobrze 
wyszkolony technicznie skrzydło-
wy, który zawsze, gdy jest na bo-
isku, sieje popłoch w defensywie 
rywali. Piłkarz przyznaje, że na 
razie nie poszukuje innego klu-
bu. – Nie rozglądam się za innym 
klubem, głównie dlatego, że nie 
chcę dojeżdżać. Być może sytuacja 
zmieni się w rundzie wiosennej, ale 

na razie o tym nie myślę – mówi 
Dawid Kurek. Były trener junio-
rów za pośrednictwem DN poże-
gnał się również ze swoimi pod-
opiecznymi. -  Dziękuję za wspa-
niałe trzy lata, które zapewniły mi 
duży rozwój pod względem treno-
wania i pracy z młodzieżą. Dzię-
kuję za wkład zawodników, mam 
nadzieję, że w dalszym ciągu będą 
się rozwijać i osiągać jak najwyż-
sze wyniki – kończy Dawid Kurek. 

KR 

Dawid Kurek z młodzieżowym zespo-
łem Pomorzanina pracował od trzech 
lat. Najpierw jego zespół wygrał ligę 
trampkarzy, następnie zaczął osiagać 
sukcesy w lidze juniorów

Dla zespołu seniorów odejście Dawida 
Kurka będzie dużą stratą

Po serii zwycięstw, nadeszły dotkliwe porażki…

Juniorzy bez trenera!
Występujący w I lidze Okręgowej Juniorów Starszych zawodnicy Pomorzanina, po świetnym po-
czątku sezonu delikatnie mówiąc złapali „zadyszkę” i zanotowali dwie porażki z rzędu. Najpierw 
Pomorzanin przegrał w zaległym meczu ze Spartą Gryfice 5:3, następnie w Łobzie tamtejszy Świa-
towid rozgromił juniorów z Nowogardu 5:0. W najbliższą niedzielę Pomorzanin zagra u siebie z li-
derem, jednak młodzi piłkarze z Nowogardu przed tym ważnym meczem pozostali bez trenera…

Juniorzy Pomorzanina od po-
czątku sezonu zachwycali osią-
ganymi wynikami. Problemy po-
jawiły się dopiero w 7. kolejce, w 
dniu 16 października. Wówczas 
Pomorzanin przegrał u siebie z 
Kluczevią Stargard 1:3, tamten 
mecz jednak został poza boiskiem 

rozstrzygnięty na korzyść gospo-
darzy, którzy wygrali walkowerem 
decyzją ZZPN. Ta boiskowa po-
rażka ze średnio spisującymi się 
rywalami, mogła jednak dać do 
myślenia. Następnie w środę (19 
października), Pomorzanin po-
jechał do Gryfic na zaległy mecz 

z 6. kolejki. Sparta po emocjo-
nującym spotkaniu wbiła nowo-
gardzianom aż pięć goli i wygra-
ła 5:3. W ostatnim ligowym spo-
tkaniu, w niedzielę (23 paździer-
nika), o godzinie 13:00, juniorzy z 
Nowogardu zostali rozgromieni w 
Łobzie 5:0. W tamtym meczu za-

I Liga Okręgowa – Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
6. kolejka (mecz zaległy):
Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard  5:3
8. kolejka:
Energetyk Gryfino – Ina Goleniów  0:7
Kluczevia Stargard – Odra Chojna  0:0
SALOS II Szczecin – Unia Dolice   18:0
Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard 5:0
Sparta Gryfice – Zorza Dobrzany   2:1
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – SALOS II Szczecin (30.10; 14:00)  

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SalOS II Szczecin 7 21 64 2 7 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 8 18 27 12 6 0 2
3 SCRS Barlinek 7 16 14 7 5 1 1
4 Odra Chojna 8 14 28 17 4 2 2
5 Sparta Gryfice 7 12 16 18 4 0 3
6 Ina Goleniów 7 10 28 26 3 1 3
7 Kluczevia Stargard 7 9 11 17 2 3 2
8 Światowid 63 Łobez 7 9 13 18 3 0 4
9 Energetyk Gryfino 7 4 3 26 1 1 5
10 Zorza Dobrzany 7 3 5 24 1 0 3
11 Unia Dolice 8 0 10 52 0 0 8

brakło już trenera Dawida Kurka, 
który decyzją Klubu został zwol-
niony z tego stanowiska. Z junio-
rami na wyjazd pojechał prezes 
Marcin Skórniewski. W najbliż-
szą niedzielę (30 października), 
Pomorzanin zagra u siebie z SA-
LOS-em II Szczecin, który gromi 
wszystkich swoich rywali strze-
lając średnio 9 goli w meczu! W 
ostatniej kolejce szczecinianie po-
konali Unię Dolice aż 18:0. W tym 

prestiżowym spotkaniu juniorzy z 
Nowogardu zostaną pozostawie-
ni bez trenera i wygląda na to, że 
zamiast walczyć o pokazanie się z 
jak najlepszej strony, powalczą ra-
czej o to, by nie przegrać za wyso-
ko… Dlaczego Dawid Kurek po-
żegnał się z zespołem juniorów? 
Więcej na ten temat w odrębnym 
artykule.

KR

Opiekunem juniorów Pomorzanina Nowogard w meczu ze Światowidem był prezes Marcin Skórniewski
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska
ogłasza przetarg  pisemny na dzierżawę  

nieruchomości  zabudowanej  
Leśniczówka „Łęsko”

Cel udostępnienia obiektu  to prowadzenie działalności gospodarczej 
nieuciążliwej dla prowadzenia prawidłowej  gospodarki leśnej.

Termin składania ofert: 15.11.2016 r.  do godziny 10:00  w  siedzibie 
Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie  - Sekretariat –
pokój nr 6 (parter).

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu  można uzyskać  
w Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie,  w każdy 
dzień roboczy w godzinach od 7-15.

Osoba do kontaktu: Marcin Piątkowski – st. ref. ds. adm.-gosp. pod nr 
telefonu: 914312128, fax: 914181560, e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu.

Wszystkie informacje dotyczące postepowania  umieszczone są na 
stronie internetowej Nadleśnictwa Kliniska -  www.kliniska.szczecin.
lasy.gov.pl – BIP/.

reklama

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 
(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

   
 lokal nr 1: Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 54,10 m2 

 IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.
      Cena:  106.500 zł  Wadium:   5.300 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 8 listopada 2016 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, 

którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr 1”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów 
w dniu 8 listopada 2016 r. o godz.12.15

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  kontynuowany w for-
mie przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego 
przetargu.  

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na 
konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone w na-
stępnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywa-
jący przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Zatrudnię mechanika 
samochodowego. 
Atrakcyjne zarobki. 

601 085 199

Pomieszczenia 
biurowe  

do wynajęcia. 
DOM RZEMIOSŁA. 

Tel. 91 39 21 777

Piękny, przyjazny 
kastrowany kocur 

czeka na przyjazny dom. 

784 188 148

W sobotę przyjedzie Olimpia i Sparta

Mecz przyjaźni na trybunach, a na boisku?
W najbliższą sobotę, zarówno kobiecy zespół, jak i piłkarze Pomorzanina swoje spotkania ligowe rozegrają przed własną publicznością. Rozpoczną „Po-
morzanki”, które już o godzinie 11:00, w swoim ostatnim meczu w tej rundzie przed własną publicznością, podejmować będą trzeci zespół Olimpii Szcze-
cin. Następnie o godzinie 14:00, podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają ze Spartą Gryfice.

Kibice Pomorzanina Nowogard 
sympatyzują z kibicami drużyny z 
Gryfic, wobec tego można spodzie-
wać się licznej grupy dopingują-
cej Spartę. Pytanie tylko, jak będzie 
wyglądała frekwencja po stronie ki-
biców z Nowogardu? Choć na try-
bunach będzie panowała przyjazna 
atmosfera, to wcale nie musi tak 
być na boisku. Pomorzanin uskrzy-
dlony remisem u wicelidera z Bro-
jec, będzie chciał poszukać zwy-
cięstwa, które jest bardzo potrzeb-
ne nowogardzkiej drużynie. Spar-
ta z kolei, po fatalnym początku se-
zonu, obecnie prezentuje się bar-
dzo dobrze. Gryficzanie przegra-
li pierwsze trzy spotkania w se-
zonie, jednak szybko się odbudo-
wali i w tym momencie z 6 zwy-
cięstwami i 5 porażkami, mają 18 
punktów i wysokie 6. miejsce w li-
gowej tabeli. Sparta nie prezentuje 
się jednak najlepiej na wyjazdach, 
gdyż do tej pory wygrała 2 spotka-
nia na boiskach rywali, natomiast 4 
razy zanotowała porażki, a wszyst-
ko to przy 8 strzelonych i 15 stra-
conych golach. Pomorzanin gdyby 

wygrał w tym meczu, przeskoczył-
by w ligowej tabeli rywali z Gry-
fic. Jest o co walczyć, bo do końca 
rundy jesiennej jeszcze tylko 4 me-
cze, a nowogardzianom wciąż bra-
kuje punktów, aby nawiązać kon-
takt z czołówką. Początek meczu 
ze Spartą w sobotę (29 październi-
ka), o godzinie 14:00. Podopieczne 
Pawła Błaszczyka po zwycięstwie 
nad liderkami z Międzyzdrojów, 
zagrają po raz ostatni w tym roku 
przed swoimi kibicami. Rywalkami 
będą piłkarki Olimpii III Szczecin. 
Trzeci skład Olimpii w sześciu spo-
tkaniach uzbierał jedynie 4 punk-
ty, jednak nie ma co lekceważyć 

zawodniczek ze Szczecina, gdyż te 
punkty wywalczyły one w swoich 
dwóch ostatnich spotkaniach. Naj-
pierw Olimpia ograła 1:3 Vielgo-
vię, następnie zremisowała z Ener-
getykiem Gryfino 1:1. Szczecinian-
ki co prawda mają jeszcze dwa za-
ległe spotkania, ale ich skuteczność 
nie może imponować, gdyż Olim-
pia strzeliła jedynie 9 goli, tracąc 
przy tym 29 bramek. „Pomorzan-
ki” wiedzą o co walczą - wygrywa-
jąc z Olimpią, pozostanie im jesz-
cze tylko zaległy mecz z Hattric-
kiem Kołobrzeg, który od dwóch 
sezonów nie potrafi strzelić choćby 
jednego gola. Dwa zwycięstwa po-

zwolą nowogardzianką rozsiąść się 
w fotelu lidera i do rundy rewanżo-
wej przystąpić przynajmniej z trzy-

punktową przewagą. Początek tego 
meczu zaplanowano na sobotę (29 
października), o godzinie 11:00. KR

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
12. kolejka:
Mewa Resko – Orzeł Łożnica   (29.10; 12:00)
Iskierka Szczecin – Tanowia Tanowo  (29.10; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  (29.10; 14:00)
Sarmata Dobra – Błękitni Trzygłów  (29.10; 14:00)
Flota Świnoujście – Promień Mosty  (29.10; 14:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Wicher Brojce  (30.10; 11:00)
Pomorzanin Krąpiel – Masovia Maszewo  (30.10; 14:00)
Zootechnik Kołbacz – Odrzanka Radziszewo (30.10; 15:00)
III Liga Kobiet 2016/2017
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin (29.10; 11:00)
Energetyk Gryfino – Victoria Sianów  (30.10; 12:00)
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  (30.10; 14:00)
Hattrick Kołobrzeg – Zalew Stepnica  (30.10; 16:00)
Błękitni II Stargard – Fala Międzyzdroje  (30.10; 17:00)

reklama

reklama

Podczas meczu Pomorzanina i Sparty Gryfice można liczyć na przyjazd kibiców go-
ści, niewiadomo jednak czy w chłodny sobotni dzień dopiszą kibice z Nowogardu
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

• Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

• Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 606 998 623 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 m2 
przy ul. Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

• Do wynajęcia mała kawalerka. 
Tel.607 289 286 

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

• Tanie mieszkanie w Dobrej po re-
moncie 9 pokoi, dwie łazienki, 
dwie kuchnie. Możliwość prze-
kształcenia na oddzielne miesz-
kania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 39 
200 57 

• Do wynajęcia dwa pomieszczenia 
z zapleczem socjalnym ul. Wojska 
Polskiego 4 Nowogard. Cena do 
negocjacji. Tel. 602 677 563 

• Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

• Poszukuje kawalerki do wyna-
jęcia na Bema. 724 568 024 

• Sprzedam rozpoczętą budowę 
tanio. 507 045 404 

• Do wynajęcia kwalerka w Płotach 
na dłuższy czasu, umeblowana, 
po kapitalnym remoncie. 501 832 
458

• Kupię mieszkanie/dom może być 
do remontu z własnym podwór-
kiem/ogrodem do 200 000 zł w 
Nowogardzie bez pośredników. 
Tel. 888 226 088 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 697 434 177

• Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Do wynajęcia kawalerka w Gole-
niowie. 501 814 871

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
501 34 30 40

• Kawalerka do wynajęcia w Nowo-
gardzie. 608 659 566 po 16stej

• Sprzedam mieszkanie 45 m2 po 
remoncie IV piętro zabudowana 
i wyposażona kuchnia, dwie sza-
fy wnękowe duże. 150 000 zł., ul. 
Żeromskiego. Tel. 535 910 060 po 
16stej

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe 62,3m. 91 39 20 
519

• Sprzedam półtora hekrata ziemi 
III, IV klasa w stanie łąki w Koryto-
wie. 603 314 747 

• Ziemniaki jadalne bryza, Olchowo 
21.Tel. 665 720 038

• Do wynajęcia mieszkania : cztero-
pokojowe, jednopokojowe duże. 
508 309 980

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam Renault Megan 1,6 
beznyzna, 96 rok. Cena 2200 zł. 
601 897 368

• Sprzedam opony zimowe używa-
ne 13 stki z felgami 2 sztuki oraz 
felgi 13stki 3 sztuki. Tel. 794 721 
698

ROLNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, 

ziemniaki jadalne vineta, denar 
– cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport gratis. 600 
653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

• Sprzedam kaczki, gęsi. 782 429 
405 

• Sprzedam ciagnik rolniczy 140 
km, DEUTZ Dx 6.61. Tel. 605 542 
730

• Sprzedam C-330 wraz z przyczepą 
+ kultywator. 668 901 990 

• Sprzedam gęsi, tel. 504-550-048

 USŁUGI
• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-

świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• Matematyka wszystkie poziomy, 
profesjonalnie, matura rozszerzo-
na, liczby zespolone, całki, macie-
rze. 724 558 005 

• Piaskowanie. 576 191 409 

• Dachy, ocieplenia. Tel. 660 879 108

• Pranie dywanów i tapczanów, 
sprzątanie również z użyciem 
pary. 668 151 516

• Matematyka – liceum. 782 077 
426

• Remonty mieszkań. 607 729 933

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hu-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

• Usługi zimne i drenażowe, dre-
naże pól i łąk oraz terenów wo-
kół domów, czyszczenie i udraż-
nianie rowów, przepusty oraz 
inne prace ziemne. 793 836 238

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

PraCa
• Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. 603 948 214, 663 161 899 

• Szukam opiekunki do dwóch 
osób schorowanych. 668 797 
310 

• Zatrudnie kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię pracowników ogól-
nobudowlanych, zbrojarzy, cie-
śli. Umowa o pracę, atrakcyjne 
zarobki. Praca na miejscu. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B. 
731 404 464

• Zatrudnię pracownik na fermę 
drobiu. 511 731 352

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu Lewiatan ul. Bohaterów War-
szawy. 91 39 21 373, 507 043 174  

• Zatrudnię na umowę o pracę mu-
rarzy-tynkarzy, docieplenia do 45 
lat. 604 164 710

• Przyjmę do pracy w sklepie 51015. 
Tel. 509 389 657 

• Zatrudnię pracownika na fermie 
drobiu. Redło Gmina Osina. 511 
731 352 

• Pizzeria Fantazja zatrudni pracow-
nika do baru od zaraz. 509 411 799, 
91 39 20 750 

• Zatrudnię od zaraz pomoc do-
mową w Niemczech. Wynagro-
dzenie 1400 euro netto + utrzy-
manie. Oferty można składać w 
Salonie Optycznym ul. 5 Marca 
12. Tel. 531 683 350

• Przyjmę na staż do sklepu prze-
mysłowego, ul. Gen. Bema wiek od 
30-50 lat, od zaraz. 515 745 523 

• Poszukuję do pracy biurowej oso-
bę z wykształceniem minimum 
średnie maturalne, mile widzia-
ne wyższe, w sprawie szczegułów 
proszę o kontakt 510 100 263 

• Zatrudnię młodą osobę do pracy w 
barzę, w budynku Przystani. Umo-
wa o pracę. 785 900 600 

INNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 

• Karp kroczek do zarybienia. 91 39 
18 297

• Stare samochody, motocykle, mo-
torowery, literaturę kupię. 600 182 
682

• Sprzedam komodę, regał i szafę 
narożną. 607 994 804 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z 
koszem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-
-a - 2200 zł, Zestaw nowych mebli 
- Szafa narożna+biurko+blat z re-
gałem - 699 zł., Kompresor - Sprę-
żarka samochodowa Nowa 12V + 
końcówki- 65zł.Tel. 503-005-554

• Sprzedam biurko. Tel. 796 965 432 

• Lampy tylnie a4 1996 rok sprze-
dam i przecinarkę stołową silnik 3 
kw. 785 182 423 
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rOZkŁaD JaZDY PkP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj  
z Premii nawet do 300 euro!

ATERIMA MED. 
Telefon 91 506 55 55

^
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Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklama

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Teraz albo nigdy

Halina Sefańska, Cecylia Fur-
mańczyk, Małgorzata Krawczyk, 
Danuta Skowron, Alicja Wypych, 
Iwona Kochelska, Patrycja Bartnic-
ka, Lucyna Andrzejczak, Malwina 
Bryndza, Pelagia Feliksiak, Rena-
ta Wiertalak, Halina Galus, Urszu-
la Skowron, Jolanta Kozioł, Włady-
sława Huget, Andrzej Leszczyński, 
Grażyna Siedlecka, Stanisława Po-
korska, Sławomir Jakubik

Zwyciężcy prenumerata: Ce-

cylia Furmańczyk, Lucyna An-
drzejczak, Sławomir Jakubik

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Madzia Skowrońska, Julcia Fur-

mańczyk, Kacper Skowroński, 
Marcel Budzich, Nadia Grenda, Mi-
łosz Wielgus, Marta Hołodryga

Zwycięzca: Julcia Furmańczyk
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy



Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 
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 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)

POLSKI WYDAWCA

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

Słuchawki, kamera i kariera   •   Efektowne - tak! A efektywne - niestety

s. 2

 Wnuk 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

już od 40 zł

Boh. Warszaw tel. 668 841 631

Zatrudni 
MAGAZYNIERA

tel. 606 821 725

mile widziane doświadczenie
Wymagania:

NOWOGARD. Boh. Warszawy 71

oraz HANDLOWCA 

s. 5

OGŁOSZENIE

Uzbroili 
Warnkowo

Wniosek 
naszej 
gminy 
przepadł

 s. 3

 s. 2
OGŁOSZENIE
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Podziękowanie 
Składamy serdeczne podziękowania Staroście p. Tomaszowi  Kuliniczowi 

za reakcję na naszą prośbę i skuteczną interwencję, która doprowadziła 
w tym roku  do takiej  zmiany  świątecznej organizacji ruchu wokół no-
wogardzkiego cmentarza, która nie paraliżowała działania fi rm usytu-
owanych przy ulicy Nadtorowej. Taki  paraliż miał miejsce w poprzed-
nich latach, ponieważ nikt nie reagował  na nasze postulaty.

Przedsiębiorcy z ul. Nadtorowej

Przesunięty właz od studzienki telekomunikacyjnej stwarza zagroże-
nie przy ul. Bankowej (między wjazdem na parking banku a parking 
za galerią handlową). Dziura, choć niewielka to może być niebezpiecz-
na szczególnie dla małych dzieci. Prosimy uważać na to miejsce, a służ-
by odpowiedzialne za odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc, o jak 
najszybsze ułożenie włazu w odpowiedniej pozycji. MS

W ostatnich dniach, chodniki, alejki i ulice na terenie całego miasta 
pokryły się liśćmi spadającymi z drzew. Niestety zalegające liście, szcze-
gólnie w czasie opadów deszczu, stwarzają zagrożenie dla przechod-
niów. Nie są także obojętne dla kierowców i rowerzystów. Apelujemy 
do służb porządkowych, by jak najszybciej usunąć liście z chodników i 
ulic, zanim dojdzie do przykrych zdarzeń. DŚ

Jeden z naszych Czytelników, zwrócił uwagę na nieporządek na 
dworcu PKP. Rozrzucone są tam nie tylko śmieci po artykułach spo-
żywczych. Ostatnio znalazł tam nawet części samochodowe i pozosta-
łości sprzętu AGD. Słaba to wizytówka dla naszego miasta, szczególnie, 
gdy takie widoki oglądają pasażerowie szynobusów jeżdżących przez 
Nowogard. DŚ

Ale się postarał...

Wniosek naszej gminy przepadł
Nowogard nie otrzyma dofi nansowania z przyszłorocznych „schetynówek”. Nasza gmina wnio-
skowała o dofi nansowanie dla przebudowy ulicy Zielonej. Na rządowe wsparcie może za to li-
czyć pobliska Osina. Otrzyma je także Powiat Goleniowski, by naprawić drogę do Miętna. 

Wstępną listą rankingową wnio-
sków, które będą współfi nan-
sowane z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. "schetynówek") opublikował 
Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 
Znalazło się na niej 36 gmin z na-
szego regionu. Wśród nich, na wy-
sokiej 4 pozycji jest Osina. Gmi-
na ta wnioskowała o dofi nansowa-
nie 50% kosztów przebudowy dro-
gi w miejscowości Kikorze, co ma 
kosztować 815 tys. zł. Tak wysoka 
pozycja na wstępnej liście ozna-
cza, że Osina praktycznie ma już 
pieniądze przyznane. Cieszyć się 
może też Goleniów, który zajął 2. 
miejsce na liście „schetynówek”, z 
wnioskiem o przebudowę dwóch 
ulic (Maszewska i Zakładowa).

Niestety gminy Nowogard próż-
no szukać wśród samorządowców, 
które otrzymają rządowe dofi nan-
sowanie na remonty dróg. Nasza 
gmina złożyła wniosek o dofi nan-
sowanie modernizacji ulicy Zielo-
nej na odcinku od biura Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do skrzyżowania 
z ulicą 3 Maja (wyjazd koło budyn-
ku Cechu Rzemiosł). Wartość pro-
jektu według gminy, to 1 mln 654 

tys. zł, co oznacza, że Nowogard 
liczył na dofi nansowanie w kwo-
cie ok. 830 tys. zł. Otrzyma jednak 
okrągłe „zero”. Na tyle oceniono 
wniosek, jaki dokładnie 15 wrze-
śnia, tego roku, złożył w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie bur-
mistrz, Robert Czapla. 

Pocieszające dla nas jest to, że z 
pomocą „schetynówki” wyremon-
towana zostanie droga od Miętna 
do Bema. Z tym, że o dofi nanso-

wywanie do tej inwestycji wnio-
skował Powiat Goleniowski, wła-
ściciel drogi. Wnioski z powiatów 
znalazły się na odrębnej liście ran-
kingowej. Powiat Goleniowski zaj-
muje na niej 11 miejsce. Remont 
drogi Miętno-Nowogard, ma kosz-
tować 2 mln 93 tys. zł, z czego 1 
mln 046 tys. zł, będzie pochodziło 
z rządowego dofi nansowania. 

MS

Tę drogę gmina chciała wyremontować przy wsparciu z rządowego programu. Wniosek 
nie uzyskał jednak odpowiedniej liczy punktów i dofinansowania nie będzie

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie 

 Wystawa plenerowa pamięci 
płk. Ryszarda Kuklińskiego 
Z okazji rocznicy 35 lecia ucieczki płk. Ryszarda Kuklińskiego z PRL-u zaprezentowana zo-
stanie w Nowogardzie wystawa uliczna ze zdjęciami w IPN-owskiej Izby Pamięci. 

 Odbędzie się ona 7 listo-
pada 2016r., od 11: 00 do 17: 
00, w pobliżu Pomnika Bra-
terstwa Broni. Około godz. 15: 
00, przewidziano omówienie 
przez organizatora tej wysta-
wy zwłaszcza w aspekcie od-
wiecznej przyjaźni Polsko-

-Radzieckiej. Płk R. Kukliński 
uciekł z Polski po przyjęciu w 
ambasadzie radzieckiej, któ-
ra odbywała się tradycyjnie z 
okazji kolejnej rocznicy Wiel-
kiej Rewolucji Październiko-
wej 7 listopada 1981 r.  Nowo-
gardzka wystawa odbędzie się 

w miejscu publicznym, dlate-
go zgłoszona została w trybie 
ustawy o zgromadzeniach.  

Zapraszam do zwiedzenia 
Wystawy.

             Organizator 
Mirosław Berezowski  

W skrócie

Podziękowanie 
Składamy serdeczne podziękowania Staroście p. Tomaszowi  Kuliniczowi 

za reakcję na naszą prośbę i skuteczną interwencję, która doprowadziła 
w tym roku  do takiej  zmiany  świątecznej organizacji ruchu wokół no-
wogardzkiego cmentarza, która nie paraliżowała działania firm usytu-
owanych przy ulicy Nadtorowej. Taki  paraliż miał miejsce w poprzed-
nich latach ponieważ nikt nie reagował  na nasze postulaty.

Przedsiębiorcy z ul. Nadtorowej

Przesunięty właz od studzienki telekomunikacyjnej stwarza zagroże-
nie przy ul. Bankowej (między wjazdem na parking banku a parking 
za galerią handlową). Dziura, choć niewielka to może być niebezpiecz-
na szczególnie dla małych dzieci. Prosimy uważać na to miejsce, a służ-
by odpowiedzialne za odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc, o jak 
najszybsze ułożenie włazu w odpowiedniej pozycji. MS

W ostatnich dniach, chodniki, alejki i ulice na terenie całego miasta 
pokryły się liśćmi spadającymi z drzew. Niestety zalegające liście, szcze-
gólnie w czasie opadów deszczu, stwarzają zagrożenie dla przechod-
niów. Nie są także obojętne dla kierowców i rowerzystów. Apelujemy 
do służb porządkowych, by jak najszybciej usunąć liście z chodników i 
ulic, zanim dojdzie do przykrych zdarzeń. DŚ

Jeden z naszych Czytelników, zwrócił uwagę na nieporządek na 
dworcu PKP. Rozrzucone są tam nie tylko śmieci po artykułach spo-
żywczych. Ostatnio znalazł tam nawet części samochodowe i pozosta-
łości sprzętu AGD. Słaba to wizytówka dla naszego miasta, szczególnie, 
gdy takie widoki oglądają pasażerowie szynobusów jeżdżących przez 
Nowogard. DŚ

Ale się postarał...

Wniosek naszej gminy przepadł
Nowogard nie otrzyma dofinansowania z przyszłorocznych „schetynówek”. Nasza gmina wnio-
skowała o dofinansowanie dla przebudowy ulicy Zielonej. Na rządowe wsparcie może za to li-
czyć pobliska Osina. Otrzyma je także Powiat Goleniowski, by naprawić drogę do Miętna. 

Wstępną listą rankingową wnio-
sków, które będą współfinansowa-
ne z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (tzw. 
schetynówek) opublikował Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie. Zna-
lazło się na niej 36 gmin z nasze-
go regionu. Wśród nich, na wy-
sokiej 4 pozycji jest Osina. Gmi-
na ta wnioskowała o dofinansowa-
nie 50% kosztów przebudowy dro-
gi w miejscowości Kikorze, co ma 
kosztować 815 tys. zł. Tak wysoka 
pozycja na wstępnej liście ozna-
cza, że Osina praktycznie ma już 
pieniądze przyznane. Cieszyć się 
może też Goleniów, który zajął 2. 
miejsce na liście „schetynówek”, z 
wnioskiem o przebudowę dwóch 
ulic (Maszewska i Zakładowa).

Niestety gminy Nowogard próż-
no szukać wśród samorządowców, 
które otrzymają rządowe dofinan-
sowanie na remonty dróg. Nasza 
gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie modernizacji ulic Zielo-
nej na odcinku od biura Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do skrzyżowania 
z ulicą 3 Maja (wyjazd koło budyn-
ku Cechu Rzemiosł). Wartość pro-
jektu według gminy, to 1 mln 654 

tys. zł, co oznacza, że Nowogard 
liczył na dofinansowanie w kwo-
cie ok. 830 tys. zł. Otrzyma jednak 
okrągłe „zero”. Na tle oceniono 
wniosek, jaki dokładnie 15 wrze-
śnia, tego roku, złożył w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie bur-
mistrz, Robert Czapla. 

Pocieszające dla nas jest to, że z 
pomocą „schetynówki” wyremon-
towana zostanie droga od Miętna 
do Bema. Z tym, że o dofinanso-

wywanie do tej inwestycji wnio-
skował Powiat Goleniowski, wła-
ściciel drogi. Wnioski z powiatów 
znalazły się na odrębnej liście ran-
kingowej. Powiat Goleniowski zaj-
muje na niej 11 miejsce. Remont 
drogi Miętno-Nowogard, ma kosz-
tować 2 mln 93 tys. zł, z czego 1 
mln 046 tys. zł, będzie pochodziło 
z rządowego dofinansowania. 

MS

Tę drogę gmina chciała wyremontować przy wsparciu z rządowego programu. Wniosek 
nie uzyskał jednak odpowiedniej liczy punktów i dofinansowania nie będzie
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sokiej 4 pozycji jest Osina. Gmi-
na ta wnioskowała o dofi nansowa-
nie 50% kosztów przebudowy dro-
gi w miejscowości Kikorze, co ma 
kosztować 815 tys. zł. Tak wysoka 
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nie uzyskał jednak odpowiedniej liczy punktów i dofinansowania nie będzie

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie 

 Wystawa plenerowa pamięci 
płk. Ryszarda Kuklińskiego 
Z okazji rocznicy 35 lecia ucieczki płk. Ryszarda Kuklińskiego z PRL-u zaprezentowana zo-
stanie w Nowogardzie wystawa uliczna ze zdjęciami w IPN-owskiej Izby Pamięci. 

 Odbędzie się ona 7 listo-
pada 2016r., od 11: 00 do 17: 
00, w pobliżu Pomnika Bra-
terstwa Broni. Około godz. 15: 
00, przewidziano omówienie 
przez organizatora tej wysta-
wy zwłaszcza w aspekcie od-
wiecznej przyjaźni Polsko-

-Radzieckiej. Płk R. Kukliński 
uciekł z Polski po przyjęciu w 
ambasadzie radzieckiej, któ-
ra odbywała się tradycyjnie z 
okazji kolejnej rocznicy Wiel-
kiej Rewolucji Październiko-
wej 7 listopada 1981 r.  Nowo-
gardzka wystawa odbędzie się 

w miejscu publicznym, dlate-
go zgłoszona została w trybie 
ustawy o zgromadzeniach.  

Zapraszam do zwiedzenia 
Wystawy.

             Organizator 
Mirosław Berezowski  
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Zakończyła się budowa ważnego odcinka systemu sieci wod.-kan. 

PUWiS uzbroił Warnkowo
Zakończono ofi cjalnie budowę siedzi wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Warnkowo. Inwestycję, której koszt opiewa na 1, 5 mln zł, przepro-
wadziło Przedsiębiorstwo Usługi Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. 

Prace budowlane ruszy-
ły przed dwoma laty na jesieni. 
Od tego czasu wybudowano 755 
metrów bieżących kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej z two-
rzywa PCV o średnicy 200 mm 
i 1015 mb o średnicy 250 mm, 
oraz tłocznej o długości 660 mb. 
Powstało 85 studni rewizyjnych, 
3 przepompownie ścieków, 7 hy-
drantów. Poza kanalizacją wieś 
została także wyposażona w wo-
dociąg o długości 815 mb. 

W trakcie skromnej uroczy-

stości zorganizowanej w związ-
ku z zakończeniem inwesty-
cji, jaka miała miejsce w piątek 
przed tygodniem w Wilii Zbysz-
ko, prezes PUWiS, Ryszard So-
bieralski nie krył, że to jedno z 
najważniejszych przedsięwzięć, 
jakie w ostatnim czasie zrealizo-
wało Przedsiębiorstwo. 

-Cieszymy się, że ta inwesty-
cja została przez nas ukończo-
na, przede wszystkim ze względu 
na mieszkańców, którzy zyska-
li uzbrojenie terenów. To jedno 

z większych przedsięwzięć, jakie 
wykonaliśmy w ostatnim czasie. 
Inwestycja ta jest dla nas waż-
na również ze względów środowi-
skowych, ponieważ duża część te-
renu, na którym realizowaliśmy 
zadanie, jest objęta strefą ochro-
ny sanitarnej- powiedział R. So-
bieralski. Na uroczystość w Willi 
Zbyszko zaproszono pracowni-
ków PUWiS, którzy bezpośred-
nio pracowali przy realizacji in-
westycji, dostawców elementów 
i urządzeń, z których powstała 
sieci, przedstawicieli władz sa-
morządowych, radnych, a tak-
że ks. Proboszcza Grzegorza Le-
gutko, który poświęcił jedną z 
nowych studzienek, modląc się, 
aby nigdy nie brakowało nam 
wody, – czyli źródła życia. 

Przy realizacji inwestycji ko-
rzystano z materiałów polskich 
fi rm. Ściślej mowa tu o dwóch 
dostawcach: Hydro Vacum z 
Grudziądza, spółka zajmująca 
się produkcją i sprzedażą pomp 

oraz systemów pompowych, 
oraz Sanit Serwis z Gliwic - ofe-
rująca kompleksowe zaopatrze-
nie wykonawców sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych a także 
gazowych w niezbędne urządze-
nia. Fakt współpracy PUWiS z 
krajowymi podmiotami z bran-
ży podkreślał Damian Simiński, 
wiceprezes PUWiS. 

-Należy podkreślić, że poszcze-
gólne elementy sieci, oraz mon-
towane urządzenia, pochodzą od 
polskich producentów, z który-
mi współpracujemy. Dzięki temu 
mamy nie tylko możliwość wspie-
rania polskiej myśli technicznej w 
tym obszarze, ale gwarancję wy-
sokiej jakości produktów, którą 
zapewniają ci producenci – po-
wiedział D. Simiński. 

Oprócz zaprojektowanej sieci, 
PUWiS wykonał kilka zadań po-
nad plan. Rury dodatkowo po-
prowadzono w kierunku tere-
nów, na których powstaje obec-
nie zabudowa jednorodzinna. 

PUWiS doprowadził także do 
granic miejscowości Warnko-
wo ślepe odejście, do którego w 
przyszłości może zostać podłą-
czona sieć kanalizacyjna z Kar-
ska. 

Zadbano także o to, aby pozo-

stawić po sobie „porządek”. In-
westor odtworzył drogi gminne, 
zarówno wewnętrzne jak i dojaz-
dowe, które ucierpiały w takcie 
prowadzenia inwestycji. Mowa 
tu zwłaszcza o drodze za "Willą 
Zbyszko", która w tej chwili jest 
w lepszym stanie niż przed roz-
poczęciem budowy. Jeśli chodzi 
o drogę wojewódzką, która prze-
biega przez Warnkowo, to zosta-
ła ona nienaruszona w czasie ro-
bót, mimo iż niezbędne było wy-
konanie 19 przejść pod asfaltem. 
Wszystko to za sprawą wykorzy-
stania tzw. metody bezwykopo-
wej, czyli przecisków. 

Wartość zakończonej inwe-
stycji to około 1,5 miliona zło-
tych. Warto dodać, że wybudo-
wana sieć w Warnkowie jest wła-
snością PUWiS, ponieważ gmi-
na nie uczestniczyła fi nansowo 
w całym przedsięwzięciu. 

Marcin Simiński 

Ks. Grzegorz Legutko w czasie krótkiej liturgii poświęcenia nowej sieci wod.-kan. w Warnkowie, modlił się wspólnie z przedsta-
wicielami PUWiS i zaproszonymi gośćmi, by nigdy nie zabrakło nam wody

Montaż jednej z przepompowni

Odtworzona droga prowadząca do posesji położonych za Willą Zbyszko

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 
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Pismo z Wierzbięcina

Apelują do radnych
Pisaliśmy już o rozpoczętej procedurze zmierzającej do bu-
dowy fermy norek w Wierzbięcinie.  W tych dniach otrzy-
maliśmy pismo od grupy mieszkańców wsi, którzy sprzeci-
wiają się nowej inwestycji. 

W trakcie ostatnich tygodni, 
gdy informacja o planowanej bu-
dowie dużej fermy norek w okoli-
cach Wierzbięcina stała się infor-
macją publiczną ujawnili się zarów-
no zwolennicy, jak i przeciwnicy tej 
inwestycji. Zwolennicy mieli więk-
szość, w tzw. konsultacjach zorga-
nizowanych przez inwestora, nato-
miast przeciwnicy podważając pra-
womocność i wiarygodność tych 
konsultacji złożyli do Gminy wnio-
sek o przeprowadzenie ponownych 
konsultacji, tym razem przez, ich 
zdaniem, jedyne uprawnione orga-
ny, czyli Burmistrza i Radę Miejską. 
W ubiegłym tygodniu redakcja DN 
otrzymała pismo z prośbą o publi-
kację, od przedstawicieli przeciwni-
ków komentujące ostatnie wydarze-
nia w sprawie, zwłaszcza relacjono-
waną przez DN wizytę części rad-
nych na działającej dotychczas fer-
mie inwestora. Oto treść tego listu 
otwartego.  

Szanowni Państwo!
Wyrażamy podziw dla naszych 

Radnych, którzy angażują się w 
sprawę inwestycji polegającej na bu-
dowie fermy norek w naszej miejsco-
wości. Ubolewamy jednak, że brak 
jest zainteresowania sytuacją więk-
szości mieszkańców naszej wsi, któ-
rzy sprzeciwiają się owej inwestycji. 
Czy konsultacje społeczne w Wierz-
bięcinie, o które się ubiegamy, będą 
przeprowadzone? 

Trudno to przewidzieć, bowiem 
pomimo pism złożonych do Burmi-
strza i Rady Miasta temat ten okazał 
się mało ważny, aby mógł znaleźć się 
w    październikowym porządku ob-
rad Rady Miasta. A może wizytują-
cy na fermach radni zostali już przez 
Inwestora przekonani, że to świetna 
inwestycja dla Wierzbięcina i szansa 
na rozwój? Szkoda, bo to mieszkań-
cy, w konsultacjach powinni decydo-
wać o przyszłości swojej wsi. Szko-
da również, że ich wizyty na fermie 
nie zorganizowano w miesiącach let-

nich, kiedy smród jest najbardziej in-
tensywny. Zdaje się również, że rad-
ni zapominają o fakcie, że tak dużej 
fermy, jaką planuje wybudować In-
westor, nie ma w całym wojewódz-
twie. Ferma, na której zorganizo-
wano pokazówkę dla radnych, znaj-
duje się na terenie gminy Goleniów. 
Gdyby tamtejsi rajcy byli zachwy-
ceni norkowym przemysłem, to po-
wstawałyby tam kolejne fermy. Tak 
się jednak nie dzieje, bo coraz wię-
cej lokalnych społeczności zdaje so-
bie sprawę, jakie minusy ma budo-
wa ferm. Inwestorzy zarabiają na 
nich miliardy. By zaspokoić protesty, 
mieszkańcom rzucają ochłapy.         

Czy radni wzięli pod uwagę, że po-
pyt ma dzisiaj tania siła robocza na-
pływająca ze wschodu. Nikt z wi-
zytujących radnych nie mieszka w 
Wierzbięcinie, i nie będzie borykał 
się z fetorem i związkami szkodliwy-
mi dla zdrowia. Nikt z nich nie ma 
w Wierzbięcinie swojej nieruchomo-
ści, a przecież po wybudowaniu fer-
my norek wartość okolicznych do-
mów radykalnie spadnie.

Ucieczki norek są nieuniknione, 
więc nieuniknione jest też zagrożenie 
dla naszych zwierząt gospodarskich i 
wyniszczenie rodzimej fauny.

Do radnych apelujemy o rozwagę 
i rozmowę z lokalną społecznością, 
której do tej pory zabrakło. Nikt nie 
pokusił się, by zapytać o zdanie nas – 
mieszkańców. Zastanawiającym jest 
fakt, że nie  poruszacie tego tematu 
na posiedzeniach sesyjnych, ale ma-
cie czas na składanie wizyt u Inwe-
stora. Jeżeli fermy norek są tak dobrą 
inwestycją, to zaproście ich właści-
cieli, by budowali je w pobliżu Wa-
szych domostw.

Nie straciliśmy jednak wiary, że 
nasze władze podejmując decyzję 
zapewnią pokoleniom współcze-
snym, jak i przyszłym odpowied-
nie warunki życia.

Imiona i nazwiska znane redakcji

Skóra, fura i komóra

Słuchawki, kamera i kariera
Prawie 10 000 zł - tyle nowogardzki podatnik zapłacił za kolejny etap przepoczwarzania się 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, ustawowo zobowiązanego do funkcji służebnych wo-
bec obywateli w szerokim zakresie, w medialną tubę realizującą zadania, jakie w swoim cza-
sie wypełniały zakładowe radiowęzły. Publikujemy dokumentację tych wydatków.

Zakładowy radiowęzeł za cza-
sów komuny, to podstawowe, 
obok urzędowej prasy (jedynej 
prasy- innej nie było) narzędzie 
przy pomocy którego władza mó-
wiła ludowi „jak jest”. A było tak, 
że każda rzeczywistość, której do-
tykała tamta magiczna ręka wła-
dzy promieniała natychmiast do-
skonałością, co sprawiało, że lud 
przeżywał notoryczny stan szczę-
ścia, i za to szczęście mdlał dzień 
i noc z wdzięczności do tej umi-
łowanej władzy, co taką moc mia-
ła.  Ponieważ za tejże komuny lud 
przebywał na ogół w zakładach 
pracy, których pojemność była 
wówczas nieograniczona, (dlate-
go bezrobocie zero procent) to ra-
diowęzeł był na ogół zakładowy, 
mimo to zdarzały się też radiowę-
zły miejskie bądź szkolne. Do tra-
dycji radiowęźlanej (zwłaszcza w 
celu osiągnięcia omdleń ludu ze 
szczęścia) nawiązuje współczesny, 
realizowany z wielką gorliwością, 
projekt zamienienia nowogardz-
kiego urzędu miejskiego w me-
dialne przedsiębiorstwo z I sekre-
tarzem SLD na czele. Tak się do-
skonale (a jakże) składa, że kie-
rownik tego urzędu jednocześnie 
jest u nas tymże I sekretarzem. 
Właściwe zaś ideowe kierownic-
two sprawia, że projekt medial-
ny staje się realny i to niezależnie 
od jego zasadniczej absurdalno-
ści (absurdalność stanowiła wszak 
istotę komuny). Do realizacji tego 
projektu potrzebne jest także wy-
starczająco niewybredne, (czy-
li gotowe do każdych zadań) wy-
konawstwo, no i oczywiście sprzęt 
niezawodny. Zgodnie z najlepszy-
mi wzorami radiowęźlanej trady-
cji, wykonawstwo właściwe za-
pewniają jednostki najbardziej 
„plastyczne” - no i taki miękki fu-
trzak też się tutaj znalazł ….  Hi-
storia ta brzmi dotąd dosyć baj-
kowo i wydawać by się mogło, że 
należy ją traktować w kategoriach 
fabularnej, albo, co najwyżej fabu-
laryzowanej opowieści. Lud dzi-
siaj to przecież na ogół świadome, 
wykształcone społeczeństwo, co 
sobie kitu byle jakiego wciskać nie 
da. A jednak … pewnie jest tak w 
wielu miejscach, a nawet prawie 
wszędzie, ale nie w naszej gminie 
kochanej.

Bo u nas jest tak jak drzewniej 
bywało.  

 Tylko u nas to możliwe, aby od 
6-lat przeznaczano, jak dotąd, po-
nad 100 tys. złotych rocznie z pie-
niędzy podatników na rozrzuca-

nie ulotki propagandowej, czy-
li tzw. biuletynu, w którym bur-
mistrz nie tylko zanudza świat 
swoimi zdjęciami (policzyliśmy 
średnio ile stron tyle jego wize-
runków, czyli około 30-50 mie-
sięcznie), ale w którym obraża się 
też systematycznie różnych oby-
wateli z radnymi włącznie. Oczy-
wiście obraża tych, co o cokolwiek 
sensownie się upominają.  Zasta-
nawiające jednak jest to, że o ce-
lowość wydania tych. 100 tysię-
cy nikt się nie upomina. Rada coś 
tam dwa lata temu w temacie pró-
bowała, ale z powodu braku mi-
nimalnej determinacji, nic z tego 
nie wyszło w praktyce. Czyżby 
jest tak, że mamy problem ze zro-
zumieniem, czym jest wspólnota 
samorządowa i czyje co je w pań-
stwie, co zerwało ustrojowo z PRL 
już dawno? Tak czy siak bierność 
w dbaniu o wolność obywatelską 
powoduje, że watażki się rozzu-
chwalają zgodnie z porzekadłem 
„jak się daje to się kraje”. 

Słuchawki, kamera i kariera.
 W ostatnich tygodniach, Urząd 

zakupił kamerę z torbą i być może 
ze statywem, a na pewno z progra-
mem montażowym. Poczym wy-
słano jednego takiego na szkole-
nie i to nie byle gdzie, ale do War-
szawy. Tam go uczono, jak kame-
rę włączyć i wyłączyć, i jak ujęcia 
posklejać. Będzie, więc produkcja 
i post-produkcja fachowa, jak się 
patrzy!  Oczywiście rola pierw-
szoplanowa w tych produkcjach 
obowiązkowo zarezerwowana jest 
dla naczelnego amanta „Hullajlu-

udu”, czyli nowogardzkiego Hol-
lywood-u. Ile za to zapłaciłeś wy-
borco?  To przeczytaj dalej uważ-
nie, bo w przypadku planowanej 
TV, to dopiero początek wydat-
ków. Zestawienie dokonaliśmy z 
kopi rachunków znajdujących się 
w UM Nowogard:

1.Premier Pro CC Multi-Langu-
age 1 Year- 1 845,00 zł

2. Aplikacja Premier Pro C- 1 547,00 zł
3. Torba Foto. Case Logic 

DCB305K- 89,99 zł
4. Kamera Cyfrowa LEGRA 

HF G25 CANON- 3 048,00 zł
5.Delegacja pracownika-1 002,00 zł
6.Usługa hotelowa- 1 260,00 zł
7.Podstawowy kurs operatora 

kamery- 676,50 zł
Razem wyszło 9 468, 49 zł. 

Tyle ta zabawa w operatora 
TV, wydelegowanego pracow-
nika UM kosztuje nas w ostat-
nich tygodniach. Warto przyj-
rzeć się tym wydatkom także z 
innych powodów np. usługa ho-
telowa za dobę w kwocie 1260 
zł – to niezła musiała być za-
bawa w tym wielogwiazdowym 
pewnie za takie pieniądze hote-
lu.  Dlaczego ponad to jeszcze 
na dodatek jest delegacja (w de-
legacji jest przecież pozycja die-
ta) za 1002,00? To kolejne pyta-
nie? Naszym obowiązkiem spo-
łecznym jest dotrzeć do faktów 
i pytania postawić, co uczyni-
liśmy. Obowiązkiem zupełnie, 
kogo innego jest wyciągnąć z 
tego wnioski…  
                                                                                                                           

Red.

Faktura za hotel - jeden z kilku rachunków za które zapłaciła gmina
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Pismo z Wierzbięcina

Apelują do radnych
Pisaliśmy już o rozpoczętej procedurze zmierzającej do bu-
dowy fermy norek w Wierzbięcinie.  W tych dniach otrzy-
maliśmy pismo od grupy mieszkańców wsi, którzy sprzeci-
wiają się nowej inwestycji. 

W trakcie ostatnich tygodni, 
gdy informacja o planowanej bu-
dowie dużej fermy norek w okoli-
cach Wierzbięcina stała się infor-
macją publiczną ujawnili się zarów-
no zwolennicy, jak i przeciwnicy tej 
inwestycji. Zwolennicy mieli więk-
szość, w tzw. konsultacjach zorga-
nizowanych przez inwestora, nato-
miast przeciwnicy podważając pra-
womocność i wiarygodność tych 
konsultacji złożyli do Gminy wnio-
sek o przeprowadzenie ponownych 
konsultacji, tym razem przez, ich 
zdaniem, jedyne uprawnione orga-
ny, czyli Burmistrza i Radę Miejską. 
W ubiegłym tygodniu redakcja DN 
otrzymała pismo z prośbą o publi-
kację, od przedstawicieli przeciwni-
ków komentujące ostatnie wydarze-
nia w sprawie, zwłaszcza relacjono-
waną przez DN wizytę części rad-
nych na działającej dotychczas fer-
mie inwestora. Oto treść tego listu 
otwartego.  

Szanowni Państwo!
Wyrażamy podziw dla naszych 

Radnych, którzy angażują się w 
sprawę inwestycji polegającej na bu-
dowie fermy norek w naszej miejsco-
wości. Ubolewamy jednak, że brak 
jest zainteresowania sytuacją więk-
szości mieszkańców naszej wsi, któ-
rzy sprzeciwiają się owej inwestycji. 
Czy konsultacje społeczne w Wierz-
bięcinie, o które się ubiegamy, będą 
przeprowadzone? 

Trudno to przewidzieć, bowiem 
pomimo pism złożonych do Burmi-
strza i Rady Miasta temat ten okazał 
się mało ważny, aby mógł znaleźć się 
w    październikowym porządku ob-
rad Rady Miasta. A może wizytują-
cy na fermach radni zostali już przez 
Inwestora przekonani, że to świetna 
inwestycja dla Wierzbięcina i szansa 
na rozwój? Szkoda, bo to mieszkań-
cy, w konsultacjach powinni decydo-
wać o przyszłości swojej wsi. Szko-
da również, że ich wizyty na fermie 
nie zorganizowano w miesiącach let-

nich, kiedy smród jest najbardziej in-
tensywny. Zdaje się również, że rad-
ni zapominają o fakcie, że tak dużej 
fermy, jaką planuje wybudować In-
westor, nie ma w całym wojewódz-
twie. Ferma, na której zorganizo-
wano pokazówkę dla radnych, znaj-
duje się na terenie gminy Goleniów. 
Gdyby tamtejsi rajcy byli zachwy-
ceni norkowym przemysłem, to po-
wstawałyby tam kolejne fermy. Tak 
się jednak nie dzieje, bo coraz wię-
cej lokalnych społeczności zdaje so-
bie sprawę, jakie minusy ma budo-
wa ferm. Inwestorzy zarabiają na 
nich miliardy. By zaspokoić protesty, 
mieszkańcom rzucają ochłapy.         

Czy radni wzięli pod uwagę, że po-
pyt ma dzisiaj tania siła robocza na-
pływająca ze wschodu. Nikt z wi-
zytujących radnych nie mieszka w 
Wierzbięcinie, i nie będzie borykał 
się z fetorem i związkami szkodliwy-
mi dla zdrowia. Nikt z nich nie ma 
w Wierzbięcinie swojej nieruchomo-
ści, a przecież po wybudowaniu fer-
my norek wartość okolicznych do-
mów radykalnie spadnie.

Ucieczki norek są nieuniknione, 
więc nieuniknione jest też zagrożenie 
dla naszych zwierząt gospodarskich i 
wyniszczenie rodzimej fauny.

Do radnych apelujemy o rozwagę 
i rozmowę z lokalną społecznością, 
której do tej pory zabrakło. Nikt nie 
pokusił się, by zapytać o zdanie nas – 
mieszkańców. Zastanawiającym jest 
fakt, że nie  poruszacie tego tematu 
na posiedzeniach sesyjnych, ale ma-
cie czas na składanie wizyt u Inwe-
stora. Jeżeli fermy norek są tak dobrą 
inwestycją, to zaproście ich właści-
cieli, by budowali je w pobliżu Wa-
szych domostw.

Nie straciliśmy jednak wiary, że 
nasze władze podejmując decyzję 
zapewnią pokoleniom współcze-
snym, jak i przyszłym odpowied-
nie warunki życia.

Imiona i nazwiska znane redakcji

Skóra, fura i komóra

Słuchawki, kamera i kariera
Prawie 10 000 zł - tyle nowogardzki podatnik zapłacił za kolejny etap przepoczwarzania się 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, ustawowo zobowiązanego do funkcji służebnych wo-
bec obywateli w szerokim zakresie, w medialną tubę realizującą zadania, jakie w swoim cza-
sie wypełniały zakładowe radiowęzły. Publikujemy dokumentację tych wydatków.

Zakładowy radiowęzeł za cza-
sów komuny, to podstawowe, 
obok urzędowej prasy (jedynej 
prasy- innej nie było) narzędzie 
przy pomocy którego władza mó-
wiła ludowi „jak jest”. A było tak, 
że każda rzeczywistość, której do-
tykała tamta magiczna ręka wła-
dzy promieniała natychmiast do-
skonałością, co sprawiało, że lud 
przeżywał notoryczny stan szczę-
ścia, i za to szczęście mdlał dzień 
i noc z wdzięczności do tej umi-
łowanej władzy, co taką moc mia-
ła.  Ponieważ za tejże komuny lud 
przebywał na ogół w zakładach 
pracy, których pojemność była 
wówczas nieograniczona, (dlate-
go bezrobocie zero procent) to ra-
diowęzeł był na ogół zakładowy, 
mimo to zdarzały się też radiowę-
zły miejskie bądź szkolne. Do tra-
dycji radiowęźlanej (zwłaszcza w 
celu osiągnięcia omdleń ludu ze 
szczęścia) nawiązuje współczesny, 
realizowany z wielką gorliwością, 
projekt zamienienia nowogardz-
kiego urzędu miejskiego w me-
dialne przedsiębiorstwo z I sekre-
tarzem SLD na czele. Tak się do-
skonale (a jakże) składa, że kie-
rownik tego urzędu jednocześnie 
jest u nas tymże I sekretarzem. 
Właściwe zaś ideowe kierownic-
two sprawia, że projekt medial-
ny staje się realny i to niezależnie 
od jego zasadniczej absurdalno-
ści (absurdalność stanowiła wszak 
istotę komuny). Do realizacji tego 
projektu potrzebne jest także wy-
starczająco niewybredne, (czy-
li gotowe do każdych zadań) wy-
konawstwo, no i oczywiście sprzęt 
niezawodny. Zgodnie z najlepszy-
mi wzorami radiowęźlanej trady-
cji, wykonawstwo właściwe za-
pewniają jednostki najbardziej 
„plastyczne” - no i taki miękki fu-
trzak też się tutaj znalazł ….  Hi-
storia ta brzmi dotąd dosyć baj-
kowo i wydawać by się mogło, że 
należy ją traktować w kategoriach 
fabularnej, albo, co najwyżej fabu-
laryzowanej opowieści. Lud dzi-
siaj to przecież na ogół świadome, 
wykształcone społeczeństwo, co 
sobie kitu byle jakiego wciskać nie 
da. A jednak … pewnie jest tak w 
wielu miejscach, a nawet prawie 
wszędzie, ale nie w naszej gminie 
kochanej.

Bo u nas jest tak jak drzewniej 
bywało.  

 Tylko u nas to możliwe, aby od 
6-lat przeznaczano, jak dotąd, po-
nad 100 tys. złotych rocznie z pie-
niędzy podatników na rozrzuca-

nie ulotki propagandowej, czy-
li tzw. biuletynu, w którym bur-
mistrz nie tylko zanudza świat 
swoimi zdjęciami (policzyliśmy 
średnio ile stron tyle jego wize-
runków, czyli około 30-50 mie-
sięcznie), ale w którym obraża się 
też systematycznie różnych oby-
wateli z radnymi włącznie. Oczy-
wiście obraża tych, co o cokolwiek 
sensownie się upominają.  Zasta-
nawiające jednak jest to, że o ce-
lowość wydania tych. 100 tysię-
cy nikt się nie upomina. Rada coś 
tam dwa lata temu w temacie pró-
bowała, ale z powodu braku mi-
nimalnej determinacji, nic z tego 
nie wyszło w praktyce. Czyżby 
jest tak, że mamy problem ze zro-
zumieniem, czym jest wspólnota 
samorządowa i czyje co je w pań-
stwie, co zerwało ustrojowo z PRL 
już dawno? Tak czy siak bierność 
w dbaniu o wolność obywatelską 
powoduje, że watażki się rozzu-
chwalają zgodnie z porzekadłem 
„jak się daje to się kraje”. 

Słuchawki, kamera i kariera.
 W ostatnich tygodniach, Urząd 

zakupił kamerę z torbą i być może 
ze statywem, a na pewno z progra-
mem montażowym. Poczym wy-
słano jednego takiego na szkole-
nie i to nie byle gdzie, ale do War-
szawy. Tam go uczono, jak kame-
rę włączyć i wyłączyć, i jak ujęcia 
posklejać. Będzie, więc produkcja 
i post-produkcja fachowa, jak się 
patrzy!  Oczywiście rola pierw-
szoplanowa w tych produkcjach 
obowiązkowo zarezerwowana jest 
dla naczelnego amanta „Hullajlu-

udu”, czyli nowogardzkiego Hol-
lywood-u. Ile za to zapłaciłeś wy-
borco?  To przeczytaj dalej uważ-
nie, bo w przypadku planowanej 
TV, to dopiero początek wydat-
ków. Zestawienie dokonaliśmy z 
kopi rachunków znajdujących się 
w UM Nowogard:

1.Premier Pro CC Multi-Langu-
age 1 Year- 1 845,00 zł

2. Aplikacja Premier Pro C- 1 547,00 zł
3. Torba Foto. Case Logic 

DCB305K- 89,99 zł
4. Kamera Cyfrowa LEGRA 

HF G25 CANON- 3 048,00 zł
5.Delegacja pracownika-1 002,00 zł
6.Usługa hotelowa- 1 260,00 zł
7.Podstawowy kurs operatora 

kamery- 676,50 zł
Razem wyszło 9 468, 49 zł. 

Tyle ta zabawa w operatora 
TV, wydelegowanego pracow-
nika UM kosztuje nas w ostat-
nich tygodniach. Warto przyj-
rzeć się tym wydatkom także z 
innych powodów np. usługa ho-
telowa za dobę w kwocie 1260 
zł – to niezła musiała być za-
bawa w tym wielogwiazdowym 
pewnie za takie pieniądze hote-
lu.  Dlaczego ponad to jeszcze 
na dodatek jest delegacja (w de-
legacji jest przecież pozycja die-
ta) za 1002,00? To kolejne pyta-
nie? Naszym obowiązkiem spo-
łecznym jest dotrzeć do faktów 
i pytania postawić, co uczyni-
liśmy. Obowiązkiem zupełnie, 
kogo innego jest wyciągnąć z 
tego wnioski…  
                                                                                                                           

Red.

Faktura za hotel - jeden z kilku rachunków za które zapłaciła gmina

4-7.11.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

@    Ludzie listy piszą  @ 

Życie sprawdza założenia

Efektowne - tak! A efektywne - niestety!
W dniach poprzedzających 1 listopada, ruch uliczny przeżywał jeden ze swoich corocznych szczytów. Jak w tym czasie sprawdziło się nowe nowogardzkie 
rondo?  Wielu doświadczyło okazji zobaczenia tego „sprawdzianu” na własne oczy.

I nie tylko zobaczenia, ale i do-
głębnego przeanalizowania. Mieli 
na to bowiem wystarczająco wie-
le czasu stojąc w długich korkach 
tworzących się zwłaszcza na uli-
cy Boh. Warszawy dla jadących 
w stronę miasta. Nowogardzkie 
rondo wybudowane nakładem 
prawie 2 mln złotych, miało w za-
łożeniu zapobiegać powstawaniu 
zatorów na skrzyżowaniu ulicy 
ks. Poniatowskiego i Boh. War-
szawy. Już w fazie dyskusji kon-
cepcyjnej padały takie głosy, że 
budowanie tutaj ronda nie jest 
koniecznym zabiegiem dla osią-
gnięcia porównywalnego efektu 
płynności ruchu. Zdaniem nie-

których wystarczyło może wpro-
wadzić jedynie zmianę organiza-
cji ruchu na skrzyżowaniu np. po-
przez ustawienie świateł drogo-
wych, czy chociażby znaku stop 
dla jadących ulicą Boh. Warsza-
wy w kierunku przejazdu kolejo-
wego. Oczywiście rondo jest tak-
że zdecydowanie najdroższym ze 
wszystkich możliwych rozwiązań. 
Ale ponieważ pieniądze DDK po-
siadał, a gmina postawiona przed 
alternatywą „będzie jak dołoży-
cie” dołożyła, to ostatecznie wy-
budowano w tym roku okaza-
łe ronda z trzema (aż?) wyjazda-
mi! Rondo funkcjonuje już oko-
ło 2 miesięcy i trzeba przyznać, 
że nieźle wygląda. Jednak w przy-
padku ronda nie o wygląd prze-
cież chodzi (przynajmniej nie 
głównie), tylko o funkcjonalność 
tzn. wypełnianie zadania zapew-
nienia płynności ruchu i popra-
wę tym samym bezpieczeństwa. I 
póki ruch był umiarkowany, czyli 
taki codzienny, to nic specjalnego 
się nie działo tak zresztą jak nic 
specjalnego przy takim codzien-
nym ruchu nie działo się również 
wtedy, gdy ronda tutaj nie było.  
Prawdziwa próba efektywności 
zastosowanego rozwiązania przy-

szła przy pierwszym zwiększeniu 
natężenia ruchu, a stało się to w 
dniach poprzedzających 1 listo-
pada, zwłaszcza w poniedziałek 
31 października. Takich korków 
na ulicy Boh. Warszawy, utworzo-
nych przez pojazdy jadące w stro-
nę miasta, nie widziano przedtem 
nigdy! (pomijając czas budowy 
ronda).  I to jest logiczne, że tak 
się działo, albowiem w przypad-
ku ronda pierwszeństwo mają po-
jazdy znajdujące się już w ruchu 
okrężnym.  Pojazdy wjeżdżają-
ce na rondo z ulicy Boh. Warsza-
wy musiały więc czekać, ponie-
waż przy ruchu prawostronnym 
na rondo wcześniej wjeżdżają te 
jadące z ulicy Poniatowskiego. 
Jak teraz tak było, to strach po-
myśleć, co będzie w miesiące let-
nie, gdy właśnie z Poniatowskie-
go wjeżdża do miasta cały waka-
cyjny tranzyt nad morze? Te „go-
dziny prawdy” ujawniły też to, o 
czym w DN piszemy od dawna- 
a na odkrycie, czego bynajmniej 
nie trzeba wybitnej inteligencji – 
prawdziwe wąskie gardło bloku-
jące płynny przepływ pojazdów 
znajduje się nie tam gdzie wybu-
dowano rondo, ale jest nim prze-
jazd kolejowy i jego bezpośrednie 

okolice.  I na alternatywną trasę 
dla konieczności przeprawy przez 
tory w ciągu ulicy 700-lecia i jaz-
dę dalej przez miasto trzeba mieć 
wreszcie pomysł.  Ale żeby mieć 
pomysł, to jak wiadomo trzeba 
myśleć, a z tym u niektórych cięż-
ko. Dla sprawiedliwości - pew-
ne korzyści z ronda są, poprawi-
ło się tutaj niewątpliwie bezpie-
czeństwo i niektóre aspekty orga-
nizacji ruchu. Ale dla osiągnięcia 
przynajmniej zbliżonych efektów 
nie trzeba było stosować aż tak 
kosztownych rozwiązań.    

Ps. W dniu 2 listopada, w godzi-
nach popołudniowych, na ron-

dzie awarii uległ autobus miejski, 
praktycznie blokując wjazd na 
skrzyżowanie zarówno od stro-
ny ulicy Poniatowskiego, jak i uli-
cy Boh. Warszawy (dla jadących z 
kierunku centrum). Czy projek-
tujący rondo przewidzieli takie 
sytuacje? Najwyraźniej nie, sko-
ro skrzyżowanie zostało zaprojek-
towane tylko z jednym pasem ru-
chu, co też przez wielu specjali-
stów ds. drogownictwa jest obec-
nie uważane, jako rozwiązanie 
nieodpowiadające dzisiejszym 
standardom.  

sm
Przed sklepem Ela- spojrzenie w lewo

Przed sklepem Ela- spojrzenie w prawo

Ciekawe rzeczy ludzie wiedzą…
Dzień dobry
Postanowiłam do Państwa napisać, ponieważ chciałam się dodzwonić do Burmistrza Nowogardu, ale 

nie miał czasu. Bardzo się zdenerwowałam, jak zobaczyłam relację z rady gminy w Nowogardzie. Od kil-
ku lat mieszkam w Dobrej Nowogardzkiej, ale z zainteresowaniem czytam w Internecie Dziennik Nowo-
gardzki oraz czytam stronę urzędową, bo wiele lat mieszkałam w Nowogardzie, kończyłam szkołę i to mia-
sto jest mi bliskie.

Kiedy zobaczyłam na fi lmie z sesji mieszkankę Dobrej to się zagotowałam, ta pani słynie wśród rodzi-
ców w Dobrej z tego, że potrafi  wszystkich pouczać i w niecenzuralny sposób zwracać wszystkim uwagę, za-
równo rodzicom oraz dzieciom… Ta pani krzyczy na sesji, żeby inni pokazali klasę a sama tej klasy nie ma 
za grosz i zastanawiam się, po co ona wszędzie się w… nawet w Nowogardzie, przecież, na co dzień i tak 
mieszka w Dobrej. Z tego, co wiem tylko pracuje w Nowogardzie…. Może myśli, że jest lepsza, bo stać ją na 
lepsze ciuchy. A jeśli pani ta … uważa się za taką świętą, to może ktoś się zainteresuje, jak załatwiła sobie 
miejsce w przedszkolu w Nowogardzie a wiem, że nie jest to proste, bo mój kuzyn też dojeżdża do pracy w 
fi rmie budowlanej w Nowogardzie i nie mógł zapisać swojego syna do przedszkola, bo usłyszał, że to tylko 
dla dzieci mieszkających w Nowogardzie. Nie można pozwalać, żeby takie osoby zwracały uwagę innym, 
bo jak mówi przysłowie „źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz”.

                                                                                                              Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Od  redakcji 
Sprawdzimy oczywiście jak jest w przypadku uczęszczania do nowogardzkiego przedszkola dzieci z innych 

gmin. Co prawda ewentualny zakaz nie przesądza że takie wypadki mogą realnie występować , ponieważ wy-
starczy zapewne okazywać się zameldowaniem, a nie faktycznym miejscem zamieszkania , a zameldowanie w 
rodzinie można łatwo załatwić. Temat jest  intrygujący  jeszcze z innych powodów w tym  rzekomego braku  
miejsc z przedszkolach i związanej z tym rekomendacji jaką burmistrz  udzielił  szczecińskiej  Fundacji Ta-
lent Promocja Postęp na uruchomienie nowego przedszkola w Nowogardzie. Więc do tematu pewnie wkrót-
ce wrócimy  jak doczekamy się odpowiedzi na nasze pytania.  

Prezes ZUK:

Wykonujemy obowiązki 
sumiennie 
Wiktor Smoliński, prezes Zakładu Usług Komunalnych, wystą-
pił przed radnymi, by wyjaśnić ostatnie zarzuty na temat nie-
porządku, jaki zdaniem wielu panuje na nowogardzkim cmen-
tarzu - obiekcie administrowanym właśnie przez tę spółkę. 

Prezes Smoliński został na ostatnią se-
sję (26.10) zaproszony, bo do radnych od 
dłuższego czasu wpływają skargi na te-
mat suchych konarów drzew zagrażają-
cych bezpieczeństwu osób odwiedzają-
cych groby swoich bliskich. Ludzie skar-
żą się także na ogólny nieporządek panu-
jący na cmentarzu, zwłaszcza w okresie 
jesiennym, gdy spada tak wiele liści (pi-
saliśmy o tym w ostatnim wydaniu DN). 

W. Smoliński powiedział radnym, że 
jego fi rma wykonuje swoje obowiązki 
zgodnie z umową, wkładając w to mak-
symalny wysiłek. Poinformował, że po-
twierdzeniem na to są pozytywne wyni-
ki różnych kontroli, którym poddawa-
ny jest ZUK w zakresie administrowa-
nia cmentarzem. Dodał, że choć nie zga-
dza się z większością negatywnych opinii 
na temat porządku na cmentarzu, przyj-
muje je z pokorą. Jest jednak przekonany, 
że są one podsycane przez niesprzyjającą 
mu fi rmę, która wcześniej pełniła rolę za-
rządcy cmentarza. Wiktor Smoliński za-
prosił także radnych, by w celu zdoby-
cia obiektywnej wiedzy na temat tego, co 
działo się na cmentarzu zanim ZUK zo-
stał jego administratorem, a co dzieje się, 
kiedy to zadanie ZUK przejęło, odwiedzi-
li jego biuro. Zapewnił, że dysponuje do-
kumentami, które niejedną osobę wpra-
wią w „osłupienie”. 

MS

Wiktor Smoliński, prezes ZUK, w trak-
cie wystąpienia przed Radą Miasta
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimiera Babiarczuk: lat 80, zmarła 25.10.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 29.10.2016r, o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Zbigniew Tębłowski: lat 62, zmarł 26.10.2016r., pogrzeb odbędzie 

się 29.10.2016r, o godz. 11:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Tadeusz Janek: lat 89, zmarł 26.10.2016r., pogrzeb odbędzie się 

29.10.2016r, o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Adam Kopeć: ur. 04.10.2016 r, zmarł 04.10.2016r., pogrzeb odbędzie 
się 29.10.2016r, o godz. 11:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Podeszło do Jezusa kilku sa-
duceuszów, którzy twierdzą, 
że nie ma zmartwychwsta-
nia, i zagadnęli Go w ten spo-
sób: Nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: Jeśli umrze 
czyjś brat, który miał żonę, a 
był bezdzietny, niech jego brat 
weźmie wdowę i niech wzbu-
dzi potomstwo swemu bra-
tu. Otóż było siedmiu braci. 
Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 
potem trzeci, i tak wszyscy po-
marli, nie zostawiwszy dzieci. 
W końcu umarła ta kobieta. 
Przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mie-
li ją za żonę. Jezus im odpowie-
dział: Dzieci tego świata żenią 
się i za mąż wychodzą. Lecz ci, 
którzy uznani zostaną za god-
nych udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z mar-
twych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bo-
wiem umrzeć nie mogą, gdyż 
są równi aniołom i są dzieć-
mi Bożymi, będąc uczestnika-
mi zmartwychwstania. A że 
umarli zmartwychwstają, to i 
Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa „O krzaku”, gdy 
Pana nazywa Bogiem Abraha-
ma, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] 

umarłych, lecz żywych; wszy-
scy bowiem dla Niego żyją. (Łk 
20,27-38)

Człowiek całe życie coś bu-
duje, tworzy, gromadzi. To 
wszystko w pewnym momen-
cie przerywa śmierć. I co da-
lej? Nawet u chrześcijan spo-
tykamy się z dwoma podej-
ściami do życia. Jedni uważa-
ją, że życie jest tu i teraz, a po 
śmierci niż już więcej nie ma. 
Drugą opcją jest wiara w ży-
cie wieczne. Wszelkie nasze 
wątpliwości rozwiewa Jezus w 
dzisiejszym fragmencie Ewan-
gelii. Jezus wlewa w nasze ser-
ca nadzieję. To ona jest tym co 
nadaje kolor naszemu życiu. 
Trudno bez niej żyć. Chrześci-
janinowi nadzieję daje wiara w 
życie po śmierci. Dotykaliśmy 
tej tajemnicy bardzo mocno w 
minionych dniach uroczyście 
obchodząc święto Wszystkich 
Świętych jak również wspo-
mnienie wszystkich wiernych 
zmarłych. Moja nadzieja. Co 
robisz gdy brakuje Ci nadziei? 
Czy idziesz do Jezusa? Bardzo 
smutny jest fakt, że tak wielu 
nie przychodzi do Niego. Cho-
ciażby w każdy czwartek po 
Mszy wieczornej rozpoczyna 
się adoracja Jezusa do godziny 
21.00. Nie ma w Tobie nadziei? 
Przyjdź do Jezusa! Nie mam 
ochoty do życia? Przyjdź do Je-
zusa. Masz problemy z który-
mi borykasz się od dłuższego 
czasu? Przyjdź do Jezusa! Dla-
czego wolimy trwać w ciemno-
ści, zamiast przyjść do Niego? 
Marnujemy czas na głupoty, 
na bezowocne kłótnie i spory, 
a jednocześnie nie mamy cza-
su na modlitwę. Przyjdź do Je-
zusa! Jemu to wszystko odda-
waj. Jezus mówi nam dzisiaj 

o tajemnicy zmartwychwsta-
nia. Temat ten został wywoła-
ny pytaniem saduceuszów. Czy 
rzeczywiście to pytanie nurto-
wało ich serca? A może jedy-
nie chcieli ośmieszyć ten ele-
ment chrystusowego naucza-
nia? Każdy z nas może jakoś 
inaczej wyobraża sobie niebo. 
Jezus rozwiewa niektóre wąt-
pliwości. Tłumaczy, że życie w 
niebie nie jest „uszlachetnio-
ną” wersją życia ziemskiego. 
Jest jego kontynuacją, ale ży-
cie w niebie różni się od życia 
na ziemi. Jezus tłumaczy sadu-
ceuszom, że w niebie nie ma 
związków małżeńskich. Lu-
dzie żyją w innych relacjach, 
nie takich jak w życiu docze-
snym. Jak dokładnie wyglą-
da to życie w niebie? To musi 
pozostać tajemnicą. Jezus tego 
chciał skoro nigdzie konkret-
nie nie opisuje co rzeczywiście 
spotka nas po śmierci. Mówi 
tylko, ale i bardzo dużo dla 
nas, że mamy wierzyć w zmar-
twychwstanie. Mamy wierzyć 
w życie wieczne. Jezus tłuma-
cząc elicie żydowskiej kwestię 
zmartwychwstania mówi, że 
Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
ale żywych. Dla Boga i w Bogu 
wszyscy żyją. Nawet ci, którzy 
spoczywają na cmentarzu. Oni 
żyją tyle, że w innym wymia-
rze. Bóg stworzył nas do ży-
cia, nie do śmierci. Dlatego też 
jako chrześcijanie nie możemy 
zgodzić się na pogańskie świę-
to Halloween. Może dla cie-
bie to tylko zabawa, ale zaba-
wa w grzech też jest grzechem. 
Nasz Bóg nie kultywuje śmier-
ci. Bóg jest miłośnikiem życia. 
Warto poczytać sobie źródło 
tego święta. Kultywując Hallo-
ween łamiemy pierwsze przy-
kazanie Boże. Naszym bogiem 
staje się śmierć. Jej oddajemy 
cześć. Tym sposobem ukazuje-
my też nasz brak wiary w życie 
wieczne. Niech zatem naucza-
nie Jezusa o zmartwychwsta-
niu przeniknie do głębi na-
sze serca byśmy rzeczywiście 
uwierzyli, że jest życie wieczne 
do którego jestem zaproszony. 

Ks. Krystian Dylewski 

Nocne Czuwanie 
Młodych w Katedrze 
W piątek, 28 października br., 9 osobowa grupa młodzie-
ży z Parafii pw.  Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie wraz 
z ks. Robertem Dąbrowskim i siostrą Danielą, uczestniczy-
ła w Nocnym Czuwaniu Młodych w Katedrze w Szczecinie 
prowadzonym przez Siostry Uczennice Krzyża. 

Siostra Gracjana, która była od-
powiedzialna za przebieg mo-
dlitewnego  czuwania powita-
ła młodzież zgromadzoną w Ka-
tedrze.   Czuwanie rozpoczęło się 
o godz.21: 00, wniesieniem przez 
młodzież relikwii świętego Jana 
Pawła II i świętej Siostry Fausty-
ny. Następnie odśpiewaliśmy Apel 
Jasnogórski. Po apelu była wygło-
szona  katecheza Księdza Marci-
na Szczodrego na temat Świato-
wych Dni Młodych i spotkania z 
papieżem Franciszkiem, które od-
były się w Krakowie w tym roku.  
Po katechezie podeszła jedna z 
uczestniczek   i powiedziała wo-
bec zgromadzonej   młodzieży w 
Katedrze  świadectwo z przeżycia  
Światowych Dniach Młodzieży w 
Krakowie i spotkania z Papieżem 
Franciszkiem.   Po tym świadec-
twie rozpoczęła się  Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu   przepla-
tana  śpiewem. W tym czasie była 
możliwość skorzystania z sakra-
mentu pokuty. Po Adoracji roz-
poczęła się Msza święta. Koncele-
browało ją około 40 księży, którzy 
przyjechali z młodzieżą na czuwa-
nie. Po Mszy świętej był czas na 
posiłek, chwilę odpoczynku i czas 
na rozmowy z młodzieżą, któ-
ra przyjechała z różnych stron ar-

chidiecezji. Po tej chwili przerwy 
atrakcją czuwania był wjazd na 
punkt widokowy Katedry święte-
go Jakuba w Szczecinie. Ta dro-
ga na wieżę Katedry była połączo-
na  z  kilkoma zadaniami dla mło-
dzieży, między innymi: modlitwą  
za prześladowanych chrześcijan w 
różnych częściach świata, losowa-
nie przez młodzież myśli świętego 
Jana Pawła II i świętej Siostry Fau-
styny z Jej Dzienniczka, związane 
z Rokiem Miłosierdzia, losowanie 
uczynków miłosierdzia.

Po zejściu z wieży ostatnim 
punktem czuwania ( było to oko-
ło godz. 4: 00)  była modlitwa ró-
żańcowa   w różnych   intencjach, 
które młodzież napisała na sza-
rych arkuszach papieru. Następ-
nie rozjechaliśmy się do swoich 
domów. Wszyscy wróciliśmy bar-
dzo zadowoleni i umocnieni du-
chowo. W czuwaniu uczestniczy-
ło około 250 młodzieży z całej Ar-
chidiecezji.

Następne czuwanie modlitewne  
z 16 na 17 grudnia 2016 r, w Arcy-
biskupim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Szczecinie  pro-
wadzone przez Siostry Uczenni-
ce Krzyża.

Zapraszamy 
  Ks. Robert Dąbrowski z młodzieżą

Wyjazd na szkółkę narciarską  
Zapraszam serdecznie zarówno dzieci, jak i młodzież, na szkółkę narciarską 
w drugim tygodniu naszych ferii tj. w terminie 19-25.02.2017r., miejsce 
Klimczok - schronisko górujące nad Szczyrkiem. Koszt 850 zł, licząc od 
i do Szczecina! W programie nauka jazdy na nartach (lub snowboardzie) 
z instruktorami - 5 godzin. Szaleństwa na skuterach śnieżnych, wieczorki 
pogodne, ognisko, dyskoteka i co najistotniejsze codzienna Eucharystia. 
W cenę wchodzi również wypożyczenie sprzętu i pełne wyżywienie na 
miejscu. Jeszcze raz bardzo ciepło zapraszam.  

Zapisy przyjmuję do 10.01.2017r. Wpisowe (bezzwrotne)- 200 zł.  
Zobacz stronę schroniska: http://www.schroniskoklimczok.com.pl/. 

ks. Robert Szyszko
Parafia pw. WNMP w Nowogardzie

Kontakt: 531 580 030
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Ogłoszenie PkPS
 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, informuje o dniach  

i godzinach wydawania żywności:

14.11.2016 - poniedziałek od godz.9:00 - 14:00  numery. 1-80
15.11.2016 - wtorek od godz.9:00-14:00  numery 81- 160
16.11.2016 - środa od godz.8:00- 14:00  numery 160- 230
Potrzebne dokumenty: Dowód osobisty, nadany numer porządkowy

Zarząd PKPS

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a
8 listopada 2016 r.

 godz. 16.30
na spotkanie         

 z 

Jackiem 
Stróżyńskim
  pt. „Chrzest Polski”

kościół WNmP- 6.11.2016, godz. 11.00

Wspomnienie zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli
W dniu 6.11.2016r., w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, o godzinie 11:00 od-
prawiona zostanie Msza święta w intencji zmarłych nowogardzkich nauczycieli. Poniżej przy-
pominamy nazwiska pedagogów, którzy w różnych latach kształcili i wychowywali naszą mło-
dzież i dzieci, o których chcemy pamiętać z wdzięcznością i polecać w modlitwie Bożemu Miło-
sierdziu, zwłaszcza w tym czasie, szczególnie poświęcanym Wszystkim co już odeszli.

Polecamy miłosierdziu Bożemu zmarłych Śp. nauczycieli nowogardzkich szkół i przed-
szkoli:

1. Śp. Andrzejewski Konrad
2. Śp. Banuch Elżbieta
3. Śp. Barg Stanisława
4. Śp. Błażyńska Maria
5. Śp. Borczyk Krystyna
6. Śp. Brodniak Józef
7. Śp. Brzost Renata
8. Śp. Chodakowska-Ignasiak Halina
9. Śp. Chomińska Zuzanna
10. Śp. Chomiński Wojciech
11. Śp. Chudyk Teresa
12. Śp. Chudziński Edward
13. Śp. Czernikiewicz Teresa
14. Śp. Dajczak-Macikowska Józefa
15. Śp. Dominick Jadwiga
16. ŚP. Doroba Tadeusz
17. Śp. Drabik Władysław
18. Śp. Dreling Stanisława
19. Śp. Fijałkowski Ryszard
20. Śp. Galińska Maria
21. Śp. Gałecki Andrzej
22. Śp. Garliński Stanisław
23. Śp. Gawłowski Henryk
24. Śp. Giedgowt Bożena
25. Śp. Gołębiewski Mieczysław
26. Śp. Gust Zbigniew
27. Śp. Górczewski Grzegorz
28. Śp. Górnicz Marianna
29. Śp. Grad Elżbieta
30. Śp. Gruchała Roman
31. Śp. Horyń Genowefa
32. Śp. Ilnicka Maria
33. Śp. Ilnicki Eugeniusz
34. Śp. Jaguś Stanisława
35. Śp. Jakubowiak Jan
36. Śp. Jawtoszuk Stanisław
37. Śp. Jeż Świetlana
38. Śp. Kamionka Stanisława
39. Śp. Karman Maria Magdalena
40. Śp. Kazimierowska Maria
41. Śp. Kępa Stanisława
42. Śp. Kondraciuk Aurelia
43. Śp. Kopyciński Ryszard
44. Śp. Kopyłowicz Aleksander
45. Śp. Korowaj Aneta
46. Śp. Kosman Jan
47. Śp. Kowalczyk Józef
48. Śp. Krzysztoszek Maryla
49. Śp. Kubaszewska Maria Barbara
50. Śp. Kuźnicka Maria
51. Śp. Kwiatkowski Jan
52. Śp. Laboń Marceli
53. Śp. Laboń Leokadia
54. Śp. Lembas Janina
55. Śp. Litwin Janina
56. Śp. Litwin Władysław
57. Śp. Majewska Zenobia
58. Śp. Makowski Albin
59. Śp. Marcinkowski Krzysztof
60. Śp. Martyniuk Jan

61. Śp. Matysiak Ryszard
62. Śp. Mordzak Walentyna
63. Śp. Nanowska Nadzieja Elżbieta
64. Śp. Narewska Zofia
65. Śp. Nastawny Władysław
66. Śp. Nowak Anastazja
67. Śp. Ochman Alina
68. Śp. Pągowski Jan
69. Śp. Piątkowski Zenon
70. Śp. Pluskota Irena
71. Śp. Podemski Stanisław
72. Śp. Prawdzic Alicja
73. Śp. Piórowska Salomea
74. Śp. Rembacz Danuta
75. Śp. Reszka Jadwiga
76. Śp. Rożek Janina
77. Śp. Rudawski Antoni
78. Śp. Rymarczyk Anna
79. Śp. Rzeszowska Marzenna
80. Śp. Rzeszowski Stanisław
81. Śp. Sawicki Wiesław
82. Śp. Seweryniak Jan
83. Śp. Sędłak Antoni
84. Śp. Sowa Stanisław
85. Śp. Spurgiasz Konstanty
86. Śp. Staniewska Janina
87. Śp. Stec Halina
88. Śp. Stec Piotr
89. Śp. Steczek Stanisław
90. Śp. Suprynowicz Adolf
91. Śp. Susitko Alina
92. Śp. Szałkiewicz Antoni
93. Śp. Szczur Teresa
94. Śp. Szpytman Irena
95. Śp. Sztengiert Mirosława
96. Śp. Tabin-Białencka Regina
97. Śp. Urbański Tadeusz
98. Śp. Walczak Jan
99. Śp. Waleryszak Hanna
100. Śp. Wiercioch Stefania
101. Śp. Wierna Teresa
102. Śp. Wierszko Jan
103. Śp. Wróbel Weronika
104. Śp. ks. Zaklika Grzegorz
105. Śp. Zborowska Teresa
106. Śp. Zgieb Zofia
107. Śp. Ziemińska Romana
108. Śp. Siostra Zygmunta
109. Śp. Siostra Róża
110. Śp. Chmielewska Maria
111. Śp. Babiarz Wanda
112. Śp. Jaszczuk Anna
113. Śp. Czausz Antoni
114. Śp. Jawtoszuk Janina
115. Śp. Szpon Lech
116. Śp. Tarczykowski Franciszek
117. Śp. Zalewska Helena
118. Śp. Łuka Teresa

Źródło: WNMP w Nowogardzie 

Wystawa prac nowogardzkiej 
artystki w Bibliotece

Świat w oczach  
K. Linkiewicz
W miniony piątek, 28 października, w Sali wystawowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż prac no-
wogardzkiej artystki Kazimiery Linkiewicz.

 Wystawę prac tej artystki zor-
ganizowano w naszej Bibliotece po 
raz trzeci. K. Linkiewicz, której na 
otwarciu wystawy towarzyszyła tak-
że najbliższa rodzina, chętnie opo-
wiadała zgromadzonym gościom o 
swoich pracach.

Kazimiera Linkiewicz jest ab-
solwentką Wydziału Sztuk Pięk-

nych Uniwersytetu im. M. Koper-
nika w Toruniu. Urodziła się i wy-
chowała w Nowogardzie. Tu podję-
ła pracę jako nauczycielka wycho-
wania plastycznego w Liceum nr 1. 
W 1978 roku na stałe opuściła No-
wogard i przeniosła się do Polic. Za-
łożyła rodzinę, pracowała w szkole 
w Policach. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów Integracji Eu-
ropejskiej "SAIE" w Szczecinie. Zaj-
muje się głównie grafiką (linoryt, 
monotypia, piórko i techniki wła-
sne). Lubi eksperymentować i po-
szukiwać nowych środków wyra-

zu. Głównym tematem Jej prac jest 
człowiek i jego słabości, emocje, fa-
scynacje i uzależnienia. Jest lau-
reatką wielu nagród i wyróżnień, 
uczestniczką wystaw i plenerów w 
kraju i za granicą.

Wystawę prac K. Linkiewicz 
można zwiedzać do 10 listopada.

AR

Rzeźby wykonane przez panią Każimierę Linkiewicz

Artystka ze swoją rodziną

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

DLOWO - USŁUGOWE WANDA 
BIELAWSKA Goleniów

Przeważająca działalność firmy 
to sprzedaż hurtowa zboża, nasion 
i pasz dla zwierząt.

Grzegorz Artur Wroński  Sklep 
Wielobranżowy z siedzibą w Ma-
szewie

Główna działalność firmy to pro-
dukcja wyrobów budowlanych z 
betonu. 

Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe Krzysztof Siekiera No-
wogard 

Specjalnością firmy są usługi w 
obszarze naprawiania i konserwacji 
pojazdów samochodowych. 

Tegoroczne Targi Pracy promo-
wały również  wspieranie samoza-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych. Znakomitym przykładem 
że „warto i można” jest  Pani Be-
ata Krzyżanowska, która  w tym 
roku skorzysta ze środków Fun-
duszu Pracy i rozpoczęła  działal-
ność gospodarczą otwierając swo-

ją  AGENCJĘ  ARTYSTYCZNĄ  I  
KONCERTOWĄ. Podczas Targów 
zaprezentowała wysoki profesjona-
lizm mini recitalem,  wykonując w 
sposób fantastyczny piosenki min. 
Bułata Okudżawy czy też Władimi-
ra Wysockiego.

Łącznie podczas  tegorocznych 
Targów  Pracy i Edukacji pracodaw-
cy oferowali ponad 700 miejsc pra-
cy. W Targach Pracy  wzięło udział 
ponad 800 uczestników. W więk-
szości były to osoby zainteresowa-
ne podjęciem pracy bądź szukające 
ciekawszych ofert na rynku pracy.

Liczba wystawców, uczestników, 
konsultantów, ofert, możliwości na-
bywania przez bezrobotnych kon-
taktów z pracodawcami a przede 
wszystkim informacje zwrotne od 
samych uczestników utwierdza-
ją organizatorów w przekonaniu, 
że  Targi Pracy i Edukacji są zda-
rzeniem które warto nadal konty-
nuować.

Podziękowania
Dyrekcja i pracownicy Powiato-

wego Urzędu Pracy w Goleniowie 
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim wystawcom i odwiedza-
jącym targi, za udział w IV edycji 
Powiatowych Targów Pracy i Edu-
kacji, które obyły się w dniu 21 paź-
dziernika 2016r.

Targi zorganizowane zosta-
ły przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Goleniowie przy współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Szczecinie.

Dziękujemy Staroście Goleniow-
skiemu,  Panu Tomaszowi Kulini-
czowi za objęcie  Targów Patrona-
tem oraz Marszałkowi Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Panu 
Olgierdowi  Geblewiczowi za ob-
jęcie Targów Patronatem  Honoro-
wym.

Kierujemy również podziękowa-
nia do Pana Dyrektora Bogusława 
Zaborowskiego oraz  do Pracow-
ników Zarządu Dróg Powiatowych 
w Goleniowie, Pani Dyrektor Mał-
gorzaty Wojtysiak  i Pracowników 
Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie, 
Państwa Beaty i Krzysztofa Krzy-
żanowskich, Pana Józefa Kazaniec-
kiego, Pracownikom Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy Filia Koszalin -sieć 
EURES oraz Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej, 
Firmy BUDMEX – Paweł Jurczak, 
Księdza Proboszcza Parafii p.w. Św. 
Katarzyny Rafała Hoczek za pomoc 
i wsparcie. 

W targach wzięło udział około 70 
wystawców z terenu Powiatu Gole-
niowskiego i Szczecina. Instytucje 
oferujące pracę za granicą oraz re-
prezentanci służb mundurowych. 

Swoje stanowiska mieli również 
konsultanci z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS), Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Goleniowie,  gdzie 
można było zapoznać się z usługa-
mi jakie świadczą te instytucje. 

Z ofertami pracy pojawili się rów-
nież Dyrektor i pracownicy Powia-
towego Urzędu Pracy w Świnouj-
ściu. Firmy, które uczestniczyły w 
targach poszukiwały głównie osób 
do pracy w branżach produkcyjnej, 
budowlanej, handlowej, usługowej.  
W zawodach: laminiarz, spawacz, 
magazynier, pracownik produkcji, 
kasjer sprzedawca, pracownik re-
stauracji, opiekun osoby starszej. 
Oprócz ofert pracy w Polsce, przed-
stawiciele Agencji  Pracy z Niemiec  
oferowali pracę poza granicami kra-
ju. Spotkanie z Pracodawcami było 

również okazją do rozpowszechnia-
nia informacji o Krajowym Fundu-
szu Szkoleniowym Ideą tegorocz-
nych Targów było również promo-
wanie samozatrudnienia, w związ-
ku z powyższym wytypowano do 
wyróżnienia pracodawców którzy 
rozpoczynali swoją działalność go-
spodarczą przy wsparciu środków 
Funduszu Pracy w pierwszych la-
tach ich udzielania przez Powiato-
wy Urząd Pracy tj. w latach  2004-
2006. Firmy te funkcjonują do dzi-
siaj, rozwinęły swoją działalność i 
zatrudniają pracowników.

Piotr Czyżowicz Firma „DOM-
-STYL” Goleniów

Firma zajmuje się wykonywa-
niem mebli na wymiar.

„LIDER” Grzegorz Kondrat Tar-
nówko 

Firma specjalizuje się w produk-
cji schodów drewnianych, często 
nietypowych, wykonywanych na 
indywidualne zamówienie

Firma „DRO-MOST” Sławomir 
Serafin Nowogard

Firma świadczy profesjonalne 
usługi w zakresie robót ziemnych, 
nadzoru, wykonawstwa, remontów, 
oceny dróg  i mostów.

PRZEDSIĘBIORSTWO HAN-
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”-  Agnieszka Bojarska, Centrum Odnowy Biologicznej i Kosmetyki Profesjonalnej

Nie wszystko, co drogie, jest najlepsze
Po kilkutygodniowej przerwie powracamy do cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”. Tym razem rozmawiamy z panią Agnieszką Bojarską, która nie tak dawno 
otworzyła w Nowogardzie Centrum Odnowy Biologicznej i Kosmetyki Profesjonalnej przy ul. 3 Maja. 

Dziennik Nowogardzki: Jest 
Pani nowym przedsiębiorcą na 
terenie Nowogardu. Co skłoniło 
Panią do założenia działalności 
właśnie tutaj?

Agnieszka Bojarska: Wróciłam 
do tego miasta z sentymentu. Po-
chodzę stąd i chciałam dać miesz-
kańcom Nowogardu coś od siebie. 
Chciałam przekazać im, chociaż 
część swojej wiedzy i umiejętno-
ści. Podzielić się z nimi moimi do-
świadczeniami i wiedzą zdobytą 
na przełomie ostatnich lat.

Gdzie Pani zdobywała tę wie-
dzę, poza specjalistycznymi 
szkołami?

Po ukończeniu szkół, pracowa-
łam przez pewien okres w Szcze-
cinie, w Centrum Odnowy. Póź-
niej wyjechałam do Londynu, 
gdzie również pracowałam w salo-
nie piękności, przez trzy lata. Tam 
właśnie narodził się pomysł, aby 
powrócić do Polski i założyć swoje 
własne Centrum. I w taki oto spo-
sób wraz z rodziną wróciliśmy tu-
taj. Jednak nie spoczęłam na lau-
rach i w dalszym ciągu się do-
kształcam. Nawet ostatnio byłam 
w Londynie na trzydniowym kur-
sie. Uważam, że kosmetyka jest 
bardzo szybko rozwijającym się 
kierunkiem i ciągle wprowadza 
się coś nowego w ten świat. Dlate-
go raz zdobytą wiedzę trzeba cią-
gle udoskonalać i zdobywać nowe 
umiejętności i kwalifikacje. 

A czy nie obawiała się Pani 
dość sporej konkurencji? W No-
wogardzie, jak wiadomo, istnie-
je już kilka podobnych salonów 
zajmujących się dbaniem o uro-
dę. 

To prawda, w Nowogardzie 
jest wiele salonów kosmetycz-

nych. Uważam jednak, że mój sa-
lon wprowadza w to środowisko 
coś nowego. Nie ma u nas salo-
nów, które zajmują się nie tylko ko-
smetyką, ale także pielęgnacją cia-
ła. Oferujemy swoim klientom za-
biegi naturalne, bez skalpela. Chce-
my także pokazać, że nie wszystko, 
co drogie jest najlepsze. W naszej 
ofercie jest wiele zabiegów natural-
nych, jak chociażby masaż gorący-
mi kamieniami. Wszystkie zabie-
gi adresowane są do każdego czło-
wieka, niezależnie od płci i wieku. 
Do każdego podchodzimy indywi-
dualnie. 

W tej chwili jest Pani dość 
krótko na rynku. Jak Pani oce-
nia swój start we własnej przed-
siębiorczości?

Początki zawsze są trudne. Nale-
żę do osób, które nigdy się nie pod-
dają i ciągle brną do przodu. Przy 
realizacji moich marzeń we wła-
snym salonie pomógł mi bardzo 
mój mąż. Wspierał i dalej wspiera 
mnie przy każdym pomyśle, mimo, 
że prowadzi własną firmę, to bar-

dzo mi pomaga. I za to, że jest przy 
mnie, kiedy potrzeba, że jest taki 
pomocny, bardzo chciałam mu po-
dziękować. Bez niego byłoby zdecy-
dowanie trudniej.

Ma Pani zamiar wprowadzić 
jeszcze coś nowego do szerokiej 
gamy usług?

W miarę możliwości rozszerza-
my swoją działalność o nowe za-
biegi i usługi kosmetyczne. Na 
przykład w styczniu planuje-
my wprowadzić makijaż perma-
nentny. Prowadzimy także sprze-
daż kosmetyków naturalnych do 
pielęgnacji ciała i koloryzacji. 
Oprócz zabiegów oferujemy tak-
że możliwość zapisania się na 
kursy kosmetyczne, które doty-
czą nie tylko kosmetyki profesjo-
nalnej, ale także odnowy biolo-
gicznej. Do prowadzenia ich po-
siadam odpowiednie kwalifikacje 
i dyplomy. Obecnie także współ-
pracuję z Urzędem Pracy, z któ-
rym wspólnie pomagamy osobom 
bezrobotnym w zdobyciu nowych 
umiejętności. Ale i osoby spoza 

tego kręgu także mogą się na nie-
go zapisać.

Czy w Centrum, oprócz Pani 
jest jeszcze ktoś zatrudniony?

Aktualnie zatrudniamy specjali-
stów w dziedzinie fryzjerstwa i ko-
smetyki paznokci. Uważam, że je-
stem szczęściarą, mając przy so-
bie takich ludzi. Wszyscy pracuje-
my tu z pasją. Aby utrzymać się na 
tak szerokim rynku trzeba być spe-
cjalistą. Po za tym, człowiek tylko 
z pasją nie pracuje. On po prostu 
robi to, co lubi. A jeżeli do tego ma 
odpowiednie przygotowanie to już 
jest sukces. Na przykład ja bardzo 
angażuję się w soją pracę. Jest to 

dla mnie przyjemność, nie obowią-
zek. A kiedy klient jest zadowolony 
z mojej pracy, to dla mnie nagroda. 
A największy sukces jest wtedy, kie-
dy klient do nas wraca. 

Czy jest jeszcze coś, poza ko-
smetyką, co lubi Pani robić?

Bardzo lubię pomagać innym. 
Mam tę możliwość i z niej korzy-
stam. Nie każdy może pomóc innej 
osobie.

Jak taka pomoc wygląda?
Między innymi prowadzimy po-

moc charytatywną w naszym re-
gionie. Jedną z wielu takich akcji 

jest chociażby przekazywanie bo-
nów do naszego salonu na aukcje 
charytatywne. Jestem wrażliwa na 
ludzką krzywdę i kiedy mam taką 
możliwość, pomagam. Czuję się le-
piej, kiedy uda mi się to zrobić. Bo 
nigdy nie wiadomo, kiedy my sami 
będziemy potrzebować pomocy.

Oprócz dość długiej nazwy, 
jest jeszcze napis „by Agnieszka 
Bojarska”. Czy jest to celowe?

Nasze motto „by Agnieszka” jest 
pewnego rodzaju przekazem. Prze-
kazem, który mówi, że wspólnie 
dajemy coś od siebie. „By”, czy-
li „od nas-dla Was”.  Przekazuje-
my naszą wiedzę i umiejętności lu-

dziom. Pomagamy im zadbać o ich 
dobre samopoczucie. Bo samopo-
czucie wiąże się z tym, jak wyglą-
damy. A potrzeba i zadowolenie 
naszych klientów, to dla nas prio-
rytet. Wspólnie staramy się, aby 
nasze usługi były jak najlepsze i 
każdy był zadowolony. Kobiety, a 
także i mężczyźni, coraz więcej o 
siebie dbają. Przykładają wagę do 
swojego wyglądu. Nasze Centrum 
im to ułatwia. Cieszę się, że może-
my dla nich pracować i pomagać 
im w dbaniu o siebie.

Dorota Śmieciuch

Recepcja Centrum Odnowy - tu klientki umawiają terminy wizyt

Pani Anna przy stanowisku stylizacji paznokci

Pani Agnieszka w swoim gabinecie

Pan Krystian, fryzjer specjalista w czasie pracy
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 5
Atrakcyjny, wysokiej jakości system kształcenia -projekty rozwojowe dla placówek 
oświatowych, wsparcie szkolnictwa zawodowego, rozwój kompetencji kadry szkół

Wprowadzenie 
Na oświatę polską, w okresie pro-

gramowania 2007-2013, z Funduszy 
Europejskich przeznaczone było po-
nad 2 mln euro. Pieniądze te wspiera-
ły działania oświatowe od przedszko-
li po szkoły ponadgimnazjalne. Reali-
zowane były projekty w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”.

Wiele szkół pozyskiwało fundusze 
zgodnie ze swoimi potrzebami: na 
poszerzenie oferty edukacyjnej, do-
kształcanie kadry pedagogicznej, wy-
posażenie placówek w pomoce dydak-
tyczne, które sprawiały, że nauczanie i 
uczenie się uczniów było atrakcyjne i 
efektywne.  Jednym z  przykładów do-
brej praktyki w tym zakresie jest Ze-
spół Szkół nr 1 w Goleniowie, w któ-
rym w latach 2009-2015 zrealizowano 
kilka projektów edukacyjnych.  Poni-
żej wywiad z koordynatorem projek-
tów Wiolettą  Mączkowską:

„Na działania technicznych szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gole-
niowskiego w ramach POKL, dzia-
łanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowe-
go” w latach 2009-2015 pozyskałam, 
jako autor i współautor projektów po-
nad 3,5 mln zł. Środki te przeznaczo-
ne były m.in. na zajęcia pozalekcyjne 
ułatwiające uczniom  przyswajanie 
wiedzy z przedmiotów zawodowych 
oraz języków obcych. Dodatkowy-
mi zajęciami cieszącymi się dużą po-
pularnością  i umożliwiającymi zdo-
bycie kwalifikacji zawodowych były 
kursy zawodowe np. kelnerskie, bari-
styczne, informatyczne. Dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego wyposażyliśmy pracownię 
żywienia i usług gastronomicznych w 
sprzęt gastronomiczny do zajęć prak-
tycznych, stwarzając uczniom wa-
runki kształcenia zbliżone do rzeczy-
wistych. Stworzona została również 
pracownia mechaniki pojazdów sa-
mochodowych wyposażona w pane-
le dydaktyczne  typu układy elektro-
niczne samochodów, każdy o warto-
ści ponad 30 tys. zł. W ramach pro-
jektów, uczniowie korzystali także z 
poradnictwa edukacyjno-zawodowe-
go, pedagogicznego oraz mieli moż-
liwość uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego  poziom znajomości języka 
niemieckiego lub angielskiego TELC. 
Wszelkie działania współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej były 
bardzo atrakcyjne dla uczniów i wpły-
nęły na większe zainteresowania na-
szą szkołą oraz  lepsze wyniki z egza-
minów zawodowych. Polecam korzy-
stanie z dofinansowania Unii Euro-
pejskiej, ponieważ wpływa to na roz-
wój szkół a co za tym idzie uczniów  w 
nich się kształcących.” 

 
Potwierdzeniem korzyści płyną-

cych z pozyskania środków finanso-
wych w ramach realizacji projektów 
są wypowiedzi uczestników projek-
tów, korzystających z zajęć oferowa-
nych w Zespole Szkół nr 1 w Golenio-
wie finansowanych ze środków Fun-
duszy Europejskich: 

Ewa (23 lata) – absolwentka w za-
wodzie technik handlowiec. 

Jako uczennica tej szkoły, miałam 

możliwość uczestnictwa w kursie wiza-
żu, realizowanego w ramach projektu 
POKL „Praktyka najlepszym nauczy-
cielem”. Wizaż i kosmetologia intereso-
wały mnie od dawna. Kurs pozwolił mi 
na rozwinięcie moich zainteresowań. 
Nauczyłam się podstawowych zasad 
wykonywania makijażu, pielęgnacji 
twarzy, doboru kosmetyków. Przystą-
piłam do egzaminu i uzyskałam cer-
tyfikat z wizażu. Był to początek mo-
jej drogi zawodowej. Obecnie ukończy-
łam studia z zakresu kosmetologii i w 
przyszłości zamierzam prowadzić za-
kład kosmetyczny. Cieszę się, że szkoła 
umożliwiła mi nie tylko uzyskanie ty-
tułu technika, zdanie matury, ale rów-
nież rozwijanie moich zainteresowań. 
Co najważniejsze za taki kurs i certy-
fikat musieliby zapłacić moi rodzice co 
obciążyłoby budżet domowy, który nie 
jest duży.

Tomek  (22 lata) – absolwent w 
zawodzie technik informatyk. Bę-
dąc uczniem tej szkoły uczestniczyłem 
w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu 
programowania oraz przygotowania 
do egzaminu TELC z języka angiel-
skiego. Zajęcia realizowane były w ra-
mach POKL „Praktyka najlepszym na-
uczycielem”. Pozwoliło mi to na lepsze 
przygotowanie do egzaminu zawodo-
wego oraz uzyskanie Certyfikatu z ję-
zyka angielskiego na poziomie B2. 

Po ukończeniu szkoły podjąłem stu-
dia informatyczne, a uzyskany certyfi-
kat pozwolił mi na znalezienie satys-
fakcjonującej mnie pracy. Szkoła, któ-
rą ukończyłem, nie tylko dała mi wie-
dzę, ale poprzez udział w projekcie,  
przygotowała mnie do wejścia na ry-
nek pracy. 

Dofinansowanie zadań edukacyj-
nych - RPO WZ 2014-2020

 W nowej perspektywie na lata 
2014-2020, dofinansowanie na działa-
nia edukacyjne można uzyskać w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego (RPO WZ) oraz Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). 

Finansowanie działań podzielone 
jest ze względu na etap kształcenia 
oraz obszar, na jakim działają dane 
placówki. W województwie zachod-
niopomorskim RPOWZ 2014-2020, 
tak jak każdy regionalny program 
operacyjny w Polsce, wykorzystuje 
Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne(ZIT) - narzędzie polityki teryto-
rialnej, które zaproponowała Komi-

sja Europejska. Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne na danych obsza-
rach będą wdrażały tzw. związki ZIT 
(w praktyce tworzą je porozumienia 
samorządów).

 Na Pomorzu Zachodnim mecha-
nizm ten zostanie zastosowany w 
dwóch najważniejszych ośrodkach 
rozwojowych:

1.  Szczecińskim Obszarze Metro-
politalnym (SOM- Gminy Dobra, 
Goleniów Gryfino, Kobylanka, Koł-
baskowo, Nowe Warpno, Police, Sta-
re Czarnowo, Stargard, Świnoujście, 
Stepnica, Szczecin),

2.  Koszalińsko- Kołobrzesko- Bia-
łogardzkim Obszarze Funkcjonalnym 
(KKBOF-19 gmin partnerskich: Mia-
sto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Mia-
sto Białogard oraz miast i gmin: Bę-
dzino, Białogard, Biesiekierz, Bobo-
lice, Dygowo, Gościno, Karlino, Ko-
łobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, 
Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tycho-
wo, Ustronie Morskie).

 Oczywiście są również projekty  
skierowane na działania w całym wo-
jewództwie.

Jak znaleźć dofinansowanie na 
nasze potrzeby?

Aby znaleźć dla siebie dofinanso-
wanie musimy sprawdzić czy spełnia-
my podstawowe kryteria: 

-  czy znajdujemy się w grupie pod-
miotów uprawnionych do dofinanso-
wania z określonego działania, 

- czy nasze działania, jakie chcieli-
byśmy sfinansować mieszczą się w ka-
talogu zadań możliwych do realiza-
cji w opublikowanym przez instytu-
cję zarządzająca (oceniającą projekty 

i rozliczającą dofinansowanie)  regu-
laminie konkursu,

- czy termin realizacji projektu od-
powiada naszym potrzebom,

- czy dysponujemy środkami na 
ewentualny wkład własny wymagany 
w  projekcie,

- czy czas  trwania naboru jest wy-
starczający na złożenie przez nas 
wniosku aplikacyjnego (czy zdąży-
my z opisem działań i diagnozą w 
określonym terminie).

Kto może się starać o dofinanso-
wanie?

Projektodawcą we wszystkich ro-
dzajach działań mogą być: organ pro-
wadzący szkołę, jakim jest  jednostka 
samorządu terytorialnego lub  stowa-
rzyszenie czy osoba fizyczna prowa-

dząca działalność edukacyjną. Każ-
da placówka edukacyjna  obejmująca  
wsparciem swoich uczniów musi prze-
prowadzić indywidualną diagnozę 
potrzeb (zatwierdzoną przez organ 
prowadzący) na podstawie, której 
może ubiegać się o dofinansowanie na 
poszczególne działania projektowe. 
Indywidualna diagnoza potrzeb szkół 
określa potrzeby, bariery i formy 
wsparcia, jakie wynikają z przeprowa-
dzonych ankiet, czy wywiadów. Po-
szczególne działania w projekcie są 
skierowane na wielokierunkowy roz-
wój młodego człowieka. Każda z osób 
otrzymująca wsparcie, zwana benefi-
cjentem ostatecznym (jest ostatecz-
nym odbiorcą działań w ramach pro-
jektów) zostaje objęta w przypadku 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych zajęciami z doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego zarówno indywi-
dualnego jak i grupowego. Takie skie-
rowanie działań umożliwia zbadanie 
predyspozycji i preferencji zawodo-
wych uczniów a co za tym idzie do-
pasowanie dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej do indywidualnie opraco-
wanego planu działania. 

Polityki wspólnotowe 
Bardzo ważną sprawą przy dia-

gnozie i opisie działań projektowych 
jest zwrócenie uwagi na zgodność z 
właściwymi politykami i zasadami 
wspólnotowymi takimi jak:

Zasada równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościam.  Jest 
to sposób zaplanowania i wdrażania 
konkretnych działań, które muszą 
uwzględniać potrzeby oraz bariery 
związane z  płcią, a także obalać ste-
reotypy. Zadania w projekcie nie po-
winny ograniczać udziału osób z nie-
pełnosprawnościami.

Zasada zrównoważonego rozwoju 
rozwój, który zapewnia zaspokojenie 
potrzeb obecnych pokoleń, nie prze-
kreślając możliwości zaspokojenia 
potrzeb pokoleń następnych. „Zrów-
noważony rozwój to dążenie do po-
prawy jakości życia przy zachowaniu 
równości społecznej, bioróżnorodno-
ści i bogactwa zasobów naturalnych”. 
(Gerwin M., Lokalne inicjatywy roz-
wojowe).

W każdym projekcie obowiązko-
wym jest uwzględnienie powyższych 
zasady, gdyż jest to tzw. kryterium 
strategiczne . Po ocenie formalnej na-
stępuje ocena merytoryczna projek-
tu, która zazwyczaj dokonywana jest 
przez dwóch niezależnych eksper-
tów. W regulaminie konkursów za-
mieszczane są zazwyczaj karty oceny 
z punktacją oraz określeniem mini-
malnego progu punktowego do reko-
mendowania projektu do otrzymania 
dofinansowania.

Wnioski na konkursy ogłaszane z 
RPO WZ składa się  poprzez interne-
towy system LSI2014, po wypełnieniu 
dokładnie i  zgodnie z instrukcją po-
szczególnych pól wniosku. Termin, w 
którym należy złożyć wniosek oraz 
przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu podane są zawsze w regu-
laminie. Nowością w obecnym okre-
sie programowania  jest to, że wnio-
ski składane są w wersji elektronicz-
nej a tylko pierwszą stronę wysyła się 
w  wersji papierowej.

Konkursy na zadania edukacyj-
ne finansowane z Funduszy Europej-
skich w województwie zachodnio-
pomorskim ogłaszane  są przez dwie 
instytucje podzielone ze względu na 
rodzaj projektów i finansowanie tj. 
projekty szkoleniowe (miękkie) Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 
Natomiast  konkursy na projekty in-
frastrukturalne  (twarde) Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Zachodniopomor-
skiego 

RPO WZ podzielone jest na 10 czę-
ści tzw. osi priorytetowych,  osie VIII 
i IX dotyczą działań związanych z 
kształceniem, infrastrukturą wyko-
rzystywaną na działania edukacyjne 
oraz rozwojem młodego człowieka.  

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja 
Edukacja przedszkolna 
 8.4 Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej oraz wsparcie szkół i 
placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym w ra-
mach Strategii ZIT dla Koszalińsko-
-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obsza-
ru Funkcjonalnego nabór trwa do  
30.11.2016 roku.

W ramach powyższych działań 
można pozyskać środki między in-
nymi na utworzenie przedszkola (no-
wych miejsc), wydłużenie godzin 
funkcjonowania przedszkola oraz  
poszerzenie oferty zajęć specjalistycz-
nych oferowanych przez przedszkola. 
Jednocześnie istnieje możliwość sfi-
nansowania dokształcania nauczycie-
li wychowania przedszkolnego. 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne ogólnokształ-
cące 

8.2 Wsparcie szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształce-
niu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym nabór trwa do 
12.01.2017 roku.

8.4 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.

Działania, na jakie możemy uzy-
skać dofinansowanie to zajęcia poza-
lekcyjne z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, języków obcych, 
informatyki i technologii komuni-
kacyjnych.   Wszyscy uczniowie, dla 
których będą organizowane zajęcia w 
projekcie będą również obowiązko-
wo objęci wsparciem edukacyjno-za-
wodowym w celu określenia ich pre-
dyspozycji zawodowych i pomoc w 
wyborze dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej.   W projekcie można też 
zaplanować działania dla nauczycieli 
służące ich doskonaleniu.

Szkoły ponadgimnazjalne zawo-
dowe, technika, zawodówki oraz 
pozaszkolne formy kształcenia za-
wodowego dla dorosłych 

8.8 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.

Uczniowie ZS nr 1 Goleniów podczas zajęć kursu kelnerskiego
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Działania skierowane dla uczniów i 
słuchaczy szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe wpływają na uzy-
skanie przez nich dodatkowych kwa-
lifikacji oraz nabycie praktycznych 
umiejętności zawodowych (staże lub 
praktyki u pracodawców). Działania, 
także dla osób dorosłych zaintereso-
wanych z własnej inicjatywy zdoby-
ciem, uzupełnieniem lub podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych.

Tworzenie i rozwój ukierunko-
wanych branżowo centrów kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego 
(CKZiU),

Rozwój doradztwa zawodowego w 
szkołach i placówkach kształcenia za-
wodowego.

Oś Priorytetowa: IX Infrastruktu-
ra publiczna 

9.4 Inwestycje w infrastrukturę  pod-
miotów prowadzących kształcenie ogól-
ne na poziomie podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym - nabór 
nie rozpoczęty (termin nieznany).

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa, do-
stosowanie istniejącej infrastruktury 
przede wszystkim dla osób niepełno-
sprawnych, 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych w zakresie kom-
petencji kluczowych (ICT, nauk przy-
rodniczo-matematycznych, języków 
obcych)

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę-  
nabór nie rozpoczęty 

- budowa, rozbudowa, adaptacja 
infrastruktury instytucji popularyzu-
jących naukę i innowacje.

tworzenie specjalistycznych labo-
ratoriów, pokojów doświadczalnych 
wraz z dostosowaniem infrastruktu-
ry, a w uzasadnionych przypadkach 
również na budowę niezbędnej infra-
struktury

9.8 Infrastruktura szkolnictwa za-
wodowego- nabór nie rozpoczęty 

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa i funk-
cjonalne dostosowanie placówek 
kształcenia zawodowego, 

− inwestycje w infrastrukturę Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodo-
wych, z uwzględnieniem konieczno-
ści wsparcia działań wynikających z

inteligentnych specjalizacji, 
− tworzenie infrastruktury o zasię-

gu co najmniej regionalnym, na po-
trzeby kształcenia zawodowego. 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych– jedynie w sytu-
acji braku możliwości/wykorzystania 
wsparcia z EFS.

- budowa nowych obiektów możli-
wa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie 
ma możliwości adaptacji istniejącej 
infrastruktury. 1

PO WER - Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój skierowany jest do wie-
lu grup docelowych:

 Grupy docelowe czyli ostateczni 
odbiorcy wsparcia w ramach realizo-
wanych projektów to m.in.:
•	 osoby młode, w tym niepełno-

sprawne, do 30 roku życia bez pra-
cy, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria 
NEET),

•	 pracownicy administracji publicz-
nej,

•	 jednostki samorządu terytorialne-
go (w tym jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej) i ich pracow-
nicy,

•	 instytucje pomocy i integracji spo-
łecznej i ich pracownicy,

•	 absolwenci szkół i placówek syste-
mu oświaty prowadzących kształ-
cenie zawodowe,

•	 pracownicy systemu oświaty,
•	 placówki doskonalenia nauczycie-

li,
•	 biblioteki pedagogiczne,
•	 poradnie psychologiczno-pedago-

giczne, itp.

Wspierane są, m.in.  innowacje 
społeczne, projekty mobilności mię-
dzynarodowej i współpraca ponadna-
rodowa, a także wsparcie szkolnictwa 
wyższego. 

Projektodawcami w projektach w 
ramach POWER mogą być: szkoły, 
stowarzyszenia, organy prowadzące 
placówki oświatowe, szkoły wyższe 
a także inne podmioty prowadzące  
działalność w obszarze edukacji. 
Szczegółowy opis uprawnionych pro-
jektodawców jest zawsze określany w 
dokumentacji konkursowej lub regu-
laminie naboru. Wnioski o dofinan-
sowanie składa się w elektronicznym 
systemie „sowa” https://sowa.efs.gov.
pl/ zgodnie z instrukcją. 

Na lata 2014-2020 w programie 
Wiedza Edukacja Rozwój przewi-
dziane są następujące formy wspar-
cia:

Programy mobilnościowe
W wymiarze ponadnarodowym 

programy mobilności służą nabyciu 
nowych umiejętności  i kompetencji 
oraz ich doskonaleniu, a także zdoby-
ciu doświadczenia zawodowego przez 

1 źródło: rpo.wzp.pl

osoby na różnym etapie kształcenia 
i kariery zawodowej. Przyczyniają 
się również do poprawy jakości 
funkcjonowania, w tym udoskonale-
nia metod pracy i zarządzania, pod-
miotów prywatnych i publicznych.

Przykładem wykorzystania Fundu-
szy Europejskich na realizację progra-
mu mobilnościowego,  jest realizacja 
w latach 2011-2014 projektu z pro-
gramu Leonardo da Vinci w ramach, 
którego uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Goleniowie odbyli staż zagraniczny 
w Niemczech. Uczniowie efektywnie 
wykorzystali wymianę międzynaro-
dową na rozwój zawodowy i języko-
wy. Korzyści z realizacji projektu spo-
wodowały  ponowne staranie się  ZS 
nr 1 o środki,  tym razem z programu  
Erasmus +.

W roku 2014 otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na staże w hotelach  u naszego 
partnera niemieckiego z  Greisfwaldu 
(Hotel Galerie, Hotel Kronprinz, VCH 
Hotel). Staż obejmował szkolenie za-
wodowe w zakresie hotelarstwa. Dzięki 
stażowi w Greifswaldzie uczennice za-
poznały się z nowoczesnymi metoda-
mi obsługi gościa hotelowego, nauczy-
ły się posługiwania technikami pracy 
na różnych stanowiskach w różnych 
rodzajach i kategoriach bazy noclego-
wej. Bardzo ważnym aspektem tego 
działania była praktyczna nauka języ-
ka niemieckiego. Nasza szkoła po raz 
kolejny aplikowała o środki w ramach 
programu mobilności ponadnarodo-
wej-Warto!.”

(Wywiad: Izabela Dudziec -koor-
dynator projektu z ZS nr 1 Goleniów.)

Erasmus+ to program Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie edukacji, szko-
leń młodzieży i sportu na lata 2014-
2020. Erasmus+ opiera się na osią-
gnięciach europejskich programów 
edukacyjnych, które funkcjonowały 
przez 25 lat  i jest wynikiem połącze-
nia następujących europejskich ini-
cjatyw realizowanych przez Komi-
sję Europejską w latach 2007-2013: 
programu „Uczenie się przez całe ży-
cie”, programu „Młodzież w działa-
niu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink, oraz programów współpra-
cy z krajami uprzemysłowionymi w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego. Do-
finansowanie na działania edukacyj-
ne w ramach Erasmus+  można do-
stać tylko wówczas gdy są one prze-
widziane do realizacji w partnerstwie 
z co najmniej jednym z  podmiotów z 
krajów uczestniczących.

 Do   krajów uczestniczących w 
programie należą: 28 państw człon-
kowskich Unii Europejskiej; państwa 
EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia; państwa kandydujące do 
UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Re-
publika Macedonii. 2

AKTUALNOŚCI:
Konkurs dotyczący nauki progra-

mowania dla nauczycieli szkół podsta-
wowych:

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 
2016 r.  można składać wnioski o dofi-
nansowanie w ramach Działania 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
2 źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-pro-
gramie/ 

tywizacji cyfrowej” Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa. 

Celem tego rodzaju projektów jest 
rozwijanie kompetencji nauczycie-
li edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 
nauczania programowania.  Umożli-
wi to nauczycielom prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych z programowania dla 
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z 
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 Działania na jakie można uzyskać 
dofinansowanie: 

a) indywidualne lub grupowe zajęcia 
z programowania dla nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej w celu wyposa-
żenia ich w wiedzę i umiejętności do 
prowadzenia zajęć z uczniami klas 1-3 
szkoły podstawowej 

b) zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia zajęć (komputerów albo 
tabletów, robotów, drukarek 3d, czuj-
ników, urządzeń pomiarowych, syste-
mów głosowań, kamer) w ramach pro-
jektu 

c) pomoc mentora w prowadzeniu 
zajęć przez nauczyciela (wspomaganie) 

Podmioty uprawnione do ubiegania 
się o wsparcie: 

- organizacje pozarządowe, 
- partnerstwa organizacji pozarządo-

wych z JST, 
- instytucje prowadzące działalność 

w zakresie uniwersytetów trzeciego 
wieku, 

- instytucje publiczne z obszaru na-
uki, 

- instytucje publiczne z obszaru edu-
kacji 

- instytucje publiczne z obszaru kul-
tury, 

 - szkoły wyższe, 
-  partnerstwa pomiędzy powyższy-

mi podmiotami. 
Minimalna wartość projektu nie 

może być niższa niż 300 tys. PLN a 
wyższa niż 1,7 mln złotych, wkład wła-
sny musi wynosić 5% wartości projektu.

 źródło: https://mc.gov.pl/aktualnosci/

Konkurs w ramach działania 
8.2 RPO W,  ogłoszenie o naborze- 
10.11.2016roku.

W dniach od 14 grudnia 2016  do 
12.stycznia 2017 r. można składać 
wnioski o dofinansowanie w ramach 
Działania 8.2 Wsparcie szkół i placó-
wek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształ-
ceniu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym.

 Celem projektów jest:
 TYP 1: Kształcenie u uczniów i słu-

chaczy kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy

TYP 2: Doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycie-
li prowadzących kształcenie w zakresie 
stosowania metod i form organizacyj-
nych sprzyjających kształtowaniu i roz-
wijaniu u uczniów kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności

TYP 3: Indywidualizację pracy z 
uczniem ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ucznia młod-
szego i wsparcie uczniów zagrożonych 
przedwczesnym zakończeniem nauki 
szkolnej

TYP 4: Tworzenie warunków dla na-
uczania opartego na metodzie ekspery-
mentu

TYP 5: Korzystanie z technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (TIK) 3

Konkurs w ramach Erasmus +
Od dnia 18.10.2016 można skła-

dać wnioski aplikacyjne dotyczących 
tworzenia partnerstwa między sekto-
rem kształcenie i szkolenia zawodo-
we a biznesem, ukierunkowanych na 
promowanie uczenia się opartego na 
pracy oraz przygotowania zawodowe-
go w przedsiębiorstwach. Przedmioto-
we partnerstwa powinny mieć na celu 
zwiększanie udziału przedsiębiorstw 
oraz partnerów społecznych w projek-
towaniu i realizacji kształcenia i szko-
lenia zawodowego oraz wspieranie w 
tym procesie uczenia się opartego na 
pracy. Wnioski należy zatem składać w 
ramach jednej z następujących dwóch 
części:

1. Partnerstwa lokalne i regionalne 
(część 1)

Wsparcie partnerstwa między orga-
nizatorami kształcenia i szkolenia za-
wodowego; (publicznymi lub prywat-
nymi) małymi, średnimi lub dużymi 
przedsiębiorstwami bądź izbami prze-
mysłowymi, handlowymi i rzemieślni-
czymi lub innymi organizacjami sekto-
rowymi/zawodowymi; oraz organami 
władzy lokalnej lub regionalnej.

Przedmiotowe projekty służą 
wzmocnieniu partnerstwa w zakresie 
kształcenia i szkolenia zawodowego-
-biznes na rzecz uczenia się opartego 
na pracy i przygotowania zawodowe-
go w kontekście lokalnym lub regional-
nym.

2. Partnerstwa między europejskimi 
organizacjami patronackimi a ich kra-
jowymi członkami lub jednostkami po-
wiązanymi (część 2)

Termin składania wniosków upływa 
w dniu 17.01.2017 o godz. 12.00 czasu 
brukselskiego. 4

Dane teleadresowe:
www.power.gov.pl

www.wup.pl
www.rpo.wzp.pl
www.cpe.gov.pl

www.erasmusplus.org.pl

Urząd Marszałkowski Województwa  
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS  

w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41, 

70-383 Szczecin     
tel. 91 42 56 163 

e-mail: pokl@wup.pl     

Portal Funduszy Europejskich oraz 
Punkty Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich dostarczają potencjalnym 
beneficjentom oraz uczestnikom pro-
jektów informacji niezbędnych do 
ubiegania się o dofinansowanie.

opr. Jowita Pawlak

3 źródło: www.wup.pl
4 www.erasmusplus.org

Pracownia żywienia w ZSP Nowogard
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Jan Czesław kozakowski (cz. IV)

Moje Liceum
Jan Czesław Kozakowski - były mieszkaniec Nowych Wyszomierek absolwent nowogardz-
kiego Liceum - rocznik 1966, to autor kilku szkiców, głównie o charakterze pamiętnikar-
sko-historycznych, zamieszczanych w ostatnich latach w DN. Dzisiaj rozpoczynamy publi-
kację kolejnego tekstu nadesłanego przez Pana Jana, noszącego tytuł: „Moje Liceum”. Autor 
opisuje swoje osobiste doświadczenia związane z życiem w liceum, przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Pan Jan mimo że od wielu lat mieszka w Szczecinie to, jak sam potwierdza, jest czło-
wiekiem sercem oddanym Nowogardowi. Ze względu na obszerność materiału podzielili-
śmy go na odcinki, które będą się ukazywać w kolejnych piątkowych wydaniach DN.

Maj 1966 – matura, której pra-
wie nie pamiętam (wiem, że zda-
wałem z polskiego i matematyki – 
obowiązkowo – i z geografii jako 
dodatkowego, wybranego przed-
miotu). Ze zdjęć wynika, że egza-
min pisemny zdawaliśmy w hali 
gimnastycznej. Ubrani byliśmy 
na galowo: dziewczyny w białych 
bluzkach i ciemnych spódnicach, 
chłopcy w ciemnych garniturach, 
białych koszulach i krawatach. 
Maturę w 1966 zdało 84 uczniów. 
Niektórzy z tych, co z nami zaczy-
nali naukę w 1962, kończyło na-
ukę w innych miastach, np. dwie 
osoby w Koszalinie. Inni, niestety, 
pogubili się po drodze. Większość 
z nich jednak się odnalazła. 

06.06.1966 – koniec nauki w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 14 w 
Nowogardzie. Świadectwa dojrza-
łości wręcza dyrektor Chudziński. 
Przed wręczeniem przegląda każ-
de świadectwo i stara się każdego 
za coś pochwalić. Mnie pochwa-
lił za piątkę z angielskiego i uści-
snął mi rękę. Potem bal matural-
ny w auli na I piętrze. Na balu ma-
turalnym tańczyłem głównie z Ba-
sią Kulą (jej brat był potem zna-
nym kolarzem nowogardzkim). 
Po balu przyjechałem do Wyszo-
mierza pierwszym porannym po-
ciągiem o 05.30. Był czerwiec i 
było już widno. Obok naszego 
pola kierownik betoniarni z Dłu-
gołęki miał plantację truskawek. 
Jakże smaczne są truskawki schło-
dzone rosą poranka o 6 rano pod 
koniec czerwca! Czuję się szczęśli-
wy i wolny. Przede mną dwa mie-
siące wakacji. 

Po liceum ogólnokształcącym 
miałem zamiar iść na studia bi-
bliotekarskie do Wrocławia. Po-
dobała mi się praca z książkami, w 
Nowych Wyszomierkach prowa-
dziłem Punkt Biblioteczny nale-
żący do Gromadzkiej Biblioteki w 
Wyszomierzu. Jednak nauczyciel-
ka historii, dowiedziawszy się o 
tym, zaczęła się śmiać. Mówiła, że 
bibliotekarze należą do ludzi ma-
jących niską pozycję społeczną. 
Twierdziła, że pracownicy biblio-
tek mało zarabiają. A ja wtedy czy-
tałem  ogłoszenie w jakiejś gazecie 
o poszukiwaniu magistra bibliote-
karza na etat z płacą trzech tysięcy 
złotych. Po tym zmieniłem swo-
ją decyzję Chciałem iść na angli-
stykę do Łodzi (w Poznaniu jesz-
cze nie było wydziału filologii an-
gielskiej), ale nie czułem się pew-
nie. Od pana Świrskiego, dowie-

działem się, że w Szczecinie ist-
nieje szkoła, w której można stu-
diować języki obce. Wysłałem tam 
podanie. Egzaminy odbyły się w 
końcu sierpnia. Było to dwuletnie 
studium handlu zagranicznego 
działające przy Technikum Han-
dlowym, tym samym, do którego 
chodziły Filipinki – nawet niektó-
rych nauczycieli mieliśmy tych sa-
mych. Po ukończeniu Państwowej 
Szkoły Ekonomicznej w Szczeci-
nie  w 1968, złożyłem papiery na 
filologię angielską w Poznaniu. 
Niestety, nie udało mi się wtedy 
dostać na te studia. W związku z 
tym na dwa lata zaopiekowało się 
mną Ludowe Wojsko Polskie. Do-
stałem się na filologię angielską na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu w 1974. Bodaj-
że rok później, spacerując po zaję-
ciach po poznańskim Placu Wol-
ności, spotkałem pana Świrskie-
go. Było to miłe i niespodziewane 
spotkanie. To właśnie dzięki panu 
Profesorowi znalazłem się na tej 
uczelni.

6-7.06.1987 – Zjazd Absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcącego 
nr 14 w Nowogardzie. Spotyka-
ją się maturzyści z lat 1966, 1967 
i 1968. Wzruszające chwile w auli 
Liceum przy ul. Wojska Polskiego. 
Trochę żal aktualnych uczniów, 
którzy przygotowali dla nas pro-
gram artystyczny. Ich interpreta-
cje podniosłych wierszy i pieśni 
giną w gwarze rozmów dawnych 
absolwentów. Trudno się dziwić, 
przecież nie widzieli się dwadzie-
ścia lat, a tyle jest do opowiedze-
nia. Po akademii zabawa w restau-
racji Przystań nad jeziorem, któ-
rej kierownikiem jest nasz kolega 
z klasy Józef Szymczak. Przystań 
jest już powiększona o powierzch-
nię, którą kiedyś zajmowało kino 
Orzeł. Przebojem spotkania jest 
piosenka Ciao, Siciliano. Na drugi 
dzień piknik w lesie nad jeziorem 
w pobliżu dawnego internatu zwa-
nego Harcówką. Rozmowom przy 
ognisku, piwie i muzyce zespo-
łu Modern Talking nie ma końca. 
Z tego spotkania mam zdjęcie, na 
którym jestem z koleżankami Ja-
dzią i Tereską z XI B oraz profeso-
rem Stanisławem Steczkiem. Nikt 
nie przypuszczał, że pana profe-
sora w przyszłym roku już nie bę-
dzie z nami – zmarł w wieku zale-
dwie 58 lat. 

15-16.06.1996 – 50-lecie Li-
ceum Ogólnokształcącego w No-
wogardzie.  Jesteśmy 30 lat po ma-

turze. W obchodach bierze udział 
prawie 500 uczestników. Mot-
tem Zjazdu jest powiedzenie wy-
głoszone przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Stanisława Kazubę 
(też byłego ucznia LO): „Chwilo, 
jesteś piękna – obyś trwała wiecz-
nie”. Uroczystość rozpoczyna się 
apelem na placu, potem część ar-
tystyczna w nowej dużej sali spor-
towej (za naszych czasów były tam 
obskurne ubikacje). Tym razem 
absolwenci nie są w stanie zagłu-
szyć występów uczniów, gdyż ci 
dysponują dobrym sprzętem na-
głaśniającym. Gdy młodzi muzy-
cy zaczynają śpiewać nieśmiertel-
ną Maturę Czerwonych Gitar, na 
końcu sali pani Alina Ochman (z 
d. Czeszko) wstaje i porywa lu-
dzi do tańca.  Po występach zdję-
cia klasowe na placu, potem msza 
w kościele odprawiona przez księ-
dza – absolwenta LO (wzruszają-
ce kazanie), następnie wymarsz na 
cmentarz celem złożenia kwiatów 
na grobie nauczycieli, którzy ode-
szli. Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja 
i Batalionów Chłopskich policja 
zatrzymuje ruch samochodowy, 
żeby absolwenci mogli spokojnie 
przejść. Przed grobem ukochane-
go profesora Stanisława Steczka 
trębacz odgrywa Ciszę. Wieczo-
rem rozpoczyna się bankiet trwa-
jący do świtu, a po paru godzinach 
snu spotykamy się w plenerze, na 
polanie Sarniego Lasu, niedaleko 
byłego internatu. I tak trudno po-
tem się rozstać. 

     W czasie występów artystycz-
nych młodzież Liceum prezento-
wała utwory muzyczne, a także 
poetyckie, m.in. Nic dwa razy się 
nie zdarza Wisławy Szymborskiej 
oraz Z Listu Ewy Lipskiej. Słysząc 
wers o dwu czereśniach przypo-
minam sobie historię z czerwca 
1962, kiedy to w przeddzień eg-
zaminu do Liceum zostałem nie-
omal zaaresztowany za zerwanie 
dwóch owoców z drzewa czereśni 
w pobliżu posterunku MO w Wy-
szomierzu.

Ewa Lipska  
Z listu
Śmierć to wagary Panie profe-

sorze.
Już na następnej ulicy
zrzucamy  z ramion ciężkie tor-

nistry wiedzy.
Kupujemy kilo czereśni.
Rozrzucamy kratkowane kart-

ki czasu. 
(…..)

Tylko Pana tu nie ma Panie 
Profesorze.

Jedynie żywe
kołyszą się na moim uchu
dwie czerwone czereśnie.
Jedynie żywe
kręcą się koło moich nóg
dwa sznurowane buty
które usprawiedliwiają moją nie-

obecność.
Szczecin, 10.10.2016  (wersja 

zmieniona rozszerzona opracowa-
nia z 1.02.2015)   

Postscriptum - 17.04.2015: Ob-
chody 70-lecia Liceum Ogólno-
kształcącego

Hasło obchodów: „70 lat I LO 
– Łączymy pokolenia”. Mottem 
były słowa piosenki zespołu Kom-
bii: „Każde pokolenie ma własny 
czas, każde pokolenie chce zmienić 
świat, każde pokolenie odejdzie w 
cień. A nasze nie!”

17 kwietnia 2015 rano uda-
łem się do Nowogardu. W koście-
le parafialnym pw. Wniebowzię-
cia NMP odbywała się msza kon-
celebrowana przez arcybiskupa 
metropolitę szczecińsko-kamień-
skiego Andrzeja Dzięgę. Po mszy 
przeszliśmy do budynku szkol-
nego, gdzie odebraliśmy materia-
ły zjazdowe. W sali sportowej od-
bywa się uroczysty apel, podczas 
którego aktualni uczniowie Li-
ceum przedstawiają swoje umie-
jętności recytatorskie, wokalne i 
taneczne. Obecni i dawni nauczy-
ciele otrzymują kwiaty. Wśród 
obecnych rozpoznaję Marię Ko-
walczyk, Stanisławę Kopycińską, 
Mariana Małysiaka, Franciszka 
Tarczykowskiego, Bronisława By-
stronia. Panie dyrektorki Karina 
Surma i Jolanta Machut przyjmu-
ją życzenia, kwiaty i prezenty od 
starosty goleniowskiego Tomasza 
Kulinicza, burmistrza Nowogar-
du Roberta Czapli, Przewodniczą-
cego Rady Powiatu (byłego bur-
mistrza Nowogardu) Kazimierza 
Ziemby  oraz przedstawicieli in-
nych instytucji i organizacji. Prze-
konuję się, że obecna dyrekcja Li-
ceum jest o wiele ładniejsza od tej 
za naszych czasów. 

Przemawiają byli nauczyciele 
(Stanisław Świrski, dyrektor LO 
w latach 1970-74) i byli ucznio-
wie (Zdzisław Goral, absolwent 
LO z 1968, obecnie generał bro-
ni w stanie spoczynku). Na pew-
no mają coś ważnego i ciekawego 
do powiedzenia. Niestety, w tyl-

nych rzędach nie słychać o czym 
mówią. Przyczyną tego jest słaba 
akustyka sali. Ponadto na takich 
spotkaniach ludzie, którzy nie wi-
dzieli się wiele lat, mają sobie tyle 
do powiedzenia. W sali mogło być 
około 500 osób – tyle miejsc przy-
gotowali organizatorzy.

Po apelu spotkanie w klasach. 
Maturzyści z 1966 i 1967 mają 
wspólną izbę lekcyjną. Na ścia-
nach pomoce szkolne, na sto-
łach kanapki, ciasto i napoje. Nad 
drzwiami wisi krzyż – rzecz nie do 
pomyślenia w naszych szkolnych 
czasach. Nasze spotkanie zaszczy-
cają swoją obecnością pedagodzy: 
Maria Kowalczyk, Stanisław Świr-
ski i Bronisław Bystroń. Przy ka-
wie możemy wziąć do ręki coś, 
co było kiedyś najbardziej strze-
żone przez nauczycieli – dzienni-
ki lekcyjne z klas XI. Na koniec - 

zdjęcia klasowe z tabliczkami z ro-
kiem matury. Jak było widać w sali 
sportowej tych tabliczek było oko-
ło 30, gdyż z nie wszystkich rocz-
ników zgłosiły się osoby chętne 
celebrować 70-lecie „starej budy”. 
Na pewno nikt nie zgłosił się z 
roku 1970, gdyż w tym roku ma-
tury w liceum nie było ze względu 
na reformę oświaty.

O 19.30 w „Willi Zbyszko” roz-
poczyna się wielki Bal Absolwen-
tów. W wielkiej sali rozstawiono 
siedem długich stołów oznakowa-
nych wg roczników: 1. 1951-1968 
oraz nauczyciele; 2. 1969-1976; 3. 
1978-1981; 4. 1982-1987; 5. 1988-
1990; 6. 1991-1995; 7. 1996-2012. 
Biorąc pod uwagę, że przy każ-
dym stole zasiadło ok. 30 osób, 
można założyć, że w balu wzięło 
udział ponad 200 osób. Najlicz-
niej reprezentowane były rocz-
niki 1978-1981 i 1988-1990, naj-
mniej było uczestników z roczni-
ków najstarszych i najmłodszych. 
Najstarszych – z powodu biologii, 
najmłodszych – z naturalnej chy-
ba niechęci wielu osób do kontak-
tów ze szkołą w pierwszych latach 
po jej zakończeniu. Znam to, bo 
sam to odczuwałem. Może dlatego 
pierwsze zjazdy absolwentów or-
ganizowano dopiero po 20 latach, 
może dlatego tak wielką popular-
nością wśród starszych osób cie-
szyła się Nasza Klasa. Bal zakoń-
czył się nad ranem. Nad Nowogar-
dem znowu wstawał piękny dzień.

Koniec
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

ul. 3 Maja 15  •  Nowogard 
tel. 91 392 00 91

Nowi właściciele 
Wioletta i Dariusz Kowalczyk zapraszają

Organizujemy każdy rodzaj imprezy:

Danie dnia 11,00 zł, dowóz gratis + ciasto

Chrzciny
Komunie

Prywatki
Wieczory 

panieńskie 
i kawalerskie

Wesela Stypy

Konferencje Catering 
na dowózWykwintne 

kolacje

Kawiarnia 
- ciasta domowe

Piotr syn Joanny Wdo-
wiak ur. 1-11-2016 z No-
wogardu

Patryk syn Anny Strojny 
ur. 1-11-2016 z Mieszewa

Martyna córka Marzeny 
Rubach ur. 29-10-2016 z 
Kąkolewic

Maja córka Natalii Kuliń-
skiej - Oniszczenko ur. 31-
10-2016 z Nowogardu

Kuba syn Kamili Nowak ur. 
30-102016 z Kaleń

Karina córka Moniki Pio-
trowskiej ur. 27-10-2016 
z Kulic

Iga córka Małgorzaty 
Kępniak ur. 29-10-2016 z 
Nowogardu

Iga córka Karoliny Pieczy-
wek ur. 31-10-2016 z Dłu-
gołęki

Aleksandra córka Barba-
ry Suchy ur.30-10-2016 z 
Nowogardu

Emilka córka Sylwi So-
snowskiej ur. 2-11.2016 z 
Dobrej

Franciszek syn Soni Żu-
rawskiej ur. 27-10-2016 z 
Goleniowa
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mistrzynie jesieni z Nowogardu!

„Pomorzanki” idą po awans
Piłkarki Pomorzanina przezimują w III Lidze Kobiet jako liderki rozgrywek, a wszystko za 
sprawą zwycięstwa w sobotnim meczu odniesionego nad Olimpią III Szczecin. Ten mecz 
nie układał się po myśli zawodniczek prowadzonych przez Pawła Błaszczyka, jednak w dru-
giej połowie sprawy w swoje ręce wzięły siostry Piotrowskie, które indywidualnymi umie-
jętnościami przechyliły szalę zwycięstwa, na korzyść „Pomorzanek”. 

Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 2:0 (0:0)
’60 min. Anita Piotrowska, ’77 min. Katarzyna Piotrowska
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Mi-

siak, Weronika Godziszewska – Katarzyna Piotrowska (c) , Wiktoria Górska, 
Klaudia Korgiel, Aleksandra Mościńska - Julia Górniacka, Oliwia Czerewacz 
(Renata Posak).

Mecz rozpoczął się w sobo-
tę (29 października) o godzi-
nie 11:00. Piłkarki musiały zma-
gać się z bardzo trudnymi wa-
runkami atmosferycznymi, gdyż 
o tej porze przez Nowogard prze-
szła duża ulewa. Być może dlatego 
w pierwszej części gry kibice nie 
oglądali goli. „Pomorzanki” pa-
nowały na boisku, ale nie potra-
fiły udokumentować tego strze-
loną bramką. Po przerwie trener 
Paweł Błaszczyk zdecydował się 
na jedną zmianę, w miejsce Oliwii 
Czerwacz pojawiła się bramkar-
ka Renata Posak, która zmieniła 
między słupkami Anitę Piotrow-
ską, dzięki czemu najlepsza pił-

karka Pomorzanina mogła zwięk-
szyć siłę rażenia swojego zespo-

łu. Gdy nowogardzianką nie idzie, 
zawsze mogą liczyć na indywidu-
alne umiejętności, którymi pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zdecy-
dowanie przerastają zawodniczki 
z innych drużyn. Po godzinie gry 
na taką indywidualną akcję zde-
cydowała się Anita Piotrowska, 
która podholowała piłkę i precy-
zyjnym płaskim strzałem z oko-
ło 25 metrów pokonała bramkar-
kę rywalek.  Na trzy minuty przed 
końcem meczu rzut wolny z oko-
ło 30 metrów wykonywała Kata-
rzyna Piotrowska. Pomocnicz-
ka Pomorzanina po bardzo ład-
nym strzale nie dała szans golki-
perce ze Szczecina, przez co usta-

III Liga Kobiet 2016/2017
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 2:0
Energetyk Gryfino – Victoria Sianów  2:8
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  1:0
Hattrick Kołobrzeg – Zalew Stepnica  0:6
Błękitni II Stargard – Fala Międzyzdroje  0:5
5. kolejka (mecz zaległy):
Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard (05.11; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 8 20 22 6 6 2 0
2 Fala Międzyzdroje 9 19 37 7 6 1 2
3 AP Kotwica Kołobrzeg 9 17 39 7 5 2 2
4 Zalew Stepnica 8 16 23 14 5 1 2
5 Victoria Sianów 9 15 47 24 5 0 4
6 Vielgovia Szczecin 9 13 23 13 4 1 4
7 Błękitni II Stargard 9 12 22 27 4 0 5
8 Energetyk Junior Gryfino 9 5 19 29 1 2 6
9 Olimpia III Szczecin 7 4 9 31 1 1 5
10 Hattrick Kołobrzeg 7 0 0 83 0 0 7

Siostry Katarzyna oraz Anita Piotrow-
ska, po bardzo ładnych golach zapew-
niły swojej drużynie kolejne zwycię-
stwo w III Lidze Kobiet

liła wynik meczu na 2:0 dla go-
spodyń. Dzięki temu zwycięstwu 
„Pomorzanki” skorzystały z po-
tknięcia Kotwicy Kołobrzeg i zo-
stały samotnymi liderkami w III 
Lidze Kobiet. W najbliższą sobo-
tę, o godzinie 16:00 na stadionie 
w Kołobrzegu, zawodniczki z No-
wogardu zagrają z najsłabszą dru-
żyną ligi, która traci średnio po-
nad 10 goli w meczu. Zwycięstwo 
z Hattrickiem Kołobrzeg pozwo-
li „Pomorzanką” odskoczyć całej 

stawce już na 4 punkty. Taka za-
liczka może powoli wymuszać na 
Zarządzie klubu odpowiednie de-
cyzje przy ustalaniu przyszłorocz-
nego budżetu, które zabezpieczą 
większe środki związane z utrzy-
maniem drugoligowej drużyny 
kobiet… Póki co pozostaje jednak 
cieszyć się udana rundą jesienną 
w wykonaniu piłkarek, która ze 
względu na liczne kontuzje, wca-
le nie była taka łatwa, jak można 
było się tego spodziewać. KR

Sędziowie okradli nowogardzian z punktów?

Pomorzanin leci w dół…
W sobotę (29 października) o godzinie 14:00, piłkarze Pomorzanina Nowogard na własnym 
stadionie walczyli o ligowe punkty ze Spartą Gryfice. To było ciekawe spotkanie, pomimo 
tego, że kibice oglądali tylko jedną bramkę. Gol został zdobyty przez gości, którzy wyjechali z 
Nowogardu z kompletem punktów. Piłkarze Pomorzanina mogą czuć się niepocieszenie, gdyż 
trafili do bramki rywali, ale sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej przy… rzucie rożnym! 

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 0:1 (0:1)
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Maciej Grzeszczak, Maciej Dobrowolski (c) 

, Natan Wnuczyński – Marcin Skórniewski, Adam Mańka (Fernando Maia Batista), 
Gracjan Wnuczyński, Rafał Listkiewicz, Dominik Wawrzyniak (Paweł Królik) – Kamil 
Lewandowski (Kacper Litwin).  

Na trybunach panowała przy-
jazna atmosfera, a i na boisku 
piłkarze okazywali wobec sie-
bie duży szacunek i obyło się bez 
ostrych wejść. Boisko, które było 
mocno grząskie skutecznie prze-
szkadzało zawodnikom obydwu 
drużyn. W tych warunkach le-
piej zaprezentowali się goście, 
którzy w pierwszej połowie ob-
jęli prowadzenie. W 24. minucie 
Sparta wykonywała rzut wolny. 
Zawodnik gości posłał dośrod-
kowanie na długi słupek, gdzie 
napastnik przyjezdnych trą-
cił futbolówkę, która wpadła do 
bramki tuż przy słupku. Kornel 
Pękala w tej sytuacji nie miał nic 
do powiedzenia, a po raz kolejny 
zawiniła nowogardzka defensy-
wa, która w tym sezonie ma spo-
ro problemów przy stałych frag-
mentach gry. Po przerwie trener 
Zbigniew Gumienny przepro-

wadził dwie szybkie zmiany, za 
Adama Mańkę na boisko wszedł 
Fernando, natomiast Kamila Le-
wandowskiego zastąpił Kacper 
Litwin. To właśnie junior Pomo-
rzanina był bohaterem pierwszej 
kontrowersji w tym meczu. Kac-
per Litwin wbiegł w pole kar-
ne aby przejąć zagraną do nie-
go piłkę, w to wszystko wplątał 
się obrońca Sparty, który prze-
wrócił zawodnika gospodarzy. 
Pomimo tego sędzia nie wska-
zał na „wapno”, choć przepisy ja-
sno określają takie sytuacje mó-
wiąc, że zawodnik, który prze-
wraca rywala utrudniając mu 
tym samym przejęcie piłki, po-
pełnia przewinienie. Gwizdek 
jednak milczał w tej sytuacji, a 
rozbrzmiał w momencie, w któ-
rym nie powinien… Na 5 minut 
przed końcem meczu Pomorza-
nin wykonywał rzut rożny. Po 

idealnym dośrodkowaniu Ma-
ciej Grzeszczak zdobył gola dla 
gospodarzy, niestety sędziowie 
dopatrzyli się pozycji spalonej… 
Pytanie tylko: z jakiej racji? 
Przecież w momencie dośrod-
kowania piłka ustawiona jest na 
linii końcowej boiska i to ta li-
nia wyznacza pozycję spaloną, 
zatem w tym przypadku po pro-
stu nie można odgwizdać spalo-
nego… Młoda trójka sędziow-
ska uznała inaczej, popełniając 
błąd i dosłownie okradając no-
wogardzian z punktów. Spar-
ta ostatecznie wygrała i zanoto-
wała skok w tabeli na 5. miejsce, 
natomiast nowogardzianie za-
notowali spadek na 10. pozycję. 
W najbliższą sobotę (5 listopa-
da) o godzinie 13:00, podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego wy-
biorą się do Tanowa na mecz z 
tamtejszą Tanowią. Rywale wal-

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
12. kolejka:
Mewa Resko – Orzeł Łożnica   2:1
Iskierka Szczecin – Tanowia Tanowo  2:2
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  0:1
Sarmata Dobra – Błękitni Trzygłów  3:2
Flota Świnoujście – Promień Mosty  6:1
Ehrle Dobra Szczecińska – Wicher Brojce  2:1
Pomorzanin Krąpiel – Masovia Maszewo  2:8
Zootechnik Kołbacz – Odrzanka Radziszewo 1:3
13. kolejka:
Sparta Gryfice – Ehrle Dobra Szczecińska  (05.11; 11:00)
Orzeł Łożnica – Iskierka Szczecin   (05.11; 13:00)
Masovia Maszewo – Mewa Resko   (05.11; 13:00)
Błękitni Trzygłów – Zootechnik Kołbacz  (05.11; 13:00)
Wicher Brojce – Sarmata Dobra   (05.11; 13:00)
Tanowia Tanowo – Pomorzanin Nowogard (05.11; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Flota Świnoujście  (05.11; 13:30)
Promień Mosty – Pomorzanin Krąpiel  (05.11; 14:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 12 31 64 13 10 1 1
2 mewa resko 12 30 28 14 10 0 2
3 Masovia Maszewo 12 28 44 19 9 1 2
4 Wicher Brojce 12 27 29 17 8 3 1
5 Sparta Gryfice 12 21 18 21 7 0 5
6 Błękitni Trzygłów 12 19 29 20 6 1 5
7 Iskierka Szczecin 12 17 27 17 4 5 3
8 Orzeł Łożnica 12 16 25 28 5 1 6
9 Promień Mosty 12 16 27 35 5 1 6
10 Pomorzanin Nowogard 12 15 15 20 4 3 5
11 Odrzanka Radziszewo 12 14 20 22 4 2 6
12 Sarmata Dobra 12 14 16 24 4 2 6
13 Pomorzanin Krąpiel 12 13 20 33 4 1 7
14 Tanowia Tanowo 12 8 16 31 2 2 8
15 Ehrle Dobra Szczecińska 12 5 13 39 1 2 9
16 Zootechnik Kołbacz 12 1 13 51 0 1 11

czą o utrzymanie, do tej pory 
uzbierali jedynie 8 punktów. Je-
śli Pomorzanin nie wygra w Ta-

nowie, to trudno będzie wierzyć 
w jakiekolwiek zwycięstwo jesz-
cze w tej rundzie… KR
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Zatrudnię mechanika 
samochodowego. 
Atrakcyjne zarobki. 

601 085 199

Pomieszczenia 
biurowe  

do wynajęcia. 
DOM RZEMIOSŁA. 

Tel. 91 39 21 777

Piękny, przyjazny 
kastrowany kocur 

czeka na przyjazny dom. 

784 188 148

reklAmA

PIASek, PIASek 
PrZeSIeWANY, 

ŻWIr, CZArNOZIem, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIrOWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTA

A/0

Przegrali, ale wstydu nie przynieśli

SALOS (na razie)  
za mocny
W niedzielę (30 października) o godzinie 14:00, na stadio-
nie w Nowogardzie, juniorzy Pomorzanina rywalizowali z 
drugim zespołem SALOS-u Szczecin. Skazani na pożarcie 
zawodnicy z Nowogardu przez bardzo długi czas stawia-
li opór szczecinianom i byli bliscy wywalczenia punktów. 
Ostatecznie końcowe minuty należały do gości, którzy od-
nieśli swoje 8 zwycięstwo z rzędu.  

Pomorzanin Nowogard – SA-
LOS II Szczecin 2:6 (1:2)

’40 min. Mateusz Lasocki, ’47 
min. Natan Jeremicz

Skład: Patryk Białasiewicz – Kon-
rad Adamek, Przemysław Bartlew-
ski, Jakub Jarecki, Natan Jeremicz, 

Marek Kowalski, Mateusz Lasocki, Radosław Ma-
salski, Michał Teodorczyk, Mateusz Toruński, Mateusz Wojtymiak. 

Ostatnio dużo pisaliśmy o ju-
niorach Pomorzanina, niestety 
spowodowane było to problema-
mi na linii trener – klub. Junio-
rzy pozostali bez trenera, które-
go tymczasowo zastępuje prezes 
Marcin Skórniewski. Kadra się 
uszczupliła, przez co w meczu z 
liderami tabeli -  niepokonanymi 
zawodnikami SALOS-u, zagrało 
tylko 11 juniorów z Nowogardu. 
Pomimo wszystkich przeciwności 
losu, skazani na pożarcie zawod-
nicy z Nowogardu przez więk-
szość meczu walczyli jak równy z 
równym. Goście objęli prowadze-
nie po golu w 30. minucie meczu. 
Osiem minut później było już 0:2. 
Zawodnicy z Nowogardu nie za-
mierzali jednak się poddawać i 
tuż przed przerwą, w 40. minucie 
bramkę kontaktową strzelił Mate-
usz Lasocki. Po zmianie stron od 
mocnego uderzenia rozpoczęli 
gospodarze, którzy doprowadzi-
li do wyrównania, po bramce Na-
tana Jeremicza. Niestety radość 
nowogardzian nie trwała długo, 
bo już w 53. minucie szczecinia-
nie ponownie objęli prowadze-
nie. Tym razem po akcji gości, 
piłka pechowo odbiła się od Mi-
chała Teodorczyka, który poko-

nał własnego bramkarza. SALOS 
przez kolejne minuty nie mógł 
znaleźć recepty na dobrze grają-
cych w obronie juniorów z No-
wogardu. Kolejne bramki padły 
w ostatnich 15 minutach meczu, 
gdy goście wpuścili na boisko wy-
poczętych zawodników, a grająca 
bez zmian jedenastka Pomorzani-
na opadła z sił. Czwarty gol padł 
w 75. minucie, trzy minuty póź-
niej było 2:5, natomiast wynik na 
2:6 szczecinianie ustalili w 89. mi-
nucie. Mecz Pomorzanina z SA-
LOS-em można porównać do po-
jedynku Legii Warszawa w Ma-
drycie, gdzie stołeczny klub po-
legł 5:1, ale dla wielu obserwato-
rów zaprezentował się z przyzwo-
itej strony. Podobnie było w tym 
meczu z juniorami Pomorzani-
na, którzy choć przegrali z fawo-
ryzowanym SALOS-em, to wsty-
du swojemu klubowi nie przynie-
śli… Teraz młodzi piłkarze z No-
wogardu będą mogli odpocząć, 
gdyż pauzują w następnej kolej-
ce. Ostatni swój mecz ligowy ro-
zegrają w niedzielę (13 listopada) 
o godzinie 12:00. Ich rywalami 
będą piłkarze SCRS-u Barlinek, 
którzy obecnie zajmują 2. miejsce 
w ligowej tabeli. KR

I Liga Okręgowa – Junior Starszy – Gr. Szczecin 2016/2017
9. kolejka:
Ina Goleniów – Sparta Gryfice  3:1 
Pomorzanin Nowogard – SALOS II  2:6
Odra Chojna – Światowid 63 Łobez 1:2
Zorza Dobrzany – Kluczevia Stargard 0:1
SCRS Barlinek – Energetyk Gryfino 3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SAlOS II Szczecin 8 24 70 4 8 0 0
2 SCRS Barlinek 8 19 17 7 6 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 9 18 29 18 6 0 3
4 Odra Chojna 9 14 29 19 4 2 3
5 Ina Goleniów 8 13 31 27 4 1 3
6 Kluczevia Stargard 8 12 12 17 3 3 2
7 Sparta Gryfice 8 12 17 21 4 0 4
8 Światowid 63 Łobez 8 12 15 19 4 0 4
9 Energetyk Gryfino 8 4 3 29 1 1 6
10 Zorza Dobrzany 8 3 5 25 1 0 7
11 Unia Dolice 8 0 10 52 0 0 8

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Wystartowało 28 wędkarzy
W niedzielę 23 października na Jeziorze Nowogardzkim, odbyły się zawody spinningowe z 
łodzi zorganizowane przez Koło miejsko- gminne w Nowogardzie.

Przy prawie bezwietrznej i okresami słonecznej 
pogodzie do zawodów przystąpiło 28 wędkarzy, któ-
rych powitał sędzia główny zawodów- Jan Leśniew-
ski. 

Po omówieniu podstawowych zasad regulaminu 
zawodów o godzinie 8.00 rozpoczęła się rywalizacja 
o zwycięstwo. Zawody trwały do godziny 12.00.

Po dość wyrównanej walce zwycięzca zawodów 
okazał się Arkadiusz Pietruszewski, który złowił 
szczupaka o wadze 0,95 kg uzyskując 950 punktów i 
tym wynikiem zapewnił sobie Mistrzostwo Koła.

Kolejne miejsca zdobyli następujący wędkarze:
2 miejsce Kępa Krzysztof- 910 punktów, 3 miejsce 

Kuś Michał- 500punktów, 4 miejsce Krzysiek Jacek- 
390 punktów, 5 miejsce Kłosowski Janusz-170 punk-
tów. Pozostałym zawodnikom nie udało się złowić 
upragnionego drapieżnika. Byli też i tacy zawodni-
cy którzy złowili ryby, ale ze względu na ich długość( 
brakowało do regulaminowego wyniku zaledwie 0,5- 
0,10 cm) Komisja Sędziowska nie mogła zakwalifi-
kować ich do oceny punktowej. 

Miejmy nadzieję, że więcej szczęścia im dopisze w 
następujących zawodach.

Zwycięzca zawodów otrzymał pamiątkowy puchar 
i nagrodę rzeczową ( silnik elektryczny do łodzi). 

Upominki otrzymali również, zawodnicy do 5 
miejsca włącznie.

Wręczenia pucharu i upominków dokonali: Pre-
zes Koła Edward Paszkiewicz i Sędzia główny Jak Le-
śniewski.

Po wręczeniu pucharu i upominków uczestnicy 
imprezy zostali poczęstowani kiełbasą z rożna.

Zawody obsługiwali: Jan Leśniewski– sędzia głów-
ny, Tadeusz Siembiola- sędzia sekretarz i Józef Jóź-
wiak- sędzia kontrolny. 

Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim węd-
karzom za udział w zawodach. Zawody te kończą te-
goroczny sezon wędkarski w naszym Kole.

Zapraszamy na podobne imprezy w roku 2017.
Z wędkarskimi Pozdrowieniami 

Tadeusz Siembiola
Członek Zarządu Koła MG PZW.

Zdjęcie grupowe uczestników zawodów

Zwyciężca zawodów Arkadiusz Pietruszewski
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowlaną 1739 m2, 

uzbrojoną w Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 385 935

•	 Sprzedam tanio działkę budowlaną w 
kościuszkach 1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło reska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, toaleta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. Cie-
kawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kompleks 
w Dąbrowie Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na działkach są pro-
gramy rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. Tel.609 
24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym wy-
posażeniem po kapitalnym remoncie. Go-
towe do zamieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Do wynajęcia kawalerka w centrum. 606 
998 623 

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 4w 
Nowogardzie tel: 783 570 056

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. Tel.607 289 
286 

•	 Sprzedam działki budowlane w karsku 
przy drodze. 691 664 658

•	 Tanie mieszkanie w Dobrej po remoncie 9 
pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie. Możli-
wość przekształcenia na oddzielne miesz-
kania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 39 200 57 

•	 Do wynajęcia dwa pomieszczenia z zaple-
czem socjalnym ul. Wojska Polskiego 4 No-
wogard. Cena do negocjacji. Tel. 602 677 
563 

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi ornaza 
195000zł tel 509 341 675

•	 Poszukuje kawalerki do wynajęcia na 
Bema. 724 568 024 

•	 Sprzedam rozpoczętą budowę tanio. 
507 045 404 

•	 Do wynajęcia kwalerka w Płotach na dłuż-
szy czasu, umeblowana, po kapitalnym re-
moncie. 501 832 458

•	 Kupię mieszkanie/dom może być do re-
montu z własnym podwórkiem/ogrodem 
do 200 000 zł w Nowogardzie bez pośred-
ników. Tel. 888 226 088 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 697 
434 177

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 pokoje I 
piętro Grzęzno cena do uzgodnienia. 600 
695 151

•	 Do wynajęcia kawalerka w Goleniowie. 
501 814 871

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe pow. 
77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 34 
30 40

•	 Kawalerka do wynajęcia w Nowogardzie. 
608 659 566 po 16stej

•	 Sprzedam mieszkanie 45 m2 po remoncie 
IV piętro zabudowana i wyposażona kuch-
nia, dwie szafy wnękowe duże. 150 000 zł., 
ul. Żeromskiego. Tel. 535 910 060 po 16stej

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe 62,3m. 91 39 20 519

•	 Sprzedam półtora hekrata ziemi III, IV kla-
sa w stanie łąki w Korytowie. 603 314 747 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w 
domu jednorodzinnym. 91 39 20 737

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe 
1300 zł+ woda i prąd. 513 153 577

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 609 307 489 

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamkowej, 664 012 
380

•	 Do wynajęcia mieszkania: trzypokojowe, 
jednopokojowe duże. 508 309 980 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, IV 
piętro ul. Żeromskiego. 535 910 060 

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym Sadzie. 
609 388 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3,2 ara. 790 
468 311

•	 Do wynajęcia kawalerka. 691 887 533 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w okolicach 
stadionu. 695 400 600

mOTOrYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 r17 91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

•	 Sprzedam renault megan 1,6 beznyzna, 
96 rok. Cena 2200 zł. 601 897 368

•	 Sprzedam opony zimowe używane 13 stki 
z felgami 2 sztuki oraz felgi 13stki 3 sztuki. 
Tel. 794 721 698

•	 rOlNICTWO

•	 Sprzedam siano w kostach, ziemniaki 
jadalne vineta, denar – cena 70 gr oraz 
jak lecą 35 gr. 782 036 086

•	 koszenie łąk, mulczowanie, belowanie 
siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 119 
960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na opął ok. 
7 ton. Cena 450 za tonę przy całości moż-
liwość negocjacji. Do 20 km transport gra-
tis. 600 653 124

•	 Sprzedam ziemniaki vineta i ziemniaki 
paszowe. Tel 608 013 995 

•	 Sprzedam kaczki, gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam ciagnik rolniczy 140 km, DEUTZ 
Dx 6.61. Tel. 605 542 730

•	 Sprzedam C-330 wraz z przyczepą + kulty-
wator. 668 901 990 

•	 Sprzedam gęsi, tel. 504-550-048

•	 Ziemniaki jadalne bryza, Olchowo 21.Tel. 
665 720 038

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 18. 
605 092 517 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, SPRZĄ-

TANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PARY. 668 151 
516

•	 mONTAŻ meBlI, fachowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe DYWANÓW, 
WYkŁADZIN, TAPICerkI meBlOWeJ SA-
mOCHODOWeJ/ SkÓrZANeJ mATerIA-
ŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIANeJ / lANO-
lINĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 matematyka wszystkie poziomy, profe-
sjonalnie, matura rozszerzona, liczby ze-
spolone, całki, macierze. 724 558 005 

•	 Piaskowanie. 576 191 409 

•	 Dachy, ocieplenia. Tel. 660 879 108

•	 Pranie dywanów i tapczanów, sprząta-
nie również z użyciem pary. 668 151 516

•	 Matematyka – liceum. 782 077 426

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hudraulika, regipsy i 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

•	 Usługi zimne i drenażowe, drenaże pól 
i łąk oraz terenów wokół domów, czysz-

czenie i udrażnianie rowów, przepusty 
oraz inne prace ziemne. 793 836 238

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

•	 matematyka, wszystkie poziomy, pro-
fesjonalnie. Przygotowanie do matury. 
724 558 005

PrACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników elek-

tryków, dorywczo do prac biurowych. 606 
824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała legal-
na praca 530555015

•	 AmBerCAre24 Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię do sklepu spożywczego. 603 
948 214, 663 161 899 

•	 Szukam opiekunki do dwóch osób scho-
rowanych. 668 797 310 

•	 Zatrudnie kobiety do sortowania sadzo-
nek truskawek. Organizujemy dowóz. Tel. 
505 149 049 

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobudow-
lanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa o pra-
cę, atrakcyjne zarobki. Praca na miej-
scu. mile widziane prawo jazdy kat. B. 
731 404 464

•	 Zatrudnię pracownik na fermę drobiu. 
511 731 352

•	 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Lewia-
tan ul. Bohaterów Warszawy. 91 39 21 373, 
507 043 174  

•	 Zatrudnię na umowę o pracę murarzy-tyn-
karzy, docieplenia do 45 lat. 604 164 710

•	 Przyjmę do pracy w sklepie 51015. Tel. 509 
389 657 

•	 Zatrudnię pracownika na fermie drobiu. 
Redło Gmina Osina. 511 731 352 

•	 Pizzeria Fantazja zatrudni pracownika do 
baru od zaraz. 509 411 799, 91 39 20 750 

•	 Zatrudnię od zaraz pomoc domową w 
Niemczech. Wynagrodzenie 1400 euro 
netto + utrzymanie. Oferty można skła-
dać w Salonie Optycznym ul. 5 marca 
12. Tel. 531 683 350

•	 Przyjmę na staż do sklepu przemysłowego, 
ul. Gen. Bema wiek od 30-50 lat, od zaraz. 
515 745 523 

•	 Poszukuję do pracy biurowej osobę z wy-
kształceniem minimum średnie maturalne, 
mile widziane wyższe, w sprawie szczegu-
łów proszę o kontakt 510 100 263 

•	 Zatrudnię młodą osobę do pracy w barzę, 
w budynku Przystani. Umowa o pracę. 785 
900 600 

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwożenia 
posiłków. 604 103 158 

•	 Zatrudnię pracownika na gospodarstwo 
rolne.511 731 352 

•	 Kobieta z doświadczeniem zaopiekuje się 
dzieckiem. 721 617 358

•	 Poprowadzę księgowość i kadry w małych 
firmach. 693 128 108

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam tuje. 607 580 172 

•	 Karp kroczek do zarybienia. 91 39 18 297

•	 Stare samochody, motocykle, motorowery, 
literaturę kupię. 600 182 682

•	 Sprzedam komodę, regał i szafę narożną. 
607 994 804 

•	 Sprzedam: Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł, Ze-
staw nowych mebli - Szafa narożna+biur-
ko+blat z regałem - 699 zł., Kompresor - 
Sprężarka samochodowa Nowa 12V + koń-
cówki- 65zł.Tel. 503-005-554

•	 Sprzedam biurko. Tel. 796 965 432 

•	 Lampy tylnie a4 1996 rok sprzedam i prze-
cinarkę stołową silnik 3 kw. 785 182 423 

SPrZeDAm  
DZIAŁkĘ  

BUDOWlANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700
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rOZkŁAD JAZDY PkP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod ratuszem.

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;

Strona 1 z 2^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

r e k l A m A
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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krZYŻÓWkA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklAmA

rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Zapłoneły znicze

Jolanta Kozioł, Agnieszka Skow-
rońska, Halina Stefańska, Natalia 
Furmańczyk, Alicja Wypych, Wła-
dysława Huget, Grażyna Siedlec-
ka, Halina Galus, Renata Wierta-
lak, Malwina Bryndza, Pelagia Fe-
liksiak, Andrzej Leszczyński, Justy-
na Grenda

Zwyciężcy prenumerata:Ju-
styna Grendam, Renata Wiertalak, 
Grażyna Siedlecka

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, Kacperek 

Skowroński, Basia Kloch, Madzia 
Skowrońska, Marcel Galus, Miłosz 
Wielgus, Daria Feliksiak, Kamil Fe-
liksiak, Mateusz Wiertalak, Nadia 
Grenda

Zwycięzca: Marcel Galus
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r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@
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mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w tym 
tygodniu się 
nie odbędą

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s. 11

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

REKLAMA

REKLAMA

s.3

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Kolarze zebrali się po 
latach

Koniec starego 
młyna 

Boh. Warszawy 16 • ZHU DĘGA • tel. 668 841 631

Osiedle Bema

Konsultacje 
niezgodne z  Konstytucją

 Inwestor swoje a mieszkańcy swoje 

Bez porozumienia  
w sprawie norek

s.3

Komu nie pasuje Wolność?

Podwójny atak 
na Pomnik 
Niepodległości

Jamnik szuka 
domu

Świąteczne 
wydanie DN w 
sprzedaży  już 

w najbliższy 
czwartek 10.11
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Pomóżmy sobie

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

 W najbliższy piątek, 11 listopada, będziemy obchodzić 
Święto Niepodległości.

Dzień ten będzie z pewnością dobrą okazją do refleksji nad tym, 
co oznaczają dla nas takie wartości jak: Niepodległość, Patriotyzm.  
Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czym dla nich 
są takie słowa jak: Niepodległość, Patriotyzm, Wolność i jakie mają 
dla nich znaczenie?

Pani Maria - Patriotyzm jest 
wtedy, gdy człowiek jest wol-
ny, przywiązany do swojej zie-
mi i swojej ojczyzny, to jest naj-
ważniejsze. I ja właśnie czuję się 
wolna, bo teraz mogę mieć swoje 
zdanie i mogę sama podejmować 
wybory. Niepodległość, to też 
niezależność od innych państw.

Pani Milena z synem Se-
bastianem - Niepodległość 
wywalczyli nasi dziado-
wie. Niepodległość to m.in. 
jest to, że mamy wolny wy-
bór, nie jesteśmy sterowani 
i nie podążamy jednym to-
rem.  Patriotyzm oznacza dla 
mnie to, że człowiek myśli co 
jest najważniejsze dla nasze-
go Państwa, nie myśli tylko i 
wyłącznie o sobie, lecz liczy 
się cały naród.

Pan Jan - Patriotyzm to jest 
najważniejsza sprawa, ja jako 
młody człowiek byłem w niewo-
li i wiem co to znaczy własny kraj 
i ojczyzna. Wolność, niepodle-
głość to jest najważniejsza spra-
wa w życiu każdego człowieka.

Pani Janina – Dzień Niepod-
ległości to jest święto, które po-
winno być uczczone z godno-
ścią. Patriotyzm to jest szersze 
powiedzenie, m.in  że człowiek 
może być uczciwy, że jest wraż-
liwy na drugiego człowieka, że 
zawsze może stanąć w obronie 
prawdy. Bez własnej ojczyzny 
człowiek umiera jak drzewo. 

Pan Ryszard - Niepodległość 
dla każdego człowieka jest bar-
dzo ważna, i to w każdym kraju, 
ponieważ wtedy każdy z nas czu-
je się wolnym człowiekiem. Pa-
triotyzm to jest nie tylko oddanie 
się dla własnego kraju, bo prze-
cież każdy z nas, jeśli tylko chce, 
może być patriotą.

DŚ

31.10.2016 r. 
Godz. 09.50 
W miejscowości Redło, Ma-

riusz G. kierował motocyklem 
marki Toros bez uprawnień do 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi, ponadto pojazd nie zo-
stał zarejestrowany oraz nie po-
siada obowiązkowego ubezpie-
czenia OC. 

Godz. 10.30 
Kradzież paliwa z pojazdu mar-

ki Man w miejscowości Węgorzy-
ce. 

Godz. 11.10 
Powiadomienie o kradzieży z 

pojazdu marki Renault Masters 
tuby marki Clomax, wzmacnia-
cza, radia samochodowego mar-
ki JVC, dowodu rejestracyjnego 
oraz karty pojazdu. 

01.11.2016 r. 
Godz. 16.40 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę w miejsco-

wości Kikorze. Tomasz D. miał 
1,68 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

02.11.2016 r. 
Godz. 13.00
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: Opel Vivaro oraz Opel 
Astra. 

Godz. 17.10 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej pracownik ochrony 
zatrzymał osobę, która kilka dni 
wcześniej dokonała kradzieży. 
Ponadto okazało się, że jest osobą 
poszukiwaną na podstawie naka-
zu wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. 

Godz. 19.20 
Kolizja drogowa na ul. Armii 

Krajowej, pomiędzy pojazdami: 
Hyundai, Ford Focus i VW Pas-
sat. 

03.11.2016 r. 
Godz. 11.45 
Do uszkodzenia mienia doszło 

w miejscowości Bieniczki po-
przez przebicie opon w pojeździe 
marki Mazda 6. 

Godz. 12.00
Przywłaszczenie telefonu ko-

mórkowego marki Samsung Ga-
laxy w miejscowości Czermina. 

Godz. 12.30 
Powiadomienie o kradzieży CB 

radia oraz 2 szt. urządzeń VIA-
TOOL z samochodu marki Mer-
cedes Atego, zaparkowanego na 
stacji paliw przy ul. 3 Maja. 

04.11.2016 r. 
Godz. 13.10 
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. 700 Lecia, pomiędzy pojazda-
mi Skoda Fabia i Chevrolet. 

06.11.2016 r. 
Godz. 12.00 
Zgłoszenie zabrudzenia po-

mnika nieznaną substancją znaj-
dującego się przy ul. 3 Maja. 
                          

st. insp. Klaudia Gieryń 

„Caritas” informuje
Zespół „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie informuje, że we 
wtorek i środę (8 i 9 listopada), w godzinach 13: 30 – 16: 00 odbędzie się kolejna wydawka 
żywności z programu pomocowego UE. We wtorek zapraszamy serdecznie osoby o nume-
rze porządkowym od 1 do 60. Natomiast w środę osoby posiadające numerek 61 do ostat-
niego na liście. Dary wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2.

Jednocześnie informujemy, że powoli zamykamy już listę osób, które zamierzają skorzystać z tej formy 
pomocy. 

„Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami 
   oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, 
   pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, 
   który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji
  Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu
   przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl  
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Komu nie pasuje Wolność?

Podwójny atak 
na Pomnik 
Niepodległości
Nieznani, jak na razie, sprawcy uszkodzili Pomnik Niepod-
ległości przy ul. 3 Maja. Tablica umocowana na cokole zo-
stała pochlapana białą substancją przypominającą farbę.

 Wszystko wygląda na to, że 
substancja ta to jakaś zaprawa. Z 
daleka wygląda jak biała farba. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy 
doszło do „ataku” na Pomnik. Po-
licja otrzymała informacje w nie-
dzielę, 6 listopada. 

-W dniu 06.11.2016r ok. godz. 
17:20 otrzymaliśmy informację 
(zgłoszenie obywatelskie), o za-
brudzeniu płyty Pomnika Niepod-
ległości białą substancją. Osoba 
zgłaszająca ujawniła ten fakt ok. 
godz. 12:00. We wskazane miej-
sce został skierowany patrol poli-
cji, który stwierdził zabrudzenie 
tablicy białą proszkową substan-
cją. Policjanci nie stwierdzili trwa-
łych uszkodzeń tablicy pomnika – 
informuje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Policja na razie przyjęła zawia-
domienie „o zabrudzeniu Po-
mnika”, ale postępowania żadne-
go nie wszczęła. To może ruszyć, 
jeśli oficjalnego zgłoszenia doko-
na Urząd Miejski – jako pokrzyw-
dzony. 

-Właściciel pomnika – Urząd 
Miejski, został poinformowany o 
zdarzeniu. Czekamy na informa-
cje w sprawie jego ew. uszkodzeń. 
Na tę chwilę takiej informacji nie 
otrzymaliśmy - dodaje J. Filip-
czuk. 

O dalszych losach sprawy bę-
dziemy informować na bieżą-
co. Niezależnie od tego wymow-
ny jest czas, w którym doszło do 

„ataku na pomnik”. Wszak za kil-
ka dni będziemy właśnie obcho-
dzili Święto Niepodległości, i jak 
wiadomo, to właśnie pod pomni-
kiem przy ul. 3 Maja zakończy się 
Marsz Niepodległości - zorgani-
zowany przez mieszkańców, który 
jak wiemy, nie wszystkim jest po 
myśli - zwłaszcza tym hołdującym 
pomnik Braterstwa Broni, odsło-
nięty w rocznicę Rewolucji Paź-
dziernikowej w 1972 roku, przez 
regionalnych sekretarzy PZPR z 
udziałem konsula ZSRR w Szcze-
cinie. Obelisk przy ulicy 3 Maja 
został wybudowany na miejscu 
byłego niemieckiego monumen-
tu i poświęcony przez pierwsze-
go nowogardzkiego proboszcza 
po wojnie ks. Szczepanowskie-
go i dlatego był dla komunistów 
nie do przyjęcia, jako miejsce do 
urządzania przymusowych spę-
dów ludu. W latach 60-tych był 
już nawet projekt jego całkowi-
tego zburzenia, ale sprzeciwił się 
temu konsul niemiecki (ówcze-
snego NRD).  Dlaczego? A to już 
temat na osobną opowieść, którą 
niebawem przedstawimy w DN. 
W roku 2013 Rada Miejska prze-
głosowała nadanie temu monu-
mentowi nazwy pomnika Nie-
podległości. Oczywiście był to tyl-
ko wstęp do tego, aby w kolejnych 
latach nadać pomnikowi kształt 
godny jego nazwy oraz odpo-
wiednio zagospodarować otocze-
nie. Niestety jakikolwiek postęp w 
tym temacie jest niemożliwy za R. 
Czapli –ten, jak każdy widzi, już 
dwukrotnie remontował z pienię-
dzy podatników obelisk przy Pl. 
Wolności. To nie tylko skandal 
ideowy, ale także marnotrawstwo 
pieniędzy, ponieważ żywot tego 
pomnika w świetle obowiązującej 
już ustawy o zakazie propagowa-
nia symboli komunizmu jest prze-
sądzony- wyląduje na gruzowisku!  
I to już wkrótce! Będzie gruz leciał 
aż miło Panowie!  I nie pomogą tu 
żadne wściekłe kłamstwa i lamen-
ty lokalnych komuchów i im się 
wysługujących. W kontekście tego 
wszystkiego, a zwłaszcza wobec 
oblania farbą pomnika Niepod-
ległości pytanie - komu nie pa-
suje u nas Wolność?- wydaje się 
być w nowogardzkich realiach 
pytaniem retorycznym.    

MS 

Nieznani sprawcy pochlapali tablicę 
na Pomniku Niepodległości nieznaną, 
białą substancją

Sikorki: Inwestor swoje a mieszkańcy swoje 

Bez porozumienia w sprawie norek 
Inwestor budujący praktycznie w samych Sikorkach fermę norek, spotkał się z protestują-
cymi przeciwko powstaniu zakładu mieszkańcami wsi. 

Spotkanie odbyło się w czwar-
tek, 3 listopada. Przedsiębiorca po 
raz pierwszy zdecydował się na roz-
mowę z mieszkańcami „oko w oko”. 
Wcześniej, jak twierdzono w Sikor-
kach, nie odpowiadał na zaprosze-
nia do rozmów. W wiejskiej świetli-
cy w Sikorkach zgromadziło się kil-
kadziesiąt osób. Oprócz mieszkańców 
wsi, w której powstaje ferma, obecni 
byli mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości. Nie było za to przedstawicieli 
władz miejskich.

- Ten dialog nie zaczyna się dzisiaj, 
on już trwa - zabrał głos, jako pierwszy 
miejscowy proboszcz ks. Tomasz Perz. 
-  Jakby pierwsze słowo w tym dialogu 
padło, kiedy na teren wjechały koparki, 
kiedy rozpoczęła się budowa. Wtedy po-
wstała też inicjatywa żeby się spotkać, 
żeby porozmawiać ze sobą i ustalić, ja-
kie jest stanowisko wioski w tej sprawie. 
Na tym spotkaniu 60 głosów było prze-
ciw budowie i wtedy także postanowi-
liśmy, że podejmiemy kroki prawne w 
tej sprawie. Sytuacja od strony praw-
nej wygląda w ten sposób, że Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze podważy-
ło decyzję Burmistrza i nakazało wzno-
wić decyzję  pozwolenia na budowę i 
taka decyzja z gminy przyszła, że wa-
runki zabudowy będą na nowo rozpa-
trywane - powiedział duchowny. Przy-
pomnijmy, że mieszkańcy protestują, 
bo ferma powstaje praktycznie kilka-
dziesiąt metrów od najbliższych zabu-
dowań we wsi. Są też źli na to, że wcze-
śniej nikt nie zapytał ich o zdanie na 
temat tego czy chcą mieszkać w są-
siedztwie zakładu, który ich zdaniem 
tylko uprzykrzy im życie. Za to „obe-
rwało się także inwestorowi od miesz-
kańców w trakcie czwartkowego spo-
tkania. 

- Ja Panu nie wierzę, że będzie Pan 
w stosunku do nas lojalny, bo Pan nas 
od samego początku lekceważył. Jak 
można tak postępować w stosunku do 
mieszkańców wsi, w której Pan przecież 
się wychował - zwrócił się do inwestora 
Tadeusz Soroka, emerytowany wetery-
narz, mieszkaniec Sikorek.  

- Chciałbym powiedzieć z własnej 
autopsji, jak jest na takich fermach. 
Panowie pseudobiznesmeni, robicie 
wszystko od drugiej strony. U nas było 
to samo. Najpierw ruszyła budowa, a 
później dopiero rozmowy z mieszkań-
cami i to jeszcze, kiedy zrobił się szum 
medialny.- powiedział Andrzej Kania, 
radny i sołtys Wyszomierza, wsi w któ-

rej sąsiedztwie przed rokiem również 
powstała olbrzymia ferma norek. 

Tomasz Stępniewski, który posta-
nowił zainwestować w branżę futrzar-
ską i wybudować zakład w Sikorkach, 
stwierdził, że spełnił wszystkie warun-
ki określone w przepisach prawa bu-
dowlanego i nie rozumie, czego ocze-
kują od niego mieszkańcy. 

- Dialog był między Wami.  Dosta-
łem taką informację, że mieszkańcy nie 
chcą się spotkać. Do żadnej rozmowy nie 
zostałem zaproszony. Wytoczyliście cięż-
kie działa wobec mnie. Na etapie pozwo-
lenia na budowę, wszystkie strony zosta-
ły powiadomione. Każdy ma prawo od-
wołać się od tej decyzji. Czy to spotka-
nie zmierza do tego, żeby się przepychać, 
Kto jest w sądzie, a kto nie? Ja tu się spo-
tkałem, żeby z Wami porozmawiać. Bu-
dowa trwa i ja jej niezaprzestane. Chcia-
łem się zapytać, czego Państwo ode mnie 
oczekujecie?- zapytał Inwestor. -..że pan 
zaprzestanie budowy – dało się usłyszeć 
krzyki z Sali. 

Mieszkańcy dopytywali także inwe-
stora, czy zamierza w przyszłości roz-
budowywać zakład. Wątpliwości budzi 
bowiem fakt, że tak mała ferma, jaka 
powstaje w Sikorkach (39 DJP, a więc 
zaledwie kilkanaście tysięcy zwierząt) 
nie jest opłacalnym interesem – po-
twierdzają to również inni hodowcy z 
gminy Nowogard, wskazując, że obec-
nie na rynku skór z norek panuje dość 
trudna sytuacja. 

- Kiedy rozmawialiśmy u mnie, Pan 
powiedział że zamierza za cztery lata się 
rozbudować. Czy Pan ciągle ma taki za-
miar?- zapytał ks. T. Perz. 

Inwestor zaprzeczył i zapowiedział, 
że nie planuje w przyszłości rozbu-
dowywać fermy. - Nie, nie zamierzam 
już więcej rozbudować fermy. Po za 
tym kształt działki i warunki zabudo-
wy mi na to nie pozwolą - powiedział T. 
Stępniewski. To jednak nie uspokoiło 
mieszkańców. Ci zapowiedzieli, że wy-
korzystają wszelkie prawne drogi, aby 
uniemożliwić budowę zakładu. 

-Chciałam zapewnić, że jeżeli sąd ad-
ministracyjny nic z tą sprawą nie zrobi, 
ja założę sprawę cywilną, ponieważ za 
dużo już straciłam i mogę stracić. I będę 
żądać zadośćuczynienia - zapowiedziała 
jedna z mieszkanek Sikorek.  Do spra-
wy włączyło się też „Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Środowiska”, które na 
terenie naszej gminy reprezentuje Eu-
geniusz Korneluk.  -Nasze Stowarzysze-
nie przystępuje, jako strona w tym postę-

powaniu, i już niedługo otrzymamy po-
zwolenie na wgląd do dokumentów. Bę-
dziemy chcieli prześledzić całą doku-
mentację od początku, czy wszelkie nor-
my prawne zostały zachowane. Jeżeli po-
zwolenie zostało przyznane niezgodnie 
z prawem, to nasze Stowarzyszenie za-
wnioskuje o wycofanie pozwolenia – za-
powiedział E. Korneluk. 

Spotkanie w Sikorkach nie doprowa-
dziło do żadnego porozumienia między 
mieszkańcami sprzeciwiającymi się bu-
dowie w ich okolicy fermy norek, a in-
westorem. 

Warto dodać, że w sprawie lokalizacji 
fermy tak blisko zabudowań negatyw-
nie wypowiadają się także inni hodow-
cy z naszej gminy, zrzeszeni w Polskim 
Związku Hodowców Zwierząt Futerko-
wych, choć oficjalnie żadnego stanowi-
ska w tej sprawie jak dotąd nie wyda-
li. Niemniej w czasie nagrania do pro-
gramu „To jest temat” realizowanego na 
żywo przez TVP Info, Maciej Buczek, 
prezes wyżej wymienionej organizacji 
zrzeszające hodowców norek w naszym 
województwie, stwierdził, że budowa-
nie fermy norek tak blisko zabudowań 
mieszkalnych jest „wielką szkodą”. 

Z drugiej strony odległość fermy no-
rek od zabudowań, nie oznacza peł-
nej akceptacji społecznej dla tego ro-
dzaju hodowli. Taka sytuacja jest obec-
nie w Wierzbięcinie, o czym pisaliśmy 
chociażby w zeszłym numerze publi-
kując list, jaki do redakcji przesłał je-
den z mieszkańców. Mimo tego, że fer-
ma mająca powstać w okolicy tej wsi 
ma znajdować się prawie 2 km od naj-
bliższych zabudowań, a inwestor (Zbi-
gniew Piątak) inaczej niż w Sikorkach, 
przeprowadził spotkanie informacyj-
ne z mieszkańcami, a także własne kon-
sultacje społeczne, wieś jest podzielo-
na na zwolenników i przeciwników fer-
my. Ci drudzy domagają się przeprowa-
dzenia w tej sprawie rzetelnych konsul-
tacji, na podstawie uchwały Rady Mia-
sta, jaka została przyjęta właśnie w ze-
szłym roku, po protestach w Sikorkach.  
Tu jednak inwestor zapowiada, że jeśli 
mieszkańcy nie będą chcieli na swoim 
terenie zakładu, on zrezygnuje z planów 
jego budowy, a inwestycję zrealizuje być 
może na terenie innej gminy. 

DŚ, MS
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Nasz felieton
Iluzja zamiast intuicji prawdy

Wytrwałe poszukiwanie praw-
dy od zarania dziejów ludzkości 
jest jedynym istotnym czynni-
kiem postępu rozwoju, jest szla-
chetnym wysiłkiem, okupionym 
często wielkim trudem, które-
go wytworem są sztuka, wielkie 
kultury i cywilizacje, a tym sa-
mym także prawdziwie ludzki 
świat. Ten ludzki świat nie jest i 
nie będzie nigdy rajem, stanowi 
jednak środowisko przyjazne dla 
człowieka jego osobowościowych 
oczekiwań i potrzeb dzisiaj moż-
na użyć określenia, że stanowi 
środowisko wszechstronnie er-
gonomiczne. To także ten świat, 
w którym ludzie pragnący praw-
dy oraz dobra i zdolni do odbio-
ru piękna codziennie odkrywa-
ją fenomen dzieła stworzenia na-
wet, jeśli wewnętrzna harmonia 
tego dzieła zakłócona bywa- cią-
gle przez nas niepojętą- tajem-
nicą cierpienia.  Na przeciwnym 
etycznie biegunie ludzkiej aktyw-
ności skutkującym cywilizacyj-
nymi katastrofami i niejako przy 
okazji też mega-zbrodniami w 
różnej formie pozostaje podąża-
nie za nacechowanym pychą ży-
wota egoistycznym imperatywem 
znaczenie, władzy, bogactwa, 
wszelkiego posiadania traktowa-
nych, jako cel zasadniczy i jedy-
ny. Takie dążenie, które do pew-
nego poziomu intensywności za-
angażowania może wydawać się 
nawet niewinne, czy uzasadnione 
prawem każdego do dbałości o 
swoje sprawy bardzo łatwo może 
przekroczyć granicę, za którą czai 
się zdradziecka destrukcja. Dlate-
go konieczność czuwania, ciągłe-
go przykładania etycznej miary 
do tego, co robimy, a zwłaszcza, 
po co to czy tamto robimy.  To 
czuwanie przybiera różne formy 
w różnych okresach naszego ży-
cia a także odmiennie to bywa w 
zależności od pewnych nazwijmy 
to trendów czy zwyczajów obo-
wiązujących w naszym otoczeniu, 
tym najbliższym rodzinnym i tym 
dalszym społecznym. W czasach 
mojej młodości były to chociażby 

długie rozmowy „o życiu” inspi-
rowane literaturą, filmem, sztuką 
szeroko rozumianą. Niestety to, 
co można wokół zaobserwować 
teraz w epoce postępu i otwar-
cia wszelkiego nie wróży nic do-
brego w poruszanym aspekcie 
rzeczywistości. Społeczne mora-
le nie tylko miernie wygląda, ale 
każdego dnia jest jakby gorzej. Po 
pierwsze nikogo nie obchodzi już 
prawda. Nawet różne elity inte-
lektualne zobowiązane zawodo-
wo do dochodzenia prawdy już 
jej nie poszukują.Prawda nie tyl-
ko, bowiem wymaga rzetelności i 
odwagi (były czasy, że wymaga-
ła prawie heroizmu), ale zwłasz-
cza przestała się opłacać. Opłaca-
ją się za to różne formy serwili-
zmu w tym reklamowanie i pro-
pagowanie twierdzeń, tez, po-
mysłów tych, co mogą za to za-
płacić. Nie ma przy tym znacze-
nia wartość obiektywna tych tre-
ści. Nie ma też znaczenia dla tej 
wartości czy płacenie odbywa się 
z pieniędzy tzw. prywatnych czy 
publicznych. Społecznej funkcji 
i przeznaczenia tych drugich też 
już zresztą nikt w istocie nie bro-
ni - wszystkie instytucje do tego 
powołane to dzisiaj wielka roz-
budowana, ale tylko fasada (sym-
bolem szczególnego wyrafinowa-
nia jest tu kosztowna biurokracja 
UE). Tak np. dla przykładu ilu-
strującego fasadowość instytu-
cji sprawiedliwości podajmy tzw. 
odkrywanie afer, których głów-
nym wątkiem jest defraudacja 
publicznego grosza. Motywem 
„odkrycia” nie jest bynajmniej 
podyktowane dbałość o ten pu-
bliczny grosz, czyli kwalifikacja 
etyczna, ale czynnikiem odkryw-
czym jest kwalifikacja personalna 
- czyli czy w sprawie można zna-
leźć bądź dopisać jakiś udział po-
litycznego czy ideowego przeciw-
nika. Oczywiście, aby rozgrywka 
mogła być skuteczna potrzebny 
jest przekaz, najlepiej ten telewi-
zyjny docierający do mas, ponad-
to oparty na obrazku, zmysłowy, 
czyli już z zasady eliminujący w 
przeważającej skali myślenie i re-
fleksje.  Podobnie jest z Interne-
tem, gdzie dochodzi jeszcze ano-
nimowość, a ta jest już z natury 
niewiarygodna. Nieco trudniej, a 
więc mniej skutecznie jest szerzyć 
fikcje za pomocą radia i gazet, 
ale kogo nie stać na drogi prze-
kaz TV ten i tymi sposobami wci-
skania ludziom kitu też nie po-
gardzi. Zamiast więc publiczne-
go twórczego dyskursu o pozna-
nie prawdy mamy dzisiaj wszech-
obecną zajadłą szczekówkę o for-

sowanie tzw. swojej prawdy, (czy-
li za Tischnerem g..o prawdy). 
W takiej szczekówce chodzi tak-
że o zupełne zniszczenie oponen-
ta czy chociażby tego wątpiącego. 
Wyraża się to w swoistym słow-
nictwie używanym przez kibicu-
jących poszczególnym stronom 
np. patrzcie jak nasz zaorał tego 
tam albo zmaltretował czy też np. 
uwaga: X (nasz) masakruje Y (nie 
naszego). Znane z tego stylu już 
wcześniejsze słowo podeptał zu-
pełnie wyszło z obiegu – zapew-
ne nie oddawało to słowo w pełni 
konieczności fizycznej sadystycz-
nej eliminacji oponentów.  

Najbardziej jednak w tym 
wszystkim politowanie budzi nie 
ten, co produkuje te intelektualne 
pomyje, czyli ten, kto prowadzi 
tę szczekówkę (jemu wszak jakiś 
Pan za to zapłaci), ale Ci wszy-
scy, co to oglądają, tego słucha-
ją i o zgrozo temu wierzą. Im bo-
wiem nie tylko, że nikt za obec-
ność nie zapłaci, ale sami odnio-
są z tego tylko straty: stratę czasu, 
stratę pieniędzy, stratę wreszcie 
najboleśniejszą, stratę szansy na 
poznanie prawdy i doświadczenie 
własnego prawdziwego życia. A 
to właśnie prawda powoduje, że 
chce się żyć nawet jak nie ma, za 
co.  A kłamstwo przynieść może 
tylko zgryzotę i bidę i to wielką 
bidę - bidę życia, bez jakości. I na 
koniec w tym temacie znana psy-
cholog prof. Joanna Moczydłow-
ska: Przeżywamy kryzys warto-
ści – zaznacza, prof. – Kiedyś od-
dzielało się „być” od „mieć”, ja-
kość życia od jego poziomu. 20 
lat rozpasania konsumpcjoni-
zmu sprawiło, że dzisiaj zrówna-
liśmy te pojęcia. Nie tylko „być” 
utożsamia się z „mieć”, ale „być” 
oznacza być widzianym. Stąd tak 
gwałtowny wzrost popularności 
wszelkich talent show… stąd po-
wiedzenie, że jak cię nie ma na 
Facebooku, to nie istniejesz. Stąd 
miarą wartości człowieka stały się 
internetowe lajki, a wzorem suk-
cesu życiowego kariera celebry-
ty – wylicza psycholog. Czy za-
tem powiedzenie - psy szczeka-
ją, a karawana jedzie dalej - nie 
nabiera w tej sytuacji kolejnego, 
tym razem przerażającego zna-
czenia, ponieważ oznaczającego 
zupełnie nieludzki świat z tyranią 
fałszywych konieczności, gdzie 
psy to nasze zapomniane osobo-
wości, a karawana to nasze życie, 
nad którym straciliśmy kontrolę, 
i które się nam wymknęło do Fa-
cebooka Zuckerberga.

Marek Słomski

Dąbrowa Nowogardzka

Koniec starego młyna 
W miniony weekend, rozebrano 100-letni budynek byłego 
młyna w Dąbrowie Nowogardzkiej, który w nocy, 1 stycz-
nia tego roku strawił doszczętnie pożar.

  Właścicielem spalonego budyn-
ku był Kazimierz Kania, znany pro-
ducent truskawek, właściciel dużego 
gospodarstwa rolnego w Dąbrowie. 
Stary młyn był przez rolnika wyko-
rzystywany, jako magazyn. Rolnik 
otrzymał w ostatnich dniach decy-
zję powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego, nakazującą rozbiórkę 
spalonego budynku. 

- Właściciel, sam zdecydował o ta-
kiej formie zakończenia postępowa-
nia prowadzonego przez urząd. Mógł 
budynek wyremontować, ale twier-
dził, że nie posiada na to środków. 
Przychylił się do wydania decyzji o 
rozbiórce nieruchomość - potwierdza 
Hanna Krugły, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego. 

Prace wyburzeniowe ruszyły do-
kładnie w miniony piątek, 4 listopa-
da. Właściciel spalonej nieruchomo-
ści musiał na własny koszt zlecić roz-
biórkę budowli.  

- Kosztowało mnie to 6 tys. zł. Te-
raz trwa porządkowanie terenu, chcę 
odzyskać jeszcze trochę zdrowych ce-
gieł. Samą działkę powstałą po wybu-
rzeniu planuję wystawić na sprzedaż 
– mówi Kazimierz Kania. 

Budynek byłego młyna w Dąbro-
wie stanął w ogniu w pierwszej go-
dzinie Nowego Roku 2016. Pożar 

gasiło siedem zastępów straży po-
żarnej. Niestety obiektu nie uda-
ło się uratować.  Płomienie strawi-
ły doszczętnie drewniane kondygna-
cje i dach poniemieckiego młyna. 
W całości pozostała tylko zewnętrz-
na konstrukcja nośna poniemiec-
kiej budowli, wykonana z białej ce-
gły. Straty oszacowano na ponad 150 
tys. złotych. 

Od samego początku właściciel 
obiektu twierdził, że budynek został 
podpalony przez dwóch młodych lu-
dzi. Mieli oni wrzucić petardy przez 
okno, które zaprószyły ogień. Policja 
jednak poinformowała właściciela 
budynku, że postępowanie umorzy-
ła z powodu „nie wykrycia sprawców 
zdarzenia”. 

Spalony w noc sylwestrową bu-
dynek był niewątpliwie jedną z cie-
kawszych, poniemieckich budow-
li, tak dobrze zachowanej i do końca 
użytkowanej, jaka się ostała na tere-
nie naszej gminy. Jak wynika ze źró-
deł historycznych, 3- kondygnacyj-
ny obiekt, murowany z cegły silika-
towej, powstał w pierwszej ćwierci 
XX wieku i służył, jako młyn zbożo-
wy. Niestety, jego żywot dobiegł koń-
ca w miniony weekend. 

Marcin Simiński

Zdjęcie wykonane kilka godzin po pożarze 
budynku w Dąbrowie, do jakiego doszło w 
nocy 1 stycznia br. Fot. Archiwum

Budynek starego młyna w Dąbrowie 
przed pożarem.

W trakcie prac rozbiórkowych. Źródło sołectwo Dąbrowa.

Gruzowisko po rozbiórce starego młyna w Dąbrowie
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OGŁOSZENIE

Wniosek naszej gminy przepadł - wracamy do sprawy 

Dlaczego Nowogard nie dostanie tych pieniędzy?
Wiemy już, dlaczego wniosek o dofinansowanie do remontu ulicy Zielonej z tzw. „schetynówki”, jaki do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie złożyła gmi-
na Nowogard, został odrzucony. Powodem takiej decyzji były błędy formalne – wyjaśnia biuro prasowe Wojewody. Tyle, że skala tych błędów mówiąc ko-
lokwialnie „powala”.  

W poprzednim wydaniu DN 
informowaliśmy, że Nowogard 
nie otrzyma dofinansowania z 
przyszłorocznych „schetynówek”. 
Nasza gmina wnioskowała o przy-
znanie środków w kwocie ok. 830 
tys. zł, co stanowi połowę kosz-
tów modernizacji ulicy Zielonej. 
Postanowiliśmy sprawdzić, dla-
czego komisja oceniająca wnioski 
złożone przez samorządy, odrzu-
ciła ten złożony przez burmistrza 
Nowogardu. W tym celu zwrócili-
śmy się do biura prasowego Wo-
jewody o wyjaśnienie sprawy. Do-
piero wczoraj (tj. poniedziałek) 
otrzymaliśmy odpowiedź. Nade-

słane wyjaśnienia wprawiły nas w 
zdumienie.  Okazało się bowiem, 
że Robert Czapla składając wnio-
sek o dofinansowanie nie zadbał 
nawet o podanie prawidłowego 
przekroju jezdni, jaka ma być re-
montowana. Mówiąc wprost - uli-
ca została źle zmierzona, bądź nie 
dokonano jej pomiarów wcale, 
wpisując jakieś liczby z „kosmo-
su”. To kompletny brak profesjo-
nalizmu i odpowiednich kompe-
tencji w zakresie składania wnio-
sków o dofinansowanie, jakimi 
wykazał się magistrat zarządzany 
przez R. Czaplę. 

- W wyniku oceny stwierdzono 

błędy, które uniemożliwiły zakwa-
lifikowanie wniosku do następnego 
etapu – oceny merytorycznej, tj.: w 
pkt. 12 wniosku błędnie wskaza-
no przekroje jezdni (1x1  mijanka-
mi, zamiast 1x2) i szerokości pasa 
ruchu (3 odcinki we wniosku mają 
wpisaną szerokość pasa ruchu 2, 
12, podczas gdy jezdnia ma zmien-
ną szerokość od 4, 5 m do 7 m) – 
informuje Piotr Pieleszek z cen-
trum prasowego Wojewody. 

W konsekwencji, jak wyjaśnia 
redakcji DN, P. Pieleszek, błąd 
ten przekreślił szansę Nowogar-
du na dofinansowanie.  – Niespeł-
niony jest warunek, aby wniosek 
wypełniono z należytą staranno-
ścią, szczególnie w zakresie spójno-
ści wykazywanych danych i infor-
macji w poszczególnych punktach 
wniosku. Oznacza to, że wniosek 
nie spełnia wymogów formalnych 
– wnioskodawca nie zastosował 
się do zapisów i wytycznych za-
wartych w Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie zada-
nia w ramach Programu i jest od-
rzucany z dalszej oceny– dodaje P. 
Pieleszek z UW w Szczecinie. 

Tym samym, jak już informo-
waliśmy, wniosek o dofinansowa-
nie remontu ulicy Zielonej nie zo-
stał ujęty na wstępnej liście ran-
kingowej inwestycji drogowych, 

które będą współfinansowane 
z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówek”, od nazwiska po-
lityka, który pilotował pierwsze 
edycje Programu). Z tego samego 
źródła dofinansowania skorzysta-
ją za to gminy sąsiednie, jak Osi-
na czy Goleniów. Wnioski tych sa-
morządów zostały ocenione naj-
wyżej w całym województwie. 
Przypomnijmy, że Osina wnio-
skowała o dofinansowanie re-
montu drogi w Kikorzach, który 
ma kosztować 815 tys. zł. W Gole-
niowie w ramach NPPDL, zostaną 
przebudowane dwie drogi tj. Ma-
szewska i Zakładowa, a koszt obu 
inwestycji oszacowano na ponad 
11 mln złotych, z czego dofinan-
sowanie będzie wynosiło 3 mln.

W kategorii „dróg powiato-
wych” na dofinansowanie może 
liczyć też Powiat Goleniowski, 
który chce wyremontować drogę 
z Bema do Miętna (w 2013 roku 
wykonano odcinek z Miętna do 
skrzyżowania w kierunku miej-
scowości: Orzechowo, Glicko i 
Wołowiec). Inwestycję tę oszaco-
wano na 2 mln 093 tys. zł, z cze-
go Wojewoda „dołoży” w ramach 
„schetynówki” połowę. 

MS

Nasz komentarz 
Fakty mówią same za siebie i ko-

mentować w tej sytuacji ich nie po-
trzeba. Natomiast koniecznie trze-
ba przypomnieć, że w przypad-
ku Gminy Nowogard pod zarzą-
dem R. Czapli, mamy do czynie-
nia od lat z całą serią niepowo-
dzeń wynikających z nieróbstwa 
z jednej strony i braku profesjo-
nalizmu z drugiej. O nieróbstwie 
świadczy żenujący poziom pozy-
skiwanych przez Nowogard środ-
ków zewnętrznych sprawiający, że 
w porównaniu do innych Gmin w 
kraju od lat okupujemy samą koń-
cówkę tabel zestawiających kwo-
ty i per capita i per saldo pozyska-
nych środków na różne programy. 
O braku profesjonalizmu świadczą 
natomiast szczególnie powody, dla 
których te nieliczne nowogardz-
kie wnioski i tak przepadają.  Ale 
nie tylko to. Niejednokrotnie pisa-
liśmy o zawstydzających uwagach, 
jakimi zewnętrzne organy kontro-
lne w tym Wojewoda czy RIO ko-
mentowały różne decyzje burmi-
strza R. Czapli. Od lat też wskazu-
jemy na absurdalne pomysły lokal-
nego włodarza ignorujące podsta-
wową wiedzę i doświadczenie w 
konkretnych sprawach np. instalo-
wanie za grube pieniądze „strasza-
ka”, co sobie pływa po jeziorze bez 
żadnych konsekwencji dla poro-
stów (które rzekomo miał likwido-
wać), czy pływająca (a jakże) fon-
tanna, której eksploatacja kosztuje 
około 6 tys. miesięcznie i która ma 
rzekomo umożliwić uzyskanie sku-
teczności temuż straszakowi, czy?... i 
tutaj wiele, wiele podobnych cudow-
nych projektów, za które bul sam po-
datniku, bo inni nie dadzą na to zła-
manego grosza. Niestety nie dadzą 
przy okazji na rzeczy potrzebne ta-
kie, jak droga na Zielonej.  

Red.    

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodo-
we wskazane uprawnienia 

na wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 
ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

Schorowany jamnik szuka domu

Czy ktoś przygarnie „Dziadziusia”?
W nowogardzkiej przychodni weterynaryjnej „Animal Vet”, na swojego nowego właściciela czeka jamnik, żartobliwie na-
zywany „Dziadziusiem”. 

Pies ma około 10 lat. Znalezio-
no go przy ul. 15-lutego, dokład-
nie 13 września. 

- Był wychudzony i zaniedbany. 
Dodatkowo po przeprowadzeniu 
badań stwierdziliśmy, że ma pro-
blemy z sercem. Jako że to już star-
szy pies i schorowany, nie chcemy 

oddawać go do Schroniska. Tam 
nie ma odpowiednich warunków, 
aby ten psiak mógł przeżyć. Pisa-
liśmy już do wielu różnych Funda-
cji zajmujących się starszymi psa-
mi. Jak na razie nie mamy żadne-
go odzewu – mówi Karina Mazur 
z Fundacji „Psia Kość”. 

Dlatego Fundacja apeluje do lu-
dzi, którzy mają możliwości i wa-
runki, by adoptowali psiaka, któ-
rego ze względu na wiek i uoso-
bienie nazwano pieszczotliwie 
„Dziadziuś”. 

- Jamnik musiał mieć wcześniej 
jakiegoś właściciela. Jest dobrze 
ułożony i czysty. Bardzo chętnie 
spaceruje. Wymaga jedynie przyj-
mowania leków na serce, poza tym 
funkcjonuje jak każdy inny, zdro-

wy pies - dodaje K. Mazur. 
Fundacja „Psia Kość” zapew-

nia, że zaoferuje pomoc w lecze-
niu psiaka nowemu właścicielo-
wi. 

Wszystkich zainteresowanych 
adopcją psa prosi się o kontakt 
z kliniką „Animal Vet” przy ul. 
Zielonej (pomiędzy restauracją 
„Przystań”, a restauracją „Kame-
na”). 

Dorota Śmieciuch

Ogłoszenie PKPS

 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogardzie, informuje o 
dniach i godzinach wydawania żywności:

14.11.2016 - poniedziałek od godz.9:00 - 14:00  numery. 1-80
15.11.2016 - wtorek od godz.9:00-14:00  numery 81- 160
16.11.2016 - środa od godz.8:00- 14:00  numery 160- 230
Potrzebne dokumenty:  Dowód osobisty, nadany numer porządkowy

Zarząd PKPS
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Doniosłe wydarzenie już w Nowogardzie 

Wystawa poświęcona płk. Kuklińskiemu otwarta
Zdjęcia z ważnych spotkań, fotokopie dokumentów, plan ataku Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią - wczoraj, tj. 7 listopada, przy pomniku po-
święconym przyjaźni polsko-radzieckiej na Placu Wolności, można było przez kilka godzin oglądać wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej po-
święconą pamięci i bohaterskiej działalności płk. Ryszarda Kuklińskiego. 

Dlaczego plenerowa ekspozycja 
została wystawiona akurat wczo-
raj? Otóż w dniu 7 listopada 1981 
roku, czyli dokładnie przed 35-
laty, płk. R. Kukliński uciekł z Pol-
ski po przyjęciu w ambasadzie ra-
dzieckiej, która odbywała się tra-
dycyjnie z okazji kolejnej roczni-
cy Wielkiej Rewolucji Październi-
kowej. Kukliński nawiązał współ-
pracę z amerykańskim wywiadem 
i ostrzegł zachód o planach ataku 
atomowego na Europę Zachodnią 
(głównie Danię i Holandię), jaką 

snuł ZSRR w oparciu o siły Ukła-
du Warszawskiego, ratując nasz 
kraj przed konsekwencjami, jakie 
wywołałby ten akt agresji. Rów-
nież 7 listopada, dokładnie 44 lata 
temu na Placu Wolności oficjalnie 
zakończono budowę pomnika po-
święconemu Braterstwu Broni po-
między ZSRR a Polską Ludową. 

- Po pierwsze ta wystawa to oczy-
wiście fakt przypomnienia okrągłej 
daty ucieczki płk. Ryszarda Kukliń-
skiego z PRL, po tym jak dowie-
dział się od Amerykanów, że zaci-
ska się wokół niego krąg i może mu 
grozić największe niebezpieczeń-
stwo. Po drugie chodzi też o uświa-
domienie mieszkańców Nowogar-
du, podstawowych prawd histo-
rycznych.  Wielu naszych miesz-
kańców uważa wciąż, że tu, pod 
pomnikiem Braterstwa Broni na pl. 
Wolności, mogą odbywać się uro-
czystości w dniu 11 listopada, a to 
kompletna ignorancja historyczna. 
Musimy chociażby pamiętać, że 
Układ Warszawski, któremu przy-
świecała idea braterstwa broni, ja-
kiej poświęcono ten monument, to 
nie był żaden sojusz obronny i po-
kojowy, tylko agresywny układ, w 

którym my mieliśmy służyć za mię-
so armatnie, w przypadku odwetu 
Zachodu – mówi M. Berezowski. 

Wystawa cieszyła się umiarko-
wanym zainteresowań mieszkań-
ców. Przy ustawionych tablicach, 
co chwila zatrzymywały się poje-
dyncze osoby. Ci, którzy przyby-
li na wystawę o godz. 15:00 mogli 
wysłuchać kilku ciekawych infor-
macji, jakie specjalnie na tę okazję 
przygotował M. Berezowski. Jedną 
z ciekawostek jest fakt, że na woj-
skowych mapach zakładających 
atak atomowy planowany przez 
ZSRR zaznaczony jest również 
Nowogard - jako ważny punkt 
koncentracyjny przed atakiem na 
Danię. To w naszych okolicach 
miały lądować bataliony szturmo-
we, które później transportem lot-
niczym planowano zrzucić już na 
tereny działań wojennych. Oczy-

wiście miały wylądować, gdyby 
wcześniej wszystkiego nie pochło-
nął gotowy do użycia arsenał ato-
mowy.  

Od dziś, przez kolejne kilka dni 
ekspozycję można oglądać na pla-
cu przy kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, gdzie 

została przeniesiona z Placu Wol-
ności. Później makiety pojadą da-
lej w Polskę, a konkretnie do Wro-
cławia. Wystawa ma bowiem cha-
rakter „objazdowy”. 

Marcin Simiński 

M. Berezowski opowiada o roli Pułkownika Bohatera w walce o bezpieczeństwo 
Polski i całej Europy Zachodniej

Nowogard zaznaczony na mapie ataku nuklearnego, jaki ZSRR za pomocą sił wchodzących w skład Układu Warszawskiego  
planował na Europę Zachodnią

Wystawa poświęcona płk. R. Kukliń-
skiemu stanęła symbolicznie tuż obok 
pomnika braterstwa broni przy Placu 
Wolności

Na kilkunastu tablicach, które stanowią ekspozycję poświęconą płk. Kulińskiemu 
jest wiele zdjęć i ciekawych dokumentów

Anita Łuczkowiak z I LO – podwójna stypendystka
Anita Łuczkowiak, uczennica klasy o profilu ratowniczo-medycznym w I LO w Nowogardzie, otrzymała stypendium Rady Po-
wiatu za wysokie wyniki w nauce. 

Średnia ocen za poprzed-
ni rok szkolny, jaką uzyska-
ła Anita to 5,24. Anita jest 
uczennicą klasy, w której re-
alizowana jest innowacja pe-
dagogiczna pod nazwą eduka-
cja ratowniczo-medyczna. Na 
swoim koncie ma wiele osią-
gnięć w dziedzinie naukowej 
m.in. uzyskała Złoty Dyplom 
za Wyróżnienie w Ogólno-

polskim Konkursie Chemicz-
nym ALCHEMIK oraz zajęła 
VI miejsce podczas XX edycji 
Okręgowego Konkursu Pol-
skiego Czerwonego Krzyża z 
Upowszechniania Wiedzy o 
Międzynarodowym Prawie 
Humanitarnym. Również jej 
umiejętności zostały docenio-
ne w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Eko-Planeta” za album 

„Drzewa naszych lasów”.
Uroczyste wręczenie sty-

pendium odbyło się 27 paź-
dziernika, podczas sesji Rady 
Powiatu. Stypendium przy-
znane zostało na okres roku 
szkolnego 2016/2017, a wy-
płacane będzie przez 10 mie-
sięcy w wysokości 200 zł mie-
sięcznie. 

Warto dodać, że wcześniej 

Anita z uwagi na uzyskanie naj-
wyższej średniej ocen w szkole 
za rok szkolny 2015/2016 oraz 
szczególne osiągnięcia, uzy-
skała Stypendium PRM, któ-
re przyznaje się tylko jednemu 
uczniowi danej szkoły. Jest to 
stypendium finansowe, przy-
znawane na okres od wrze-
śnia do czerwca w danym roku 
szkolnym. 

MS
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Uwaga Wędkarze 
dnia 20 listopada 2016r. 

Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje zawody 
speeningowe z łodzi na jeziorze w Nowogar-

dzie. Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12, do dnia 18.11.2016 roku. 
Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka zawodników 

godzina 8:00 przy Restauracji Neptun. 
Uwaga obowiązkowo należy posiadać kapok. 

Zarząd Koła Tęczak

Czy „Folwark (nie) Zwierzęcy”...   
czy tylko nasz „Kabaret”

Zbiesił się i nie posprząta
W imieniu Burmistrza Nowogardu, jego zastępca K. Kolibski oświadczył, że służby podle-
głe Urzędowi nie będą sprzątały terenu wokół Pomnika Niepodległości, zwłaszcza z okazji 
Święta Niepodległości - tak wynika z treści pisma, które otrzymał z Urzędu w tych dniach 
radny Piotr Słomski

Radny Piotr Słomski, na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej, przypo-
minając, że zbliża się Święto Nie-
podległości, złożył jednocześnie 
wniosek z prośbą do burmistrza, 
aby ten dopilnował, by podlegle 
mu z mocy ustawy służby, po-
sprzątały teren wokół jedynego 
w Nowogardzie pomnika zwią-
zanego szczególnie z tym Świę-
tem, czyli Pomnika Niepodległo-
ści przy ulicy 3 Maja. Radny skie-
rował publiczną prośbę o wyko-
nanie tej oczywistej wydałoby się 
czynności w związku z tym, że w 
ubiegłym roku w okresie poprze-
dzającym Święto Niepodległości 
11 listopada, burmistrz Nowo-
gardu (z przyczyn, których wszy-
scy łatwo się domyślają) zakazał 
podległym mu służbom miejskim 
sprzątania otoczenia tego pomni-
ka i dekorowania samego pomni-
ka flagami państwowymi.  Przy-
pomnijmy, że pomnik ten otrzy-
mał nazwę pomnika Niepodle-
głości decyzją Rady Miejskiej z 
2013 roku.  Radny Piotr Słomski 
w tych dniach otrzymał z Urzędu 

Miejskiego pismo będące odpo-
wiedzią na jego wniosek, podpi-
sał je K. Kolibski, wiceburmistrz.  
Oto treść tego pisma:

 K 0015.3.2016.ABS
W związku z Pana wnioskiem 

zgłoszonym na Sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, w dniu 26. 
10. 2016 roku uprzejmie infor-
muję, że radny nie może zobowią-
zać burmistrza, jako organu wy-
konawczego gminy do wykonania 
konkretnej czynności.         Podpi-
sane: K. Kolibski

Nie wiadomo w tym miejscu 
czy śmiać się czy płakać, czy wo-
łać pomocy medycznej (oczywi-
ście z powodu niemocy organu 
do wykonania konkretnej czyn-
ności). Radny przecież apelując o 
dopilnowanie porządku nie miał 
na myśli w żadnym wypadku, aby 
to burmistrz, jako organ wyko-
nawczy osobiście zmiotką zasu-
wał w miejsce wskazane.  Sądząc, 
bowiem po treści pisma K. Ko-
libskiego niewykluczone jest, że 
tak to zostało po żmudnych na-
radach odczytane … Poproszo-

ny o komentarz radny P. Słomski 
stwierdził: odpowiedź burmistrza 
jest nie tylko niekonstruktywna, 
ale na dodatek zupełnie od rzeczy 
– cóż, więc tu komentować? – po-
wiedział radny.  Organizatorów 
tegorocznego marszu 11 listopa-
da i składania kwiatów pod po-
mnikiem Niepodległości ostrze-
gamy więc, że pod pomnikiem 
tym będzie jak jest, i flagi trze-
ba zakupić samemu. Przydadzą 
się teraz i później, bo wróciło (a 
w rzeczywistości nie odeszło) sta-
re, czyli takie, że to władza celem 
jest, i wiadomo wtedy, że władza 
nie musi nikogo słuchać - wła-
dza wszak jest od wydawania roz-
kazów i rządzenia ludźmi nie ich 
słuchania czy, co już byłoby cał-
kowicie nie do pomyślenia, słu-
żenia im. Do intencji modlitew-
nych zanoszonych podczas uro-
czystości 11 listopada proponuje-
my w związku z powyższym dołą-
czyć zawołanie o minimalny roz-
sądek, którego wyraźnie gdzie nie 
gdzie brakuje....       

Red.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Informuje

Glicko – Orzechowo – Sikorki  i  Norki!
„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska” w Goleniowie Koło w Nowogardzie  informuje:                                                                                  

Burmistrz Nowogardu pismem z 
dn. 3.10.2016 r. powiadomił nas o 
zawieszeniu prowadzonego postę-
powania administracyjnego doty-
czącego wydania decyzji o warun-
kach zabudowy dotyczących inwe-
stycji budowy fermy norek ame-
rykańskich o obsadzie 59 DJP tj. 
23 tysiące szećset szt. W skład któ-
rej wchodzą; pawilony hodowlane, 
budynek socjalno-gospodarczy, si-
losy paszowe, wraz z urządzenia-
mi budowlanymi oraz budowa pły-
ty obornikowej ze zbiornikiem na 
odcieki, parking, place manewro-
we, drogi wewnętrzne itd. ... na te-
renie dz. Nr 137 – 145, w obrębie 
Glicka, gm. Nowogard. Stowarzy-
szenie nasze uczestniczy w tym po-
stępowaniu jako strona. Należy do-
dać, że projektowana obsada zaj-
mie tylko część w/w działek a z ana-
lizy w/w dokumentacji wynika, że 
po wybudowaniu obiektu - prze-
widuje się dalszą rozbudowę fer-
my a odcieki z pawilonów hodow-
lanych poprzez studzienki zbiorcze 

mają być wpompowywane do wód 
gruntowych. O skutkach powyższe-
go nie będę teraz pisał. W uzasad-
nieniu czytamy; Pan A. Piątak w dn. 
08.07.2013r. złożył wniosek o usta-
lenie warunków zabudowy dla w/w 
inwestycji, ... z tożsamym wnio-
skiem wystąpił 21.03.2014r. pełno-
mocnik Pana A. Piątaka. Po prze-
prowadzeniu postępowania, decy-
zją nr 30/2015 z dn. 24.03. 2014r. 
Burmistrz Nowogardu ustalił wa-
runki zabudowy, ... . Od powyższej 
decyzji odwołanie do SKO w Szcze-
cinie wniosło Nowogardzkie Koło 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochro-
ny Środowiska w Goleniowie i Pań-
stwo Grażyna i Zbigniew Lutrowie.

   W wyniku decyzji SKO w Szcze-
cinie oraz ponownego rozpatrzenia 
sprawy organ uznał właścicieli dz. o 
nr 132 obręb Glicko za strony w w/w 
postępowaniu. Na podstawie infor-
macji z rej. gruntów ustalono, iż dz. 
132 posiada 12 współwłaścicieli. Do 
szściu z nich wysłano zawiadomie-
nie o uznaniu ich za stronę w po-

stępowaniu. Na podst. Informacji z 
Centrum Personalizacji Dokumen-
tów MSW i A w Warszawie stwier-
dzono zgon czterech współwłaści-
cieli dz. nr 132, natomiast dwie oso-
by nie figurują w rejestrze P.E. Sys-
temie Ewidencji Ludności.

   W pouczeniu czytamy, że z 
k.p.a. obowiązuje 3 letni okres za-
wieszenia postępowania i jeżeli nie 
ustąpią przyczyny zawieszenia to 
postępowanie uznaje się za wyco-
fane. Obecnie (wg. informacji wła-
snych) działkę pod planowaną fer-
mę wydzierżawia rolnik z gm. No-
wogard i użytkuje rolniczo.

 Ferma Norek koło Sikorek
W związku z w/w rozpoczętą bu-

dową fermą norek „Stowarzyszenie“ 
nasze pismem z dn. 5.09. 2016 wy-
stąpiło do Burmistrza Nowogardu 
z wnioskiem o uznanie za stronę. 
Zgodnie z Art. 33. 1. Prawa Ochro-
ny Środowiska cyt. "Organizacje 
ekologiczne, które, powołując się 
na miejsce swego działania, zgło-
szą chęć uczestniczenia w określo-

nym postępowaniu wymagajacym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą 
w nim na prawach strony". Otrzy-
maliśmy pismo z Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie z dn. 5 paździer-
nika 2016 – wezwanie do uzupeł-
nienia wniosku o:

1. sprecyzowanie czy chodzi nam 
o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy na budowę fermy norek na 
dz. nr 240 obręb Sikorki, które zo-
stało zakończone ostateczną decyzją 
Nr 53/Wz/2012 z dn. 25.06.2012r.

2. Przedłożenie statusu organiza-
cji społecznej tj. "Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Środowiska w Go-
leniowie, Koło w Nowogardzie". Z 
informacji od mieszkańców Siko-
rek wynika, że nie pomógł protest 
i emisja na żywo w TVP – Info. Już 
dwa dni po proteście inwestor przy-
stąpił do dalszej budowy.  

   Na podstawie obserwacji funk-
cjonowania ferm norek na całym 
świecie, należy stwierdzić że zaprze-
stano już budowy nowych ferm. 
Władze powoli ograniczają ich 

funkcjonowego i idą w kierunku li-
kwidacji ze względu na uciążliwość 
dla ludzi i degradację środowiska. 
Poza tym, naturalne futra z norek 
wypierane są przez lżejsze, ładniej-
sze i tańsze sztuczne futra wpły-
wając tym samym na coraz mniej-
szą efektywność ekonomiczną ho-
dowli. Tutaj rodzi się konkluzja, czy 
wszystko to co  w krajach rozwinię-
tych przebrzmiewa, staje się nieeko-
nomiczne i zagraża całemu środo-
wisku  musi do nas trafiać jako swo-
iste novum? Rodzi się też pytanie; 
czy gmina Nowogard nie może się 
z tego błędnego koła wyłamać i za-
miast budować na swim terenie cią-
gle nowe fermy norek, nie powinna 
dać priorytet dla rozwoju inwesty-
cji proekologicznych? Skoro jeszcze 
za kadencji poprzedniego burmi-
strza została nazwana „ Gminą eko-
logiczną“ z wiatrakiem na smocza-
ku uwieńczającym ową ideę!

                    Prezes Nowogardzkiego 
Koła Stowarzyszenia:   Mgr inż. 

Eugeniusz Korneluk
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

OGŁOSZENIE

11 listopada 2016 roku
Godz. 11.00 – Msza Święta w intencji  Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia  NMP
Godz. 12.00 – Przybycie wyjątkowego Gościa
Około 12.10 – Przemarsz ulicami miasta pod pomnik Niepodległości przy ulicy 3 Maja 
                            W marszu udział wezmą m.inn: Poczty Sztandarowe, Orkiestra Dęta, 
Motocykliści
Około 12.30 – Uroczystość pod pomnikiem Niepodległości.
Po uroczystości obok pomnika w namiocie poczęstunek w tym  grochówka i gorąca herbata. 
                                                    Zapraszamy na radosne świętowanie Święta Niepodległości 
                                                                             Organizatorzy           

II  Marsz Niepodległości!

Zaproszenie dla byłych Komandosów na 11 listopada
Stowarzyszenie byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie zaprasza wszystkich byłych komandosów z terenu gminy Nowogard 

i okolic, do udziału w uroczystościach, jakie odbędą się w dniu 11 listopada w Nowogardzie z okazji Dnia Niepodległości. Spotykamy się o godz. 
11:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, gdzie będziemy się modlić wspólnie w intencji Naszej Ojczyzny. Po Mszy św. weź-
miemy udział w II Marszu Niepodległości ulicami Nowogardu, by złożyć kwiaty i zapalić znicze pod Pomnikiem Niepodległości przy ul. 3 Maja. 

Ryszard Horniak
dyrektor Stowarzyszenia 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Mistrzostwa Powiatu w drużynowym 
tenisie stołowym 
Zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie – 
Wojciech Kuc, Remigiusz Jońca i Adrian Banasiewicz okazali się najlepsi i awansowali do 
mistrzostw regionu B. Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie 

II miejsce – Zespół Szkół nr 
1 w Goleniowie

III miejsce – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Nowogardzie 

Opiekunem drużyny chłop-
ców jest Pan Zbigniew Ceran-
ka. Gratulujemy sukcesu i ży-
czymy powodzenia w dalszych 
sportowych zmaganiach!

Mistrzostwa Powiatu  w 
drużynowym tenisie stoło-
wym  kobiet

Zawodniczki z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowogar-
dzie – Eliza Guz i Nikola Ja-
sek również mogą pochwalić 
się awansem do mistrzostw re-
gionu B. 

18 października w Stepni-

cy pokonały drużynę z Zespo-
łu Szkół nr 1 w Goleniowie zaj-
mując tym samym pierwsze 
miejsce. Opiekunem drużyny 

dziewcząt jest Pani Anna Pi-
kuła-Bielska. Gratulujemy i ży-
czymy powodzenia na mistrzo-
stwach regionu B! 

Zdjęcie nr 5.jpg

Po ogłoszeniu wyników konkursu 

Organizatorki konkursu 

Jury w czasie oceniania 

Konkurs na najciekawszą dynię 
halloweenową 
Dnia 28 października 2016 r. w naszej szkole odbył się konkurs na najciekawszą dynię hal-
loweenową.

Były dynie indywidualne i kla-
sowe. Dyplomy uczestnictwa orzy-
mały klasy - II TH, II TŻ, II TE, III 
TL  oraz Klaudia Druciarek z kla-
sy  II TE. Komisja, w której w skład 
wchodzili: Pan Jarosław Chudyk - 
dyrektor, Pani Ewa Staszak – wi-
cedyrektor, Pani Katarzyna Kija-
na, Pani Anna Durniewicz, ocenia-

ła dynie w czasie długiej przerwy. 
Oto wyniki konkursu: 
I miejsce - Kornelia Wróbel z 

klasy II TŻ
II miejsce- klasa III THO
III miejsce- Aneta Lewandowska 

i Kamila Przygocka z klasy II TE
Ogłoszenie wyników nastąpiło w 

środę (02.11.2016 r.) w czasie dłu-
giej przerwy. Organizatorami kon-

kursu były Panie: Danuta Adam-
czyk, Karolina Jaklińska - Czyżak, 
Ewelina Fedak i Mirosława Szyma-
niak. Konkursowi towarzyszyła ga-
zetka o tematyce halloweenowej – 
przygotowana  przez Panią Karoli-
nę Jaklińską -Czyżak i Panią Miro-
sławę Szymaniak. 

Monika Rasowska kl. II TE 

Uczniowie kl. III TŻ pod  kościołem św. Jakuba 

Wycieczka klasy III 
TŻ do Szczecina 

Dnia 20 października wybrali-
śmy się wraz z wychowawcą Pa-
nią Danutą Adamczyk i opieku-
nem Panią Magdaleną Wojcie-
chowską na klasową wycieczkę 
do Szczecina. W programie wy-
cieczki było m.in. zwiedzanie Ba-
zyliki Archikatedralnej święte-
go Jakuba Apostoła, najstarszej  
i najważniejszej świątyni metro-
polii szczecińsko-kamieńskiej 
pochodzącej z XII w oraz wizy-
ta w historycznej siedzibie rodu 
Gryfitów  władców Księstwa Po-

morskiego – Zamku Książąt Po-
morskich. Nie zabrakło także roz-
rywki. Wybraliśmy się do Multi-
kina Galaxy na wybrany seans fil-
mowy, po którym korzystaliśmy 
z czasu wolnego eksplorując cen-
trum Galaxy. Polecamy koleżan-
kom i kolegom klasowe wyjazdy, 
które oprócz kształtowania pozy-
tywnych postaw, niezaprzeczal-
nie wpływają na wzmocnienie 
więzi koleżeńskich.

Uczniowie III TŻ
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Dwaj wielcy olimpijczycy, od lewej - Zbigniew Szczepkowski i Rajmund Zieliński

Jacek Widzewicz był pierwszym trene-
rem Zbigniewa Szczepkowskiego

Spotkanie Braci Kolarskiej Ziemi Nowogardzkiej nie bez przyczyny odbyło sie w budynku, w którym mieści się również siedziba LZS

Spotkanie „Braci Kolarskiej Ziemi Nowogardzkiej”

Mówili o tym, jak Nowogard panował na kolarskiej mapie Polski
W piątek (28 października), o godzinie 14:00, w budynku klubowym Pomorzanina Nowogard, mieszczącym się przy ul. Szarych Szeregów 6, doszło do spotkania 
wielkich kolarskich nazwisk, zarówno kolarzy z ziemi nowogardzkiej, jak i całego województwa. Spotkanie doszło do skutku za sprawą Zbigniewa Szczepkowskiego, 
inicjatora tego wydarzenia. Przy wspaniałej atmosferze spotkali się ludzie, którzy przed kilkudziesięcioma laty sławili nasze miasto swoimi wspaniałymi wynikami. 

W pomieszczeniu znajdującym się 
w budynku Pomorzanina, na zapro-
szenie Zbigniewa Szczepkowskiego, 
zgromadziło się kilkudziesięciu gości, 
a pośród nich, oprócz inicjatora tego 
wydarzenia, ci najbardziej utytułowa-
ni jak: Rajmund Zieliński (zwycięzca 
Tour de Pologne w 1964 roku, olim-
pijczyk z Tokio w 1964 roku i Meksy-
ku w 1968 roku), Wojciech Matusiak 
(zwycięzca 26. Tour de Pologne w 
1969 roku, olimpijczyk z Meksyku), 
Czesław Polewiak (2. miejsce w Tour 
de Pologne w 1970 roku, trzykrotny 
uczestnik Wyścigu Pokoju). Nie za-
brakło także „ojca” sukcesów nowo-
gardzkiego kolarstwa, wielkiego tre-
nera – Mariana Bednarka, a także 
pierwszego trenera Zbigniewa 
Szczepkowskiego – Jacka Widzewi-
cza. Wraz z kolarzami, przy wspól-
nym stole zasiadł burmistrz Nowo-
gardu, który mógł wysłuchać pięknej 
historii nowogardzkiego kolarstwa. 
Przybyłych gości serdecznie powitał 
Zbigniew Szczepkowski. – Chciałem 
serdecznie państwa przywitać, jedno-
cześnie podziękować za przybycie 
braciom kolarskiej ziemi nowogardz-
kiej, a także gościom, którzy mieszka-
ją poza Nowogardem - w Szczecinie, 
w Stargardzie, ponieważ ci panowie 
zawsze mieli z nami kontakt i dzięki 
nim, kolarstwo w Nowogardzie się 
rozwijało. Chciałbym powiedzieć, że 
do tego spotkania zainspirowała mnie 
sytuacja sprzed dwóch miesięcy. 
Wówczas przeglądałem dokumenty i 
znalazłem zdjęcie, na którym widnie-
je 10 muszkieterów. Na zdjęciu są lu-
dzie, z którymi rozpoczynałem swoją 
karierę i nie widziałem ich 45 lat. Po-
myślałem sobie: „Zbyszek biegnij na 
pomoc, spotkaj się z nimi, bo być 
może przez kolejne 40 lat się z nimi 
już nie spotkasz”. Dlaczego spotykamy 
się w tym miejscu? Otóż rozpoczyna-
łem, oraz inni wielcy nowogardzcy 
kolarze, swoją karierę w Ludowych 
Zespołach Sportowych, a w tym bu-
dynku właśnie mieści się nowo-
gardzki LZS – mówił Zbigniew 
Szczepkowski. Następnie przybyli go-
ście uczcili minutą ciszy pamięć kola-

rzy, którzy już odeszli i nie mogli być 
obecni podczas tego spotkania. W 
przemiłej atmosferze, co chwilę głos 
zabierali coraz to inni mówcy, opo-
wiadając o dokonaniach poszczegól-
nych nowogardzkich kolarzy. W więk-
szości wypowiedzi wciąż przewijało 
się jedno nazwisko – Marian Bedna-
rek. Jest to niezwykle ważna postać 
dla nowogardzkiego kolarstwa. Ma-
rian Bednarek był twórcą nowogardz-
kiej potęgi w tej dyscyplinie sportu. To 
on wypatrywał i szkolił kolejne wiel-
kie talenty. Sam w krótkiej rozmowie z 
DN, na pytanie jak to robił, że spod 
jego ręki wychodzili kolejni wielcy 
sportowcy, przyznał, że miał po pro-
stu „iskrę Bożą”. – Jak ja rozpoczyna-
łem przygodę z kolarstwem, to w No-
wogardzie w ogóle nie było klubu, 
były tylko w Szczecinie. Może to nie 
będzie brzmiało zbyt edukacyjnie, ale 
dzięki temu, że chodziłem na wagary, 
a byłem pod tym względem na trze-
cim miejscu w szkole (śmiech), po 
prostu nieświadomie robiłem „rozwo-
jówkę”. Kiedy nadarzyła się okazja, to 
przez przypadek zostałem powołany 
na zgrupowanie kolarskie - na które 
poszedłem tylko dla tego, że zwolnio-
no mnie ze szkoły i nie zwracałem 
uwagi na to, że nawet nie mam roweru 
– tak to się zaczęło. Jeśli chodzi o to, 
jak ja wyłapywałem te nowogardzkie 
talenty, to tak jak w każdym zawodzie 
trzeba mieć, tzw. „iskrę Bożą”… Sądzę, 
że mnie matka natura tym kopnęła, bo 
ja nie mając uprawnień trenera, nie 
mając średniego wykształcenia - mia-
łem trzech reprezentantów Polski. To 
prosta zasada: cel, środki, jakie do 
tego celu prowadzą i formy, które 
można ewentualnie przerobić. To jest 
podstawowa zasada i nic innego. 
Oczywiście później zrobiłem wyższe 
wykształcenie i wszelkie uprawnienia, 
ale na początku bazowałem jedynie na 
tej „iskrze Bożej” – opowiadał Marian 
Bednarek. Pierwszym trenerem, który 
wypatrzył Zbigniewa Szczepkowskie-
go był urodzony na Białorusi Jacek 
Widzewicz. Trener ten do Nowogardu 
przeniósł się wraz z rodzicami, i po 
ukończeniu szkoły, gdy w międzycza-
sie nabywał doświadczenia w pracy z 
kolarzami, postanowił skompletować 
kolarską drużynę w Nowogardzie. 
Zbigniewa Szczepkowskiego, pan Ja-
cek wspomina, jako niezwykle zacię-
tego i upartego sportowca, który za 
wszelką cenę chciał być najlepszy, co 
wiązało się również z ekstremalnymi 
sytuacjami. – Co roku jesienią prowa-
dziłem nabór chętnych do uprawiania 
kolarstwa, tych z własnym sprzętem, 
bo my nie mieliśmy nic. Dopiero jak 
zobaczyłem, że w tej grupie ktoś roku-
je nadzieje, to dopiero mu pomagali-
śmy. No i Zbyszek właśnie z takiego 
naboru się znalazł, zgłosił się z jakimś 
tam rowerem. Ja robiłem tym zawod-
nikom sprawdziany, które miałem 

opracowane, albo sprawdzałem ich na 
szosie na dystansie powiedzmy tam 2 
km, albo na „harcówce”. Miałem okre-
ślone limity czasowe i na tej podstawie 
kwalifikowałem tych zawodników do 
klubu i dalszych treningów. Niektó-
rym mówiłem wprost - oczywiście nie 
przekreślając ich, że muszą jeszcze 
dużo pracować, a przy niektórych za-
uważyłem, że są już bardzo mocni. 
Taki był Szczepkowski, bo po nim od 
razu było widać, że wydolnościowo 
wszystkich przerasta, a poza tym miał 
charakter. U niego to, co się liczyło to 
charakter – on chciał być kolarzem, 
chciał być najlepszy. Pamiętam jak go 
kiedyś wziąłem na trening do starszej 
grupy, on wówczas jeździł przez rok, a 
w tej grupie znajdowali się tacy kola-
rze jak Krzysztof Kula, który wyjeździł 
już 3-4 lata. Z młodymi kolarzami jak 
Zbyszek, robiłem treningi w okolicach 
Nowogardu, natomiast ze starszymi 
jeździliśmy dłuższe dystanse. Zbyszek 
koniecznie się burzył, że chce ze star-
szymi jechać, powiedziałem mu, że 
tam trzeba już pędzić, ale uparł się - to 
go zabrałem. Ja jechałem motorem, 
runda przebiegała przez Dobrą No-
wogardzką, Chociwel, potem jechali-
śmy na Węgorzyno i wracaliśmy przez 
Płoty, to prawie 100 km, a on się z 
nami zabrał. Widzę, że już za Dobrą, 
Zbyszek zaczynał „robić bokami”, po-
wiedziałem mu żeby zawracał i spo-
kojnie pojechał do domu, a on mi od-
parł: „Nie! Ja muszę jechać! Ja muszę 
trenować tak jak oni trenują.” Pod 
Chociwlem z wysiłku zaczęła mu 
krew z nosa lecieć… Chłopaki już na 
niego czekali, szkoda mi się go zrobiło 
i mówię mu, że ja go podwiozę moto-
rem, ale on się nie zgodził, powiedział 
jedynie, że już zaraz zeskakuje z rowe-
ru. Nie chciał jechać motorem. Rze-
czywiście on ten trening wówczas 
ukończył, cały był zakrwawiony! Wte-
dy pomyślałem, że nie wiadomo, co z 
niego będzie, ale charakter ma niesa-
mowity! Ja nie spotkałem drugiego ta-
kiego kolarza, a trenowali u mnie na-
prawdę świetni zawodnicy. Wtedy 
wiedziałem, że na tego chłopaka nie 
ma mocnych. Pamiętam jak kiedyś w 

zimie był trening i przy dużym mrozie 
nikt się nie stawił, nikt oprócz Zbysz-
ka, który nie pozwolił się wygonić do 
domu, tylko przez dwie godziny ostro 
w tym mrozie trenował ze mną – 
wspominał Jacek Widzewicz. Podczas 
obiadu głos zabierał również Woj-
ciech Matusiak, który wspominał 
choćby o tym, jak pytany o to skąd po-
chodzi, odpowiadał, że ze Szczecina, a 
kolarska społeczność wówczas mówi-
ła: „wiemy, wiemy, z Nowogardu”. W 
ten sposób Wojciech Matusiak zwró-
cił uwagę na to, jaką markę wyrobili 
sobie nowogardzcy kolarze. Ze spo-
tkania zadowolony był również Raj-
mund Zieliński, który także zdradził 
nam, co przyczyniło się do jego sukce-
sów oraz innych kolarzy jeżdżących w 
nowogardzkim klubie. - Bardzo do-
brze, że takie spotkanie odbyło się tu 
w Nowogardzie, bo ten klimat danej 
dyscypliny zależy od władz. Jeżeli wła-
dza jest przychylna, to sport będzie się 
rozwijał. Z wieloma kolarzami, którzy 
się tutaj dziś zebrali, już się widywa-
łem wcześniej na różnych zjazdach, 
niektórzy są dużo ode mnie młodsi, 
ale w tamtych czasach wszyscy się 
znaliśmy. Ja obecnie mieszkam w 
Szczecinie, ale ja tu przecież mam ro-
dzinę, groby mam tutaj. Skąd się brały 
nasze sukcesy? Otóż jak myśmy jeź-
dzili, a Marian Bednarek był w kadrze 
i trener kadry się go pytał: „Marian, 

czy ty masz jakiegoś dobrego zawod-
nika u siebie?” - On odpowiadał, tak, 
że ma, podawał nazwiska, czy to moje, 
czy też Czesia Polewiaka, polecał nas 
do kadry i w ten sposób pomagano 
nam wybić się na arenie międzynaro-
dowej. Teraz jest tak, że jak w kadrze 
pytają się jakiegoś zawodnika o kola-
rza np. „Jana Kowalskiego”, czy nadaje 
się do kadry, to dzisiejszy kolarz za-
przecza, stawia kolegę w złym świe-
tle… Mi też zresztą robili złą opinię, 
że źle się prowadzę, że piwo piję pod 
budką. Okazuje się, że oni nie pili i ich 
nie ma, a ja „piłem” i osiągałem sukce-
sy (śmiech) – mówił Rajmund Zieliń-
ski. Podczas spotkania nie zabrakło 
pięknego tortu, który imitował górski 
podjazd oraz drobnych upominków 
ufundowanych przez Zbigniewa 
Szczepkowskiego. Warto dodać, że 
mnóstwo osób podkreślało osiągnię-
cia Ryszarda Posackiego, jako trenera 
być może następców wielkich nowo-
gardzkich kolarzy. Zarówno Zbigniew 
Szczepkowski, jak i pozostali goście 
przyznali, że trener Posacki jest obec-
nie jedynym kontynuatorem szkole-
niowej myśli Mariana Bednarka. Spo-
tkanie to można uznać za bardzo waż-
ne wydarzenie w naszym mieście i 
wierzymy, że kolarze jeszcze nie raz 
spotkają się na ziemi nowogardzkiej, 
która zrodziła ich wielkie kariery. 

KR 
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Pomorzanin odnosi cenne zwycięstwo w Tanowie

Nietypowa bramka Damiana Kosiora
W sobotę (5 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina rozgrywali spotkanie li-
gowe w ramach 13. kolejki na boisku w Tanowie. Rywale okupujący dolne rejony w tabeli 
nie mieli zbyt wiele argumentów do tego, aby wywalczyć punkty z nowogardzianami. Po-
morzanin kontrolował boiskowe wydarzenia i wygrał 0:2.   

Tanowia Tanowo – Pomorzanin Nowogard  0:2 (0:0)
’48 min. Damian Kosior, ’89 min. Rafał Listkiewicz
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior (Konrad Adamek), Marcin Skórniewski, Fernan-

do Maia Batista, Maciej Dobrowolski (c) – Adam Mańka, Rafał Mendyk, Rafał Listkiewicz, 
Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski (Karol Osakiewicz) – Kacper Litwin. 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
13. kolejka:
Sparta Gryfice – Ehrle Dobra Szczecińska  3:3
Orzeł Łożnica – Iskierka Szczecin   0:5
Masovia Maszewo – Mewa Resko   3:1
Błękitni Trzygłów – Zootechnik Kołbacz  2:1
Wicher Brojce – Sarmata Dobra   5:0
Tanowia Tanowo – Pomorzanin Nowogard 0:2
Odrzanka Radziszewo – Flota Świnoujście  0:4
Promień Mosty – Pomorzanin Krąpiel  2:0

M M P G+ G- Zw. Re.
Po.

1 Flota Świnoujście 13 34 68 13 11 1 1
2 Masovia Maszewo 13 31 47 20 10 1 2
3 Wicher Brojce 13 30 34 17 9 3 1
4 Mewa Resko 13 30 29 17 10 0 3
5 Sparta Gryfice 13 22 21 24 7 1 5
6 Błękitni Trzygłów 13 22 31 21 7 1 5
7 Iskierka Szczecin 13 20 32 17 5 5 3
8 Promień Mosty 13 19 29 35 6 1 6
9 Pomorzanin Nowogard 13 18 17 20 5 3 5
10 Orzeł Łożnica 13 16 25 33 5 1 7
11 Odrzanka Radziszewo 13 14 20 26 4 2 7
12 Sarmata Dobra 13 14 16 29 4 2 7
13 Pomorzanin Krąpiel 13 13 20 35 4 1 8
14 Tanowia Tanowo 13 8 16 33 2 2 9
15 Ehrle Dobra Szczecińska 13 6 16 42 1 3 9
16 Zootechnik Kołbacz 13 1 14 53 0 1 12

Przed tym spotkaniem kibice z 
Nowogardu mogli sobie zadać jed-
no pytanie: Jak nie w tym meczu, to 
kiedy podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego wywalczą trzy punkty? 
Tanowia walczyć będzie o utrzyma-
nie, a gromadzenie ligowych punk-
tów sprawia tej drużynie sporo pro-
blemów. Różnicę na boisku widać 
było od początku spotkania. Po-
morzanin już przed przerwą mógł 
prowadzić, ale nieco precyzji za-

brakło przy strzałach Rafała Men-
dyka, który raz trafił w poprzecz-
kę oraz w słupek bramki rywali. 
Po zmianie stron Pomorzanin do-
piął swego. Nowogardzianie wyko-
nywali rzut wolny z bocznej stre-
fy boiska. Do futbolówki podszedł 
Rafał Listkiewicz i ładnie zacentro-
wał w pole karne. Piłka trafiła pod 
samą bramką do Damiana Kosio-
ra, który wyciągnął się jak „długi” i 
… klatką piersiową skierował futbo-
lówkę do bramki gospodarzy. Przez 
kolejne minuty podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego stwarzali so-

bie okazje strzeleckie, ale kropkę 
nad „i” postawili dopiero w 89. mi-
nucie. Wówczas piłkę ze środka bo-
iska otrzymał Kacper Litwin, któ-
ry ładnie przedryblował obrońców i 
wyłożył futbolówkę do Rafała List-
kiewicza, któremu pozostało usta-
lić wynik meczu. Piłkarze Pomorza-
nina przynajmniej na chwilę mogą 
odetchnąć, jednak już w najbliższy 
weekend czeka ich kolejny wyjazd, 
tym razem do bardziej wymagają-
cego zespołu, czyli Iskierki Szcze-
cin. Zawodnicy Pomorzanina na-
wet nie wiedzieli, że ograli zespół 

Damian Kosior ponownie udowodnił, 
że wie jak się zachować pod bramką ry-
wali podczas stałych fragmentów gry.

Kto by pomyślał, że Waldemar Jaskulski na piłkarskiej emeryturze będzie trenował okręgowego słabeusza

Pomorzanin w pierwszej dziesiątce województwa

Odebrali 40 piłek od ZZPN
W piątek (4 listopada), przedstawiciele Pomorzanina Nowogard odebrali piłki, które ufundował Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Do Pomo-
rzanina trafiło aż 40 futbolówek marki Nike. Tak duża liczba piłek wynika z tego, że Pomorzanin jest w ścisłej wojewódzkiej czołówce, pod względem ze-
społów zgłoszonych do rozgrywek.

O tym, że Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej zakupił pił-
ki dla drużyn z województwa infor-
mowaliśmy już wielokrotnie. Fut-
bolówki zostały już rozdysponowa-
ne poszczególnym drużynom. Po-
morzanin otrzymał aż 40 piłek, a to 
jeden z większych prezentów, jakie 
dla zespołów z regionu przygoto-
wał Związek. Skąd aż taka liczba pi-
łek dla Pomorzanina? Otóż nowo-
gardzki zespół ma bardzo dużą licz-
bę zgłoszonych drużyn do rozgry-
wek na poszczególnych szczeblach. 
Pod tym względem, nowogardzki 
klub znajduje się w pierwszej dzie-

siątce całego województwa zachod-
niopomorskiego. Właśnie dlate-
go profesjonalne piłki marki Nike, 
w tak dużej liczbie trafią do Nowo-
gardu. Po odbiór sprzętu pojechał 
prezes Marcin Skórniewski, wraz z 
członkiem Zarządu oraz trenerem 
kobiecej drużyny Pawłem Błaszczy-
kiem. Prezes nie krył radości z fak-
tu otrzymania futbolówek, ale przy-
znał też, że to wynik ciężkiej pracy 
nad tym, aby w Nowogardzie funk-
cjonowało tak wiele zespołów. - Po 
utworzeniu w sierpniu grupy skrza-
tów zostały zrealizowane założenia 
z przed pięciu lat. Posiadamy obec-

nie wszystkie grupy wiekowe. Jest 
to historyczny moment. Oczywiście 
nikt nie spocznie na laurach. Teraz 
czeka nas jeszcze więcej pracy – po-
wiedział prezes Marcin Skórniew-
ski. Piłki wręczył wiceprezes PZPN 
- Jan Bednarek. Dodajmy, że naj-
więcej zespołów w swoich klubach, 
oprócz Pomorzanina, mają jesz-
cze: Pogoń Szczecin, SALOS Szcze-
cin, Arkonia Szczecin, Stal Szcze-
cin, Chemik Police, Błękitni Star-
gard, Kotwica Kołobrzeg, Gwardia 
Koszalin i Bałtyk Koszalin. 

KR 

prowadzony przez dwa głośne na-
zwiska. Otóż duet trenerski w Ta-
nowie tworzą Waldemar Jaskulski 

oraz Rafał Piotrowski. Młodsi za-
wodnicy Pomorzanina nie pamię-
tają tych dwóch zawodników, dla-
tego prezes Marcin Skórniewski 
poprosił Jaskulskiego o pamiątko-
we zdjęcie. Przypomnijmy, że Wal-
demar Jaskulski to były obrońca re-
prezentacji Polski, który rozegrał 
100 spotkań dla Pogoni Szczecin, 
strzelając 7 bramek w latach 1992-
1995. Następnie występował w Wi-
dzewie Łódź oraz m.in. Standar-
dzie Liege. Z kolei Rafał Piotrowski 
to wieloletni pomocnik „Dumy Po-
morza”. W Pogoni Piotrowski spę-
dził aż 11 lat, grając z małymi prze-
rwami od 1991 do 2002 roku. Zwy-
cięstwo nad drużyną prowadzoną 
przez tak dobrych niegdyś piłkarzy, 
powinno być dodatkową mobiliza-
cją dla zawodników Pomorzanina 
przed kolejnym spotkaniem. 

KR

Związek przekazał piłki dla Pomorzanina. Na zdjęciu od lewej wiceprezes PZPN 
Jan Bednarek, Paweł Błaszczyk oraz Marcin Skórniewski.
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2



Nr 85 (25015)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Pomieszczenia 
biurowe 

do wynajęcia 
DOM RZEMIOSŁA 

Tel. 91 39 21 777

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
Atrakcyjne zarobki 

601 085 199

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam działkę budow-

laną 1739 m2, uzbrojoną w 
Dobropolu (gmina Dobra), 
zagospodarowana, tel. 502 
385 935

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 
1202 m2. Przy działce prąd, 
woda, kanalizacja, dojazd 
utwardzony w pobliżu jezio-
ra. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło Re-
ska (pow. łobeski), po re-
moncie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, toa-
leta, c.o., Tel. 609 881 060, 
783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 
501 549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	Sprzedam 3 działki rolne 
jeden kompleks w Dąbro-
wie Nowogardzkiej gmi-
na Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na 
działkach są programy rol-
no środowiskowe cena 
450000zł 509341675

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie 92m2. Tel.609 24 58 16 

•	Sprzedam działkę pod za-
budowę. 91 39 25 888

•	Sprzedam mieszkanie z 
kompletnym wyposaże-
niem po kapitalnym re-
moncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. 
Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o powierzchni 
52 m2 przy ul. Racibora I 4w 
Nowogardzie tel: 783 570 056

•	Do wynajęcia mała kawa-
lerka. Tel.607 289 286 

•	Sprzedam w Grabinie 9ha 
ziemi ornaza 195000zł tel 
509 341 675

•	Poszukuje kawalerki do 
wynajęcia na Bema. 724 
568 024 

•	Sprzedam mieszkanie 
53,61 m2 2 pokoje I piętro 
Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	Do wynajęcia kawalerka w 
Goleniowie. 501 814 871

•	Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe pow. 77,20 
m2,. Tel. 519 833 074 

•	Kawalerka do wynajęcia w 
Nowogardzie. 608 659 566 
po 16stej

•	Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie trzypokojowe 
62,3m. 91 39 20 519

•	Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w domu jed-
norodzinnym. 91 39 20 737

•	Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe 1300 zł+ 
woda i prąd. 513 153 577

•	Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 609 307 489 

•	Sprzedam garaż na ul. 
Zamkowej, 664 012 380

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe, IV piętro ul. 
Żeromskiego. 535 910 060 

•	Sprzedam garaż w Czere-
śniowym Sadzie. 609 388 
410 

•	Sprzedam działkę ogrodo-
wą 3,2 ara. 790 468 311

•	Do wynajęcia kawalerka. 
691 887 533 

•	Sprzedam działkę budow-
laną w okolicach stadionu. 
695 400 600

•	Sprzedam mieszkanie 46 
m2 IV piętro ul. Światowi-
da. 601 500 090

•	Do wynajęcia umeblowa-
na kawalerka ma dłuż-
szy czas, po remoncie, cen-
trum Płot. Tel, 501 832 458 

•	Do wynajęcia umeblowa-
na kawalerka ma dłuż-
szy czas, po remoncie, cen-
trum Nowogardu. Tel, 501 
832 458

•	  Sprzedam lokal na dzia-
łalność handlową. 517 357 
653

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908 

•	 Sprzedam 4 opony Vrede-
stein letnie 215/50 R17 91V, 
cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam Renault Megan 1,6 
beznyzna, 96 rok. Cena 2200 
zł. 601 897 368

ROLNICTWO
•	Sprzedam siano w ko-

stach, ziemniaki jadalne 
vineta, denar – cena 70 
gr oraz jak lecą 35 gr. 782 
036 086

•	Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 573 

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam owies paszo-
wy bądź na opął ok. 7 ton. 
Cena 450 za tonę przy ca-
łości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 
600 653 124

•	Sprzedam ziemniaki vi-
neta i ziemniaki paszowe. 
Tel 608 013 995 

•	Sprzedam kaczki, gęsi. 782 
429 405 

•	Sprzedam ciagnik rolniczy 
140 km, DEUTZ Dx 6.61. 
Tel. 605 542 730

•	Sprzedam C-330 wraz z 
przyczepą + kultywator. 
668 901 990 

•	Sprzedam gęsi, tel. 504-
550-048

•	Ziemniaki jadalne bryza, 
Olchowo 21.Tel. 665 720 
038

•	Sprzedam ziemniaki Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 
517 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAP-

CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	Mycie okien. 731 792 825
•	Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Matematyka wszystkie 
poziomy, profesjonalnie, 
matura rozszerzona, liczby 
zespolone, całki, macierze. 
724 558 005 

•	Piaskowanie. 576 191 409 
•	Matematyka – liceum. 782 

077 426
•	Remonty mieszkań. 607 

729 933
•	 Monitoring – Alarmy Tel. 

503-005-554
•	Docieplenia budynków, 

malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

•	TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 665 720 
037 

•	Matematyka, wszystkie 
poziomy, profesjonalnie. 
Przygotowanie do matu-
ry. 724 558 005

•	Posprzątam, umyje okna. 
Profesjonalnie, tanio. 601 
611 867 

•	Wykończenia mieszkań, 
glazura, terakota, mo-
zaika, granit, kamień na-
turalny, marmur – szpa-
chlowanie – malowanie – 
montaż drzwi wewnętrz-
ne i zewnętrzne – lami-
nat, panele -  regipsy. 572 
673 286

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany 
j. niemiecki komunikatyw-
ny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Szukam opiekunki do 
dwóch osób schorowanych. 
668 797 310 

•	 Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych, zbro-
jarzy, cieśli. Umowa o pra-
cę, atrakcyjne zarobki. Pra-
ca na miejscu. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. 731 
404 464

•	 Zatrudnię pracownik na fer-
mę drobiu. 511 731 352

•	 Przyjmę do pracy w sklepie 
51015. Tel. 509 389 657 

•	 Zatrudnię od zaraz pomoc 
domową w Niemczech. Wy-
nagrodzenie 1400 euro net-

to + utrzymanie. Oferty 
można składać w Salonie 
Optycznym ul. 5 Marca 12. 
Tel. 531 683 350

•	 Poszukuję do pracy biuro-
wej osobę z wykształceniem 
minimum średnie matural-
ne, mile widziane wyższe, w 
sprawie szczegułów proszę o 
kontakt 510 100 263 

•	 Zatrudnię pracownika na go-
spodarstwo rolne.511 731 352 

•	 Kobieta z doświadczeniem 
zaopiekuje się dzieckiem. 721 
617 358

•	 Poprowadzę księgowość i ka-
dry w małych firmach. 693 
128 108

•	 Zatrudnimy pracownika na 
stanowisko Główna Księgo-
wa. Umowa o prace, praca 
w zespole. Wymagane do-
świadczenie w pracy na sa-
modzielnym stanowisku 
księgowej, dobra znajomość 
przepisów z zakresu kadr, 
ustawy o rachunkowości i 
prawa podatkowego. CV 
kontakt biuro@arto-plus.pl

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	Karp kroczek do zarybie-
nia. 91 39 18 297

•	Sprzedam: Kosiarkę trakto-
rek z koszem, Moc 8,5 KM, 
Silnik Briggs-a - 2200 zł, Ze-
staw nowych mebli - Szafa 
narożna+biurko+blat z re-
gałem - 699 zł., Kompresor 
- Sprężarka samochodowa 
Nowa 12V + końcówki- 65zł.
Tel. 503-005-554

•	Sprzedam biurko. Tel. 796 
965 432 

•	
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Sprzedaż 
drewna kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis. 
Tel. 785 900 833

Praca na produkcji 
– Nowogard

Praca w systemie zmianowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod 

nr tel.: 512.264.545 

świerka srebrnego 
- Modrzewie

Telefon: 609-560-306
 g.rajchel@edengardens.pl

 * przy własnym wykopywaniu lub wycince

Wysokość od 1m - 2,5m
Ceny od 10 - 15zł/szt *

Świerki idealne 
na Boże Narodzenie 

lub ogrodzenie

Likwidacja plantacji 
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TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZENIE

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE

Ostre strzelanie na koniec rundy w lidze kobiet

Średnio co 4 minuty padał gol…
To miała być tylko formalność i mecz, który bardziej przypominał trening. Tak też się stało, a trener Paweł Błaszczyk bez skrupułów wystawił najsilniej-
szy skład, w meczu przeciwko totalnym outsiderkom, czyli Hattrickowi Kołobrzeg. „Pomorzanki” w Kołobrzegu średnio co 4 minuty strzelały gola, a po 
ostatnim gwizdku sędziego, miały na swoim koncie aż 21 bramek. Tym samym piłkarki z Nowogardu przezimują na fotelu lidera z czteropunktową prze-
wagą nad rywalkami ze Stepnicy i Międzyzdrojów. 

Hattrick Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard 0:21 (0:13)
‘3 min. Julia Górniacka, ’10 min. Katarzyna Piotrowska, ’12 min. Anita Piotrowska, ’13 min. Klaudia Korgiel, ’16 min. Weronika Godziszewska, 

’18 min. Małgorzata Labuda, ’21 min. Anita Piotrowska, ’26 min. Małgorzata Labuda, ’28 min. Katarzyna Piotrowska, ’32 min. Aleksandra Mościń-
ska, ’33 min. Katarzyna Piotrowska, ’35 min. Anita Piotrowska, ’39 min. Małgorzata Labuda, ’41 min. Katarzyna Piotrowska, ’42 min. samobójcza, 
’44 min. Klaudia Korgiel, ’47 min. Anita Piotrowska, ’50 min. Małgorzata Labuda, ’59 min. Anita Piotrowska, ’62 min. Anita Piotrowska, ’76 min. 

Klaudia Korgiel
Skład: Renata Posak – Karolina Kowalczuk, Róża Misiak, Weronika Godziszewska, Wiktoria Górska – Katarzyna Piotrowska (c) , Aleksandra Mościńska (Izabela Salamon), Klaudia 

Korgiel – Małgorzata Labuda, Julia Górniacka (Oliwia Czerewacz), Anita Piotrowska. 

Hattrick Kołobrzeg od dwóch 
lat nie potrafi strzelić choćby jed-
nej bramki. W minionym sezonie 
piłkarki z Kołobrzegu straciły po-
nad 200 goli i wygląda na to, że w 
tym sezonie będzie podobnie. Tre-
ner Paweł Błaszczyk nie dał prze-
ciwniczkom żadnej taryfy ulgowej. 
W bramce stanęła Renata Posak, z 
kolei Anita Piotrowska grała w ata-
ku, a wraz z nią dwie koleżanki, 
gdyż „Pomorzanki” w tym meczu 
po raz pierwszy w sezonie zagrały 
na trzy napastniczki. Na efekty nie 

trzeba było długo czekać, a nowo-
gardzianki strzeliły tyle bramek, że 
trudno by było w jednym artykule 
opisać każdą z nich. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że w III Lidze 
Kobiet piłkarki grają dwie połowy 
po 40 minut, czyli nie trudno poli-
czyć, że 21 strzelonych goli, w cza-
sie 80 minut spotkania, daje nam 
średnio jedną bramkę co 4 minu-
ty… Na listę strzelców wpisywały 
się: Anita Piotrowska (6 goli), Ka-
tarzyna Piotrowska (4 gole), Mał-
gorzata Labuda (4 gole), Klaudia 

Korgiel (3 gole), Aleksandra Mo-
ścińska, Weronika Godziszewska, 
Julia Górniacka, a jedna bramka 
była samobójcza. W drugiej czę-
ści gry trener Paweł Błaszczyk dał 
szansę debiutu Izabeli Salamon i w 
sumie to tyle co można powiedzieć 
o tym spotkaniu. Pomorzanki tym 
samym są samotnymi liderkami 
III Ligi Kobiet i posiadają 4 punk-
ty przewagi nad Zalewem Stepni-
ca i Falą Międzyzdroje. To bardzo 
duża zaliczka, która może pozwolić 
piłkarkom z Nowogardu awanso-

wać do II Ligi. Póki co, jednak nie 
ma co sobie zaprzątać tym głowy i 
pozostaje nam pogratulować pod-

opiecznym Pawła Błaszczyka bar-
dzo udanej rundy jesiennej. 

KR

W Kołobrzegu grał tylko jeden zespół, a gospodynie po wykonaniu tego zdjęcia - zeszły z boiska



PROMOCJA
JESIENNA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii 
   (USG narządów ruchu)
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• test specjalistyczny na 
   nietolerancję pokarmowąod 10 zł

PROMOCJA
JESIENNA

• LASER IPL SHR 
   (bezbolesna depilacja, 
   likwidowanie przebarwień, 
   leczenie trądziku)

  

reklama

reklamareklama
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

UWAGA - Ptasia Grypa!   •   Karpiowy rekord pobity na naszym jeziorze

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Boh. Warszawy 16 • ZHU DĘGA • tel. 668 841 631

BOSCH DIeSel  
CeNTrUm BOJarSkI 

informuje, że wdrożyliśmy  
system QualityScan, 

który jest potwierdzeniem jakości napraw wykonywanych  
w naszym zakładzie.

Zapraszamy na stronę: www.autobojarski.com.pl  
w zakładce QUALITYSKAN aplikacja do pobrania.

ZaPraSZamY GrYFINO  
UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

mgr inż. Tadeusz Bojarski
ul. Pomorska 57b
74-100 Gryfino
tel. +48 91 415 02 90
tel. +48 91 415 12 48
biuro@autobojarski.com.pl
www.autobojarski.com.pl

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

Tragedia w Strzelewie

Nie żyje 
kobieta i jej 
nienarodzone 
dziecko

Wyrzucili 
ją zza 
biurka 

 s. 4
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Z ostatniej chwili: powyborcze refleksje 

Pastor Cezary Komisarz pisze dla 
DN prosto z Minneapolis (USA) 
Wybory prezydenta USA budzą żywe emocje nie tylko tutaj za oceanem, ale na całym Świe-
cie, gdyż polityka i gospodarka amerykańska wpływa na rynki i relacje polityczne na wszyst-
kich kontynentach. Szczególnie dzisiaj, w dobie budzącej się ze snu po rozpadzie ZSRR Ro-
sji, dla nas Polaków nie jest obojętnym to, kto zasiądzie u sterów Białego Domu.

Kampania prezydencka prze-
biegała w najbardziej do tej pory 
bezpardonowy sposób w dzie-
jach. Większość korporacyjnych 
mediów pozorując bezstronność 
ukazywała kandydata republika-
nów w jak najgorszym świetle, 
wychwytując najbardziej kontro-
wersyjne stwierdzenia lub zapo-
wiedzi. Donald Trump, również 
w Polsce ukazywany był, jako nie-
obliczalny i niezrównoważony 
ekscentryczny biznesmen o skraj-
nie prawicowych poglądach. Ce-
lowo pomijano Jego program po-
wrotu do całkowicie rynkowych 
zasad gry gospodarczej, jako 
czynnika rozwoju ekonomiczne-
go. Uwypuklano kwestie osobi-
ste czy dawne nieodpowiednie za-
chowania wobec kobiet.

Z drugiej strony pomimo twar-
dych dowodów ignorowano czy-
ny Hilary Clinton, deprecjonowa-
no aferę e-mailową czy w końcu 

kwitnącą petro-korupcję w krę-
gach władzy.

W wielu rozmowach z moimi 
przyjaciółmi tutaj w Minneapolis 
słyszałem, że będą nie tyle głoso-
wali za Tumpem, co Przeciw Clin-
ton. Społeczeństwo amerykańskie 
zmęczone jest socjalistycznymi 
pomysłami na politykę społeczną, 
rozpasaniem administracji rządo-
wej czy w końcu biernym podej-
ściem do islamizacji kraju.

Dla nas Polaków ten wybór sta-
nowi nadzieję na wzmocnienie 

naszej obronności, właśnie w ob-
liczu Rosji, która zdaje się ponow-
nie rościć prawa do wpływania na 
sytuację geopolityczną w naszej 
części Europy.

Jednym z powodów zwycięstwa 
Trumpa jest kandydat na v-ce pre-
zydenta z ramienia republikanów 
Mike Pence, ewangeliczny chrze-
ścijanin, który otwarcie mówił nie 
tylko o swojej wierze, ale o przy-
wróceniu wartości chrześcijań-
skich w kraju na tych wartościach 
zbudowanych. Jego osoba spowo-
dowała, że do urn wyborczych ra-
mie w ramie ruszyli Protestanci 
wraz z Katolikami, Mormonami i 
Prawosławnymi.

Amerykanie postawili na zmia-
nę, czy zmianę na lepsze to poka-
że czas. Jednak dali sobie szansę 
podejmując ryzyko. 

Dla Dziennika Nowogardzkiego z 
Minneapolis 

Cezary Komisarz

W skrócie

Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  91 392 21 65

Od pewnego czasu „straszy” walący się budynek stojący przy ul. Mły-
narskiej. Do niedawna mieścił się tam skup złomu, teraz budynek jest 
w ruinie. Ponadto jest on nieogrodzony i każdy może swobodnie tam 
wejść. Jako ruina stanowi poważne zagrożenie dla osób tam wchodzą-
cych ( a takich tam nie brakuje). Przydałoby się solidnie zabezpieczyć te-
ren wokół i chociażby wywiesić informację o zagrożeniu. DŚ

Groźny wypadek k. Olchowa 

Staranował Tirem Citroena 
W miniony wtorek, 8 listopada, na drodze krajowej nr 6, między Olchowem a Kikorzami, 
doszło do groźnego wypadku z udziałem Tira. W wyniku zdarzenia jedna osoba została 
przetransportowana do szpitala.  Droga była przez kilka godzin zablokowana. 

Do wypadku doszło ok. godz. 
11:00. Jak informuje rzecznik po-
licji, sprawcą zdarzenia był kieru-
jący Tirem, 34-letni mieszkaniec 
powiatu stargardzkiego. 

- Kierujący samochodem cięża-
rowym m-ki Volvo, jadąc od strony 
miejscowości Olchowo w kierunku 
miejscowości Kikorze, nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył 
w tył pojazdu m-ki Citroen, kieru-
jący nim zatrzymał się na tym sa-
mym pasie przy lewej krawędzi 
jezdni, z zamiarem skrętu w lewo 
w drogę gruntową, sygnalizując 
taki manewr – informuje st. asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik policji. 

W wyniku zderzenia kierujący 
pojazdem Citroen, Wiesław R. lat 
59, mieszkaniec Nowogardu, zo-
stał przewieziony do Szpitala Re-
jonowego w Nowogardzie, gdzie 
stwierdzono u niego uraz głowy z 
koniecznością szycia chirurgicz-
nego.

Postępowanie wyjaśniające w 
sprawie wypadku prowadzi KP 
Nowogard.

MS

Zakończył się kompleksowy remont budynku przy ul. 3 Maja 39. Koszt 
robót ogółem wyniósł 160 204 zł. Budynek stanowi wspólnotę miesz-
kaniową, w której 72 % udziału posiada Gmina Nowogard, a pozosta-
ła część należy do osób prywatnych.  Zgodnie z tą proporcją dokona-
no także podziału kosztów remontu posesji tj. 115 tys. zł zapłaciła gmi-
na, a 45 tys. zł pokryli pozostali udziałowcy. Zarządcą wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. 3 Maja 39, jest firma Furmańczyk- Wspólnoty. Powy-
żej prezentujemy zdjęcia budynku przed i po remoncie. MS, fot. UM No-
wogard. 

fot. OSP Osina
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Tragedia w Strzelewie

Nie żyje kobieta i jej nienarodzone dziecko
W minioną środę, tj. 9 listopada, w Strzelewie doszło do dramatycznego zdarzenia. Nie żyje 33-letnia Weronika S., będąca w szóstym miesiącu ciąży. 
Śmierć poniósł też płód, który nosiła w swoim łonie. Okoliczności śmierci kobiety nie są do końca jasne. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się prokuratura.

 Pogotowie ratunkowe zosta-
ło powiadomione, że znalezio-
no kobietę, która nie oddycha i 
nie daje znaku życia. 

- O godz. 8:10 otrzymaliśmy 
zgłoszenie, że 33- letnia kobieta 
nie oddycha Na miejsce zadys-
ponowano zespół karetki pogo-
towia oraz śmigłowiec Lotni-

czego Pogotowia Ratunkowe-
go. Kiedy ratownicy dotarli na 
miejsce kobieta była reanimo-
wana przez swojego ojca. Ra-
townicy przejęli akcję reani-
macyjną. Niestety prowadzo-
nej przez 40 minut akcji lekarz 
stwierdził zgon kobiety– infor-
muje Elżbieta Sochanowska, 

rzecznik pogotowia ratunko-
wego.

Pogotowie ratunkowe o 
sprawie poinformowało na-
tychmiast policję. 

- Ok. godz. 8:25 od dyspozy-
tora pogotowia ratunkowego 
otrzymaliśmy informację o nie-
przytomnej kobiecie w ciąży w 
miejscowości Strzelewo - mówi 
Julita Filipczuk, rzecznik poli-
cji - na miejsce skierowano po-
licjantów, obecny był również 
prokurator. 

Wiadomo, że kobieta była w 
szóstym miesiącu ciąży. Płód 
również nie przeżył. Akcja 
reanimacyjna miała miejsce 
w campingu stojącym obok 
opuszczonego budynku go-
spodarczego, położonego tuż 
pod Strzelewem (na przeciw-
ko kurników). To tam praw-
dopodobnie kobieta mieszkała 
ze swoim młodszym o kilka lat 
konkubentem. Dla niego mia-

ła zostawić męża i dwoje dzie-
ci, z którymi mieszkała w Dłu-
gołęce.   

Weronika S. znana jest pra-
cownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie. 

- Kobieta jest nam znana. 
Korzystała z naszej pomocy 
jeszcze jak była w rodzinie. Ze 
względu na ochronę danych nie 
mogę jednak informować, jaki 
był zakres tej pomocy. Ostatnio 
powiadomiła nas, że zmienia 
miejsce pobytu i będzie miesz-
kała poza naszą gminą – mówi 
T. Skibska. 

Dlaczego tak napisała? Tego 
nie wiadomo. Z naszych infor-
macji wynika, że kobieta mo-
gła mieć problem z alkoholem. 
Ostatnio miała też skarżyć się 
swoim bliskim, że stosowana 
jest wobec niej przemoc. Na 
razie za wcześnie jest jednak, 
by stwierdzić, czy to mogło 
być przyczyną śmierci 33-lat-

ki. Tym bardziej, że pojawiły 
się informacje o tym, iż kobie-
ta mogła też doznać wcześniej 
jakiegoś urazu. Mieszkańcy 
Strzelewa, z którymi wczoraj 
rozmawialiśmy twierdzą, że 
na ciężarną miała zawalić się 
część opuszczonego budynku, 
przy którym stał camping. 

Okoliczności tragicznej 
śmierci kobiety i jej nienaro-
dzonego dziecka, na polecenie 
prokuratury, wyjaśniają nowo-
gardzcy kryminalni. Jak poin-
formowała nas rzecznik po-
licji, ciało zmarłej zostało za-
bezpieczone do badań sekcyj-
nych. 

MS

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama reklamareklama

OGŁOSZeNIe

Zaproszenie
Wystawa o płk Ryszardzie Kuklińskim z Izby Pamięci Ryszarda Kuklińskie-

go w Warszawie, od 8 do 18 listopada jest prezentowana na placu kościelnym 
Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, następnie od 19 listopa-
da do 7 grudnia 2016, będzie można ją zwiedzać przy kościele pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie młodzież 
szkolną i byłych żołnierzy służących kiedyś w LWP. Jest możliwość prezenta-
cji (dla większych grup) z organizatorem.  Kontakt pod nr. Tel. 603 705 647 

Podziękowanie 
Dla darczyńców, którzy wsparli zbiórkę Przywracamy pamięć Żołnie-

rzom Wyklętym, która odbyła się przed bramą naszego cmentarza 1 listo-
pada. Udało się zebrać 1 412 zł, które przeznaczone zostaną na propago-
wanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowe-
go z lat 1939-1963, poprzez budowę, remont nagrobków, pomników i ta-
blic pamiątkowych, - organizację wykładów, spotkań i uroczystości, -opra-
cowywanie i wydawanie dokumentów źródłowych, broszur edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, - produkcję filmu fabularyzowanego o losach pod-
ziemia niepodległościowego w czasie wojny. 

Kwestujący to: Zofia Pilarz, Marek Wojciechowski, Mirosław Berezowski

W tej białej przyczepie campingowej zmarła ciężarna 33-latka

Strzelewo po raz kolejny zostało wstrząśnięte tragicznym wydarzeniem. W ostat-
nich kilku miesiącach we wsi doszło m.in. do dwóch samobójstw
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UWaGa - Ptasia Grypa!

Padły 74 ptaki w naszym powiecie 
Po przeprowadzeniu badań przez Państwowy Instytut Badań, zleconych przez Głównego Inspektora Weterynarii, potwierdzono, że w naszym regionie 
obecny jest wirus H5N8, czyli wirus ptasiej grypy.

W ostatnich dniach w Lubczy-
nie (gmina Goleniów) znalezio-
no 74 martwe ptaki wodne. Po 
stwierdzeniu wystąpienia wiru-
sa ptasiej grypy wydano zalecenia 
dla osób posiadających gospodar-
stwa rolne we wszystkich trzech 
powiatach: szczecińskim, polic-
kim i goleniowskim.

Wszyscy hodowcy drobiu, 
zwłaszcza posiadający gospodar-
stwa w pobliżu zbiorników wod-
nych powinni zachować szczególną 
ostrożność i stosować odpowiednie 
środki i zalecenia – informuje po-
wiatowy  lek. wet. Zdzisław Czer-
wiński.

Według zaleceń należy zabez-
pieczyć paszę przed dostępem 
dzikich zwierząt. 

Ponadto nie karmić zwierząt 
poza budynkiem gospodarczym, 
w którym przetrzymuje się drób. 
Należy także w gospodarstwie sto-
sować odzież ochronną i obuwie 

oraz zabezpieczyć ściółkę przed 
dostępem dzikich ptaków.

Apelujemy również, aby wszyst-
kie przypadki padnięć drobiu w 
większej ilości zgłaszać do lekarza 
weterynarii. Proszę także monito-
rować tereny w pobliżu zbiorników 
wodnych i każdy przypadek stwier-
dzenia martwego ptactwa zgłaszać 

natychmiast do Powiatowego Le-
karza Weterynarii.- oznajmia lek. 
wet. Z. Czerwiński.

Wirus H5N8 jest to nowa od-
miana, wyjątkowo zaraźliwa. Na 
nasz kontynent dotarła z Azji i 
pierwszy jej przypadek odnoto-
wano na początku listopada w 
Niemczech, a później w Holan-
dii. Naturalnym nosicielem wiru-
sa jest migrujące ptactwo wodne. 
Naukowcy podejrzewają, że prze-
nosić się on może z dzikiego ptac-
twa na drób domowy.

Apelujemy więc do wszystkich 
hodowców drobiu (większych i 
mniejszych) o nie wypuszczanie 
swojego ptactwa z pomieszczeń 
gospodarczych i stosowanie się 
do zaleceń Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Podajemy też numer 
telefonu pod który można zgła-
szać przypadki podnięć drobiu - 
tel: 609-740-647.

Dorota Śmieciuch

Kolejna odsłona skandalu w UM

Wyrzucili ją zza biurka 
Wyrzucenie zza biurka, to kolejna forma rozwiązywania stosunków pracy praktykowana 
ostatnio w nowogardzkim Urzędzie Miejskim. Ofiarą takiego stylu traktowania pracowni-
ków padła wczoraj Magdalena Pędzik – od 16 lat pełniąca funkcję kierownika Zespołu Eko-
nomiczno Administracyjnego Szkół (w skrócie ZEAS). 

Magdalena Pędzik związana 
jest zawodowo z Urzędem Miej-
skim od 23 lat. Od 16 natomiast 
zajmowała stanowisko kierowni-
ka ZEAS-u, jednostki budżeto-
wej zajmującej się obsługą admi-
nistracyjną nowogardzkich pla-
cówek oświatowych. Niespodzie-
wanie, wczoraj przed południem 
do gabinetu M. Pędzik przyszedł 
wiceburmistrz Krzysztof Kolibski 
i wręczył urzędniczce wypowie-
dzenie z pracy ze skutkiem na-
tychmiastowym, bez obowiązku 
świadczenia pracy. 

-Mogę jedynie potwierdzić, że 
otrzymałam trzymiesięczne wypo-
wiedzenie bez świadczenia pracy- 
powiedziała M. Pędzik. 

Z naszych informacji wynika, 
że kierowniczce ZEAS-u nakaza-
no zabranie rzeczy z biurka i na-
tychmiastowe opuszczenie gabi-
netu oraz zakładu pracy. Sama M. 
Pędzik, stylu w jakim podzięko-
wano jej za pracę nie chciała ko-
mentować w rozmowie z DN. 

Z dostępnych dla nas informa-
cji, dotyczących przyczyn zwol-
nienia wynika, że pracodaw-
ca stracił do M. Pędzik zaufanie, 
oskarżając ją o „współpracę z rad-
nymi z komisji finansowo – go-
spodarczej”, która zajmowała się 
w ostatnim czasie m. in. projekta-
mi zmian organizacyjnych funk-
cjonowania ZEAS-u. 

Wczoraj próbowaliśmy zapy-
tać K. Kolibskiego, który w imie-
niu pracodawcy, czyli burmistrza 
R. Czapli, wręczył wypowiedzenie 
urzędnicze, o powody, dla których 
zdecydowano się rozwiązać sto-
sunek pracy z M. Pędzik. W słu-
chawce usłyszeliśmy, że pytanie w 
tej sprawie mamy kierować drogą 
e-mail. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że w UM przygotowane 

jest już zarządzenie o konkursie 
na zwolnione stanowisko. 

W najbliższy wtorek, kolej-
ne szczegóły w tej sprawie, oraz 
najnowsze informacje na te-
mat sytuacji pracowników w 
UM. Przypomnijmy, że sprawa 

ewentualnych praktyk mobbin-
gu w UM ma być przedmiotem 
kontroli zapowiedzianej w naj-
bliższym czasie przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy w Szczeci-
nie. 

MS

Magdalena Pędzik

Biura ZEAS znajdują się nad pomieszczeniami OPS przy ul. 3 Maja

•	 -Przyjmę dywan (średniej wiel-
kości) do pokoju dziecięcego – 
tel. 661 672 036

•	 - Potrzebuję kuchnię gazową, 
szafki kuchenne i wersalkę z fo-
telami oraz pralkę automatycz-
ną – tel 667108029

•	 - Przyjmę tapczan dwuosobo-
wy tel: 733794989

•	 - Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment ku-
chenny, pokojowy, dywan -  
723970460

•	 - Przyjmę: meble do przedpo-
koju - tel. 692 302 754

•	 - Przyjmę: krzesła i stół kuchen-
ny oraz meble pokojowe dzie-
cięce - tel. 667 353 578

•	 - Oddam: kotki w dobre ręce 
tel. 509 878 292

•	 - Przyjmę: tapczan dwuosobo-
wy lub narożnik, stół tel. 735 
448 007

•	 - Oddam: cztery małe, miłe kot-
ki Tel. 695 988 425

•	 - Przyjmę: telewizor 731 792 
825

•	 - Przyjmę: meble pokojowe, fo-
tel dziecięcy, Junkers – 501 611 
350 

•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa 
fotele i kanapę do siedzenia i 
spania – 517 636932

•	 Przyjmę: lodówkę 782 764 335
• - Potrzebne nakrętki po napo-

jach, mleku, kawie, chemii go-
spodarczej dla chorego  Miło-
sza, który bardzo potrzebuje 
nowy wózek i ortezy.  Nakręt-
ki można przynosić do redak-
cji Dziennika Nowogardzkiego. 

•	 - Oddam małe kotki w dobre 
ręce – 514509853

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych 
(3 sztuki), oddam kafle – 509-
528-688

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie 
ziemię nieodpłatnie do wy-
równania terenu przy świetli-
cy wiejskiej w Korytowie. 607 
690 741

•	 Oddam biurko szkolne i wersal-
kę rozkładaną. 608 356 697

•	 Przyjmę pralkę Franie. 731 792 
825

•	 Oddam półroczną kotkę, wy-
sterylizowaną w dobre ręce. 
728 815 148

•	 Oddam tapczan dwuosobowy, 
sofę 3 osobową. 604 953 182

• Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na 

• adres mailowy: poligraf@
post.pl  

Pomóżmy sobie
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Kolejny remont 
drogi w Osinie
Od wczoraj w miejscowości Osina na odcinku drogi powia-
towej, od mostku do cmentarza, rozpoczął się nowy remont.

Inwestycja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie dobra współpraca Wój-
ta Gminy Osina, Krzysztofa Szwe-
do, ze Starostwem Powiatowym w 
Goleniowie.

Obecnie zerwana została sta-
ra nawierzchnia, wykonywane są 
prace związane z odwodnieniem, 
następnie wykonawca przystąpi 
do układania nowych warstw as-
faltu.

Przewidywany termin zakoń-
czenia prac, to początek grudnia 
2016. Wykonawcą inwestycji jest 
firma PRD z Nowogardu, a inwe-
storem Powiat Goleniowski.

Warto przypomnieć, że to już 
kolejna inwestycja powiatowa na 
terenie Gminy Osina, wcześniej-
szy odcinek drogi powiatowej, od 
zakrętu do mostku, został wyko-
nany w 2015 roku.

Dodatkowo Powiat Goleniow-
ski będzie partnerem przy remon-
cie drogi w Kikorzu w 2018 roku, 
w ramach programu tzw. „sche-
tynówek”, gdzie dofinansuje część 
remontu tej drogi.

Jak widać dobra współpraca 
Gminy z Powiatem się opłaca.

DŚ

W czym leży problem 
Chciałbym się podzielić pew-

ną refleksją nad zdarzeniem, któ-
re mnie dotyczy. W maju 2016 do-
konałem przelewu za wywóz śmie-
ci na konto ZUK, za następne 6 
miesięcy tj. do października 2016. 
Jakie było moje zdziwienie, gdy w 
październiku otrzymałem upo-
mnienie z  UMiG Nowogard wraz 
z naliczeniem kosztów i odsetek za 
zwłokę.  Według mnie to skutek 
przeprowadzonych ostatnio zmian 
w systemie wywozu śmieci.  W wy-
niku tych zmian, nie wnikając we 
wszystkie aspekty formalne, nastą-
piła zmiana podmiotu uprawnio-
nego do pobierania opłat za wywóz 
śmieci w imieniu gminy. ( Uchwa-
ła Rady Gminy XXX/182/2016 z 
dnia 03.08.2016r.). Jako podmiot 
uprawniony został wskazany Za-
rząd Budynków Komunalnych 
(ZBK) w miejsce Zakładu Usług 
Komunalnych (ZUK).  

Niestety ze względu na brak wza-
jemnej koordynacji i informacji 
oraz nie przelanie na właściwy ra-
chunek ( do ZBK lub zwrot na ra-
chunek, z którego została dokonana 
płatność) nienależnych ZUK wpła-
conych środków, wystąpiła moja 
zaległość w opłatach, odnotowana 
na koncie ZBK.  Moim zdaniem, 
obowiązkiem stron ( ZUK / ZBK/ 
UMiG) było takie uregulowanie 
spraw, aby klienci/usługobiorcy nie 
byli pokrzywdzeni w żaden sposób.

Jako osoba fizyczna byłem zwią-
zany z ZUK umową na wywóz nie-
czystości stałych, i w takim przy-
padku powinienem otrzymać ofi-
cjalną informację na temat zaist-
niałych zmian, albo wyżej wymie-
nione strony powinny to załatwić 
między sobą. Myślę, że informa-
cja o metodach działania ZUK po-
winna zostać upubliczniona, aby 
wszystkie osoby mogące mieć po-
dobną sytuację mogły dochodzić 
swoich praw. Najwyraźniej zasady 
księgowości funkcjonujące w ZUK-
-u są „lekko kreatywne” i nie prze-
widują uczciwego rozliczenia się 
ze stronami wiążącymi dwie stro-
ny umowy, co jest nie tylko nagan-
ne moralnie, ale również niezgod-
ne z prawem.  Podejrzewam, że nie 
tylko mi przydarzyła się taka hi-
storia a w interesie społecznym jest 
nagłośnienie sytuacji i zwrócenie 
uwagi na problem wszystkich zain-
teresowanych.

Z poważaniem: 
Personalia do informacji redakcji

Ponieważ list naszego Czytel-
nika opisywał sytuację, która nie 
powinna mieć miejsca już od kil-
ku lat (po tzw. reformie śmiecio-
wej z 2013 roku, ZUK nie zawie-
ra umów na odbiór śmieci z indy-
widualnymi podmiotami, śmieci 
wywozi na zlecenia Miasta) zgło-
siliśmy sprawę w nowogardzkim 

ZBK, czyli tam, gdzie każdy wno-
si opłatę śmieciową i składa wcze-
śniej odpowiednią deklarację. 

Oto odpowiedź od pani kierow-
nik ZBK Grażyny Grosickiej:

Gmina Nowogard zajmuje 
się  gospodarką odpadami od lipca 
2013 r. Temat ten był bardzo na-
głośniony, że trzeba złożyć dekla-
rację do gminy   i określić ile osób 
zamieszkuje daną nieruchomość 
i na tej podstawie ZBK nalicza 
opłatę. 7600 Gospodarstw domo-
wych złożyło stosowne dokumen-
ty w tym temacie.  Jest to zobowią-
zanie podatkowe, nie ma wysta-
wiania faktur. Podobnie jak z po-
datkiem od nieruchomości - też 
składamy deklarację. Dziwi mnie 
bardzo, że Państwa Czytelnik nie 
jest w tej sprawie zorientowany   i 
jeszcze  w 2016 r płaci za odpady 
do ZUK. Ponadto ZUK, co mie-
siąc   wystawiał faktury, toteż da-
wało do myślenia, ponieważ od lip-
ca 2013 r tych faktur już nie wysta-
wiali. Moim zdaniem  firma ZUK 
powinna zwrócić Panu (i na pew-
no to uczyni) pieniądze z uwagi na 
fakt, iż nie świadczą już usług na 
rzecz  mieszkańców. Natomiast Pa-
stwa Czytelnik powinien złożyć jak 
najszybciej odpowiednią deklara-
cję w ZBK.                                                                                                      

Pozdrawiam  
 Grażyna Grosicka 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Pokłosie sprawy rzekomego mobbingu na wokandzie

Czy nauczyciel będzie musiał przeprosić za fałszywe oskarżenia? 
W minioną środę, 9 listopada, przed Wydziałem Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie odbyła się rozprawa z powództwa Ireny Juszczyk. Była dyrek-
tor Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, domaga się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych przez Bogdana Sobolewskiego, publicznie oskarżające-
go ją o to, że stosowała na nim mobbing, czego później nie potwierdziła chociażby prokuratura.  

Na wniosek obu stron tj. pozy-
wająca i pozwana, Sąd wezwał do 
przesłuchania aż 19 świadków. 
Wśród nich znaleźli się głównie 
byli i dawni nauczyciele Publicz-
nego Gimnazjum nr 3 przy ul. 
Bema, oraz obecny dyrektor tej 
szkoły Arkadiusz Wiśniewski. Ze-
znawała też Stanisława Jakubczak, 
prezes nowogardzkiego Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. W sądzie nie stawił się tyl-
ko jeden świadek - Piotr Suchy, 
urzędnik miejski, piszący pasz-
kwile na oficjalnej stronie miasta, 
który również w temacie rzeko-
mego mobbingu swego czasu roz-
pisywał się obficie. Po wysłucha-
niu zeznań wszystkich świadków, 
sąd przesłuchał też strony sporu. 
Na zakończenie rozprawy, mowy 
końcowe wygłosili reprezentujący 
swoich klientów mecenasi. Zarów-
no strona powodowa, jak i pozwa-
na podtrzymały swoje stanowiska. 

Sędzina poinformowała, że musi 
przenalizować wszystkie dowody 
w postaci dokumentów i wycin-
ków prasowych, a także zeznania 
świadków, i dopiero po tym ogło-
si wyrok. 

Ma to nastąpić 23 listopada, a 
więc za dwa tygodnie.

Irena Juszczyk domaga się prze-
prosin na łamach mediów od Bog-
dana Sobolewskiego oraz wpłace-
nia przez niego 5 tys. zł na rzecz 
nowogardzkiego Stowarzyszenia 
Akademia w Stronę Marzeń. 

Najpierw oskarżenie, później 
stołek…

Przypomnijmy, że cała sprawa 
stała się publiczna w maju zeszłego 
roku. Wtedy to w ratuszu odbyła 
się konferencja prasowa, zwołana 
przez prezesową ZNP w Nowogar-
dzie, Stanisławę Jakubczak. Pod-
czas konferencji Bogdan Sobolew-
ski, wówczas nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Gimnazjum nr 3 

oskarżył Irenę Juszczyk, wtedy dy-
rektora tej szkoły, o mobbing. Jak 
zeznał rzekomo poszkodowany 
nauczyciel, jego przełożona miała 
go nękać i ośmieszać przed całym 
gronem pedagogicznym.  Mężczy-
zna miał też być niesłusznie karany 
za rzekomo niewłaściwe wykony-
wanie swoich obowiązków. I. Jusz-
czyk miała też zmuszać go, do wy-
konywania zadań, które przekra-
czają jego umiejętności. Nauczyciel 
twierdził również, że przełożona 
nie docenia jego zasług w promo-
wanie szkoły, poprzez udane star-
ty młodzieży w zawodach sporto-
wych. W obronie nauczyciela sta-
nął ZNP. Związek zwrócił się do 
burmistrza Nowogardu o powo-
łanie „komisji antymobbingowej”. 
Prezesowa Związku, St. Jakubczak, 
złożyła ponadto zawiadomienie do 
prokuratury. Ustalenia komisji zo-
stały utajnione. Tylko nieoficjalnie 
wiadomo, że przesłuchiwani przez 

miejskich urzędników nauczycie-
le Gimnazjum, nie potwierdzili za-
rzutów Sobolewskiego. Również 
prokuratura po przesłuchaniu wie-
lu świadków w końcu umorzyła 
śledztwo, nie dopatrując się nawet 
najmniejszych przejawów czynu, o 
który nauczyciel posądził swojego 
dyrektora. 

W międzyczasie I. Juszczyk wy-
startowała w konkursie na dyrek-

tora Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej w Nowogardzie. Mimo, 
iż początkowo go nie wygrała z po-
wodu nieuzyskania wystarczające-
go poparcia wśród członków ko-
misji, została powołana na to sta-
nowisko przez starostę goleniow-
skiego. W jej miejsce burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla, po-
wierzył na rok stanowisko dyrek-
tora nie komu innemu, jak wła-
śnie B. Sobolewskiemu. To nadało 
swoisty koloryt oskarżeniom, ja-
kie padły kilka miesięcy wcześniej 
pod zarzutem I. Juszczyk, wywo-
łując przy tym szerokie oburzenie 
nie tylko w środowisku nauczy-
cielskim. Dziś Sobolewski już dy-
rektorem nie jest, bo przegrał póź-
niej konkurs na to stanowisko. Za 
dwa tygodnie okaże się jednak, czy 
będzie musiał przeprosić za to, co 
mówił na temat swojej byłej szefo-
wej. 

Marcin Simiński 

Wejście do budynku Sądu Okręgowe-
go w Szczecinie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Edward Krul: lat 65, zmarł 05.11.2016r., pogrzeb odbył się 

08.11.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Waldemar Skorupa: lat 58, zmarł 07.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

12.11.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 
Gdy niektórzy mówili o świąty-
ni, że jest przyozdobiona pięknymi 
kamieniami i darami, powiedział: 
Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 
patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony. 
Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się 
to dziać zacznie? Jezus odpowie-
dział: Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem przyj-
dzie pod moim imieniem i będą 
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł 
czas. Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o woj-
nach i przewrotach. To najpierw 
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi 
koniec. Wtedy mówił do nich: Po-
wstanie naród przeciw narodowi i 
królestwo przeciw królestwu. Będą 
silne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 

zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podnio-
są na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog 
i do więzień oraz z powodu moje-
go imienia wlec was będą do kró-
lów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania świa-
dectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obro-
ny. Ja bowiem dam wam wymowę 
i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł 
oprzeć ani się sprzeciwić. A wyda-
wać was będą nawet rodzice i bra-
cia, krewni i przyjaciele i niektó-
rych z was o śmierć przyprawią. I 
z powodu mojego imienia będzie-
cie w nienawiści u wszystkich. Ale 
włos z głowy wam nie zginie. Przez 
swoją wytrwałość ocalicie wasze 
życie. (Łk 21,5-19)

Zachwyt ludzi nad świątynią 
został bardzo szybko zniszczony 
przez Jezusa. Zapowiada rzeczy 
przyszłe. Zapowiada zniszczenie 
świątyni. W Starym Testamen-
cie mamy wiele przykładów kie-
dy to prorocy zapowiadali znisz-
czenie świątyni. Upadek świąty-
ni jest przede wszystkim obrazem 
upadku moralnego. Zapowiedź 
zburzenia świątyni jest przestrogą 
dla wszystkich, którzy troszczą się 
jedynie o powodzenie materialne 
w życiu i kompletnie nie dostrze-

gają, jak w gruzy popada ich wnę-
trze. Patrząc na tę symbolikę świą-
tyni, o której mówi nam Jezus, do-
strzegamy jak te słowa są aktual-
ne w naszych czasach. To, co za-
powiada dziś Jezus, koniec świata, 
realizuje się na naszych oczach. 
Jeśli uważnie śledzimy wiadomo-
ści to słyszymy o kataklizmach: 
trąby powietrzne, tsunami, trzę-
sienia ziemi. Podawane są infor-
macje o konfliktach zbrojnych: 
Ukraina, Bliski Wschód. Mowa 
jest również w mediach o nieusta-
jących prześladowaniach chrze-
ścijan, o ekspansji Islamu na Eu-
ropę. Wiadomości przekazu-
ją nam o głodzie i zarazach, któ-
re dotykają ludzkość. To wszyst-
ko co widzimy zapowiada Jezus w 
dzisiejszym fragmencie Ewange-
lii. To co mówi Jezus dzieje się tu 
i teraz. Czy to jest koniec świata? 
Wiele sekt powiedziałoby, że tak. 
Dzięki temu mogliby zwerbować 
w swoje szeregi nowych członków 
podatnych na lęk. Jezus nie chce 
byśmy się obawiali. Zapewnia nas, 
że nie spadnie włos z naszej gło-
wy. Cokolwiek na mnie spada, 
czegokolwiek doświadczam, ma 
mnie nie złamać. Mam być wy-
trwały. Tym sposobem, jak zapo-
wiada Jezus, ocalę swoje życie. Po-
kusa jaka może się u nas pojawić 
to żeby nic nie robić! I tak prze-
cież nastanie koniec świata. Bóg 
chce dziś każdemu z nas prze-
kazać bardzo ważny komunikat, 
który brzmi. Rób coś bardzo waż-
nego: ufaj Mi i we mnie pokładaj 
swoją nadzieję. 

ks. Krystian Dylewski

Wtorek, 12 listopada 1996r. 

Śmiertelne pobicie pod wiatą
W piątek w godzinach popo-

łudniowych nic nie zapowiada-
ło takich wydarzeń, jakie miały 
się tam za chwilę rozegrać. Nie są 
znane przyczyny tego, że w pew-
nym momencie Pan „Ś” z Nowo-
gardu uderzył w twarz B. Gajew-
skiego. Napastnik jednak na tym 
nie poprzestał. Na oczach kilku-
nastu świadków skakał i kopał 
przez dłuższy czas leżącego już na 

ziemi B. Gajewskiego. Nikt nie za-
reagował na ten bandycki napad.

Po przewiezieniu B. Gajewskie-
go do szpitala, mimo wielkich wy-
siłków naszych lekarzy nie uda-
ło się uratować pobitego. Napast-
nika do tej pory nie udało się za-
trzymać.

Historia wciąż żywa, czyli 
Dzień Seniora

Dnia 29 października, w NDK 
odbyła się uroczystość związana z 
obchodami Dnia Seniora. Dla wie-
lu z nas 76. Rocznica Dnia Niepod-

ległości jest historią tak odległą, że 
często myślimy o tym fakcie, jak  
np. o Koperniku. A żyją wśród nas 
ludzie, którzy doskonale pamiętają 
te czasy. Żyje wśród nas człowiek, 
który osobiście widział płk. Piłsud-
skiego, a urodził się w 1901r. A jest 
to p. Kazimierz Żmudzki. Oprócz 
pana Kazimierza na uroczystości 
przybyło jeszcze 21 osiemdziesię-
ciolatków. Zostali oni uhonorowa-
ni przez Polski Związek Emerytów. 
Zespoły z NDK dały wspaniały wy-
stęp a burmistrz złożył wszystkim 
życzenia 200 lat życia. Po zebraniu 
wszyscy udali się do kawiarni.

wybrała Dorota Śmieciuch

20 lat temu                                 pisał:

Zamiast Halloween 

Krótkie słowo  
o świętości
W piątek 28 października na holu w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych podczas długiej przerwy młodzież pod 
opieką ks. Roberta Dąbrowskiego zaprezentowała krótkie 
przedstawienie o świętości, inne niż promuje dzisiejsza cy-
wilizacja zachęcająca do uczestnictwa w Halloween.        

 Program zwiazany był głów-
nie z promowaniem i znaczeniem 
kultu swiętych związane z Uro-
czystością Wszystkich Świetych. 
Uczennice i uczniowie już sa-
mym strojem przybliżali postaci 
świętych takich jak: Maryja, świę-
ty Józef, swięta Siostra Fausty-
na i Anioł. Przedstawieniu towa-
rzyszyły radosne piosenki: "Taki 
mały, taki duży może świętym 
być"- Arki Noego, "To się  święci 
- Magdy Anioł, "Bal Wszystkich 
Świętych"- Budki Suflera.

Wstępem do przedstawienia 
była krótka historia obchodzenia 

Uroczystości Wszystkich Świę-
tych w Kościele Katolickim.

Ten dzień obchodzony jest w 
Kościele Katolickim od IX wieku. 
Wyznaczył go papież Grzegorz IV 
w 837r. W tym dniu pamiętamy 
szczególnie o tych, którzy odeszli 
do krainy wieczności. Pamiętamy 
również, że niebo jest zawsze dla 
każdego człowieka otwarte. 

Tego uczą nas i pokazują nam 
święci.

Dziękuję młodzieży za zaanga-
żowanie i występ.

ks.Robert Dąbrowski 
katecheta ZSP

SOBOTa  Dla  ZDrOWIa  
- „PrOFIlakTYka  raka  PIerSI”

WYJaZD Na BaDaNIa mammOGraFICZNe Dla PaŃ  
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 grudnia 2016r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14 

-tej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus
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BOCIaNY
11.11.2016, godz. 16.00
12.11.2016, godz. 14.00, 16.00
13.11.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, familijny
USA / 2016 / 93 min.
Od lat: B/O
POLSKI DUBBING

Bociany przynoszą dzieci... A przy-
najmniej tak było kiedyś. Teraz bo-
wiem zajmują się dostarczaniem 
przesyłek dla światowego giganta 
sprzedaży internetowej Cornersto-
re.com. Junior to najlepszy kurier 
w firmie, który na dodatek spodzie-
wa się awansu. Przypadkowo jed-
nak uruchamia Maszynę Produkują-
cą Dzieci. W efekcie na świat zupeł-
nie bezprawnie przychodzi śliczna 
dziewczynka. Junior nie ma wyjścia 
— musi podrzucić komuś ten kło-
potliwy prezent, zanim szef się zo-
rientuje. Wraz z Tulip, jedyną dziew-
czyną na Bocianiej Górze, wyrusza 
na pierwszą w życiu misję „narodzi-
ny”. Szalona podróż może sprawić, 
że powiększy się niejedna rodzina, 
a bociany odzyskają właściwą rolę 
w świecie.

PrOSTa HISTOrIa 
O mOrDerSTWIe

11.11.2016, godz. 18.00
12.11.2016, godz. 18.00
13.11.2016, godz. 18.00
kryminał, thriller
USA / 2016 / 89 min.
Od lat: 15

Arkadiusz Jakubik wraca za kame-
rę! „Prosta historia o morderstwie” to 
drugi – po świetnie przyjętej „Pro-
stej historii o miłości” z 2010 roku – 
film w dorobku reżyserskim znako-
mitego aktora. W rolach głównych: 
Andrzej Chyra, Kinga Preis i Filip Pła-
wiak. Trzymająca w napięciu, peł-

na zaskakujących zwrotów akcji hi-
storia policyjnej rodziny, której lo-
sami wstrząsa tajemnicza zbrodnia. 
Jacek, młody policjant, za wszelką 
cenę próbuje chronić matkę i braci 
przed porywczym i despotycznym 
ojcem – również funkcjonariuszem 
– zamieszanym w nielegalne inte-
resy. Gdy ten zostaje zamordowany, 
syn staje się głównym podejrzanym. 
Żeby udowodnić swoją niewinność, 
Jacek musi rozpracować skompliko-
waną sieć intryg, w którą był uwikła-
ny jego ojciec

INFerNO
11.11.2016, godz. 20.00
12.11.2016, godz. 20.00
13.11.2016, godz. 20.00
thiller, USA/ 2016 /121 min.
Od lat: 15

Supertrio: Tom Hanks, Ron Ho-
ward i Dan Brown przedstawia ekra-
nizację najlepiej sprzedającej się 
książki 2013 roku – „Inferno”. Hanks, 
Howard i Brown są odpowiedzial-
ni za sukces dwóch poprzednich fil-
mowych części przygód profesora 
Roberta Langdona – „Kod da Vinci” 
oraz „Anioły i Demony” zarobiły po-
nad miliard dolarów na całym świe-
cie. „Inferno” Dana Browna spędziło 
11 tygodni na szczycie listy bestsel-
lerów „The New York Timesa”. Świa-
towej sławy profesor w dziedzinie 
symboliki Robert Langdon (dwu-
krotny laureat Oscara Tom Hanks) 
śladami poematu Dantego usiłu-
je rozwikłać zagadkę symbolu, któ-
ry znajduje w marynarce, kiedy bu-
dzi się – pogrążony w amnezji – w 
jednym z włoskich szpitali. Będzie 
to najtrudniejsze zadanie w karierze 
Langdona, na którego zewsząd cze-
ka niebezpieczeństwo.

 Ceny biletów
normalny - 15 zł; ulgowy - 12 zł
•	legitymacja	szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
•	2	dorosłych	+	1	dziecko
1	dorosły	+	2	dzieci
2	dorosłych	+	2	dzieci
zbiorowy - 11 zł
•	grupa	zorganizowana	pow.	15	osób 

zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

źródło: NDK

Kino na weekendCzytelnicy obserwują

Co Pan o tym myśli?... 
Po co oni tu tak gruntownie remontują skoro za chwilę będzie budowana obwodnica- pyta 
nasza Czytelniczka komentując prace na S-6 za Kikorzami. 

Korespondencja, która docie-
ra do DN ze strony naszych Czy-
telników to źródło zarówno cieka-
wych informacji, jak i często inte-
resujących spostrzeżeń dotyczą-
cych otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Pomijając złośliwe anonimy, 
większość tej korespondencji pu-
blikujemy. Niektórzy z Państwa 
dzieląc się swoimi spostrzeżenia-
mi wskazują nam tematy, którymi 
powinniśmy się według nich za-
jąć. Taki charakter ma list naszej 
Czytelniczki, który otrzymaliśmy 
w tych dniach. Autorka w zawar-
tych w nim uwagach ma szereg 
wątpliwości, które niżej wymie-
niamy komentując je jednocze-
śnie, (o co nasza korespondentka 
prosiła):

1. Czy sensowne jest wydawa-
nie pieniędzy na tak gruntowny re-
mont S-6 za Kikorzami w sytuacji, 
w której za chwilę będzie obok bu-
dowana dwujezdniowa trasa szyb-
kiego ruchu?  

Spytamy Dyrekcję Dróg o po-
wód i sens wykonywania tego re-
montu. 

2. Latem pisaliście w DN o smro-
dzie m.in. w okolicach Kikorzy i 
Osiny. Ostatnio powietrze jest tu 
czyste. Czy to Wasza interwencja?

Po za tekstem, w którym opisy-
waliśmy to przykre zjawisko nie 
podejmowaliśmy innych dzia-
łań. Może pora roku albo inna se-
zonowa zmienność spowodowa-
ło, że źródło smrodu póki co nie 
funkcjonuje. Poczekajmy z wnio-
skami do kolejnego lata.  

3. Pisaliście o zwiększeniu ilości 
obcokrajowców na terenie naszego 
miasta, którzy przyjeżdżają tutaj 
do pracy. Ale czy wszyscy? Obser-
wuję jednego takiego, którego za-
chowanie jest podejrzane, nawet 
wygląda jak bandyta (tutaj Czy-
telniczka podaje adres, gdzie prze-

bywa owa podejrzana według niej 
osoba).

 Rzeczywiście w dobie terrory-
zmu należy zachować obywatel-
ską czujność. Przekażemy Pani 
obawy Policji.

4.  Co Pan myśli o dworcu kole-
jowym w Nowogardzie? Dlaczego 
jest w takim złym stanie?

W przeciwieństwo do peronów, 
nowogardzki dworzec jest rzeczy-

wiście zaniedbany. Kolej remon-
tuje w ostatnich latach wiele bu-
dynków dworcowych. Ale pierw-
szeństwo mają tu te obiekty, któ-
re przedstawiają jakąś wartość 
zabytkową bądź znajdują się w 
węzłowych dla ruchu klejowe-
go miejscowościach. Można mieć 
poważne wątpliwości czy nowo-
gardzki dworzec doczeka jeszcze 
swojej kolejki w takiej kwalifika-
cji? Ale spytamy na kolei.

5.  Czy jest jakaś szansa na ob-
wodnicę Nowogardu od południa?

 Naszym zdaniem nie ma takich 
szans w przewidywalnej perspek-
tywie czasowej, a to, dlatego, że po 
wybudowaniu obwodnicy w ciągu 
S-6 od północy nikt nie da na to 
pieniędzy, a miasta na setki milio-
nów oczywiście nie stać (na inwe-

stycje przeznaczamy maksymal-
nie kilkanaście milionów rocz-
nie).  Pomysł rzekomej możliwo-
ści wybudowania dodatkowo tak-
że tej od południa obwodnicy zo-
stał wymyślony przez nowogardz-
kie lobby polityczno-bizneso-
we (broniące interesu właścicie-
li działek z północnej strony), aby 
przeforsować przebieg ostatecznie 
wybudowanej trasy północnej.  W 

ten sposób znani z imienia i na-
zwiska zarobili duże pieniądze na 
wywłaszczonych pod drogę grun-
tach, a mieszkańcy muszą nadal 
wąchać smród z ruchu tranzyto-
wego.  Jeśli obwodnica południo-
wa maiłaby być, to jako obwod-
nica trasy S-6. I to był oczywi-
ście znacznie lepszy pomysł ani-
żeli obecny przebieg objazdu No-
wogardu. Argumentację w tym 
temacie przedstawialiśmy wielo-
krotnie w latach, gdy ta dyskusja 
miała jeszcze sens, ponieważ była 
przed dyskusją.

Naszą Czytelniczkę niepokoi 
także jej zdaniem zbyt intensyw-
na wycinka zasobów leśnych, ale 
to już temat na odrębny tekst. 

sm           

Gdyby to wyremontować, byłby całkiem ładny budynek

Ta ruina obok dworca jest nie tylko brzydka, ale stwarza zagrożenie
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie odzieży
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@fiege.pl 

lub telefoniczny: 601 470 215 oraz 601 710 134

FIEGE Sp. z o.o.
ul. Prosta 16, Łozienica 

(Goleniowski Park Przemysłowy)
www.fiege.pl

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 
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Nowa moneta okolicznościowa
Dnia 03.11 2016 roku, Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu kolejną monetę z serii 
„Odkryj Polskę” o nominale 5 zł. Już od 2014 roku NBP wprowadza na rynek monety oko-
licznościowe, które mają na celu przybliżać miejsca i zdarzenia ważne dla naszego kraju.

Tym razem na rewersie monety 
widnieje Zamek Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.  

To historyczna siedziba rodu 
Gryfitów, którzy władali nie-
mal przez 500 lat Pomorzem Za-
chodnim. Wielokrotnie przebu-
dowywana odzwierciedla złożo-
ną i burzliwą historię regionu. 
Dziś Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie jest siedzibą samo-
rządowej instytucji kultury o tej 
samej nazwie, Opery na Zamku 
i Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Zachodniopomorskiego.

Moneta okolicznościowa zosta-
ła wykonana z dwóch stopów me-
talu w nakładzie 1 200 000 sztuk, 
przy użyciu zwykłego stempla. Jej 

projektantem jest Dobrochna Su-
rajewska a wizerunek Zamku zo-
stał opracowany według zdjęcia 
autorstwa Marka Czasnojcia.

Do tej pory ukazało się jeszcze 
5 sztuk monet z serii „Odkryj Pol-
skę”, m.in. z Kanałem Bydgoskim 
czy Ratuszem w Poznaniu.

Natomiast z okazji Święta Nie-
podległości, NBP zamierza wpro-
wadzić do obiegu monety kolek-
cjonerskie o nominałach 100 zł i 
10 zł z serii „Stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości”.

Dorota Śmieciuch

Uwaga na oszusta 

Zamarkował Urząd  
i wezwał do zapłaty…
Próbowali mnie naciągnać opublikujcie to dla ostrzeżenia – 
tak pisze jeden z naszych Czytelnikow nadsyłając  w załącze-
niu  stylizowane na urzędowe pismo wraz z   wezwaniem do 
zapłaty, które otrzymał w ostatnich dniach.

Chciałbym przestrzec przedsiębiorców przed tego typu pismem- pisze 
nasz Czytelnik-  sam otrzymałem w przeciągu dwóch tyg. 4 identyczne 
pisma, gdzie żądają wpłaty za nie wadomo za co- to raz, a dwa: nie ma 
czegoś takiego, jak CEIDGiF... Na skanie   zamieszczonym obok prezen-
tujemy to pismo w całości.       

Nie ma czegoś takiego jak CEID-
GiF..- pisze Czytelnik i oczywiście 
ma w zasadzie rację - nie ma ta-
kiej urzędowej ewidencji.  Urzę-
dowym rejestrem jest natomiast  
CEIDG czyli Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej będąca  rejestrem  
przedsiębiorców prowadzących  
działalność gospodarczą wykony-
waną osobiście. Ewidencja ta pro-
wadzona jest przez Ministra Roz-
woju, a wpisy do niej dokonuje się 
za pośrednictwem organów reje-
stracyjnych działalności gospo-
darczej w  Gminach. Co najistot-
niejsze, wpisy do tej urzedowej 
ewidencji są obowiazkowe i nie 
wymagają żadnych opłat! Trze-
ba przyznać, że naciągacz, który 
wysyła pisma o treści jak poda-
liśmy nieźle wymyślił sobie spo-
sób na łatwy zarobek. Zrobił to na 

tyle sprytnie,  że trudno tutaj do-
patrzeć się ewidentnego przestęp-
stwa. Nie jest bowiem zabronione, 
aby stworzyć sobie jakąś prywat-
ną ewidencję i nazwać ją w spo-
sób zbliżony, ale jednak nie iden-
tyczny jak rejestr urzędowy (CE-
IDGiF a CEIDG) Również z tre-
ści rozsyłanego  pisma wyni-
ka, że wezwanie do zapłaty, do-
tyczy należnosci, której uiszcze-
nie  jest... dobrowolne! Świadczy 
o tym określenie  z pisma: fakul-
tatywna opłata rejestracyjna. Isto-
ta oszustwa polega tutaj na tym, 
że pismo do złudzenia przypomi-
na urzędową korespondencję i su-
geruje, że wpis jest obowiązkowy.  
Zgodnie z prośba naszego Czytel-
nika ostrzegamy – Czytajcie Pań-
stwo dokladnie takie niespodziewa-
ne podejrzane pisma i wezwania.  

red.

Wspomnienie lata…

Karpiowy rekord pobity  
na naszym jeziorze
Dużym okazem karpia złowionym w naszym jeziorze może pochwalić się zwycięzca ostat-
nich zawodów wędkarskich rozegranych przez Koło PZW Tęczak, Wojtek Kaźmierczak. 
Ryba jaką złowił wędkarz ważyła 18,70 kg przy 94 cm długości, pobijając w ten sposób kra-
jowy rekord sprzed 11 lat o pół kilograma. Okaz, jaki trafił się wędkarzowi z Nowogardu, 
jest wart złota w kategorii najcięższy karp w Polsce.

Taki plebiscyt od lat prowadzi 
gazeta „Wiadomości Wędkarskie”. 
W rubrykach tych nie raz gości-
li już nasi wędkarze z rekordowy-
mi rybami, jak choćby Tadeusz 
Kozioł z wielkimi okazami okoni 
(bodajże ponad 1,5 kg). Dla przy-
pomnienia, aby zdobyć złoto w 
kategorii „duży karp” trzeba zło-
wić rybę o wadze powyżej 15 kg. 

- Często wybieram się na za-
siadkę karpiową, o ile mi oczywi-
ście czas na to pozwala. Przeważ-
nie są to weekendowe wieczory 
nad nowogardzkim jeziorem. Pra-
wie każdy wędkarz wie, że chcąc 
łowić karpie, i to te naprawdę duże 
sztuki, trzeba się solidnie do tego 
przygotować. Bo, jak mówią, kto 
nie sieje, ten nie zbiera. Zaczyna-
my od porządnego podkarmienia 
miejscówki, gdzie będziemy łowić. 
Oczywiście nie może to być jedno-
razowe nasypanie karmy, jest to 
proces i wszystko musi być wywa-
żone w ilości i jakości – mówi łow-
ca okazów Wojtek Kaźmierczak. 

Wojtek nad wodę wybrał się w 
jeden z ostatnich sierpniowych 
dni. Każdy, kto docenia spokój 
wieczornej wody wie, że to naj-
piękniejsza chwila na zasiadkę na 
dużą rybę. Milknie dzienny gwar 
miejskiego ruchu, brzegiem wody 
nie przechadza się już tylu space-
rowiczów – jednym słowem sie-
lanka. A w tej sielance, ciemnej, 
spokojnej wodzie, czai się tajem-
nicza niespodzianka. I to jest chy-
ba jeden z najlepszych motywów 

siedzenia i wpatrywania się w ta-
flę jeziora, który uwodzi tak wie-
lu wędkarzy. 

- Łowię na dobry, mocny sprzęt 
karpiowy, ale nie przesadzam z 
jego wymyślnością i ceną. Zestaw 
ma wytrzymać branie napraw-
dę dużej ryby. Sądzę, że w nowo-
gardzkim jeziorze pływają karpie, 
których waga oscyluje w granicach 
30 kg! Tego dnia łowiłem na wędkę 
Dragon Tytan 3,90 m, kołowrotek 
Dragon Maxima 6000, żyłka 0.30, 
na haczyk założyłem kolację dla 
karpia i… czekałem. Gdzieś przed 
północą ryba wyrwała mnie z lek-
kiej drzemki, zaciąłem i poczułem, 
że to jest naprawdę duża ryba, 
oczywiście nigdy do końca nie wia-
domo jaka. Walka z nią nie trwa-
ła jednak zbyt długo, choć do koń-
ca była bardzo zacięta. Po zważe-

niu okazało się, że podobną rybę, 
ale nieco lżejszą wyłowiono z je-
ziora ok. 11 lat temu, tak więc był 
to największy okaz karpia ostatniej 
dekady. Po zważeniu i pamiątko-
wej fotografii karp wrócił do wody 
– wspomina Wojtek Kaźmierczak. 

Postawa Wojtka (złów i wypuść) 
jest godna naśladowania. Zatem 
może za kilka lat karp znów da się 
skusić jakiemuś wędkarzowi, ale 
będzie miał już ponad 20 kg! 

Czekamy na rekordy, ale re-
kordy niech wracają do wody ku 
uciesze wielu innych wędkarzy. To 
nawet bez ideologii z praktyczne-
go punktu widzenia, taka ryba, to 
stara ryba, a zatem niesmaczna. 
No chyba, że ktoś lubi jeść laczki. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Prezes Tęczaka
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Aktywizacja zawodowa dla bezrobotnych
Głównym zadaniem urzędów pracy jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób, które z różnych przyczyn wypadły z rynku pracy. 
Biura pracy realizują to zadanie wykorzystując do tego dostępne formy aktywizacji zawodowej”. Co w praktyce oznacza ten termin? Z 
jakich usług urzędów pracy może skorzystać bezrobotny, aby ponownie był gotowy do podjęcia pracy? Na jakie wsparcie może liczyć? 

Powiatowe urzędy pracy nie-
zwłocznie po rejestracji bezrobot-
nego mają obowiązek ustalić dla 
niego profil pomocy, oznaczający 
właściwy ze względu na potrzeby 
bezrobotnego zakres form pomocy 
określonych w ustawie. Nie dziwmy 
się więc, jak po przyjściu do biura 
pracy w celu zarejestrowania się na 
tzw. listę bezrobotnych, doradca za-
wodowy będzie nam zadawał wiele 
pytań. W ten sposób bowiem urzę-
dy pracy analizują sytuację konkret-
nej osoby, oceniając przy tym jakie 
ma szanse na znalezienie pracy ktrej 
szuka. W tym kontekście chodzi nie 
tylko o posiadane przez bezrobot-
nego wykształcenie, kwalifikacje, 
umiejętności nabyte, lecz także stan 
zdrowia. Urzędy pracy oferują bo-
wiem wsparcie nie tylko dla osób 
znajdujących się w dobrej kondycji 
zdrowotnej, ale także tych boryka-
jących się zarówno z czasowym jak i 
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. 

Wszystkie zebrane w trakcie wy-
wiadu informacje na temat na-
szej sytuacji zawodowej pozwo-
lą urzędowi pracy na przygotowa-
nie dla nas Indywidualnego Planu 
Działania – to nic innego jak har-
monogram działań, jakie podej-
mie wspólnie z nami urząd pracy, 
abyśmy jak najszybciej mogli zna-
leźć zatrudnienie. W zależności 
od przygotowanego dla nas planu, 
urząd pracy zaproponuje nam sze-
reg usług, z których będziemy mo-
gli skorzystać, by powrócić do za-
wodowej aktywności. 

Jedną z podstawowych i chyba 
najbardziej popularnych form ak-
tywizacji zawodowej, jest staż (ina-
czej przyznanie Bonu Stażowego). 
Oferta ta skierowana jest głównie 
do osób, które nie przekroczyły 30 
roku życia, ale pojawiały się także 
staże dla osób starszych, finanso-
wane także z Funduszu Pracy. Przy-
znanie takiego Bonu Stażowego 
gwarantuje skierowanie do odby-
cia maksymalnie półrocznego stażu 
u wybranego pracodawcy. Musi to 
być jednak taki pracodawca, który 
zobowiąże się, że po upływie 6 mie-
sięcy zatrudni bezrobotnego, już na 
umowę o pracę. Warto bowiem tu 
wyjaśnić, że osoba odbywająca staż 
jest nadal w świetle przepisów oso-
bą bezrobotną, a jedynie oddele-
gowaną przez urząd pracy do kon-
kretnego miejsca w celu świadcze-
nia pracy.

Długo nie mogłam znaleźć pracy 
– mówi Agnieszka z Nowogardu - 
w końcu znajomy mi powiedział, że 
szukają pracownika w firmie han-
dlowej w Nowogardzie. Nie mia-
łam w tym doświadczenia, ale by-
łam po technikum handlowym, więc 
mówię – spróbuję. Poszłam na roz-
mowę kwalifikacyjną. Okazało się, 
że pracodawca chce ze mną współ-
pracować, ale najchętniej przyjąłby 
pracownika na staż z urzędu pracy. 
Wróciłam do swojego urzędu pracy i 

zapytałam doradcy, czy ja mogę na 
taki staż iść. Okazało się, że kwali-
fikuję się do skorzystania z tej for-
my wsparcia zatrudnienia. Zdziwi-
ło mnie, że nie wiązało się to z dużą 
biurokracją. Już po kilku dniach za-
częłam pracę. Po zakończeniu stażu 
pracodawca mnie zatrudnił na umo-
wę o pracę. Od tego czasu minęło już 
dwa lata, a ja dalej pracuje u tego 
samego przedsiębiorcy. Dziś mam 
umowę na czas nieokreślony- koń-
czy Agnieszka. 

Osoba bezrobotna do 30 roku 
życia może też skorzystać z innej 
formy podjęcia zatrudnienia, któ-
ra również będzie wiązała się ze 
wsparciem dla pracodawcy zainte-
resowanego zatrudnieniem takiej 
osoby. Może ona otrzymać Bon Za-
trudnieniowy, który stanowi gwa-
rancję zrefundowania pracodaw-
cy części kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne w związku z zatrudnieniem bez-
robotnego posiadacza bonu przez 
okres 12 miesięcy. Taki bon jest 
przyznany zarejestrowanej osobie 
bezrobotnej w wieku do 30 roku ży-
cia, która znajdzie pracodawcę za-
interesowanego zatrudnieniem jej 
na okres 18 miesięcy. Oznacza to, 
że taki pracodawca musi więc za-
deklarować, gotowość ponoszenia 
pełnych kosztów zatrudnienia (bez 
refundacji z urzędu pracy) po wy-
czepraniu bonu, a więc przez okres 
6 miesięcy. 

Może też tak się zdarzyć, że bez-
robotny znajdzie sam pracodawcę, 
ale ten będzie od niego wymagał 
nabycia dodatkowych umiejętno-
ści przez podjęciem pracy. Jak wia-
domo szkolenia kosztują, ale trud-
no też oczekiwać, że osoba niema-
jąca pracy będzie miała środki, by 
się dokształcać. Tu także z pomo-
cą wyjdzie urząd pracy, który może 
takiej osobie przyznać bon szkole-
niowy, który gwarantuje jej skiero-
wanie na wybrane szkolenie wraz z 
opłaceniem kosztów ponoszonych 
w związku z podjęciem szkolenia. 
W ramach bonu szkoleniowego fi-
nansowane są koszty: jednego lub 
kilku szkoleń; badań lekarskich lub 

psychologicznych niezbędnych do 
podjęcia szkolenia i/lub pracy po 
szkoleniu; przejazdu na szkolenia 
(ryczałt maksymalnie do 200 zł.); 
Zakwaterowania, jeśli zajęcia odby-
wają się poza miejscem zamieszka-
nia (ryczałt maksymalnie do 1500 
zł.). Jeśli szkolenie, które chce pod-
jąć bezrobotny przekracza te limity 
musi on niestety pokryć sam różni-
cę. Nie mniej jest i tak duża pomoc. 

A co jeśli znajdziemy pracę, ale 
poza miejscem naszego dotych-

czasowego zamieszkania? Tu także 
możemy liczyć na wsparcie z urzę-
du pracy, tym razem w postaci bonu 
zasiedleniowego. Bon na zasiedlenie 
jest przyznawany na wniosek bezro-
botnego, o ile spełnione są łącznie 
następujące warunki: praca pozwa-
lana uzyskanie wynagrodzenia za 
pracę lub przychodu w wysokości 
co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę brutto miesięcz-
nie oraz odprowadzane są składki 
na ubezpieczenia społeczne; odle-
głość od miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania do miejscowości, 
w której bezrobotny zamieszka w 
związku z podjęciem pracy wyno-
si co najmniej 80 km lub czas prze-
jazdu do miejsca pracy i z powro-
tem przekracza łącznie co najmniej 
3 godziny dziennie; posiadacz bonu 
powinien pozostawać w zatrudnie-
niu, wykonywać inną pracę zarob-
kową lub prowadzić działalność go-
spodarczą przez co najmniej 6 mie-
sięcy w okresie 8 miesięcy; może to 
być praca u kilku pracodawców.

- Ukończyłem logistykę na Uni-
wersytecie Szczecińskim– mówi 
Arek - na terenie swojej gminy nie 
mogłem znaleźć pracy. Zresztą za-
wsze marzyłem o tym, aby zacząć 
zawodową karierę w Szczecinie. Do-
wiedziałem się mojego doradcy za-
wodowego, że jeśli znajdę pracodaw-
cę w Szczecinie, to będą mógł złożyć 
wniosek o przyznanie bonu zasiedle-
niowego w kwocie 5 tys. zł. Tak się 
złożyło, że otrzymałem zaproszenie 
na rozmowę kwalifikacyjną do jed-
nej z firm zajmujących się logistyką, 
która działa w Szczecinie. Wcześniej 
wysłałem tak swoje CV. Rozmowa 

przebiegła pomyślnie i kilka dni póź-
niej zaproponowano mi prace. Ma-
jąc w pamięci rozmowę z dorad-
cą zawodowym złożyłem wniosek o 
przyznanie bonu zasiedleniowego. 
Przyznam szczerze, że było z tym 
trochę formalności, a do tego musia-
łem znaleźć żyranta o odpowiednich 
zarobkach, ale ostatnie bon został mi 
przyznany. Jak to mówią dla chcące-
go nic trudnego. Dzięki temu mogę 
wynająć mieszkanie w Szczecinie i 
nie martwię się, że za nim dostaną 
pierwszą wypłatę, nie będę miał na 
opłaty – kończy Arek. 

Bony, to oczywiście nie wszyst-
kie formy aktywizacji zatrudnienia 
z jakich może skorzystać osoba bez-
robotna zarejestrowana w urzędzie 
pracy. Tym bardziej, że są one ad-
resowane do osób do 30 roku życia. 
A co z pozostałymi grupami wie-
kowymi? U ofercie urzędów pracy 
znajdują się oczywiście usługi ofe-
rowane wszystkich zarejestrowa-
nym bezrobotnym, bez względu na 
wiek. Wśród nich są:

- Prace interwencyjne, czyli za-
trudnienie bezrobotnego przez pra-
codawcę, który otrzyma z urzędu 
pracy częściowe dofinansowanie 
wynagrodzenia. O takie wsparcie 
może ubiegać się sam pracodawca. 
Tu warto dodać, że bezrobotni po-
wyżej 50 roku życia mogą korzystać 
z prac interwencyjnych w wydłużo-
nym okresie. 

- Refundację kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowi-
ska miejsca pracy, dofinansowa-
nie działalności gospodarczej. To 
pomoc finansowa udzielana przez 
powiatowy urząd pracy w związ-
ku z utworzeniem lub doposaże-
niem stanowiska pracy i zatrudnie-
niem na tym stanowisku skierowa-
nej osoby bezrobotnej przez okres 
24 miesięcy. O takie wsparcie może 
ubiegać się firma prywatna, w tym 
szkoły lub przedszkola niepublicz-
ne oraz rolnicy posiadający gospo-
darstwa rolne. 

- Prace społecznie użyteczne- 
race społecznie użyteczne to for-
ma wsparcia skierowana do osób 
bezrobotnych bez prawa do zasił-
ku jednocześnie korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej albo 
uczestniczących w kontrakcie so-
cjalnym, indywidualnym progra-
mie usamodzielnienia, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub 
w indywidualnym programie za-
trudnienia socjalnego. Prace te od-
bywają się bez nawiązania stosunku 
pracy ani umowy o pracę. Organi-
zowane są one przez gminę w jed-
nostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub insty-
tucjach statutowo zajmujących się 
pomocą charytatywną lub działal-
nością na rzecz społeczności lokal-

nej. Prace te mogą być wykonywa-
ne w wymiarze do 10 godzin tygo-
dniowo.

- Roboty publiczne, czyli dzia-
łanie nieco podobne do prac inter-
wencyjnych, tyle, że tu pracodaw-
cą jest instytucja publiczna, któ-
ra otrzymuje częściową refundację 
kosztów zatrudnienia. 

- Dofinansowanie wynagrodze-
nia za zatrudnienie osoby bezro-
botnej 50 + (powyżej 50 roku ży-
cia). To działanie będące odpowie-
dzią na wzrastającą liczbę osób bez-
robotnych w tym okolicach tego 
wieku.  Dofinansowanie wynagro-
dzenia bezrobotnego w wieku 50 lat 
i więcej skierowanego przez urząd 
pracy przysługuje przez okres: 12 
miesięcy w przypadku bezrobot-
nych w wieku 50 lat - 60 lat, 24 mie-
sięcy w przypadku bezrobotnych, 
którzy ukończyli 60 lat. Wysokość 
dofinansowania wynosi maksymal-
nie  do 50% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie.

Powyższe formy aktywizacji pra-
cy realizowane przez urzędy pra-
cy są współfinansowane są także w 
różnym stopniu z Funduszy Euro-
pejskich. 

Osoby w trudnej sytuacji 
zdrowotnej nie zostaną 
odesłane z „kwitkiem”.

Jak już wspomnieliśmy na wstę-
pie, z usług urzędów pracy mogą 
korzystać także osoby borykające 
się problemami zdrowotnymi, w 
tym osoby z niepełnosprawnością. 
W przypadku osób w takiej sytuacji, 
źródła finansowania aktywizacji za-
wodowej zależą od tego, czy taka 
osoba otrzymuje świadczenie ren-
towe czy też nie. Dla tej pierwszej 
grupy osób płatnikiem konkretne-
go programu aktywizacji zawodo-
wej jest Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Natomiast powiatowe urzędy pra-
cy są instytucjami obsługującymi 
środki skierowane przez PFRON, 
ale także wskazującymi konkretne 
działania mające na celu przywró-
cenie na rynek pracy osoby niepeł-
nosprawnej, pobierającej świadcze-
nia rentowe. Jednym z takich pro-
gramów jest doposażenie miejsca 
pracy. To forma wsparcia zawodo-
wego z jakiej najchętniej korzysta-
ją przedsiębiorcy chcący zatrudnić 
w swoich przedsiębiorstwach osoby 
bezrobotne.  

Jarek ma 40 lat. Choruje na dys-
trofię kręgosłupa. To sprawia, że ma 
kłopoty z koordynacją ruchową. 
Chodzi samodzielnie, ale do poko-
nywania dłuższych odcinków dro-
gi musi poruszać się na specjalnym 
rowerze trójkołowym. Mimo dość 
poważnej bariery jaką stwarza mu 
choroba, Jarek skończył studia wyż-
sze i jest aktywny zawodowo. Jarek 
posiada stałą rentę chorobową wy-
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płacaną przez ZUS, ale od lat ko-
rzysta z różnych programów akty-
wizacji zawodowej jakie oferuje mu 
miejscowy urząd pracy. 

Możliwości jakie otwiera przed 
takimi osobami jak ja urząd pracy 
przy współpracy z PFRON, sprawiły, 
że jestem aktywny zawodowo- opo-
wiada Jarek. - Korzystałem już z róż-
nych programów aktywizacji pracy, 
począwszy od staży, przez refunda-
cję zatrudnienia. Ostatnio znów za-
marzyłem, żeby zmienić pracę. W 
jednej z dużych, międzynarodowych 
firm poszukiwali specjalisty do dzia-
łu logistyki. Złożyłem CV, nie wią-
żąc z tym dużych nadziei. Wolałem 
później nie być rozczarowanym. Na 

rozmowie kwalifikacyjnej poszło mi 
świetnie. Okazało się, że jest na-
dzieja na zatrudnienie, a do tego 
mój pracodawca może uzyskać do-
finansowanie na doposażenie moje-
go stanowiska pracy. Kilka dni póź-
niej spotkaliśmy się ponownie, a ja 
otrzymałem konkretną propozycję 
pracy. Oczywiście zgodziłem się. Mój 
przyszły pracodawca złożył wnio-
sek o doposażenie miejsca pracy dla 
mnie. Formalności nie trwały długo, 
może 3 tygodnie. W tym czasie za-
kończyłem wszelkie formalności z 
moim dotychczasowym pracodaw-
cą. Od dwóch tygodni pracuję już w 
nowym miejscu. Mam swoje biurko, 
wygodne krzesło, sprzęt biurowy. Jest 

też toaleta przystosowane do moich 
potrzeb. Ponadto umowa gwarantu-
je mi przynajmniej dwa lata zatrud-
nienia. Kolejny raz dzięki współpra-
cy UP i PFRON, mogę wzbogacać 
moje doświadczenie zawodowe i po-
znawać nowych ludzi, co w przypad-
ku osób w takiej sytuacji jak ja, jest 
niezwykle istotne. Nie czuję się bo-
wiem niepotrzebny i wykluczony - 
mówi Jarek. 

Jak wspomniałem wyżej, wśród 
osób borykających się z niepełno-
sprawnością, są również takie, któ-
re nie mają ustanowionego prawa 
do stałego świadczenia rentowego, 
a po zakończonej rekonwalescen-
cji chcą również wrócić na rynek 

pracy. Ich sytuacja jest o tyle trud-
niejsza, że nie posiadają stałego źró-
dła utrzymania (renty, bo była przy-
znana czasowo), a nabyte w wyni-
ku chorób czy wypadków schorze-
nia, powodują, że nie mogą przyjąć 
pierwszej lepszej oferty pracy. Mogę 
jednak powrócić do zawodu, który 
wykonywały kiedy jeszcze były cał-
kowicie sprawne. Tak zrobiła Beata. 
Oto jej historia:

Beata posiada wykształcenie mu-
zyczne. Śpiewa, komponuje. Przed 
laty jej kariera zaczęła nabierać tem-
pa. Beata występowała z teatrem. 
Jeździła po całej Polsce. Przez przy-
padek osiadła w małym mieście, w 
którym otworzyła restaurację. Tam 
próbowała organizować życie kul-
turalne, zapraszając swoich znajo-
mych artystów. Wszystko dobrze się 
układało, aż przyszedł dzień który 
przerwał dobrą passę. Wypadek sa-
mochodowy spowodował, że Beata 
musiała na kilka lat zająć się swoim 
zdrowiem i nie mogła pracować. Po 
latach Beata stanęła na nogach. Kil-
ka operacji i rehabilitacja, pozwoliły 
podreperować jej zdrowie. Beata po-
stanowiła wrócić do zawodu i otwo-
rzyć agencję artystyczną. Udało się 
to dzięki jednorazowego wsparcia 
na podjęcie działalności gospodar-
czej. Ostatnio nawet Beata dała krót-
ki recital podczas Targów Pracy jakie 
odbyły się w Goleniowie. - Nie spo-
dziewałam się takiego odzewu. Kil-
ka osób wzięło ode mnie po koncer-
cie wizytówki i mówiło, że są zainte-
resowani współpracą z moją Agencją 
Artystyczną- mówi szczęśliwa Beata. 

Powyższe przykłady pokazują, że 
jest wiele możliwości powrotu na 
rynek pracy. Poprzez formy aktywi-
zacji zawodowej obsługiwane przez 
powiatowe urzędy pracy przywró-
cenie do aktywności zawodowej nie 
stanowi problemy także dla osób 
trwale, czy tymczasowo niepełno-
sprawnych. Wystarczy zasięgnąć 
informacji w najbliższym urzędzie 
pracy, a tam już do konkretnej sytu-
acji zostaną dobrane odpowiednie 
instrumenty wsparcia zatrudnienia. 

Pomogą znaleźć  
odpowiedniego pracownika

Urząd pracy głównie kojarzy nam 
się tylko z instytucją pomagającej 
osobie bezrobotnej znaleźć zatrud-
nienie. To oczywiście nie do koń-
ca prawda. Instytucje te wspierają 
również pracodawców w poszuki-
waniu odpowiedniej kadry pracow-
niczej. Poprzez pośrednictwo pracy,  
przedsiębiorca uzyska wsparcie w 
przygotowaniu oferty pracy, a tak-
że jej upowszechnieniu (ogłaszaniu 
w odpowiednich miejscach, w któ-
rych bezrobotni szukają ofert pracy 
- np. gabloty w urzędach pracy), do-
borze odpowiednich kandydatów, 
których urząd wyślę na rozmowę 
kwalifikacyjną do konkretnej firmy 
poszukującej pracowników.  Na ży-
czenie przedsiębiorcy, urząd może 
zorganizować również giełdę pracy 
lub zaprosić pracodawcę do wzięcia 

udziału jako wystawca w organizo-
wanych targach pracy.

A co jeśli na ofertę pracy odpo-
wie więcej osób niż pracodawca 
może zatrudnić? Tu również z po-
mocą przychodzi urząd pracy, ofe-
rują tzw. „pomoc w doborze kandy-
data”. To pomoc udzielania w pro-
cesie rekrutacji, obejmująca takie-
działania, jak: określenie cech psy-
chofizycznych niezbędnych do wy-
konywania konkretnego zawodu, 
polegająca na diagnozowaniu pre-
dyspozycji zawodowych osób bez-
robotnych oraz poszukujących pra-
cy – kandydatów do pracy, kiero-
waniu kandydatów na badania psy-
chologiczne bądź lekarskie, pozwa-
lające na wydanie opinii o ich przy-
datności zawodowej. Urząd pracy 
pomoże także w późniejszym  roz-
woju zawodowym pracownika, po-
przez „poradnictwo zawodowe”. To 
usługa, w ramach której pracodaw-
cy mogą skorzystać ze specjalistycz-
nej pomocy doradców zawodowych 
zatrudnionych w urzędzie pracy.   
W ramach tego pracodawcy uzy-
skają pomoc w doborze kandyda-
tów do pracy spośród osób bezro-
botnych i poszukujących pracy; po-
moc we wspieraniu rozwoju zawo-
dowego pracodawcy i jego pracow-
ników przez udzielanie porad za-
wodowych.

Ofertę skierowaną wprost do 
pracodawców regulują: Ustawa o 
Promocji Zatrudniania i Instytu-
cjach Rynku Pracy z 20 kwietnia 
2014 roku oraz Rozporządzenie Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i sposobów prowadzenia 
usług rynku pracy. 

Opr. Marcin Simiński
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Instrumenty aktywizacji wykorzystywane aktualnie  przez PUP-y
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Instrumenty Rynku Pracy

PUP

Projekty Rynku PracyInstrumenty aktywizacji dla osób do 30 r. życia

opr. własne

Projekty Rynku Pracy
W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizował dwa projekty systemowe współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2 „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie goleniowskim”. Okres realizacji: 01.01.2015-31.03.2016. Budżet projektu wyniósł 
1 510 500,01 zł.              

W projekcie zaktywizowano 178 osób bezrobotnych (w tym 88 kobiet) w podziale na kategorie (przy czym 
niektóre osoby mogły zostać zakwalifikowane do kilku z nich):

26 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 18 kobiet);
21 osób niepełnosprawnych (w tym 12 kobiet);
Zastosowano następujące instrumenty i usługi rynku pracy:
Pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe / IPD – 178 osób (w tym 88 kobiet);
Staże zawodowe – 110 osób (w tym 73 kobiety);
Bon szkoleniowy – 30 osób (w tym 6 kobiet);
Zatrudnienie subsydiowane – 7 osób (w tym 2 kobiety);
Bon na zasiedlenie – 4 osoby (w tym 0 kobiet);
Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób (w tym 8 kobiet);
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 74,67 %. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 6.5 „Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy w powiecie goleniowskim” . Okres realizacji: 01.01.2015-31.03.2016.

Budżet projektu wyniósł 1 868 966,67 zł.        

W projekcie zaktywizowano 146 osób bezrobotnych (w tym 97 kobiet) w podziale na kategorie (przy czym 
niektóre osoby mogły zostać zakwalifikowane do kilku z nich) :   

49 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 33 kobiety);
5 osób niepełnosprawnych (w tym 4 kobiety);
26 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 14 kobiet);
104 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 59 kobiet);
Zastosowano następujące instrumenty i usługi rynku pracy:
IPD / poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy – 146 osób (w tym 97 kobiet);
Staże zawodowe – 75 osób (w tym 61 kobiet);
Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 31 osób (w tym 14 kobiet);
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 40 osób (w tym 22 kobiety);
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 62,66%.
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

Uwaga drużyny: 
ruszają zapisy!
Jak informuje organizator Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
ruszyły już zapisy do kolejnej edycji rozgrywek. Swoje dru-
żyny można zgłaszać do 20 listopada. VIII edycja rozgry-
wek tradycyjnie odbywać się będzie w hali sportowej ZSP 
w Osinie. 

Przypomnijmy, że w 
VII edycji Osiń-
skiej Ligi Pił-
ki Siatkowej 
w hali ZSP 
w Osinie 
rywalizo-
wało aż 
10 dru-
żyn i była 
to najwięk-
sza liga siat-
karska amato-
rów w powiecie 
goleniowskim. W 
rozgrywkach walczyli 
nie tylko siatkarze z gminy Osi-
na, ale i z sąsiednich gmin. Tytuł 
mistrzowski wywalczyli siatkarze 
z Wojcieszyna, którzy w finale 
pokonali Węgorza. Brązowy me-
dal przypadł zawodnikom z Dą-
browy. Czy tym razem również 
można liczyć na tak wielu uczest-

ników rozgrywek? 
Kto wie, być 

może tym 
razem wy-

s t ą p i 
jeszcze 
w i ę -
cej dru-
ż y n ? 

Wszyst-
ko oka-

że się już 
n ieb awem, 

gdyż do 20 li-
stopada kapitanowie 

poszczególnych zespołów mogą 
zgłaszać swoje drużyny do gry. 
Zgłosić zespół można u organi-
zatorów, czyli LZS Osina. Więcej 
informacji na ten temat na profi-
lu facebook poświęconym Osiń-
skiej Lidze Piłki Siatkowej.  

KR

Seniorzy powalczą z Iskierką, juniorzy zakończą rundę

Do Szczecina po awans w tabeli
W najbliższy weekend swoje mecze ligowe rozegra zespół Pomorzanina, a także Juniorzy 
Starsi. Podopieczni Zbigniewa Gumiennego pojadą do Szczecina, aby powalczyć o ligowe 
punkty z tamtejszą Iskierką. W niedzielę na własnym boisku ostatni swój mecz w rundzie 
jesiennej zagrają Juniorzy Starsi. Ich rywalami będą wiceliderzy z Barlinka. 

Pomorzanin po ostatnim zwy-
cięstwie nad Tanowią Tanowo, 
tym razem zagra w Szczecinie z 
tamtejszą Iskierką. Rywale bar-
dzo ładnie rozpoczęli rundę je-
sienną, jednak z czasem zaczę-
li gubić punkty. Obecnie Iskier-
ka ma na swoim koncie 20 punk-
tów, czyli tylko o dwa punkty wię-
cej od nowogardzian. Rywale do 
tej pory wygrali 5 spotkań, zano-
towali 5 remisów oraz 3 porażki, 
a wszystko to przy niezłym bilan-
sie bramkowym 32 strzelone oraz 
17 straconych goli. Iskierka tylko 

raz przegrała na własnym boisku, 
w dwóch spotkaniach wygrywa-
ła, natomiast trzykrotnie dzieliła 
się punktami. W sześciu spotka-
niach przed własną publicznością 
szczecinianie strzelili 18 goli oraz 
stracili 10 bramek. Pomorzanin 
po ostatnim zwycięstwie w Tano-
wie ma obecnie lepszy bilans gier 
wyjazdowych, a niżeli spotkań u 
siebie. Nowogardzianie na wyjeź-
dzie zdobyli w sumie 10 punktów, 
notując trzy zwycięstwa, jeden re-
mis oraz trzy porażki. Ewentualne 
zwycięstwo Pomorzanina, może 

pozwolić podopiecznym Zbignie-
wa Gumiennego przy sprzyjają-
cych „wiatrach” awansować z 9. na 
7. miejsce w ligowej tabeli. Czy tak 
jednak będzie, przekonamy się już 
w najbliższą sobotę. Początek tego 
spotkania o godzinie 13:00. W nie-
dzielę o godzinie 12:00, na stadio-
nie w Nowogardzie swój ostatni li-
gowy mecz w tej rundzie rozegra-
ją Juniorzy Starsi Pomorzanina. 
Ich rywalami będą piłkarze SCRS-
-u Barlinek, którzy mają na kon-
cie 4 punkty więcej od nowogar-
dzian i są obecnie wiceliderem ta-
beli. Barlinek do tej pory wygrał 7 
spotkań, raz remisował oraz prze-
grał, strzelając przy tym 27 goli i 
tracąc jedynie 7 bramek. Do tej 
pory SCRS na wyjeździe grał tyl-
ko trzy spotkania i wszystkie wy-
grał. Ostatni mecz tej rundy w li-
dze Juniorów Starszych zapowiada 
się zatem bardzo atrakcyjnie. Za-
praszamy nowogardzkich kibiców 
na to spotkanie, bo to już przed-
ostatni ligowy akcent przy ul. Woj-
ska Polskiego w 2016 roku. 
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Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
14. kolejka:
Sarmata Dobra – Sparta Gryfice   (12.11; 13:00)
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard (12.11; 13:00)
Flota Świnoujście – Błękitni Trzygłów  (12.11; 14:00)
Mewa Resko – Promień Mosty   (12.11; 14:00)
Ehrle Dobra Szczecińska – Tanowia Tanowo (13.11; 11:00)
Zootechnik Kołbacz – Wicher Brojce  (13.11; 13:00)
Pomorzanin Krąpiel – Odrzanka Radziszewo (13.11; 13:00)
Orzeł Łożnica – Masovia Maszewo  (13.11; 13:30)
I Liga Okręgowa Junior Starszy gr. Szczecin 2016/2017
11. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – SCRS Barlinek  (13.11; 12:00)

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Dotkliwa porażka Visonex LUKS Top Wierzbięcin
W miniony weekend tenisiści stołowi z Wierzbięcina rozgrywali dwa wyjazdowe spotkania ligowe. W pierwszym meczu wszystko poszło zgodnie z planem 
– podopieczni Józefa Korkosza rozgromili rywali z Pieszcza. W drugim pojedynku, Wierzbięcin rywalizował w meczu na szczycie w Karnieszewicach. W 
tym przypadku nieoczekiwanie to gospodarze gładko wygrali…

W ramach 5. kolejki II Ligi 
Mężczyzn tenisiści stołowi Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin o go-
dzinie 10:30, grali na wyjeździe z 
UKS-em Czarni Pieszcz. Rywa-
le walczą o utrzymanie i nie sta-
wili zbyt dużego oporu niepoko-
nanej od dawna drużynie z na-
szej gminy. Wierzbięcin bez więk-
szych problemów wygrał efektow-
nie 1:9. Trudniej miało być w spo-
tkaniu 6. kolejki, zaplanowanym 
o godzinie 15:30. Wówczas pod-

opieczni Józefa Korkosza mieli za-
grać w Karnieszewicach, z tam-
tejszym Darz Borem. Zawodnicy 
rywali za sprawą lepszego bilan-
su małych punktów wyprzedza-
li w tabeli Wierzbięcin. Pojedy-
nek dwóch niepokonanych dru-
żyn był prawdziwym szlagierem 
w II Lidze Mężczyzn. Gospoda-
rze na „papierze” zdawali się być 
silniejsi, gdyż zawodnicy Darz 
Boru są wyżej notowani w ligo-
wych rankingach. Boisko poka-

zało, że ma to przełożenie w rze-
czywistości. W zespole prowadzo-
nym przez Józefa Korkosza indy-
widualny pojedynek wygrał tyl-
ko Bartosz Jemilianowicz. Drugi 
punkt nasi reprezentanci zdobyli 
za sprawą deblowego zwycięstwa 
braci Bartosza i Sebastiana Jemi-
lianowiczów. W pozostałych poje-
dynkach to gospodarze byli górą i 
wysoko wygrali 8:2. Pomimo tego 
wyniku spotkanie to było bardzo 
zacięte. W większości spotkań za-
wodnicy z Wierzbięcina przegry-
wali dopiero po wyczerpujących 
5-setowych bojach. Tym razem 
zabrakło nieco szczęścia, ale sami 
zawodnicy zapowiadają, że będą 
chcieli się zrewanżować rywalom 
w II Rundzie rozgrywek, a obec-
nie myślą o umocnieniu się na 
drugiej pozycji. – Wierzę, że w re-
wanżu ten wynik będzie już lepiej 
wyglądał.  Szkoda tej porażki ale 
trzeba walczyć dalej bo sezon ligo-
wy jest długi. Zapominamy o tym 
meczu i skupiamy się już na poje-
dynku z Policami, w którym wy-
grana zagwarantuje nam drugie 

miejsce przed rundą rewanżową – 
mówi Bartosz Jemilianowicz. W 
ostatnim spotkaniu I Rundy pod-
opieczni Józefa Korkosza zagrają 

na wyjeździe z Championem Po-
lice. Początek tego meczu o godzi-
nie 10:30. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ, I Runda
5. kolejka:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Champion Police  10:0
UKS Czarni Pieszcz – Visonex LUKS Top Wierzbięcin  1:9
ULKS Borne Sulinowo – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  1:9
KTS Koszalinianin Koszalin – ATS Stargard   4:6
6. kolejka:
UKS Czarni Pieszcz – UKS Champion Police   2:8 
Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 8:2
ULKS Borne Sulinowo – ATS Stargard   2:8
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 3:7
7. kolejka (12.11.2016; 10:30):
UKS Czarni Pieszcz – Darz Bór Karnieszewice
UKS Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin
ATS Stargard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg
KTS Koszalinianin Koszalin – ULKS Borne Sulinowo
M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 6 56 – 4 12
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 6 44 – 16 10
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6 38 – 22 8
4 UKS Champion Police 6 25 – 35 6
5 ATS Stargard 6 28 – 32 6
6 KTS Koszalinianin Koszalin 6 24 – 36 4
7 UKS Czarni Pieszcz 6 14 – 46 1
8 ULKS Borne Sulinowo 6 11 – 49 1Bracia Sebastian i Bartosz Jemilianowicz wygrali w Karnieszewicach w deblu, to 

jednak za mało, aby Wierzbięcin mógł cieszyć się z kolejnego zwycięstwa
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

r e k l a m a
e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

ul. 3 Maja 15  •  Nowogard 
tel. 91 392 00 91

Nowi właściciele 
Wioletta i Dariusz Kowalczyk zapraszają

Organizujemy każdy rodzaj imprezy:

Danie dnia 11,00 zł, dowóz gratis + ciasto

Chrzciny
Komunie

Prywatki
Wieczory 

panieńskie 
i kawalerskie

Wesela Stypy

Konferencje Catering 
na dowózWykwintne 

kolacje

Kawiarnia 
- ciasta domowe

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

11 listopada 2016 roku
Godz. 11.00 – Msza Święta w intencji  Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia  NMP
Godz. 12.00 – Przybycie wyjątkowego Gościa
Około 12.10 – Przemarsz ulicami miasta pod pomnik Niepodległości przy ulicy 3 Maja 
                            W marszu udział wezmą m.inn: Poczty Sztandarowe, Orkiestra Dęta, 
Motocykliści
Około 12.30 – Uroczystość pod pomnikiem Niepodległości.
Po uroczystości obok pomnika w namiocie poczęstunek w tym  grochówka i gorąca herbata. 
                                                    Zapraszamy na radosne świętowanie Święta Niepodległości 
                                                                             Organizatorzy           

II  Marsz Niepodległości!
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Piękny, przyjazny 
kastrowany kocur 

czeka na przyjazny dom. 

784 188 148

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodowe 
wskazane uprawnienia na 

wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 

ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

Uwaga Wędkarze  dnia 20 listopada 2016r. 
Zarząd Koła PZW Tęczak  

organizuje zawody speeningowe  
z łodzi na jeziorze w Nowogardzie.  

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 (od 14.11.16 przeniesiony 

na ul. Waryńskiego 2), do dnia 18.11.2016 roku. 
Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka zawodników 

godzina 8:00 przy Restauracji Neptun. 
Uwaga obowiązkowo należy posiadać kapok. 

Zarząd Koła Tęczak

Nagroda!!!!

Zaginął pies, 

Imię: Tores, Waga 45 kg - łagodny

Tel: 601380885

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Podsumowujemy rundę jesienną Młodzików Młodszych

Siedem zwycięstw w silnej lidze
Zakończyli już rundę jesienną podopieczni Roberto Mendesa z rocznika 2005, którzy wy-
stępują w silnie obsadzonej szczecińskiej I Lidze Okręgowej D2 Młodzików Młodszych. Za-
wodnicy z Nowogardy po 11. kolejkach zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli ze 7 zwycięstwa-
mi na koncie oraz 4 porażkami. To bardzo dobry wynik, szczególnie gdy przyjrzymy się ze-
społom, z którymi przyszło im rywalizować. 

Podopieczni brazylijskiego tre-
nera rozgrywki zainaugurowali 
wyjazdowym zwycięstwem z Che-
mikiem Police (1:3). W drugiej ko-
lejce rywalizowali już na własnym 
boisku, a ich przeciwnikami byli 
Błękitni Stargard, którzy pewnie 
pokonali młodych nowogardzian 
(1:7). Następnie podopieczni Ro-
berto Mendesa nieznacznie prze-
grali w Szczecinie z zawodnikami 
tamtejszej szkółki Football Acade-
my (2:1), aby w kolejnym meczu 

ograć przed własną publicznością 
Prawobrzeże Szczecin (1:0). W 5. 
kolejce Pomorzanin odniósł bar-
dzo cenne wyjazdowe zwycięstwo 
z zawsze groźnym SALOSEM 
Szczecin (0:1). Po emocjonującym 
pojedynku w 6. kolejce zawodni-
cy z Nowogardu przegrali u sie-
bie z Żakami Szczecin (3:4), jed-
nak podczas wyjazdu do Choszcz-
na, pewnie pokonali tamtejszych 
adeptów piłki nożnej (0:3). Ten 
sam wynik nowogardzcy piłkarze 
osiągnęli w meczu u siebie z Ener-
getykiem Gryfino (3:0), po czym 
uskrzydleni dwoma zwycięstwa-

mi z rzędu wybrali się do Szczeci-
na, aby powalczyć z najsilniejszym 
zespołem ligi, czyli Pogonią. Po-
morzanin przegrał wysoko (6:1), 
ale i tak zaprezentował się z dobrej 
strony, bo inne zespoły w meczu 
z Pogonią bywało, że traciły zde-
cydowanie więcej goli. Na koniec 
przyszły kolejne dwa zwycięstwa, 
najpierw podopieczni Roberto 
Mendesa rozgromili w Szczecinie 
tamtejszą Arkonię (2:7), następnie 
wywalczyli na własnym boisku 7 

zwycięstwo w meczu z wyżej no-
towaną Stalą Szczecin (2:0). Pod-
sumowując, Pomorzanin uzbierał 
21 punktów odnosząc 7 zwycięstw 
i notując 4 porażki. Bilans bramo-
wy to 26 goli strzelonych oraz 22 
gole stracone. Oprócz Pomorzani-
na jeszcze 5 zespołów zakończyło 
rundę jesienną „na plusie”. Z po-
stawy młodych piłkarzy zadowo-
lony jest prezes Marcin Skórniew-
ski, dla którego zgłoszenie tego ze-
społu w silnej lidze było prioryte-
tem. -  Młodzik Młodszy mocnym 
akcentem zakończył bardzo dobrą 
rundę jesienną. Chłopcy nie dali 

szans szczecińskiej Stali wygrywa-
jąc pewnie 2:0.  Bilans podopiecz-
nych Roberto Mendesa może cie-
szyć, szczególnie, że został uzyska-
ny w tak silnej lidze.  Stosunek bra-
mek to również świetny rezultat. 
Gratulujemy trenerowi, zawodni-
kom i rodzicom – komentuje wyni-
ki młodzików prezes Marcin Skór-
niewski. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz tabelę 
po rundzie jesiennej. 

KR

I Liga Okręgowa D2 „Młodzik 2005” 2016/2017
1. kolejka: Chemik Police – Pomorzanin Nowogard  1:3
2. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard 1:7
3. kolejka: FASE Szczecin – Pomorzanin Nowogard  2:1
4. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Prawobrzeże Szczecin 1:0
5. kolejka: SALOS Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:1
6. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Żaki Szczecin  3:4
7. kolejka: AP Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard 0:3
8. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 3:0
9. kolejka: AP Pogoń Szczecin – Pomorzanin Nowogard 6:1
10. kolejka: Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 2:7
11. kolejka: Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin  2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 AP Pogoń Szczecin 11 30 82 12 10 0 1
2 Błękitni Stargard 10 25 38 6 8 1 1
3 Żaki Szczecin 11 24 53 19 8 0 3
4 Stal Szczecin 11 22 35 20 7 1 3
5 Pomorzanin Nowogard 11 21 26 22 7 0 4
6 Chemik Police 11 14 25 28 4 2 5
7 FASE Szczecin 9 13 19 13 4 1 4
8 SALOS Szczecin 11 10 25 38 3 1 7
9 Arkonia Szczecin 11 8 24 72 2 2 7
10 Prawobrzeże Szczecin 11 8 16 49 2 2 7
11 AP Gavia Choszczno 10 8 15 41 2 2 6
12 Energetyk Junior Gryfino 9 0 9 47 0 0 9

Na zdjęciu reprezentanci Pomorzanina z rocznika 2005 prowadzeni przez Roberto Mendesa Młodzicy Młodsi Pomorzanina siedem razy mogli świętować ligowe zwycięstwa
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Sukcesy wojowników z klubu BJJ Panther Nowogard

Przywieźli medale z Mistrzostw Polski oraz Europy
Od niedawna w Nowogardzie funkcjonuje klub szkolący dzieci oraz seniorów w mieszanych sztukach walki. Pomimo, krótkiej działalności BJJ Panther 
Nowogard może pochwalić się już znaczącymi sukcesami na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W Mistrzostwach Polski rozgrywanych w Le-
gionowie Bartosz Cieślewicz wywalczył brąz. Z kolei podczas Mistrzostw Europy, brazylijskiej organizacji CBJJP, które odbyły się w Luboniu (koło Pozna-
nia), zawodnicy z Nowogardu wywalczyli 7 medali, w tym 5 złotych. 

Klub BJJ Panther Nowogard 
działa w Nowogardzie od czerw-
ca 2016 roku. Obecnie zrzesza w 
grupie dzieci około 40 adeptów 
brazylijskiego jiu jitsu oraz około 
15 zawodników w grupie dorosłej. 
Trenerem jest Dawid Kędziora, a 
zajęcia odbywają się codziennie 
w Szkole Podstawowej nr 3, w go-
dzinach wieczornych. Choć klub 
funkcjonuje od niedawna, to już 
może pochwalić się wywalczony-
mi cennymi medalami. Pierwszy 
sukces nadszedł pod koniec paź-
dziernika. Wówczas w Legiono-
wie odbywała się jedna z najwięk-
szych tego typu imprez w Polsce 
- zawody rangi Mistrzostw Pol-
ski, w których udział wzięło po-
nad 1000 zawodników. Klub z 
Nowogardu reprezentowało 4 wo-
jowników, spośród których najle-
piej spisał się mieszkaniec naszej 
gminy – Bartosz Cieślewicz. Pod-
opieczny Dawida Kędziory wystą-
pił w kategorii – (minus) 91 kg w 
białych pasach i stoczył w sumie 
4 wygrane walki, które zapewni-
ły mu brązowy medal. Kilkana-
ście dni później, bo już 5 listopa-
da, reprezentacja BJJ Panther w 
czteroosobowym składzie uda-
ła się do Lubonia (koło Pozna-
nia), aby rywalizować tam pod-
czas Mistrzostw Europy organi-
zowanych przez jedną z brazylij-

skich organizacji „CBJJP”. To były 
niezwykle udane zawody dla no-
wogardzkich zawodników, któ-
rzy w sumie wywalczyli aż 7 me-
dali. Podwójnym złotym medali-
stą został Bartosz Cieślewicz, któ-
ry krążki wywalczył w białych pa-
sach - 91 kg, w kategorii kimona, 
gdzie stoczył 3 walki oraz bez ki-
mon po dwóch wygranych wal-
kach. Co warto podkreślić Bartosz 

Cieślewicz wszystkie swoje walki 
wygrał przed czasem. Kolejnym 
podwójnym złotym medalistą zo-
stał Krzysztof Buriak. Zawodnik 
ten rywalizował w przedziale wa-
gowym -65 kg. W kategorii kimo-
na wygrał w finale już w 30 sekun-
dzie, po tym jak skutecznie zało-

żył rywalowi dźwignię. W kate-
gorii bez kimon po dwóch rów-
nie szybkich zwycięstwach się-
gnął po swój drugi krążek. Piąty 
złoty medal był zasługą świetne-
go startu Grzegorza Chyżego, któ-
ry 1. miejsce wywalczył w niebie-
skich pasach w kategorii Masters. 
Uczynił to po trzech zwycięskich 
walkach. Warto dodać, że tym sa-
mym Grzegorz Chyży obronił ty-

tuł wywalczony przed rokiem. To 
jednak nie koniec wyczynów tego 
zawodnika. Chyży przywiózł do 
domu jeszcze brązowy medal wy-
walczony w niebieskich pasach w 
kategorii Adult, po tym jak sto-
czył 2 walki. Na koniec pozosta-
je jedyny junior w tym gronie – 
Kacper Kowalski, który starto-
wał w wadze -78 kg. Trener przy-
znaje, że Kacper jest bardzo per-
spektywicznym zawodnikiem, o 
czym może świadczyć wywalczo-
ny przez niego srebrny medal. Co 
ciekawe, w Juniorach nie ma po-
działu na stopnie zaawansowania, 
przez co Kacper Kowalski w fina-
le walczył z bardziej doświadczo-
nym zawodnikiem. Jak przyznaje 
trener Dawid Kędziora, te sukce-
sy nie byłyby możliwe bez wspar-

cia wielu osób. -  Jako klub chcie-
libyśmy podziękować ludziom, któ-
rzy nas wspierają, czyli Kamena 
Hotel, Fit Life Kamil Jasiński, Mul-
tum Shop, P.H.U. rozbiórki Krzysz-

tof Saja, Sklep Beti oraz wszystkim, 
którzy przyłożyli cegiełkę do nasze-
go sukcesu. Zapraszamy do współ-
pracy wszystkie osoby oraz fir-

my, które chciałyby nas wesprzeć, 
każda pomoc nam się przyda – 
mówi Dawid Kędziora. Już nieba-
wem zawodnicy z klubu BJJ Pan-
ther Nowogard wystartują na ko-
lejnych imprezach. W najbliższy 
weekend trener udaje się z dzieć-
mi do Krakowa na Puchar Polski 
Ju Jitsu Ne-Waza, podczas które-
go Nowogard reprezentować bę-
dzie 15 osób. Grupa starsza w ten 
sam weekend zaliczy starty w Sta-
rej Dąbrowie, podczas Otwartych 
Mistrzostwach Polski Gold Te-
amów, na których wystartuje z no-
wogardzkiego klubu 9 osób. Da-
wid Kędziora zachęca wszystkich 
miłośników sportów walki, aby 
przyłączyli się do klubu. Zajęcia 
prowadzone w Szkole Podstawo-
wej nr 3 przeznaczone są dla sek-
cji dzieci oraz dorosłych w brazy-
lijskim jiu jitsu i MMA. Ponadto 
odbywają się również zajęcia dla 
pań typu Cross Fit. 

KR 

Bartosz Cieślewicz na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Europy CBJJP. Cie-
ślewicz w sumie wywalczył dwa złote medale wygrywając wszystkie walki przed 
czasem

OGŁOSZeNIe

Na zdjęciu Krzysztof Buriak stojący na pierwszym miejscu podium. Buriak w Lubo-
niu po szybkich walkach wywalczył 2 złote medale

Na zdjęciu od lewej - trener Dawid Kędziora, Bartosz Cieślewicz, Kacper Kowalski, 
Krzysztof Buriak oraz Grzegorz Chyży

Na zdjęciu w środku - Grzegorz Chyży, który w Luboniu wywalczył dwa złoto i brąz
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

 Trzy pokoje położone na II pietrze 
207.000 zł

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach są programy 
rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapitalnym 
remoncie. Gotowe do zamieszkania. 
Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	 Do wynajęcia mała kawalerka. 
Tel.607 289 286 

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi or-
naza 195000zł tel 509 341 675

• Poszukuje kawalerki do wynaję-
cia na Bema. 724 568 024 

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Kawalerka do wynajęcia w Nowo-
gardzie. 608 659 566 po 16stej

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe 62,3m. 91 39 20 519

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w domu jednorodzinnym. 
91 39 20 737

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 609 307 
489 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, IV piętro ul. Żeromskiego. 535 
910 060 

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym 
Sadzie. 609 388 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 3,2 ara. 
790 468 311

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV pię-
tro ul. Światowida. 601 500 090

•	 Do wynajęcia umeblowana kawa-
lerka na dłuższy czas, po remoncie, 
centrum Płot. Tel, 501 832 458 

•	  Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

•	 Sprzedam w Błotnie 10ha ziemi rol-
nej (głównie łąki) 180.000zł. Idealna 
na siedlisko, granicząca w rzeczką 
Wołczenicą. Tel. 668676788

•	 Do wynajęcia umeblowana kawa-
lerka na dłuższy czas, po remoncie, 
centrum Nowogardu. Tel, 501 832 
458

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 58m z garażem na ul. Poniatow-
skiego. Cena 185 tys. Tel. 503 826 
580, 502 118 124 

•	 Młoda, zaradna kobieta poszuku-
je do wynajęcia mieszkanie lub ka-
walerkę od zaraz, tanio. 506 356 718

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702 

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach, ziem-
niaki jadalne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 600 653 
124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

•	 Sprzedam ciagnik rolniczy 140 km, 
DEUTZ Dx 6.61. Tel. 605 542 730

•	 Sprzedam	C-330	wraz	z	przyczepą	+	
kultywator. 668 901 990 

•	 Ziemniaki jadalne bryza, Olchowo 
21.Tel. 665 720 038

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabów-
ko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam gęsi żywe, skubane. 665 
267 797

•	 Sprzedam jagnięcine kameruńską 
do uboju lub chowu. 785 563 315 

•	 Sprzedam kombajn Bizon z siecz-
karnią w dobrym stanie lub zamie-
nię na ciągnik 360. Tel. 607 541 101

 USŁUGI

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Matematyka wszystkie poziomy, 
profesjonalnie, matura rozszerzo-
na, liczby zespolone, całki, macie-
rze. 724 558 005 

•	 Matematyka – liceum. 782 077 426

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

• Matematyka, wszystkie poziomy, 
profesjonalnie. Przygotowanie do 
matury. 724 558 005

•	 Posprzątam, umyje okna. Profesjo-
nalnie, tanio. 601 611 867 

• Wykończenia mieszkań, glazu-
ra, terakota, mozaika, granit, ka-
mień naturalny, marmur – szpa-
chlowanie – malowanie – montaż 
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
– laminat, panele -  regipsy. 572 
673 286

PraCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Szukam opiekunki do dwóch 
osób schorowanych. 668 797 310 

• Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne za-
robki. Praca na miejscu. Mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B. 731 
404 464

• Zatrudnię pracownik na fermę 
drobiu. 511 731 352

•	 Przyjmę do pracy w sklepie 51015. 
Tel. 509 389 657 

• Zatrudnię od zaraz pomoc domo-
wą w Niemczech. Wynagrodze-
nie 1400 euro netto + utrzyma-
nie. Oferty można składać w Salo-
nie Optycznym ul. 5 Marca 12. Tel. 
531 683 350

•	 Poszukuję do pracy biurowej osobę 
z wykształceniem minimum średnie 
maturalne, mile widziane wyższe, w 
sprawie szczegułów proszę o kon-
takt 510 100 263 

•	 Kobieta z doświadczeniem zaopie-
kuje się dzieckiem. 721 617 358

•	 Poprowadzę księgowość i kadry w 
małych firmach. 693 128 108

• Zatrudnimy pracownika na sta-
nowisko Główna Księgowa. Umo-
wa o prace, praca w zespole. Wy-
magane doświadczenie w pra-
cy na samodzielnym stanowi-
sku księgowej, dobra znajomość 
przepisów z zakresu kadr, ustawy 
o rachunkowości i prawa podat-
kowego. CV kontakt biuro@arto-
-plus.pl, Tel. 609 493 989 

•	 Zatrudni dwie osoby do laminowa-
nia. Tel. 604 903 853 

•	 Potrzebny mężczyzna do doryw-
czych prac w ogrodzie. 660 206 833

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł, Zestaw nowych mebli - Sza-
fa	 narożna+biurko+blat	 z	 regałem	
- 699 zł., Kompresor - Sprężarka sa-
mochodowa	Nowa	12V	+	 końców-
ki- 65zł.Tel. 503-005-554

• Poszukuje pana w wieku do 70 lat 
do bliższego poznania. Tel. 882 
898 732 

SPrZeDam  
DZIaŁkĘ  

BUDOWlaNą 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

SPrZeDam mIeSZkaNIe 
o pow. 91m2 w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz 
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 
Tel. 608 330 928 
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rOZkŁaD JaZDY PkP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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www.dzienniknowogardzki.pl

KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklama

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : 

Grażyna Siedlecka, Alicja Wy-
pych, Urszula Kaczmarek, Jadwiga 
Patecka, Agnieszka Skowrońska, 
Andrzej Wdowinski, Lidia Walasz-
czyk, Stanisław Strzelczyk, Pelagia 
Feliksiak, Maria Sowińska, Aldona 
Gostyńska, Andrzej Leszczyński, 
Władysława Huget, Urszula Skow-
ron, Danuta Skowron, Grażyna Ko-
smalska, Stanisława Pokorska, Zo-
fia Lepka, Jolanta Kozioł, Agata Ko-
chelska

Zwyciężcy prenumerata: Sta-
nisław Strzelczyk, Aldona Gostyń-
ska, Urszula Kaczmarek

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marysia Patecka, Oliwka Felik-

siak, Kacperek Skowroński, Miłosz 
Wielgus, Weronika Zaremba, Nad-
ia Grenda, Wiktoria Matusiak, Ala 
Kasprzak, Michał Feliksiak, Gabry-
sia Bartnik

Zwycięzca: Ala Kasprzak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5
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lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 9-11

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 4 s. 11

Zaproszenie 
na Odpust w 
parafii Św. Rafała 
Kalinowskiego

ReKlAmA

ReKlAmA

s.3

s. 3

Boh. Warszawy 16 • ZHU DĘGA • tel. 668 841 631

Groźny wypadek  
koło Łęgna

Na drwala 
spadł konar

s.5

SP nr 4

Uczniowie odesłani 
do domu

Nasza relacja 
z 11 listopada

Urządzają się 
„sterylnie”

Cztery 
medale  
Nikoli 
Wielowskiej
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Pomóżmy sobie

W ostatnich dniach większość z nas obserwowała z zainte-
resowaniem przebieg wyborów prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych. Z dwóch kandydatów: Hillary Clinton i 
Donalda Trump’a, Amerykanie wybrali tego drugiego. W 
związku z tym, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, co 
sądzą o decyzji, jaką podjęli wyborcy z USA i czy mają w 
związku z tym jakieś obawy?

Pani Halina: Pani Clinton zna-
na jest już od jakiegoś czasu. Na-
tomiast Pan Trump pojawił się na 
scenie politycznej znikąd. Zale-
ży od Amerykanów, czy są zado-
woleni. Osobiście głosowałabym 
na Hillary Clinton. Do D. Trum-
pa mam obawy, ponieważ jest nie-
przewidywalny i nie wiadomo, jak 
to się może skończyć. 

Pani Janina: Obawiam się, że 
to może się dla Polski źle skończyć. 
Słyszę różne wypowiedzi i nie są 
one dla nas przychylne. Od pierw-
szej chwili bardzo chciałam, żeby 
H. Clinton wygrała. Ona jest bar-
dziej przewidywalna niż Trump.

Pan Antoni: Na podstawie in-
formacji, jakie są nam dostępne, 
wydaje mi się, że jak dla Polski, 
to ten wybór wyszedł na lepsze. A 
tak prawdę mówiąc, to ten wybór 
był bardzo skąpy. Każdy z kandy-
datów ma swoje pozytywne, jak i 
negatywne strony. Ciężko określić, 
kto jest lepszy. W związku z tym 
wyborem, jak i moimi z nim oba-
wami, ja jestem optymistą i mam 
nadzieję, że wszystko się dobrze 
ułoży i skończy.

Pani Elżbieta: Niezadowolona 
jestem z tego wyniku. I Polska też 
chyba nie jest? Z tego, co widzę w 
telewizji, to nie za bardzo mi się to 
podoba. Obawiam się szczególnie 
jego relacji z Putinem, i co to da-
lej będzie. Czy będzie można po-
rozmawiać na temat wojny, żeby 
do niej nie dopuścić? Bo ja bardzo 
bym nie chciała wojny, nie chciała-
bym przeżywać tego, co przeżywa-
li moi rodzice.

Pani Bożena: Nie podoba mi 
się ten wynik. Będzie jeszcze go-
rzej, niż jest. Donald Trump to dla 
mnie szowinista i tak dosadnie po-
wiem, że to zwykły cham. W ogó-
le dziwię się, że nie było lepszych 
kandydatów, bo Amerykanów stać 
na nich. 

Dorota Śmieciuch

07.11.2016 r. 
Godz. 11.00
Na Placu Wolności doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy pojaz-
dami marki Toyota Avensis. 

Godz. 11.40 
Na ul. Nadtorowej kierujący sa-

mochodem ciężarowym wjechał 
w niezabezpieczoną studzienkę i 
uszkodził pojazd. 

Godz. 12.00
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie zatrzymali 
prawo jazdy kierującej samocho-
dem marki Volvo, która przekro-
czyła dozwoloną prędkość o po-
nad 50 km/h. 

Godz. 18.15
Powiadomienie o ujęciu spraw-

cy kradzieży sklepowej w dyskon-
cie Biedronka na ul. Warszaw-
skiej. 

08.11.2016 r. 
Godz. 15.40 
Podczas kontroli drogowej po-

jazdu marki Volvo V40 na ul. Ar-
mii Krajowej, ujawniono, że kie-
rujący Karol P. kierował pojazdem 
mechanicznym znajdując się pod 
wpływem środków psychoaktyw-
nych w postaci amfetaminy. Po-

nadto posiadał przy sobie środki 
psychotropowe. 

Godz. 16.50 
Na ul. Warszawskiej w sklepie 

Biedronka zatrzymano sprawcę 
kradzieży sklepowej. 

09.11.2016 r. 
Godz. 13.40 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka na ul. Warszawskiej po-
wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej.  

10.11.2016 r. 
Godz. 10.45 
Powiadomienie o włamaniu do 

pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Wierzbięcin, skąd 
dokonano kradzieży paliwa w ilo-
ści 200 l ON. 

Godz. 12.10 
W pobliżu miejscowości Łęgno, 

w lesie, doszło do wypadku przy 
pracy. 

Godz. 14.10 
Kolizja drogowa na ul. Boh. 

Warszawy, pomiędzy pojazdami 
Renault i Alfa GTC. 

Godz. 18.20 
Kradzież paliwa na stacji paliw 

Orlen przy ul. 3 Maja. 
11.11.2016 r. 

Godz. 09.50 
Zgłoszenie oszustwa przy za-

kupie odzieży za pośrednictwem 
portalu internetowego.

12.11.2016 r. 
Godz. 08.40
Powiadomienie o kradzieży to-

rebki z zawartością dokumentów 
oraz pieniędzy w dyskotece Przy-
stań. 

13.11.2016 r. 
Godz. 15.30
Na ul. Bohaterów Warszawy do-

szło do kolizji drogowej z udzia-
łem samochodu marki, VW Pas-
sat. 

Godz. 15.40 
Do zdarzenia drogowego doszło 

na ul. Wojska Polskiego z udzia-
łem pojazdu marki Opel Astra. 

Godz. 16.00
Pracownik ochrony sklepu Net-

to powiadomił o ujęciu sprawczyń 
kradzieży sklepowej. 

Godz. 17.30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

powłoki lakierniczej samochodu 
marki Opel Zafira. 

st. insp. Klaudia Gieryń 
  

Policja apeluje!
 Pamiętajmy o bezdomnych. W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym musimy pamiętać, że są 

wśród nas potrzebujący, osoby bezdomne, dla których nadchodzi ciężki okres. Okres zimy, niskie temperatu-
ry stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie prze-
chodzić obojętnie obok osób bezdomnych lub znajdujących się pod wpływem alkoholu, które nie mają gdzie 
się schronić. Każdy zgłoszony przypadek zostanie dokładnie sprawdzony przez Nowogardzkich Policjantów, 
którzy dołożą wszelkich starań, aby pomóc osobie w potrzebie. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować komuś życie! 
KP w Nowogardzie

       ZAPROSZENIE
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie

zaprasza do udziału w debacie społecznej pn. „Współczesne zagrożenia wobec osób starszych”, która od-
będzie się dn. 16.11.2016 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie.

                   Serdecznie zapraszam 

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego – tel. 661 672 036
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy 

wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 604 953 182
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

OGŁOSZeNIe

OFERTA PRACY

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza 

do składania ofert na stanowisko 
– kierownik Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Nowogardzie. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze 
szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl w BIP  w 
zakładce „wolne stanowiska – w jednostkach organizacyjnych 
gminy”. 

Termin składania dokumentów upływa dnia  
21 listopada 2016r. o godz. 15.00.

Groźny wypadek w lesie koło Łęgna

Na drwala spadł konar 
Do groźnego wypadku w lesie k. Łęgna (okolice Błotna), doszło w miniony czwartek, tj. 10 listopada. Na drwala pracującego przy wycince drzewa spadł 
konar. Mężczyzna z obrażeniami głowy został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego ze szczecińskich szpita-
li. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. 

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego 
zaprasza na Odpust 
W dniu 20 listopada (niedziela), przypada liturgiczne wspomnienie św. Rafała Kalinow-
skiego, patrona Sybiraków, Kolejarzy i Kresowiaków, którego imię nosi Kościół przy ul. 
Jana Pawła II w Nowogardzie. Z tej okazji Parafia będzie obchodziła Uroczystość Odpusto-
wą, połączoną z zakończeniem Roku Miłosierdzia Bożego. 

W tym dniu, uroczystą Mszę św., zaplanowaną na godzinę 17: 00, odprawi ks. Biskup Marian Błażej Kru-
szyłowicz. Natomiast o godz. 15: 00, rozpoczną się wypominki kresowe, na prośbę Arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi, w czasie których wspominani będą Ukraińcy, którzy oddali swoje życie w obronie Polaków w czasie 
rzezi wołyńskiej. 

Serdecznie zapraszam wiernych do udziału w uroczystościach
Proboszcz ks. Kazimierz Łukjaniuk 

Do zdarzenia doszło ok. połu-
dnia.  Jak informuje nadleśniczy 
Tomasz Szeszycki, z Nadleśnic-
twa Rokita, do którego należy las 
k. Błotna, przy wyrębie pracowa-
ły trzy osoby. 

Jeden z mężczyzn wykonywał 
prace ścinkowe, pozostali dwaj 
zrywali drewno. Nagle na głowę 
drwala spadł konar – informuje 
Nadleśniczy. 

Mężczyzna zdołał jeszcze o 
własnych siłach dojść do kolegów 
pracujących kilkanaście metrów 
dalej. Ci widząc rannego w gło-
wę kolegę, natychmiast wezwali 
na miejsce pogotowie ratunkowe. 
Ze względu na położenie terenu, 
ratownicy nie mogli dojechać ka-
retką do poszkodowanego i prze-
szli ten dystans na nogach.  Po do-
tarciu do poszkodowanego na-
tychmiast rozpoczęli akcję ratun-
kową. Z uwagi na położenie oraz 
stan, w jakim znajdował się ran-
ny, konieczne było wezwanie he-
likoptera LPR.  Śmigłowiec wylą-
dował na pobliskiej łące. 

-O godz. 12:09 otrzymaliśmy 
zgłoszenie, że na jednego z męż-
czyzn pracujących przy wycin-
ce drzew spadła gruba gałąź. Na 
miejsce zadysponowano jeden ze-
spół specjalistyczny oraz śmigło-
wiec LPR, którym ostatecznie męż-
czyzna został przetransportowa-
ny do szpitala przy Unii Lubelskiej, 
w stanie stabilnym – informuje 
rzecznik pogotowia ratunkowego. 

Mężczyzna doznał groźnego 
urazu czaszki. Przeszedł poważ-
ną operację. Z naszych informa-
cji wynika, że obecnie przebywa 
w stanie śpiączki farmakologicz-
nej. Jak informuje rzecznik szpi-
tala, jego stan jest ciężki. 

-Mężczyzna na chwilę obec-
ną jest w stanie zagrożenia życia. 
Przebywa w naszym Centrum Le-
czenia Urazów Wielonarządowych 
– mówi Joanna Woźnicka, rzecz-
nik prasowa szpitala przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie. 

Okoliczności zdarzenia bada 
nowogardzka policja. 

-Obecnie trwają czynności w 

celu ustalenia przyczyn i okolicz-
ności wypadku. W sprawie prowa-
dzone będzie dochodzenie w kie-
runku art 220 § 1 kk., czyli niedo-
pełnienia obowiązków z zakresu 
BHP. O zdarzeniu poinformowano 
również Państwową Inspekcję Pra-
cy- informuje st. asp. Julita Filip-
czuk, rzecznik policji. 

Jak poinformował nas T. 
Szeszycki z Nadleśnictwa Rokita, 
inspektorzy pracy od wczoraj pro-
wadzą kontrolę na miejscu zda-
rzenia.- Z tego względu, na trwa-

jącą inspekcję, wszelkie prace leśne 
w tym miejscu są przerwane – do-
daje T. Szeszycki. 

Poszkodowany mężczyzna, w 
wieku 30-kilku lat, pochodzi z 
miejscowości Buk w gminie Przy-
biernów (pow. goleniowski). Jak 
się dowiedzieliśmy, pracował 
przy wyrębie lasów przynajmniej 
od kilku lat. Posiadał wymaga-
ne kursy umożliwiające wykony-
wanie pracy w charakterze drwa-
la. Ostatnio zatrudniony był w 
jednym z zakładów, oferujących 

usługi leśne, działających na na-
szym terenie.   

Przypomnijmy, że do podobne-
go zdarzenia doszło w paździer-
niku ubiegło roku, tyle, że na te-
renie naszego nadleśnictwa, w le-
sie koło Wyszomierza. Wówczas 
przez drzewo został przygniecio-
ny 38-letni mieszkaniec Węgo-
rzyc. Mężczyzna doznał poważ-
nych obrażeń ciała i do dziś ma 
poważne problemy ze zdrowiem. 

Marcin Simiński 

Śmigłowiec LPR zabrał rannego drwala do szpitala w Szczecinie

Ścinka drzew to niebezpieczna praca

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

K S e R O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodo-
we wskazane uprawnienia 

na wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 
ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

Nagroda!!!!

Zaginął pies, 

Imię: Tores, Waga 45 kg - łagodny

Tel: 601380885

Minęły już dwa lata od wyborów samorządowych. Za-
pytaliśmy mieszkańców gminy Osina, co sądzą o obec-
nej władzy, i czy zmieniło się według nich coś na lepsze, 
czy może na gorsze? Czy dzisiaj też by tak samo zagło-
sowali?

Pani Irena z córką Dobrosławą: Od niedawna, nie je-
stem już mieszkanką gminy Osina. Jednak mogę powie-
dzieć, że obecny wójt jest dobrym gospodarzem. Chociaż-
by teraz, zapowiada się, a właściwie już trwa remont drogi. 
Gdybym mieszkała tutaj, z pewnością głosowałabym jesz-
cze raz na obecnego wójta, pana Krzysztofa Szwedo.

Pani Anna: Generalnie nie mam dużych zastrzeżeń, co do 
naszych przedstawicieli we władzach, chociaż czasem mam 
wrażenie, że trochę za mało w życie mieszkańców angażu-
ją się nasi radni. Nie bardzo wiadomo, czym oni się zajmu-
ją, bo wszędzie pojawia się i występuje wójt Szwedo. Pracę 
samego wójta oceniam na czwórkę, bo moim zdaniem kilka 
obietnic wyborczych nie zostało jeszcze spełnionych. Trze-
ba jednak przyznać, że w Osinie wiele w ostatnich latach się 
zmieniło. Gdybym dzisiaj miała głosować, to chyba oddała-
bym głos na te same osoby. 

Pan Czesław: Bardzo je-
stem zadowolony z obecnych 
władz. Nasza gmina zmie-
nia się na lepsze. Chociaż-
by w samej Osinie, są wy-
remontowane chodniki, kie-
dyś można było się wywró-
cić i połamać nogę. Teraz 
jest ładnie, czysto i równo. 
Nie można powiedzieć, ale 
obecny wójt się stara i gdyby 

zaszła taka potrzeba, zagłosowałbym na niego jeszcze raz.

Mieszkanka Węgorzyc: Ciężko mi cokolwiek stwierdzić, 
ponieważ nie zwracam większej uwagi, na to, co się obecnie 
tutaj dzieje. Na pewno Osina wygląda lepiej niż kiedyś. Go-
rzej jest z wioskami. Ale Pan wójt jest rzetelny i sumienny i 
wierzę, że w niedługim czasie zajmie się, chociażby remon-
tem świetlicy wiejskiej w Węgorzycach.

DŚ

Urządzają się „sterylnie”

Oddali, jak w prywatnej klinice 
Bez udziału „wrednych” mediów i tylko wśród wybranych radnych oraz niewielkiej grupy 
personelu, burmistrz Robert Czapla, dokonał oficjalnego oddania do użytku nowego stery-
lizatora w nowogardzkim szpitalu. 

 Pisaliśmy kilka miesięcy temu 
o zawirowaniach w związku z sfi-
nansowaniem zakupu nowego ste-
rylizatora, urządzenia niezbędne-
go do wyposażenie naszego szpi-
tala. Przypomnijmy- Rada Miej-
ska zdecydowała, na początku 
tego roku, o przeznaczeniu środ-
ków na to urządzenie, mimo, że 
nie wyjaśniono do końca, co stało 
się z kwotami zarezerwowanymi 
na ten sam cel, już w poprzedza-
jącym roku budżetowym. W tych 
dniach, burmistrz Nowogardu, w 
towarzystwie dyrektora szpitala, 
dokonał oficjalnego oddania do 
użytku tego wartego 300 tys. zł 
urządzenia. Przy tej okazji okaza-
ło się, po raz kolejny, że uprawia-
nie politycznej prywaty w Gmi-
nie naszej trwa w najlepsze. Nie 
po raz pierwszy, bowiem zaprasza 
się na publiczne wydarzenia oso-
by według kryterium towarzysko 
- politycznego.  I to tylko po to, 
aby mogły sobie one tam przypi-
sać i swoje i nieswoje zasługi. Tym 
razem „śmietankę” owych zasług 

spijały radne SLD Wiąz i Piwo-
warczyk oraz radna Cwajda, która 
po opuszczeniu klubu WN głosu-
je na ogół z klubem SLD. A może 
nie o propagandę tutaj chodzi tyl-
ko może właśnie radni SLD mają 
zawsze najwięcej czasu?   Do Rady 
Biura nie wpłynęło żadne zapro-
szenie, ani zawiadomienie w spra-
wie odebrania sterylizatora- mówi 
DN przewodniczący Rady Stani-
sław Saniuk.  A dlaczego nie wpły-

nęło? Bo się nie wysłało- wszak w 
szpitalu od dawna jest tak, jak w 
„prywatnej” klinice. Czekać tylko, 
kiedy stanie się tak i formalnie. 
Wtedy może się okazać, że rację 
mieli Ci, którzy w trakcie budo-
wy szpitala ostrzegali, że publicz-
ne pieniądze idą w mury, które w 
przyszłości mogą służyć zupełnie 
innym celom. 

Red. 

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

Na otwarciu sterylizatora było rzeczywiście sterylnie czyli we własnym gronie 

OGŁOSZeNIe
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1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy
4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

Zepsute ogrzewanie w Szkole Podstawowej nr 4

Odwołane lekcje, uczniowie odesłani do domu
Przez awarię centralnego ogrzewania  odwołane zostały wczoraj lekcje w Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema. Uczniów odesłano do domów, bo gmi-
na nie zapewniła im opieki.  Dla wielu rodziców stanowiło to ogromny problem. 

Do redakcji DN zadzwonił jeden 
z rodziców, który poinformował nas 
o tym, że w Szkole Podstawowej nr 
4 zepsuło się ogrzewanie. W związ-
ku z tym, musi odebrać swoje dziec-
ko i zabrać je do domu, ponieważ 
nauczyciele tego dnia nie będą już 
pracować.

- Kiedy przyszłam do pracy o siód-
mej rano, ogrzewanie było już ze-
psute. Poinformowaliśmy wszystkich 
rodziców, aby odebrali swoje dzieci. 
Natomiast dla dojeżdżających zor-

ganizowaliśmy dowóz do domu.- po-
informowała nas Beata Kuligowska, 
dyrektor SP4.

Dla wielu rodziców stanowiło to 
problem, bo w tym czasie byli już w 
pracy. 

- Nie mogłam zwolnić się z pracy i 
wrócić do Nowogardu. Musiałam za-
łatwić opiekę kogoś z rodziny – mówi 
mama jednego z uczniów SP 4. 

Według dyrektor, temperatura w 
niektórych pomieszczeniach spa-
dła jednak poniżej 10 stopni Celsju-

sza. W takich warunkach nie można 
prowadzić zajęć i dlatego wszystkie 
dzieci zostały odesłane do domu.

- Niestety nie posiadamy takiego 
pomieszczenia i takiej możliwości, 
aby dzieci, których rodzice pracu-
ją, zostały w szkole. Nie jest to nasza 
wina i rodzice powinni być przygo-
towani na takie ewentualności. Tak 
samo, gdyby szkoła uległa np. poża-
rowi, czy też musielibyśmy zorgani-
zować zajęcia dla tych dzieci?- mówi  
B. Kuligowska.

Jednocześnie Pani dyrektor poin-
formowała, że stara się, aby awaria 
ogrzewania została jak najszybciej 
naprawiona. Być może uda się to w 
ten sam dzień.

- Nie jest to jednak takie proste. 
Od samego rana próbuję ściągnąć 
do szkoły hydraulika, ale niektórzy 
albo mają już na dzisiaj zaplanowa-
na prace, albo nie odbierają telefo-
nu. Mam jednak nadzieję, że w koń-
cu się do kogoś się dodzwonię i awa-
ria zostanie szybko naprawiona - in-
formuje B. Kuligowska.

Dorota Śmieciuch

Uczniowie SP 4 opuszczają teren szkoły, bo w salach lekcyjnych panował ziąb

Nasz komentarz

Jest to dopiero początek zimy, a już zaczynają się problemy. Być 
może Gmina pomyśli teraz, co zrobić, aby w przyszłości w po-
dobnej sytuacji zorganizować opiekę dla tych dzieci, których ro-
dzice pracują? Jak wiadomo, małe dzieci nie mogą być zostawio-
ne bez opieki dorosłych. Nie zgadzamy się z panią dyrektor, że tyl-
ko rodzice powinni być przygotowani na takie ewentualności, jak 
konieczność ewakuacji dzieci. Przygotowana powinna być na to 
przede wszystkim Gmina, jako prowadząca szkoły. Absurdem jest 
bowiem, aby kilkuset rodziców miało stale gotową alternatywę na 
taką okoliczność, a tylko Gmina była zwolniona od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Zastanawiającym jest też fakt, że Gmina mimo 
zaistnienia kryzysowej sytuacji, nie wspomogła w żaden sposób 
pani dyrektor w poszukiwaniu hydraulika, niezbędnego do usunię-
cia awarii. Czyżby gmina, która jest odpowiedzialna za kilkadzie-
siąt obiektów, nie miała żadnej umowy z pogotowiem konserwa-
torskim na wypadek takiej jak choćby w SP nr 4 sytuacji? Uważa-
my, że brak takiego pogotowia jest dużą lekkomyślnością ze strony 
organu prowadzącego i nadzorującego podległe Urzędowi instytu-
cje i jednostki organizacyjne. Lekkomyślność tym bardziej oczywi-
sta, że pewnie nie o brak pieniędzy chodzi, ponieważ nie zabrakło 
ich  choćby na zagwarantowanie takiego  stałego nadzoru technicz-
nego nad wodotryskiem na środku jeziora. 

Red. 
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Ulicami miasta przeszedł barwny marsz Niepodległości

Tak pięknie Nowogard obchodził 11 listopada
Najpierw Msza św. w intencji Ojczyzny, później piękny marsz ulicami miasta, następnie złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem Niepodległości przy 
ul. 3 Maja, a na koniec piknik pod namiotem przy gorącej grochówce – tak Nowogard świętował Narodowe Święto Niepodległości, w dniu 11 listopada.

Społeczne obchody Święta roz-
poczęły się o godz. 11: 00 w Koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. Tam odprawiona została 
Msza św. w intencji Ojczyzny. 

-Były zrywy powstańcze. Ginęli 
najlepsi ojcowie i córki narodu. Były 
rozbiory, z którymi musieliśmy wal-
czyć, często organiczną pracą. My to 
wszystko przetrwaliśmy. Pomaga-
li nam w tym Mickiewicz, Słowac-
ki czy Asnyk. Potem Henryk Sienkie-
wicz, który pisał wspaniałe powie-
ści ku pokrzepieniu serc. To wszyst-
ko miało wpływ na naszą tożsamość. 
Ale nie zapomnijmy o Kościele. Bo to 
w kościele byliśmy razem. Dziś jeste-
śmy wolni. Od 1989 roku śpiewamy 
„Ojczyznę wolną pobłogosław Pa-
nie”. Dziś na nowo chcemy się uczyć, 
co to jest patriotyzm. Kim jest pa-
triota? To ten, który miłuje swoją oj-
czyznę ponad własne dobro. To ten, 
który troszczy się o wspólnotę. To 
również ten, który uczy się w szko-
le, zdobywa wiedzę, a pracując wy-
konuje swoje obowiązki najlepiej jak 
potrafi. Nasi przodkowie nie pytali, 
co za to dostaną. Nie pytali, bo za-

chowywali wartości religijne. Bycie 
patriotą, to również mówienie Bóg-
-Honor-Ojczyzna. Nie bójmy się wy-
powiadać tych słów – apelował ks. 

Grzegorz Legutko, proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie. 

W uroczystej Mszy św., którą 

ubogaciła oprawa muzyczna orkie-
stry dętej, koncelebrą służył rów-
nież ks. kanonik Kazimierz Łukja-
niuk – dziekan nowogardzkiego 
dekanatu. Nie zabrakło oczywiście 
pocztów sztandarowych szkół (I 
LO, ZSP, SP nr 1), organizacji kom-
batanckich, w tym byłych Żołnierzy 
Batalionu Szturmowego w Dziw-
nowie. Swój poczet wystawiło tak-
że Polskie Stronnictwo Ludowe w 
Nowogardzie. W kościelnych ła-
wach wśród dziesiątek wiernych, 
dostrzec można było kilku radnych, 
przedstawicieli instytucji publicz-
nych, przedstawicieli Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie, przedsię-
biorców. Słowo Boże odczytali nato-
miast Marek Krzywania, były prze-
wodniczący Rady Miasta, a obec-
nie prezes Stowarzyszenia Przedsię-
biorców, oraz radny obecnej kaden-
cji, Marcin Nieradka (członek klu-
bu PiR-PiS). 

Masza św. zakończyła się wspól-
nym odśpiewaniem pieśni pt.: 

„Boże, coś Polskę”. Następnie od-
prawiono krótkie nabożeństwo 
przy kamieniach upamiętniających 
Żołnierzy Wyklętych, a także waż-

ne daty historyczne dla Polski, mo-
dląc się w intencji wszystkich, któ-
rzy oddali życie w walce o wol-
ność Polski. Chwilę później, na uli-
cy Warszawskiej, na wysokości Ko-
ścioła, uformował się marsz, by wy-
ruszyć w zwartym korowodzie w 
kierunku Pomnika Niepodległości 
przy ul. 3 Maja. Na czele marszu, w 

asyście motocyklistów, w furmance, 
zaprzęgniętej w konie, Marszałek 
Józef Piłsudski, w którego postać 
wcielił się Andrzej Mucek - miesz-
kaniec naszego miasta. Tuż za nim 
maszerowały poczty sztandarowe, 
dalej orkiestra, później grupa osób 
niosąca długą na kilkanaście me-
trów polską flagę. Za nimi kilkaset 
mieszkańców, udekorowanych w 
kotyliony, z flagami w rękach. Idą-
cych w marszu pozdrawiali prze-
chodnie oraz mieszkańcy wygląda-
jący z okien swoich domów. 

Marsz zatrzymał się pod po-
mnikiem Niepodległości przy ul. 3 
Maja, czyli w miejscu, dokąd zmie-
rzał. Tam najpierw odśpiewano 
Hymn Narodowy. Następie przyby-
łe delegacje złożyły kwiaty i wień-
ce. Głos oddano zaproszonym go-
ściom. Piotr Słomski, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta, przypo-

mniał, że wolność i niepodległość 
nie jest nam dana raz na zawsze. 

- 11 listopada 1918 r. zakończyła 
się ciemna noc niewoli. Odzyskali-
śmy niepodległość. Ale w takim dniu 
musimy też zadać sobie pytanie: Czy 
niepodległość jest nam dana raz na 
zawsze? Czy wolność jest oczywi-
sta? Jak pokazuje przykład wielu na-

rodów, nie tylko polskiego, wolność i 
niepodległość to wartości, które nale-
ży pielęgnować w każdym pokoleniu. 
Zwłaszcza ci, którym dane jest czer-
pać z dobrodziejstwa niezawisłości 
własnego kraju, winni troszczyć się o 
to, aby wolności nie utracić, zarówno 
w wymiarze osobistym, jak i wspól-
notowym i narodowym. To jest za-
danie dla wszystkich, także - a może 
zwłaszcza - dla tych, którzy peł-
nią funkcje publiczne. Niepodległość 
nie może bowiem być przedmiotem 
kompromisu, niepodległość albo jest 
albo jej nie ma w ogóle. Nasza obec-
ność dzisiaj, w tym miejscu, świad-
czy, że mamy tego świadomość, że 
wiemy, gdzie Ona - Niepodległość 
mieszka - podkreślił P. Słomski. 

Do roli władz publicznych w kon-
tekście budowania patriotyzmu od-
niósł się także Tomasz Kulinicz, sta-
rosta goleniowski.  

Wprowadzenie sztandarów do Kościoła

W rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego  wcielił się Andrzej Mucek

Marsz Niepodległości przemierza ulicę  700-lecia

Jak co roku w marszu uczestniczyła grupa motocyklistów
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Dom Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie, Smużyny 2

Ogłasza 
przetarg ofertowy na:

Sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO NEXIA 
rok produkcji 1996 o numerze rejestracyjnym ZGL 17731; 
benzyna poj. 1498,00 cm3

Pojazd można oglądać w niach 16-22.11.2016r. W godz. 
9.00 do 14.00.

Oferty należy złożyć do dnia 24.11.2016r. Do godz. 11.00 w 
Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 pok. 
128.

Samochód wyceniono na 1800,00 zł (samochód wymaga 
naprawy układu kamulcowego, instalacji elektrycznej, ukła-
du wdechowego, brak aktualnego przeglądu technicznego). 
Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC do 21.10. 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
 tel. 91 39 20 825

SOBOTA DLA ZDROWIA - "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC
Dnia 3 grudnia 2016r.

organizuję wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO

Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz 14 ej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

- Patriota ponad 100 lat temu to 
uczestnik bitew, który z dumą ob-
nosił się ze swoją Polskością. Dzisiaj 
patriotyzm nie wymaga od nas ofia-
ry życia, ale objawia się z szacun-
kiem do godła, hymnu Narodowe-
go, języka polskiego i historii. Zmie-
nili się ludzie i ich stosunek do pań-

stwa, oczekując poszanowania pra-
wa i sprawiedliwości społecznej. To 
bardzo ważne, przez co chętnie wy-
korzystywane są przez różnych po-
lityków hasła, z różniej części sce-
ny politycznej. Niestety tuż po wy-
borach pojawia się problem z wcie-
laniem tych haseł w życie. Władza, 
przede wszystkim, powinna łączyć, 
nie dzielić. W tym również ta wła-
dza najbliższa mieszkańcom, czyli 
władza samorządowa- powiedział 
T. Kulinicz. 

 Ks. Kazimierz Łukjaniuk, sko-
mentował fakt, że zarówno w całej 
ojczyźnie, jak i w samym Nowogar-
dzie brakuje jedności. 

- Nie byłoby niepodległości, gdyby 
nie było Konstytucji 3 Maja.  Kon-
stytucja ta wpłynęła na to, że Pola-
cy byli cały czas zjednoczeni w my-
śli wolnego kraju, mimo iż zaborcy 
robili wszystko, by zniszczyć Polskę 
niepodległą, by wybić nam z głowy 
wolną i niepodległą ojczyznę. Idea ta 
sprawiła, że kiedy nadarzyła się oka-

zja to wszyscy włączyli się w to. Kiedy 
wrócił do Polski Józef Piłsudski, nie 
wszyscy się z nim zgadzali, ale nikt 
nie protestował. Bo wszyscy wiedzie-
li, że tylko jedność może sprawić, że 
Polska odrodzi się na nowo. I kiedy 
dzisiaj patrzymy, co dzieje się w na-
szej ojczyźnie, to trochę nas to prze-
raża. Niestety, nie mamy tej jedności. 
Dzisiaj mamy marsz, a obok jest ma-
nifestacja pod pomnikiem Przyjaźni 
Polsko -Radzieckiej na Placu Wolno-
ści. W Warszawie odbywa się kilka-
naście obchodów, zamiast jeden, któ-
ry pokazałby naszą jedność. Polacy 
gdzieś zagubili się w tej jedności - 
mówił ks. K. Łukjaniuk. 

Po zakończeniu tej części uroczy-
stości wszyscy przybyli zostali za-
proszeni do namiotu ustawionego 
tuż za pomnikiem. Tam na każdego 
czekała pyszna, gorąca grochówka. 
Wielu z obecnych miała także oka-
zję zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie z przebranym za marszałka Pił-
sudskiego, mieszkańca Nowogar-
du. Wielu mieszkańców dziękowało 
za wspaniałą organizację całej uro-
czystości, zauważając, że z roku na 
rok w marszu i spotkaniach pod po-
mnikiem przy 3 Maja uczestniczy 
coraz więcej ludzi. I to jest fakt, któ-
ry daje nadzieję, że w kolejnych la-
tach, przy okazji świętowania rocz-
nicy odzyskania niepodległości, nie 
będą musiały już padać słowa o bra-
ku jedności...

Marcin Simiński 

Okolicznościowe przemówienie wygło-
sił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Słomski

Uczestnicy marszu nieśli 10 metrową flagę Narodową

Na zakończenie wielki rodzinny piknik przy grochówce

Delegacja nowogardzkiego Zakładu Karnego składa wiązankę pod pomnikiem 
Niepodległości

Delegacja Stowarzyszenia Nowogardzkich Przedsiębiorców

11 listopada uczcili także uczniowie

OGŁOSZeNIe
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie odzieży
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@fiege.pl 

lub telefoniczny: 601 470 215 oraz 601 710 134

FIEGE Sp. z o.o.
ul. Prosta 16, Łozienica 

(Goleniowski Park Przemysłowy)
www.fiege.pl

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Wieści z SP 1 

Spotkanie z Ewą Durską 
  Z okazji realizacji projektu ,, Zdrowo jem, więcej wiem’’ uczniowie klasy III C ze Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie oraz wychowawca Beata Biniecka zorganizowali spo-
tkanie w dniu 4.11.2016 roku z trzykrotną mistrzynią paraolimpijską, specjalizującą się w 
pchnięciu kulą, panią Ewą Durską. 

Propagując zdrowy styl 
odżywiania, uczniowie klasy 
III C przygotowywali wspól-
nie z Panią Ewą Durską dru-
gie śniadanie. Efektem ich 
pracy był suto zastawiony 
stół. Podczas wspólnego po-
siłku mistrzyni z chęcią opo-
wiadała o trudach i wyrze-
czeniach zawodu sportow-
ca, a także o wspaniałych i 
wzruszających momentach 
podczas odbierania złotych 
krążków na podium. Poka-
zała zdobyte metale. Podczas 
wywiadu uczniowie nie mo-
gli zobaczyć złotego meda-
lu z Rio, który został przeka-
zany przez Panią Ewę na cele 
charytatywne. Na koniec 
cierpliwie pozowała z dzieć-
mi do zdjęć oraz rozdawała 
autografy. Pani Ewa przeka-
zała na ręce dyrektora szko-

ły koszulkę ze swoim auto-
grafem. Całe spotkanie było 
wspaniałym wydarzeniem 
sportowym dla uczniów. Po-
dziękowaliśmy pani Ewie 
za przybycie upominkiem i 
kwiatami, przygotowanymi 
przez uczniów tej klasy. 

Pani Ewo, dziękujemy ser-
decznie za to piękne spo-
tkanie i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych i 
życiowych. Czekamy na ko-
lejne medale!!!
 Beata Biniecka 

Uczestnicy spotkania z Ewą Durską
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Kolejne wyjazdowe zwycięstwo Pomorzanina

Lepiej późno niż wcale…
W sobotę (12 listopada), o godzinie 13: 00, na stadionie w Szczecinie piłkarze Pomorzanina rywalizowali z Iskierką. Po wyjazdowym zwycięstwie z Tano-
wią Tanowo, podopieczni Zbigniewa Gumiennego poszli za ciosem i odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo. Tym samym nowogardzianie awansowali w ligo-

wej tabeli, a przed nimi jeszcze tylko jedno spotkanie w tej rundzie. 
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:0)
49’ Rafał Listkiewicz, 73’Maciej Grzejszczak
Skład: Kornel Pękala – Marcin Skórniewski, Adam Mańka, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c) – Gracjan Wnuczyński (Konrad Adamek), Rafał 

Mendyk, Fernando Maia Batista (Damian Kosior), Dominik Wawrzyniak (Maciej Grzejszczak), Kacper Litwin (Kamil Lewandowski) – Rafał Listkiewicz.    

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
14. kolejka:
Sarmata Dobra – Sparta Gryfice   1:4
Iskierka Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2
Flota Świnoujście – Błękitni Trzygłów  5:1
Mewa Resko – Promień Mosty   0:2
Ehrle Dobra Szczecińska – Tanowia Tanowo 5:2
Zootechnik Kołbacz – Wicher Brojce  1:3
Pomorzanin Krąpiel – Odrzanka Radziszewo 2:3
Orzeł Łożnica – Masovia Maszewo  2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Flota Świnoujście 14 37 73 14 12 1 1
2 Masovia Maszewo 14 34 50 22 11 1 2
3 Wicher Brojce 14 33 37 18 10 3 1
4 Mewa Resko 14 30 29 19 10 0 4
5 Sparta Gryfice 14 25 25 25 8 1 5
6 Błękitni Trzygłów 14 22 32 26 7 1 6
7 Promień Mosty 14 22 31 35 7 1 6
8 Pomorzanin Nowogard 14 21 19 21 6 3 5
9 Iskierka Szczecin 14 20 33 19 5 5 4
10 Odrzanka Radziszewo 14 17 23 28 5 2 7
11 Orzeł Łożnica 14 16 27 36 5 1 8
12 Sarmata Dobra 14 14 17 33 4 2 8
13 Pomorzanin Krąpiel 14 13 22 38 4 1 9
14 Ehrle Dobra Szczecińska 14 9 21 44 2 3 9
15 Tanowia Tanowo 14 8 18 38 2 2 10
16 Zootechnik Kołbacz 14 1 15 56 0 1 13

Nowogardzianie pojechali do 
Szczecina uskrzydleni wyjazdowym 
zwycięstwem nad Tanowią Tanowo. 
Iskierka przed tym spotkaniem zaj-
mowała wyższe miejsce w ligowej ta-
beli, ale ewentualne zwycięstwo no-
wogardzian, pozwoliłoby im przesko-
czyć szczecinian. Pierwsza część gry 
to minimalna przewaga gości, któ-
rzy częściej byli widywani pod bram-

ką rywali. Pomorzanin uważnie grał 
w obronie i nie pozwalał rywalom na 
rozwinięcie skrzydeł. Ta odsłona za-
kończyła się jednak bezbramkowym 
remisem, a decydujące o losach tego 
spotkania okazały się zmiany, które 
po przerwie przeprowadził Zbigniew 
Gumienny. Trener Pomorzanina za-
raz po przerwie, w miejsce Fernan-
do oraz Litwina, wprowadził Kamila 
Lewandowskiego i Damiana Kosiora. 
Ten pierwszy za tę zmianę odwdzię-
czył się swojemu trenerowi już po 
kilku minutach. W 49. minucie Ka-
mil Lewandowski otrzymał podanie z 
głębi pola od Gracjana Wnuczyńskie-
go, po czym przeprowadził indywidu-
alną akcję oskrzydlającą. Lewandow-
ski wypatrzył w polu karnym Rafa-
ła Listkiewicza i precyzyjnie wyłożył 
mu futbolówkę na 3 metr od bramki. 
Napastnikowi Pomorzanina pozosta-
ło przystawić nogę i zdobyć pierwszą 
bramkę dla swojego zespołu. Trener 
Zbigniew Gumienny w 57. minucie 
dokonał kolejnej zmiany, po której na 
placu gry Dominika Wawrzyniaka za-
stąpił Maciej Grzeszczak. Po raz drugi 

Zbigniew Gumienny wykazał się „tre-
nerskim nosem”. W 73. minucie Ra-
fał Mendyk wykonywał rzut wolny z 
bocznej strefy boiska. Pomocnik Po-
morzanina idealnie zagrał w pole kar-
ne, a Maciej Grzejszczak strzałem gło-
wą uprzedził golkipera gospodarzy i 
podwyższył na 0:2. Po tej bramce no-
wogardzianie niepotrzebnie się cof-
nęli, a gospodarze zaczęli groźnie ata-
kować. Iskierka zdołała zdobyć gola 
kontaktowego, ale dopiero w dru-
giej minucie doliczonego czasu gry i 
nie była już w stanie wydrzeć Pomo-
rzaninowi zasłużonego zwycięstwa. 
Tym samym nowogardzianie wygrali 
swój drugi mecz z rzędu, a taka sytu-
acja miała miejsce w tej rundzie tylko 
na jej początku. Wówczas w 1. kolej-
ce Pomorzanin pokonał Sarmatę, na-
stępnie wygrał z Zootechnikiem. Do 
końca rozgrywek pozostał już tylko 
jeden mecz i wierzymy, że podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego pójdą za 
ciosem i odniosą swoje trzecie kolej-
ne zwycięstwo. 

KR   

Trener Zbigniew Gumienny wkońcu 
może być zadowolony z postawy swo-
ich podopiecznych. Piłkarze Pomorza-
nina wygrali drugi mecz z rzędu

Rusza plebiscyt na piłkarza 
roku

Od grudnia można 
głosować
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej i Koszaliński 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej, po raz kolejny organizu-
je „Plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza województwa 
zachodniopomorskiego”. Podobnie jak w poprzedniej edy-
cji, impreza obok finałowej gali zakończy się także „Balem 
Piłkarza”, który cieszył się dużym powodzeniem.

W plebiscycie nagrodzeni zo-
staną najlepsi i najpopularniejsi 
piłkarze z naszego województwa, 
niezależnie od poziomu rozgry-
wek, na których występują. Doty-
czy to również kobiet. W niższych 
kategoriach od B klasy do kla-
sy okręgowej oddzielnie wyróż-
niać będziemy piłkarzy z regio-
nu szczecińskiego i koszalińskie-
go. W plebiscycie fani oceniają 
zawodników na przestrzeni roku 
kalendarzowego. Trzeba więc pa-
miętać i brać pod uwagę, że po 
udanym ostatnim sezonie, jesień 
nie dla wszystkich była dobra.  
Od grudnia będzie można głoso-

wać na swoich faworytów. Podob-
nie jak w poprzednim roku głoso-
wanie odbywać się będzie na trzy 
sposoby. Poprzez SMS, portal fa-
cebook oraz kliknięcia. Głosowa-
nie rusza 1 grudnia i potrwa do 6 
stycznia, do północy. Ponadto Ka-
pituła Plebiscytu dokona swojego 
wyboru w kilku kategoriach. W 
dniu 20 stycznia, w polickim ho-
telu „Dobosz” odbędzie się uro-
czysta gala, a po niej zabawa do 
białego rana, podczas „Balu Pił-
karza”.

KR
Info: ZZPN

Chcesz zostać arbitrem?

ZZPN ogłasza nabór
Jak co roku, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór dla osób, które 
chcą zostać arbitrami. Zgłoszenia swojej kandydatury można dokonać najpóźniej do 
26 listopada 2016 roku. Koszt kursu wynosi 250 zł. 

Komisja Szkoleniowa Ko-
legium Sędziów ZZPN ogła-
sza nabór kandydatek i kan-
dydatów na sędziów piłki 
nożnej. Wymagania, to ukoń-
czone 16 lat (osoby niepełno-
letnie - pisemna zgoda rodzi-
ców), wykształcenie średnie 
(lub uczeń szkoły średniej), 
niekaralność, dobry stan zdro-
wia, ogólne zainteresowanie 
futbolem oraz posiadanie do-
stępu do Internetu. Ankietę 
należy pobrać ze strony http://
www.sedzia.net/ i  po wypeł-
nieniu  przesłać na adres  na-
bor@sedzia.net do dnia 26 li-
stopada 2016. Termin roz-
mowy z kandydatami zosta-
nie podany na stronie http://
www.sedzia.net/. Zajęcia od-
bywać się będą w Szczecinie, 
dodatkowo istnieje możliwość 
przeprowadzenia szkolenia w 
regionie w zależności od za-

interesowania. Kurs sędziego 
piłki nożnej trwa około 4 mie-
siące, zajęcia będą odbywały   
się   popołudniami, kilka  razy 
w tygodniu. Koszt kursu to 
250zł, w cenę kursu wliczona 
jest książka „Przepisy gry w 
piłkę nożną” oraz podstawo-

we atrybuty sędziego (gwiz-
dek i kartki). Dalsze informa-
cje  dla kandydatów umiesz-
czane będą na stronie http://
www.sedzia.net/. 

KR
Info: ZZPN

Zachodniopomorski Związek Piłki Noznej ogłosił nabór na kurs sędziego
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„Szukamy Następców Olimpijczyków”  
w kolarstwie torowym – Pruszków

Cztery medale  
Nikoli Wielowskiej
W dniach 5-6 listopada, na torze kolarskim w Pruszkowie, odbyła się kolejna impreza z cy-
klu „Szukamy Następców Olimpijczyków”. W rywalizacji wystartowała Nikola Wielowska, 
która była jedyną reprezentantką Nowogardu. Nikola jechała w czterech konkurencjach, w 
trzech swój start zmieniła w złoto, natomiast raz cieszyła się ze srebrnego medalu. 

Nikola Wielowska startująca w 
Pruszkowie, w kategorii Młodzi-
czek, swoje zmagania rozpoczę-
ła od wyścigu na 250 metrów ze 
startu lotnego. Nowogardzianka 
z dużą przewagą, bo 0, 6 sekun-
dy sięgnęła po swój pierwszy złoty 
medal na tych zawodach. Na me-
cie Nikola wygrała z Mają Wró-
blewską reprezentującą UKS Ra-
tusz Maszewo, a także z Sylwią 
Kulczyk z klubu ALKS Stal Gru-
dziądz. To był jednak dopiero po-
czątek popisów utalentowanej ko-
larki z Nowogardu. Nowogar-
dzianka nie miała sobie równych 
również w wyścigu scratch, gdzie 
sięgnęła po złoto wyprzedzając 
Sylwię Kulczyk oraz Maję Wró-

blewską. Kolejny medal nadszedł 
wraz z wyścigiem punktowym. 
Tym razem najszybsza była Maja 
Wróblewska, która zgromadzi-
ła 33 punkty. Zawodniczka Chra-
bąszczy uzyskując 11 punktów 
wywalczyła swój trzeci medal, z 
tym, że koloru srebrnego. Podium 
ponownie uzupełniła Sylwia Kul-
czyk. Na koniec Młodziczki ro-
zegrały sprint drużynowy. Nikola 
Wielowska wystąpiła w parze z za-
wodniczką KKS Gostyń – Zuzan-
ną Olejniczak. Nowogardzko-go-
styńska para z przewagą ponad 1 
sekundy, jako pierwsza pokona-
ła linię mety. Dla partnerki Ni-
koli był to pierwszy medal na tej 
imprezie. Drugie miejsce przypa-

dło Mai Wróblewskiej z Masze-
wa oraz Joannie Błaszczak z UKS-
-u Mróz Jedynka Kórnik, nato-
miast na najniższym stopniu po-
dium stanęły kolarki klubu NO-
SiR BDC Nowy Dwór Mazowiec-
ki – Oliwia Głowacka i Domini-
ka Jakubiak. Podsumowując, Ni-
kola Wielowska w każdym swo-
im starcie wywalczyła krążek, 
w sumie trzy złote i jeden srebr-
ny medal. Po raz drugi nowogar-
dzianka swoimi wynikami mogła 
odpowiedzieć na „poszukiwania” 
przyszłych polskich olimpijczy-
ków. Gratulujemy Nikoli wywal-
czonych medali i udanego końca 
sezonu 2016. 

KR Nikola Wielowska na pruszkowskim torze wywalczyła trzy złote i jeden srebrny medal

II liga mężczyzn tenisa stołowego

Zwycięstwo na koniec I Rundy
Tenisiści stołowi z Wierzbięcina, w minioną sobotę, rozgrywali ostatni mecz I Rundy w grupie północnej II Ligi Mężczyzn. Podopieczni Józefa Korko-
sza, rywalizowali w Policach, z tamtejszym UKS-em Champion. Zawodnicy Visonex LUKS Top bez większych problemów pokonali rywali 3:7 i umoc-
nili się na pozycji wiceliderów. 

Po dotkliwej porażce w Karnie-
szewicach zawodnicy z Wierz-
bięcina chcieli jak najszybciej się 
zrehabilitować i odnieść kolej-
ne ligowe spotkanie. W 7. kolej-
ce rozgrywek II Ligi wybrali się 
do Polic, aby powalczyć o punk-
ty z tamtejszym UKS-em Cham-
pion. Podopieczni Józefa Korko-
sza przez cały czas kontrolowa-

li to spotkanie i pewnie wygra-
li 3:7. Tym samym po pierwszej 
rundzie, Wierzbięcin ze stratą 2 
punktów zajmuje 2. miejsce w li-
gowej tabeli. Wiadomo już, kto, 
na jakich stołach będzie grał w II 
Rundzie. Najwięcej punktów dla 
swojego zespołu w dotychczas ro-
zegranych spotkaniach wywalczy-
li Bartosz i Sebastian Jemiliano-

wicz, i to oni będą w nadchodzą-
cych meczach grać przy stole nr 1, 
z kolei przy stole nr 2 swoje poje-
dynki rozpoczynać będą Mateusz 
Witkowski oraz Bartosz Dobro-
wolański. W rozgrywkach ligo-
wych następuje miesięczna prze-
rwa, a tenisiści stołowi w ramach 
rozgrywek rundy rewanżowej w 
II Lidze Mężczyzn, do gry powró-

cą 10 grudnia. Wówczas zawod-
nicy Visonex LUKS Top zagra-
ją najpierw z outsiderem rozgry-
wek – ULKS-em Borne Sulinowo, 
następnie zmierzą się z Koszali-
nianinem Koszalin, który plasu-
je się w pierwszej czwórce, dającej 
szansę gry w barażach o mistrzo-
stwo II Ligi. Trudno jednak mó-
wić o tym, aby zawodnicy, prowa-

dzeni przez Józefa Korkosza, mo-
gli sobie przez ten miesiąc odpo-
cząć. Już w najbliższych dwóch ty-
godniach odbywać się będą kolej-
ne Wojewódzkie Turnieje Kwali-
fikacyjne, organizowane zarówno 
dla seniorów, jak i juniorów. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ, I Runda
7. kolejka (12.11.2016; 10:30):
UKS Czarni Pieszcz – Darz Bór Karnieszewice  0:10
UKS Champion Police – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 3:7
ATS Stargard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  3:7
KTS Koszalinianin Koszalin – ULKS Borne Sulinowo 10:0

M M Małe pkt. P

1 Darz Bór Karnieszewice 7 66 – 4 14
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 7 51 – 19 12

3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7 45 – 25 10

4 KTS Koszalinianin Koszalin 7 34 – 36 6
5 UKS Champion Police 7 28 – 42 6

6 ATS Stargard 7 31 – 39 6

7 UKS Czarni Pieszcz 7 14 – 56 1

8 ULKS Borne Sulinowo 7 11 – 59 1
Tenisiści stołowi Visonex LUKS Top Wierzbięcin w przerwie ligowej wystartują w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana Redakcja "WBReW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Udział uczniów ZSP 
w II Konkursie Pieśni 
Patriotycznej 
W ramach obchodów Święta Niepodległości ucznnice  naszej 
szkoły: Klaudia Duda (kl. III M/K) i Aleksandra Ślipek (kl. III 
TŻ)  wzięły udział w II Konkursie Pieśni Patriotycznej, który zo-
stał zorganizowany  przez Nowogardzki  Dom Kultury.  Opieku-
nem artystycznym ucznnic była Pani Katarzyna Kijana.

Przedsiębiorczy uczeń – 
pracujący absolwent (II edycja)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica od dnia 17.10.2016 do 30.06.2017 
roku będzie realizował po raz drugi projekt pn. „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absol-
went” (II edycja) współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego z zakresu 
edukacji ekonomicznej.

 Działania projektowe zakładają 
przeszkolenie 20 uczniów ZSP z:

Zasad funkcjonowania gospo-
darki rynkowej

Analizy rynku
Źródeł finansowania przedsię-

biorstwa
Ryzyka zadłużenia
Etyki w biznesie 
Tworzenia Biznes Planu
Rejestracji przedsiębiorstwa 

Prowadzenia działalności 
Przygotowania prototypów 

produktów
Rachunkowości małych firm
Elementów marketingu mix
Zasad funkcjonowania firmy
Przygotowania do warsztatów 

upowszechniających
Dodatkowe działania skierowa-

ne do 100 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu goleniow-

skiego i gryfickiego pn. Warsz-
taty „Tydzień Przedsiębiorczo-
ści”, kończące się konkursem dla 
uczniów Szkół Ponadgimnazjal-
nych z zakresu przedsiębiorczo-
ści. 

Zajęcia projektowe prowadzą 
Panie Sylwia Ostrowska-Antczak 
oraz Ewa Balov, a za prawidło-
wość realizacji zadań odpowiada 
jako koordynator Jowita Pawlak. 

Krótkie słowo o świętości
W piątek, 28 października, na 

holu w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych podczas długiej prz-
erwy młodzież pod opieką 
ks. Roberta Dąbrowskiego 
zaprezentowała krótkie przed-
stawienie o świętości, inne niż 
promuje dzisiejsza cywilizac-
ja zachęcająca do uczestnictwa 
w Halloween. Program związa-
ny był głównie z promowaniem 
i znaczeniem kultu świętych, 
związane z uroczystością Wszyst-
kich Świętych. Uczennice i uc-

zniowie już samym strojem 
przybliżali postaci świętych ta-
kich jak: Maryja, święty Józef, 
święta siostra Faustyna i Anioł. 
Przedstawieniu towarzyszyły 
radosne piosenki: „Taki mały, 
taki duży może świętym być” - 
Arki  Noego, „To się  święci”- 
Magdy Anioł, „Bal Wszyst-
kich Świętych”-Budki  Suflera.
Wstępem do przedstawienia była 
krótka historia obchodzenia uro-
czystości Wszystkich Świętych w 
Kościele Katolickim.

Ten dzień obchodzony jest w 
Kościele Katolickim od IX wieku. 
Wyznaczył go papież Grzegorz IV 
w 837 r. W tym dniu pamiętamy 
szczególnie o tych, którzy odeszli 
do krainy wieczności. Pamiętamy 
również, że niebo jest zawsze dla 
każdego człowieka otwarte. Tego 
uczą nas i pokazują nam święci.

Dziękuję młodzieży za 
zaangażowanie i występ.

                     ks.Robert Dąbrowski - 
katecheta ZSP 

Obchody Święta 
Niepodległości w ZSP

Aby uczcić 98. rocznicę odzys-
kania niepodległości przez 
Polskę,  uczniowie ZSP pod  czu-
jnym okiem nauczycielek Pań: 
Anny Durniewicz, Anny Zamary 
i Katarzyny Kijany  przygotow-
ali wystąpienie poświęcone nar-
odowemu świętu, które można 
było obejrzeć w holu szkoły. W 
czasie długiej przerwy w szkole 
rozbrzmiały pieśni patriotyczne 
w wykonaniu klasy III THE przy 
akompaniamencie gitarowym 

Klaudii Dudy i Aleksa Pisar-
ka. Dodatkowo uczniowie mogli 
obejrzeć wystawę pt.:„Polska dro-
ga do niepodlegości” oraz prezen-
tację multimedialną poświęco-
ną temu okresowi historii Polski, 
którą odtwarzali uczniowie klasy 
II TI Krystian Zawadzki oraz Ma-
rek Motyl.  Wszystkie działania 
miały na celu okazanie szacunku i 
upamiętnienie tego historycznego 
wydarzenia, jakim jest Narodowe 
Święto Niepodległości. 

Klasa III THE podczas śpiewania pieśni patriotycznych 

Ola i Klaudia podczas występu zaprezentowały pieśń „Rozkwitały...” 

 Ola Ślipek i Klaudia Duda podczas przerwy między występami 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

ROZKŁAD JAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

SPRZeDAm mIeSZKANIe 
o pow. 91m2 w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz 
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 
Tel. 608 330 928 

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam działkę bu-

dowlaną 1739 m2, uzbro-
joną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w po-
bliżu jeziora. 575 345 659 

•	Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

•	Wynajmę biuro 28m2, ści-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818

•	Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

•	Sprzedam 3 działki rolne 
jeden kompleks w Dąbro-
wie Nowogardzkiej gmi-
na Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na 
działkach są programy rol-
no środowiskowe cena 
450000zł 509341675

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie 92m2. Tel.609 24 58 16 

•	Sprzedam działkę pod za-
budowę. 91 39 25 888

•	Sprzedam mieszkanie z 
kompletnym wyposaże-
niem po kapitalnym re-
moncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. 
Tel. 91 35 03 127

•	Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o powierzch-
ni 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	Do wynajęcia mała kawa-
lerka. Tel.607 289 286 

•	Sprzedam w Grabinie 9ha 
ziemi ornaza 195000zł tel 
509 341 675

•	Sprzedam mieszkanie 
53,61 m2 2 pokoje I piętro 
Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe pow. 77,20 
m2,. Tel. 519 833 074 

•	Kawalerka do wynajęcia w 
Nowogardzie. 608 659 566 
po 16stej

•	Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe w domu 
jednorodzinnym. 91 39 20 
737

•	Sprzedam mieszkanie 46 
m2 IV piętro ul. Światowi-
da. 601 500 090

•	  Sprzedam lokal na dzia-
łalność handlową. 517 357 
653

•	Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 58m z gara-
żem na ul. Poniatowskie-
go. Cena 185 tys. Tel. 503 
826 580, 502 118 124 

•	Młoda, zaradna kobieta 
poszukuje do wynajęcia 
mieszkanie lub kawalerkę 
od zaraz, tanio. 506 356 718

•	Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

•	Do wynajęcia powierzch-
nia 92m2 pod działalność. 
609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 
55m2 w bloku. 792 525 292 
po 15 

•	Poszukuje garażu do wyna-
jęcia. 600 487 191

•	Do wynajęcia pomieszcze-
nie 50 m2 na biuro bądź 
mieszkanie. 602 405 640 

•	Sprzedam działki budow-
lane w Karsku. 691 664 
658

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 R17 
91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

ROLNICTWO
•	Sprzedam siano w ko-

stach, ziemniaki jadalne 
vineta, denar – cena 70 
gr oraz jak lecą 35 gr. 782 
036 086

•	Koszenie łąk, mulczowa-
nie, belowanie siana. 608 
01 39 95

•	Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 573 

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam owies paszo-
wy bądź na opął ok. 7 ton. 
Cena 450 za tonę przy ca-
łości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 
600 653 124

•	Sprzedam ziemniaki vi-
neta i ziemniaki paszowe. 
Tel 608 013 995 

•	Sprzedam ciagnik rolniczy 
140 km, DEUTZ Dx 6.61. 
Tel. 605 542 730

•	Sprzedam C-330 wraz z 
przyczepą + kultywator. 
668 901 990 

•	Ziemniaki jadalne bryza, 
Olchowo 21.Tel. 665 720 
038

•	Sprzedam ziemniaki Vine-
ta, Żabówko 18. 605 092 
517 

•	Sprzedam gęsi żywe, sku-
bane. 665 267 797

•	Sprzedam jagnięcine ka-
meruńską do uboju lub 
chowu. 785 563 315 

•	Sprzedam kombajn Bizon 
z sieczkarnią w dobrym 
stanie lub zamienię na cią-
gnik 360. Tel. 607 541 101

 USŁUGI
•	PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY. 668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	Mycie okien. 731 792 825
•	Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
•	Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 
•	MS BIOSS. Sprzedajemy 

Naprawiamy za gotówkę 
na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 
700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 
385 20 18, 601 759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127

•	Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735 

•	Matematyka wszystkie 
poziomy, profesjonalnie, 
matura rozszerzona, liczby 
zespolone, całki, macierze. 
724 558 005 

•	Matematyka – liceum. 782 
077 426

•	Remonty mieszkań. 607 
729 933

•	Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

•	Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

•	TRANSPORT-PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 665 720 
037 

•	Matematyka, wszystkie 
poziomy, profesjonalnie. 
Przygotowanie do matu-
ry. 724 558 005

•	Posprzątam, umyje okna. 
Profesjonalnie, tanio. 601 
611 867 

•	Wykończenia mieszkań, 
glazura, terakota, mo-
zaika, granit, kamień na-
turalny, marmur – szpa-
chlowanie – malowanie – 
montaż drzwi wewnętrz-
ne i zewnętrzne – lami-
nat, panele -  regipsy. 572 
673 286

•	Remonty. 508 920 135 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wyma-
gany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzo-
ne oferty, legalnie 737 451 
825, 737 886 919, 737 489 
914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię pracowni-
ków ogólnobudowlanych, 
zbrojarzy, cieśli. Umowa o 
pracę, atrakcyjne zarobki. 
Praca na miejscu. Mile 
widziane prawo jazdy kat. 
B. 731 404 464

•	Zatrudnię pracownik na 
fermę drobiu. 511 731 352

•	Poszukuję do pracy biu-
rowej osobę z wykształce-
niem minimum średnie 
maturalne, mile widziane 
wyższe, w sprawie szcze-
gułów proszę o kontakt 510 
100 263 

•	Zatrudnimy pracownika 
na stanowisko Główna 
Księgowa. Umowa o pra-
ce, praca w zespole. Wy-
magane doświadczenie w 
pracy na samodzielnym 
stanowisku księgowej, do-
bra znajomość przepisów 
z zakresu kadr, ustawy o 
rachunkowości i prawa 
podatkowego. CV kontakt 

biuro@arto-plus.pl, Tel. 
609 493 989 

•	Zatrudni dwie osoby do la-
minowania. Tel. 604 903 
853 

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego. 601 085 199

•	Zaopiekuję się starszą oso-
bą. 666 27 77 41 

•	Poszukuje osoby do odpro-
wadzania i przyprowadza-
nia dziecka ze szkoły. 661 
234 142 

•	Zatrudnię kierowcę C+E 
okolice Berlina. Zakwate-
rowanie, stawki niemiec-
kie, dowolny system pracy. 
Tel. 533 284 260

•	Poszukuje cieśli. 69 44 59 
637

•	Zatrudnię do pracy przy 
kładzeniu regipsów. Praca 
na 2-3 miesiące. Tel. 730 
744 751

•	Zatrudnię kierowcę kat. B 
do rozwożenia posiłków. 
604 103 158 

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam: Kosiarkę trak-
torek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 
zł, Zestaw nowych mebli 
- Szafa narożna+biurko-
+blat z regałem - 699 zł., 
Kompresor - Sprężarka sa-
mochodowa Nowa 12V + 
końcówki- 65zł.Tel. 503-
005-554

•	Poszukuje pana w wieku 
do 70 lat do bliższego po-
znania. Tel. 882 898 732 

•	Karp kroczek do zarybie-
nia oczek. 91 39 18 297

•	Pianino Nokturn po na-
strojeniu sprzedam. 602 
474 266 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiejUwaga Wędkarze 
dnia 20 listopada 2016r. 

Zarząd Koła PZW Tęczak organizuje zawody 
speeningowe z łodzi na jeziorze w Nowogar-

dzie. Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 2, do dnia 18.11.2016 roku. 

Startowe wynosi 10 zł. Zbiórka zawodników 
godzina 8:00 przy Restauracji Neptun. 

Uwaga obowiązkowo należy posiadać kapok. 
Zarząd Koła Tęczak
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TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Misja śniadaniowa zrealizowana
W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zorganizowano obchody dnia pn. „Śniadanie Daje 
Moc”, promującego rolę pierwszego posiłku w diecie każdego dziecka, ale i osoby dorosłej.

8 listopada w naszej szkole SP-
2, obchodziliśmy Dzień Śniadanie 
Daje Moc. Był to finał programu 
promującego zasady zdrowego 
odżywiania i zwiększający świa-
domość nt. roli pierwszego posił-
ku w diecie dziecka. Nasza szkoła 
brała udział w realizacji tego pro-
gramu. W bieżącym roku szkol-

nym 2016/2017 podczas śniada-
niowego święta odbył się też finał 
"Misji Śniadaniowych", realizo-
wanych przez klasy. Podczas reali-
zacji tych misji uczniowie utrwa-
lali znajomość 12 zasad zdrowe-
go odżywiania. Poznawali skład-
niki znajdujące się w pokarmach i 
ich wpływ na funkcjonowanie or-

ganizmu. Przygotowanie wspól-
nego zdrowego posiłku sprawi-
ło naszym uczniom wiele radości. 
Mamy nadzieję, że zdobyte pod-
czas realizacji programu wiado-
mości przyczynią się do właściwe-
go odżywiania. 

Inf. własna

Uczestnicy Akcji Śniadanie daje moc
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

Wjechał rowerem pod TIRA  •   Handel tak, ale nie gdzie popadnie? 

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

BOSCH DIESEL  
CeNTrUm BOJarSkI 

informuje, że wdrożyliśmy  
system QualityScan, 

który jest potwierdzeniem jakości napraw wykonywanych  
w naszym zakładzie.

Zapraszamy na stronę: www.autobojarski.com.pl  
w zakładce QUALITYSKAN aplikacja do pobrania.

ZaPraSZamY GrYFINO  
UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

mgr inż. Tadeusz Bojarski
ul. Pomorska 57b
74-100 Gryfino
tel. +48 91 415 02 90
tel. +48 91 415 12 48
biuro@autobojarski.com.pl
www.autobojarski.com.pl

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

Targowisko Miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13

Z ostatniej chwili: NSA ogłasza wyrok  w sprawie „przetargu na wodę”

Gmina przegrywa  
ostatecznie z PUWiS-em!

Czytaj s. 3

Rokicki  
rezygnuje  
z funkcji ordynatora
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Zmiany kadrowe w szpitalu

Rokicki rezygnuje  
z funkcji ordynatora
Jak dowiedziała się redakcja DN, rezygnację z funkcji ordynatora oddziału wewnętrznego 
w nowogardzkim szpitalu złożył lek. Tomasz Rokicki.  

Nasze informacje potwierdził 
dyrektor szpitala Kazimierz Lem-
bas. 

- Mogę tylko powiedzieć, że dok-
tor Rokicki złożył rezygnację z peł-
nienia funkcji ordynatora – po-
wiedział K. Lembas. Poza kase-
tą przyznał, że będzie jeszcze roz-
mawiał z lekarzem o jego decyzji i 
próbował go od niej odwieść. 

Nieoficjalnie mówi, że T. Rokic-
ki złożył rezygnację z powodów 
zdrowotnych. Ma jednak nadal 
pracować na oddziale, ale już jako 
zwykły lekarz. 

W szpitalu mówi się, że nowym 
ordynatorem ma zostać dr n med. 
Beata Pełka-Laik, która właśnie 
na oddziale wewnętrznym, pod 
okiem Rokickiego, niegdyś odby-
ła staż lekarski. Obecnie B. Pełka-
-Laik przyjmuje w poradni kar-
diologicznej w przychodni przy-

szpitalnej, działającej przy na-
szym szpitalu. 

Rezygnacja T. Rokickiego, z 
funkcji ordynatora, to nie jedy-
na zmiana kadrowa, jaka czeka 

oddział wewnętrzny. Według na-
szych informacji, z oddziału ma 
odejść wkrótce Ireneusz Zdanow-
ski. 

MS

W skrócie

Tomasz Rokicki

W miniony wtorek, 15 listopada, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił zespół Wesoła Ferajna z Nowo-
gardzkiego Domu Kultury. Artyści zaprezentowali mieszkańcom DPS kil-
ka utworów o tematyce patriotycznej. Nie zabrakło też piosenek o złotej, 
polskiej jesieni. Oczywiście cały koncert utrzymany był w folklorystycz-
nym brzmieniu, w którym specjalizuje się zespół Wesoła Ferajna. MS

W ostatnim wydaniu DN, pisaliśmy o awarii ogrzewania w Szkole Pod-
stawowej nr 4. W związku z niską temperaturą w salach zajęć, dyrektor 
placówki zdecydowała się odwołać lekcje, a uczniów odesłać do domu. 
Jak dowiedziała się redakcja DN, awaria została usunięte jeszcze tego sa-
mego dnia, w którym ją stwierdzono. Następnego dnia szkoła pracowa-
ła już normalnie. Urząd Miejski informuje jednak, że kotłownia wymaga 
kompleksowej wymiany. Projekt przebudowy kotłowni jest już gotowy, 
a wstępny kosztorys wyliczono na 340 tys. zł. Inwestycja ma być realizo-
wana najwcześniej w przyszłym roku.  DŚ

Gmina Osina 

Potrącił pijanego rowerzystę 
Do kolejnego wypadku z udziałem rowerzysty, doszło w środę, tym razem na drodze po-
między Przypólskiem a Burowem (gm. Osina). Policjanci z Nowogardu wyjaśniają okolicz-
ności zdarzenia drogowego, do którego doszło po zmroku, poza terenem zabudowanym. 
Cyklista był nietrzeźwy, nie miał odblasków, a jednoślad oświetlenia.

Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 
kierujący samochodem 
dostawczym marki Volks-
wagen, potrącił jadącego w 
tym samym kierunku ro-
werzystę. 

-W wyniku tego zdarze-
nia rowerzysta z obrażenia-
mi ciała został przewiezio-
ny do szpitala. Jak się oka-
zało, jednoślad nie posia-
dał żadnego oświetlenia, rowe-
rzysta nie był wyposażony w ele-
menty odblaskowe, a w jego orga-
nizmie było 1,4 promila alkoho-
lu. Policjanci wyjaśniają wszyst-
kie okoliczności tego zdarzenia – 

informuje st. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji.

Policja apeluje za pośrednic-
twem DN do wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego, o zacho-
wanie ostrożności i rozwagę na 

drodze, jak też przestrzeganie 
obowiązujących w tym zakre-
sie przepisów. -Pogarszające 
się warunki pogodowe i szybko 
zapadający zmrok sprawiają, 
że kierowcy znacznie później 
dostrzegają pieszych i rowerzy-
stów, dlatego musimy pamię-
tać, żeby o tej porze roku szcze-
gólnie zwracać uwagę na to, by 
mieć na sobie elementy odbla-
skowe - mówi J. Filipczuk. 

Nawet najdrobniejszy element 
odblaskowy sprawia, że jesteśmy 
lepiej widoczni, a przez to zde-
cydowanie bardziej bezpieczni. 
Warto o tym pamiętać.

MS

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego – tel. 661 
672 036

- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz 
pralkę automatyczną – tel 667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, po-

kojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej 

dla chorego  Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  
Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania tere-

nu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 604 953 182
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również prze-

syłać na  adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

OFERTA PRACY

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza 

do składania ofert na stanowisko 
– kierownik Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Nowogardzie. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze 
szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl w BIP  w 
zakładce „wolne stanowiska – w jednostkach organizacyjnych 
gminy”. 

Termin składania dokumentów upływa dnia  
21 listopada 2016r. o godz. 15.00.

OGŁOSZeNIe

OFerTa PraCY
Burmistrz Nowogardu 

zaprasza do składania ofert na stanowisko 

– specjalista do spraw rozwoju  
strefy ekonomicznej 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze 

szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl w BIP  
w zakładce „wolne stanowiska”. Termin składania dokumentów 
upływa dnia 28 listopada 2016r. o godz. 15.30.

OGŁOSZeNIe

Groźny wypadek na drodze pod Wierzbięcinem 

Wjechał rowerem pod Tira 
O ogromnym szczęściu może mówić rowerzysta, który w miniony wtorek wjechał bezpo-
średnio przed ciężarówkę. Mężczyzna doznał jedynie niegroźnych urazów. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
6:40, kiedy 21-letni mężczyzna je-
chał rowerem z Wierzbięcina do 
Nowogardu. Rowerzysta najpraw-
dopodobniej nie utrzymał równo-
wagi na rowerze z powodu silnie 
wiejącego w tym dniu wiatru. 

- Kierujący rowerem nie zacho-
wał ostrożności i w momencie, gdy 
był wyprzedzany przez pojazd cię-

żarowy DAF, nie zapanował nad 
rowerem i wjechał bezpośrednio 
przed ciężarówkę, kierowca cięża-
rówki „zahaczył” go prawym na-
rożnikiem swego pojazdu – in-
formuje st. asp. Julita Filipczuk 
rzecznik policji. 

W wyniku zdarzenia rowerzy-
sta doznał urazów niegroźnych 
dla życia, ale wymagających ho-

spitalizacji. Został przewiezio-
ny karetką do nowogardzkiego 
szpitala. Niestety na domiar złe-
go mężczyzna został też ukarany 
przez policję mandatem w wyso-
kości 220 zł, jako winny kolizji. 

MS

Na tym odcinku drogi doszło do groźne-
go zdarzenia z udziałem rowerzysty

Z ostatniej chwili: NSA ogłasza wyrok w sprawie „przetargu na wodę”

Gmina przegrywa ostatecznie z PUWiS-em!
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) oddalił w całości skargę kasacyjną, jaką gmina Nowogard złożyła na postanowienie wydane w zeszłym 
roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Oznacza to, że gmina nie miała prawa podpisywać z Niemcami umowy na administrowanie 
nowogardzkiej sieci wod.- kan.. 

Wyrok NSA, jaki zapadł dokład-
nie wczoraj, tj. 17 listopada w War-
szawie kończy ponad trzyletnią ba-
talię sądową między gminą a PU-
WiS-em. Gmina nie ma już możli-
wości dalszego odwoływania się w 
tej sprawie. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku w czerwcu, przed WSA w 
Szczecinie, zapadł wyrok uchyla-
jący rozstrzygnięcie przetargu na 
wodę i wyboru spółki z Niemiec 
z grupy Remondis, jako nowego 
operatora sieci wod.-kan. na te-
renie naszej gminy. W ten sposób 
WSA przychylił się do argumentów 
PUWiS, przyznając, że niemiec-
ki partner nie spełnił wszystkich 
kryteriów formalnych, by osta-
tecznie podpisać z gminą umowę 
o świadczeniu usług i otrzymać 
koncesję na działalność. Głów-
nym zarzutem, formułowanym 
przez nowogardzkie przedsię-
biorstwo wodne, był fakt, że spół-
ka ta w chwili podpisania z gmi-
ną umowy miała posiadać w Pol-
sce swój oddział, z siedzibą w No-

wogardzie. PUWiS zarzucił też 
gminie, że nie miała prawa pod-
pisać z nowym operatorem umo-
wy i w konsekwencji wydać kon-
cesji na świadczenie usług w ra-
mach zbiorowego zaopatrywania 
w wodę i odbioru ścieków, gdyż 
część sieci należy do PUWiS-u. 
Zgodnie natomiast z warunka-
mi przetargu podmiot, który wy-
grał postępowanie ma dostarczyć 
wodę do każdego mieszkańca w 
gminie, a więc w praktyce mieć 
w posiadaniu lub w swobodnej 
dyspozycji całą sieć wod. kan, by 
móc zrealizować ten podstawowy 
wymóg. 

WSA w Szczecinie uznał po-

nadto, że Burmistrz Nowogar-
du nie miał prawa przeprowadzić 
przetargu na wodę bez stosow-
nej uchwały Rady Miejskiej. W 
ślad za tym śledztwo o możliwość 
przekroczenia przez burmistrza 
uprawnień w chwili samowolne-
go ogłoszenia przetargu na wodę, 

wszczęła Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie (o tym więcej niżej).

Orzeczenie WSA było niepra-
womocne, co też pozwoliło gmi-
nie złożyć wniosek o kasację do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Gmina rzecz jasna z tego 
prawa skorzystała, zlecając praw-
nikom, za kolejne pieniądze po-
datników, przygotowanie stosow-
nego wniosku. Wczoraj, NSA wy-
dało swoją decyzję i w całości od-
daliło wniosek gminy, o czym już 
informujemy wyżej. Pełne uza-
sadnienie do wyroku ma być zna-
ne za kilka dni. Jak tylko zosta-
nie upublicznione zaprezentuje-
my jego fragmenty na łamach DN. 

Wyrok NSA najpewniej przy-
spieszy bieg pozostałych spraw, 
jakie toczą się w sprawie słynne-
go już przetargu, w tym m.in. tej w 
Sądzie Okręgowym w Szczecinie o 
całkowite unieważnienie umowy, 
jaką gmina podpisała w Niemca-
mi. Na postanawianie NSA cze-
kała też Prokuratura Okręgowa w 
Szczecinie, która do czasu wyda-
nia wyroku, zawiesiła postępowa-
nie w sprawie przekroczenia przez 
burmistrza uprawień przy ogła-
szaniu „przetargu na wodę” - o 
czym poinformował nas ostatnio 
rzecznik prasowy tegoż organu 
ścigania, Damian Kordykiewicz.   

Marcin Simiński 
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Ludzie dobrze wiedzą, kto tak naprawdę tworzy podziały...
Do redakcji DN zadzwonił Czytelnik, który uznał, że w naszej relacji z 11 listopada, zabrakło kilku, jak widać istotnych dla mieszkańców informacji. 

Oto, co nam powiedział:
Czytałem waszą relację z Mar-

szu Niepodległości. Wszystko pięk-
nie, tylko dlaczego nie napisaliście, 
że burmistrz nie zlecił wysprząta-
nia samego Pomnika przy 3 Maja 
i parku wokół obelisku, a tymcza-
sem tak ładnie pozamiatano z li-
ści teren wokół pomnika na Placu 
Wolności, a także alejki nad jezio-
rem? Dlaczego nie zabraliście gło-
su w sprawie braku obecności dele-
gacji wielu szkół z naszej gminy w 
czasie Mszy św. odprawionej w in-
tencji Ojczyzny w kościele? Rozma-
wiałem dzisiaj z kilkoma osobami, 
które również na to zwróciły uwa-
gę, dlatego pozwoliłem sobie zatele-
fonować - powiedział nam w roz-

mowie telefonicznej jeden z na-
szych Czytelników. 

Redakcja informuje, że powyż-
sze uwagi można było usłyszeć 
już w trakcie trwania uroczystości 
pod Pomnikiem Niepodległości. 
W sprawie braku sprzątania oto-
czenia pomnika przy 3 Maja, pi-
saliśmy jeszcze przed uroczysto-
ściami, ponieważ burmistrzostwo 
nasze wyraziło się jasno wcze-
śniej – posprzątane nie będzie! I 
posprzątane nie było. Co za kon-
sekwencja!...   W relacji z obcho-
dów nie chcieliśmy jednak nawią-
zywać i do tego, skąd inąd absur-
dalnego postępowania i do innych 
dziwacznych zachowań zauważo-
nych przez Czytelnika by nie da-

wać pretekstów do twierdzeń, że 
się czepiamy albo, że prowadzimy 
jakąś rozgrywkę z władzą o wła-
dzę. Takie stale wysuwane przez 
Urząd oskarżenia są oczywistym 
nonsensem. Widać jednak, że lu-

dzie sami wiedzą, kto tak napraw-
dę pracuje, by mieszkańców naszej 
gminy dzielić, a nie jednoczyć, na-
wet w tak ważne dla nas wszyst-
kich święta, jak to obchodzone 11 
listopada, Święto Niepodległości. 

Trudno nawet komentować, bez 
uczucia zażenowania, opisywa-
ne demonstracyjne gesty lokalne-
go włodarza. Niezależnie jednak 
od stopnia urzędowych nacisków, 
i zakresu „zganiania” na obowiąz-
kowe obchody ludzi w jakiś spo-
sób zależnych od władzy optymi-
styczny fakt jest taki, że ogrom-
na część społeczeństwa nie będzie 
kłaniać się pod chochołem przy 
Placu Wolności, wzniesionym w 
rocznicę Rewolucji Październiko-
wej, czyli w rocznicę najważniej-
szego dla zbrodniczego systemu 
komunistycznego wydarzenia i 
wzniesionym, jako wyraz wdzięcz-
ności niewolnika dla ciemiężcy.  

MS

 Halo redakcja 

TVP w Nowogardzie w sprawie wody

Czy Pan nie ma wstydu  
panie burmistrzu?
We wtorek, w godzinach wieczornych, publiczna TVP regionalna wyemitowała program 
nagrany w Nowogardzie, a dotyczący problemów mieszkańców naszej Gminy z dostępem 
do wody zdatnej do picia. Niestety po raz kolejny, w trakcie emisji, cała Polska mogła zoba-
czyć żenujące sceny aranżowane przez nowogardzkiego burmistrza.

Dziennikarze TVP zajęli się 
sprawą już kiedyś opisywaną 
przez DN, a niestety do dzisiaj 
niezałatwioną przez nowogardzki 
Urząd Miejski. Chodzi o dostęp 
do wody zdatnej do picia w miej-
scowości Ptaszkowo. DN w prze-
szłości zajmował się już wielo-
krotnie tą sprawą. Przypomnijmy, 
że od wielu lat jedna z rodzin w 
tej miejscowości pozbawiona jest 
dostępu do bieżącej wody pitnej. 
W przydomowej studni woda wy-
schła kiedy w okolicy wykopano 
stawy rybne. Było to jedyne źró-
dło wody, bo do wsi nie doprowa-
dzono nigdy wodociągu. Od tam-
tej pory PUWiS na zlecenie gmi-
ny dowozi rodzinie z Ptaszkowa 
wodę w beczkowozie.  

W związku z tym, że sprawą 
zainteresowali się też dziennika-
rze z zewnątrz, to ekipa TVP Re-
gionalna przybyła kilka dni temu 
do Nowogardu, aby nagrać ma-
teriał, który został wyemitowany 
w ostatni wtorek. Przypomnijmy, 
że telewizja Regionalna jest tele-
wizją publiczną o zasięgu ogól-
nokrajowym. I to widz krajowy 
miał możliwość obejrzenia że-
nującego spektaklu odstawione-
go przed dziennikarzami przez 
nowogardzkiego włodarza i jego 
pracowników. Burmistrz nie dość, 
że skompromitował się chamski-

mi odzywkami w stosunku do 
starszej, potrzebującej pomocy i 
schorowanej kobiety (kobieta ta 
przytoczyła fragment swojej roz-
mowy z burmistrzem), to na do-
datek tchórzliwie uchylił się przed 
złożeniem wyjaśnień dotyczących 
problemu przed kamerą, odsyła-
jąc dziennikarzy do pracownika 
Urzędu, który jak wiadomo żad-
nych kompetencji do podjęcia de-
cyzji w przedmiotowej sprawie 
nie posiada. Ale do szczytu kom-
promitacji doszło podczas nagra-
nia w pokoju u tegoż urzędnika. 
Okazało się bowiem, że rozmo-
wa dziennikarza z tym urzędni-
kiem była prowadzona w obecno-
ści „szpiega” (jak rozmowa kon-
trolowana z Barei), a tym kontro-
lującym był inny urzędnik ( z wy-
działu propagandy UM) wysłany 
przez burmistrza, który notował 

i nagrywał na gminnej kamerze 
(tej za kilka tysięcy złotych- pisa-
liśmy już o tym) to, co w pokoju 
się działo. - Czy może mi Pan po-
wiedzieć, dlaczego tamten pan nas 
nagrywa – pytała na wizji dzien-
nikarka TVP urzędnika, z którym 
przeprowadzała rozmowę.  Czy 
trzeba to komentować?  Jest jed-
nak takie powiedzenie, które pa-
suje tutaj jak ulał-, „co za wio-
cha!”    (z całym szacunkiem dla 
wsi, bo nie o wieś w powiedze-
niu tym chodzi tylko o buractwo).  
Program TVP Regionalna jest na-
dal dostępny w Internecie.  Zachę-
camy więc do obejrzenia, a może 
być to bardzo pouczające zwłasz-
cza dla tych, co swoimi głosami 
skazali większość współobywateli 
na takiego włodarza (około 5 tys. 
na 18 tys. uprawnionych). 

Red.

Urzędnik miasta w trakcie nagrywania rozmowy dziennikarki TVP Szczecin z T. Fiejdaszem

Będą zasypywać jezioro?

150 ciężarówek  
z ziemią przejedzie 
przez miasto
Gmina ogłosiła przetarg na transport ziemi ze Słajsina nad 
jezioro, w obrębie ulicy Promenady. Magistrat zamierza 
tam zwieźć około 150 ciężarówek ziemi. 

Przedmiotem oferty, jaką opu-
blikowano na gminnym BIP, jest 
transport 3000 ton ziemi z Re-
gionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Słajsinie nad jezioro 
Nowogardzkie (ul. Promenady 5), 
co stanowi odległość 12, 10 km. 
Prace mają być wykonane w listo-
padzie i grudniu tego roku. Jak ła-
two obliczyć 3000 ton wymaga-
ło będzie 150 kursów ciężarów-
ki o nośności 20 ton.  Istotna jest 
jednakże nie tylko tak intrygująco 
pokaźna ilość ziemi, ale zwłaszcza 
jej przeznaczenie. Według nieofi-

cjalnych informacji ziemia ma zo-
stać wysypana na pasie terenu po-
między alejką (ul Promenady), a 
taflą wody jeziora. Jednakże są-
dząc po tym, co zrobiono podczas 
podobnego zabiegu wykonanego 
na wysokości placu manewrowe-
go obok Przystani niewykluczone 
jest, że i tutaj zastanie zmieniona 
linia brzegowa poprzez częścio-
we zasypanie obszaru pokryte-
go wodą. Będziemy obserwować 
przebieg tej tajemniczej operacji.   

Red.  
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Sygnały czytelników

Zapadające się chodniki przy 
Poniatowskiego
Przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego zapada się chodnik – alarmują mieszkańcy ulicy.

W ostatnich dniach, do redak-
cji DN zgłosiła się mieszkanka 
Nowogardu. Zwróciła uwagę na 
zapadające się chodniki przy ul. 
ks. J. Poniatowskiego (na wyso-
kości hali sportowej ZSP). Ko-
bieta twierdziła, że już wcześniej 
tę sprawę zgłosiła do odpowied-
nich służb drogowych. Nie od-
niosło to jednak skutku.-Jeżeli 
niedawno trwały tam prace i te 
chodniki już się zapadają to, co 
tam pod nimi może się kryć?- za-
stanawia się mieszkanka, wyra-
żając obawę, że grunt pod chod-
nikami jest nienależycie utwar-
dzony, co może w końcu stwo-
rzyć poważne zagrożenie. Dla-
tego kobieta oczekuje od odpo-
wiednich służb, równie odpo-
wiedniej reakcji.

- Chciałabym się dowiedzieć, 
kto naprawi te chodniki i pod-

jazdy? Trzynastego październi-
ka ostatni raz zgłaszałam tę spra-
wę. Niestety w dalszym ciągu nikt 
nie zajął się tą sprawą.- mówi 
mieszkanka Nowogardu.

Ulica Ks. J. Poniatowskiego, 
to fragment drogi wojewódz-
kiej 106, której zarządcą jest 
Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Kosza-
linie. Tam skierowaliśmy zapy-
tanie w sprawie zapadających 
się chodników, licząc, że Urząd 
ten przyjrzy się tej sprawie nale-
życie.

DŚ

Czytelnicy alarmują

Handel tak, ale nie gdzie popadnie? 
Handel z lokalnego targowiska znika systematycznie, natomiast kwitnie na ulicach miasta, i to nawet w miejscach zupełnie do tego nieodpowiednich. Za-
uważają to nasi Czytelnicy.

Proszę zwrócić uwagę na to, co 
się dzieje przed Polo- pisze jeden 
z Czytelników- załączam zdję-
cie, które wykonałem w tym miej-
scu. Osoba handlująca dywana-
mi nie tylko zajęła parking samo-
chodowy, ale także rozłożyła się na 
trawniku i pewnie, dlatego tej tra-
wy tutaj już nie ma - kończy nasz 
korespondent.  O tym, że uliczni 
handlowcy i to nie tylko miejsco-
wi, ale często pojawiający się tu z 
zewnątrz, mają w Nowogardzie 
swoiste eldorado, pisaliśmy już o 
tym wielokrotnie. Niestety brak 
właściwych regulacji prawa miej-
scowego w tym temacie (odpo-
wiada za to gmina) powoduje sy-

tuacje, jak na załączonym zdjęciu. 
Są także inne szkody z faktu braku 
pomysłu władz gminnych na nie-
zbędne regulacje w zakresie han-
dlu ulicznego.  Gmina ograniczyła 
się tylko do ustalenia stawek opła-

ty za możliwość prowadzenia ta-
kiego handlu, a ponieważ wynika-
ją z nich niższe kwoty aniżeli na-
leży płacić za miejsca handlowe 
na miejskim targowisku, to wie-
lu handlowców z targowiska zre-

zygnowało. Konia z rzędem temu, 
kto zrozumie sens takiej polityki 
miejskich władz. Na dzisiaj skutek 
tej polityki jest taki, że targowisko 
miejskie umiera a z nim miejsca 

pracy i dochodu dla wielu, a tej 
straty nie powetuje niekontrolo-
wany chodnikowy handel.  

Red.

Katarzyna Bosacka przyjedzie 
do Nowogardu

Opowie nam, że wie 
co je i wie co kupuję
Już we wtorek 22.11.2016r., do Nowogardu przyjedzie Ka-
tarzyna Bosacka, prowadząca znany program telewizyjny 
„Wiem, co jem i wiem, co kupuję”.

Podczas spotkania ze znaną 
dziennikarką będzie można po-
rozmawiać na tematy związane 
m.in. ze zdrowym odżywianiem, 
żywnością a także produktami 
przemysłowymi. Sama Katarzyna 
Bosacka opowie coś więcej na te-
mat swojej osoby i swojej działal-
ności telewizyjnej. 

Katarzyna Bosacka to nie tyl-
ko prowadzącą słynny program 
telewizyjny, ale także dziennikar-

ka prasowa i telewizyjna. Autorka 
poradników na tematy zdrowia i 
urody. Jest również matką czwór-
ki dzieci.

Spotkanie odbędzie się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. Ste-
fana Żeromskiego w Nowogardzie, 
we wtorek 22-go listopada, o go-
dzinie 16:30. Spotkanie to będzie 
połączone z promocją jej nowej 
książki z przepisami kulinarnymi.

DŚ
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud 
stał i patrzył. Lecz członkowie Wy-
sokiej Rady drwiąco mówili: In-
nych wybawiał, niechże teraz sie-
bie wybawi, jeśli On jest Mesja-
szem, Wybrańcem Bożym. Szydzi-
li z Niego i żołnierze; podchodzili 
do Niego i podawali Mu ocet, mó-
wiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydow-
skim, wybaw sam siebie. Był także 
nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: To jest Król 
żydowski. Jeden ze złoczyńców, 
których [tam] powieszono, urągał 
Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas. Lecz dru-
gi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga 
się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież - sprawie-
dliwie, odbieramy bowiem słusz-
ną karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa. Jezus mu od-
powiedział: Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. 
(Łk 23,35-43)

Patrząc na dzisiejszy fragment 
Ewangelii, trudno jest uchwy-
cić co to Słowo ma wspólnego z 
przeżywaną uroczystością Jezu-
sa Chrystusa, Króla Wszechświa-
ta. Nie widzimy Jezusa na tro-
nie w koronie i z berłem w ręku. 

Nie ma mowy o rycerzach, dwo-
rzanach i poddanych. Nie słyszy-
my nic o zamku i jego skarbach. 
Król to ktoś bogaty, w okazałych 
szatach. Jezus z dzisiejszej Ewan-
gelii kompletnie nie pasuje do na-
szej wizji króla. No właśnie, na-
szej wizji. Bardzo często nasza wi-
zja rozmija się z wizją Boga. Dzi-
siejsze Słowo bardziej pasuje nam 
do Wielkiego Piątku niż do prze-
żywanej uroczystości. Popatrzmy 
jednak głębiej na dzisiejszy frag-
ment dopatrując się w nim królo-
wania Chrystusa. Chrystus, jako 
król. Jego tronem krzyż. Jego ko-
roną ciernie. Król, który do koń-
ca swojego ziemskiego życia pra-
gnie zrealizować misję zbawienia 
świata. Jeszcze na swoim tronie, 
na krzyżu, wykorzystuje okazję 
by do Jego królestwa wszedł na-
wrócony łotr. Królestwo Boże nie 
jest jak królestwo ziemskie. Każ-
de ziemskie królestwo przemi-
ja. Każda potęga, nawet najwięk-
sza, kiedyś upada. Królestwo Boże 
trwa wiecznie. Jezus jest innym 
królem niż ci światowi. Jezus kró-
luje przez miłość. Nie przez roz-
porządzenia i ustawy. Kiedy zo-
stał On zapytany, które jest naj-
ważniejsze przykazanie, od razu 
wskazał Przykazanie Miłości. Je-
zus Boże Królestwo pragnie bu-
dować na zaufaniu, nie na lęku. 
Na czym ma polegać to królowa-
nie Jezusa? Aby Jego wola, Jego 
plan na życie był realizowany. Aby 
koncepcja świata była na wzór 
koncepcji samego Boga. Zanim 
zacznę zastanawiam się jak zmie-
nić świat, powinienem zastanowić 
się jak zmienić siebie. Co muszę 
zrobić by wola Boża mogła moc-
niej objawić się w mojej codzien-
ności. Czego Bóg pragnie ode 
mnie? Co chce abym uczynił? To 

pytania, które nieustannie musi-
my sobie stawiać. Uroczystość Je-
zusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata ma pobudzić nas do reflek-
sji nad pytaniem: czy Jezus jest 
Królem i Panem mojego życia? 
Jezus Chrystus jako król wisi na 
krzyżu. Co robił lud? Ewangelista 
podaje nam, że lud stał i patrzył. 
Zastanawiali się czy chcą mieć ta-
kiego króla. I Ty popatrz na Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego i zapy-
taj siebie czy chcesz takiego kró-
la? Pod krzyżem widzimy również 
elitę żydowską, członków Sanhe-
drynu, którzy stoją i wyśmiewa-
ją Jezusa. Pada jasny komunikat 
z ich strony: my nie chcemy ta-
kiego króla. Widzą, że Chrystus 
na krzyżu jest bezsilny. Nie po-
trafi ocalić samego siebie, nie po-
trafi ocalić swojego życia, a chce 
ocalić całą ludzkość? Dobry Łotr, 
jak go nazywamy, jako jedyny do-
strzegł w Jezusie króla. Sercem 
uwierzył, ustami wyznał, że by Je-
zus zabrał go do Królestwa Boże-
go. Kim ja jestem spod tego krzy-
ża? Jakie stanowisko zajmuję? Ja-
kie to ma przełożenie na moje ży-
cie? Co powinno się zmienić by 
Jezus był rzeczywiście moim Kró-
lem i moim Panem? Mam być jak 
dobry łotr. Moje grzechy przema-
wiają za tym, że jestem łotrem, ale 
żal za moje przewinienia, szczere 
ich wyznanie przed Jezusem jako 
Królem i prośba o to bym był inny 
powodują, że staję się łotrem do-
brym. Pragnę Bożego Królestwa, 
ale jestem słaby. Dziś Jezus zapra-
sza nas, abyśmy uczynili Go Pa-
nem i Królem swojego życia. Jeśli 
oddamy się pod Jego panowanie 
to nasze życie się zmieni. Niech 
Chrystus staje się naszym Królem, 
naszym Panem i Zbawicielem. 

Ks. Krystian Dylewski 

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego  
zaprasza na Odpust 

W dniu 20 listopada (niedziela), przypada liturgiczne wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sy-
biraków, Kolejarzy i Kresowiaków, którego imię nosi Kościół przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie. Z tego 
okazji Parafia będzie obchodziła Uroczystość Odpustową, połączoną z zakończeniem Roku Miłosierdzia Bo-
żego. 

W tym dniu, uroczystą Mszę św., zaplanowaną na godzinę 17: 00, odprawi ks. Biskup Marian Błażej Kru-
szyłowicz. Natomiast o godz. 15: 00, rozpoczną się wypominki kresowe, na prośbę Arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi, w czasie, których wspominani będą Ukraińcy, którzy oddali swoje życie w obronie Polaków w cza-
sie rzezi wołyńskiej. 

Serdecznie zapraszam wiernych do udziału w uroczystościach
Proboszcz ks. Kazimierz Łukjaniuk 

Zaproszenie na Mszę 
św. ku czci bł ks. 
Jerzego Popiełuszki 

W sobotę, o godz. 18:00 w Ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie odbędzie Msza św. 
ku czci błogosławionego Ks. Je-
rzego Popiełuszki, a także wysta-
wienie relikwii ks. Jerzego, któ-
re niedawno uroczyście wprowa-
dzono do kościoła. Prosimy o za-
branie krzyży domowych na pa-
miątkę Mszy św odprawianych 
przez ks Jerzego w intencji Ojczy-

zny na Żoliborzu, u Św. Stanisła-
wa Kostki. Msza św odprawiona 
będzie w intencji Andrzeja Kisz-
ki i jego rodziny z okazji jego 96 
urodzin.   Po Mszy św. odbędzie 
się wykład Leszka Żebrowskie-
go na temat Żołnierzy Wyklętych. 
Będzie możliwość zakupu publi-
kacji o tej tematyce. 

Inf. własne
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Kino na weekend
ASY BEZ KASY
18.11.2016, godz. 16.00
19.11.2016, godz. 16.00
20.11.2016, godz. 16.00
Komedia, USA / 2016 / 94 

min., Od lat: 15

Dave, mimo społecznego nie-
dopasowania, stara się rzetel-
nie wykonywać pracę konwojen-
ta. Dzień w dzień transportuje 
cudze miliony, marząc o własnej 
fortunie i o zdobyciu serca kole-
żanki z pracy. Fantazje przeradza-
ją się w rzeczywistość, gdy Stevem 
wraz ze wspólnikami decyduje się 
ukraść pieniądze zdeponowane w 
skarbcu firmy przewozowej. Po-
tencjał kryminalny nowo zawią-
zanej szajki jest bardzo niski, ale 
akcja kończy się niespodziewa-
nym sukcesem. Świeżo upieczo-
nych przestępców od pełni szczę-
ścia dzielą jednak tysiące poli-
cjantów i agentów federalnych. 
Najtrudniejsze więc jeszcze przed 
nimi. Żyjąc w ukryciu, ciężko bo-
wiem wydawać miliony i pozostać 
niezauważonym.

JESTEM MORDERCĄ
18.11.2016, godz. 18.00
19.11.2016, godz. 18.00
20.11.2016, godz. 18.00
thiller, Polska / 2016 /117 

min., Od lat: 15

„Jestem mordercą” to thriller 
inspirowany prawdziwymi wyda-
rzeniami z początku lat 70-tych. 
Główny bohater filmu, Janusz Ja-
siński, jest młodym porucznikiem 
milicji. Po kolejnych niepowodze-
niach śledztwa w sprawie brutal-
nych zabójstw kobiet, zostaje mia-

nowany nowym szefem grupy do-
chodzeniowej. Stara się zrobić 
wszystko, by wykorzystać życiową 
szansę i złapać seryjnego morder-
cę. Jak wiele będzie w stanie po-
święcić dla śledztwa? W nowym 
filmie Macieja Pieprzycy główne 
role grają m.in. Arkadiusz Jaku-
bik, Piotr Adamczyk, Agata Ku-
lesza, Magdalena Popławska, Mi-
chał Żurawski oraz debiutujący w 
roli głównej Mirosław Haniszew-
ski. 

OUIJA: 
NARODZINY ZŁA
18.11.2016, godz. 20.00, 
19.11.2016, godz. 20.00
20.11.2016, godz. 20.00
horror, USA/ 2016 /99 min., 

Od lat: 15

Kontynuacja przebojowego 
horroru z 2014 roku, który przy 
budżecie zaledwie 5 milionów do-
larów przyniósł ich ponad 100. 
Gra w Ouija jeszcze się nie skoń-
czyła i przyniesie kolejne śmier-
telne żniwo. Znów znajdziemy się 
w przerażających, pełnych tajem-
nic zaświatach, gdzie nikomu nie 
można ufać. W fotelu producen-
ta zasiadł sam Jason Blum, odpo-
wiedzialny za produkcję przebo-
jów kinowych z gatunku horroru 
- m.in. serii "Naznaczony", "Para-
normal Activity" czy "Sinister". 

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 

osób 
zakup biletów - przynajmniej 1 

doba przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KA-

SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GO-
DZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

źródło: NDK

Ciekawe spotkanie w Bibliotece 

Laureatka Nike odwiedziła 
Nowogard
W środę 16.11.2016r, w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie odbyło się spotkanie z Bron-
ką Nowicką, laureatką Literackiej Nagrody Nike 2016r, którą otrzymała za książkę pt. „Na-
karmić kamień”.

Spotkanie zostało zorganizowa-
ne przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Nowogardzie. Laureatce 
najważniejszej nagrody literackiej 
towarzyszył właściciel wydawnic-
twa Biuro Literackie, które wydaje 
książki B. Nowickiej. 

- Zajmujemy się książkami 
mniej komercyjnymi, oryginalny-
mi. Stawiamy szczególnie na ory-
ginalność. Być może to dla tego 
wśród naszych autorów jest tak 
wielu laureatów różnych nagród, 
jak właśnie Bronka Nowicka- po-
wiedział Artur Burszta.  

Następnie głos zabrała sama 
Laureatka. Przy pomocy prezen-
tacji multimedialnej zaprezento-
wała wszystkim zebranym histo-
rię swojej twórczości. 

Jestem głównie reżyserką teatral-
ną i filmową – mówiła B. Nowicka 
- zajmuję się także różnymi projek-
tami i zdjęciami. W mojej twórczej 
historii towarzyszy mi rzecz. W za-
sadzie w każdym moim projekcie, 
znajduje się jakaś rzecz, która ma 
różne cele. Może ona pokazywać, 
jak bardzo jesteśmy do niej przy-
wiązani. Lub jakie ma zadanie 
czysto komercyjne. Dodatkowo z 
rzeczami wiąże się pamięć. W jed-
nym z moich projektów, użyłam to-
mografu. Po prostu spróbowałam 
zajrzeć rzeczom do środka. I oka-
zało się, że obrazy takie mogą two-
rzyć ciekawe historie lub zawiera-
ją w sobie jakieś ślady przeszłości. 

Na telebimie zostały wyświe-
tlone najciekawsze prace autorki, 
jak chociażby projekt artystyczny 
pt. „Ludzie, z którymi piłam her-
batę”, w którym zużyte woreczki 
od herbaty tworzą „Tablicę Wspo-
mnień”, osób, z którym B. Nowic-
ka spędziła miło czas.

Tak samo jest właśnie z rzecza-
mi. Większość ma dla nas war-
tość sentymentalną, z daną rzeczą 
wiążą się wspomnienia np. dzie-
ciństwa (...). I tym sposobem łą-
czę swoje prace z pamięcią. Dużo z 
nią pracuję, nie tylko ze swoją, lecz 
także z pamięcią innych- powie-
działa, B. Nowicka.  

Po zakończeniu prezentacji, B. 
Nowicka przybliżyła gościom, o 
czym opowiada Jej książka pt. Na-
karmić kamień, za którą pisar-
ka otrzymała w tym roku nagro-
dę literacką Nike. Co ciekawe, to 
pierwsza książka, jaką napisała ar-
tystka w swoim życiu. 

-Chciałabym przekazać pań-
stwu, że nie zawsze wszystko dla 

każdego jest takie same- mówi-
ła B. Nowicka. -  Można patrzeć 
na daną sprawę z wielu perspek-
tyw. Szczególnie z perspektywy do-
rosłych i dzieci, świat wygląda ina-
czej. Dzieci są osobami, które nie 
rozróżniają dobra od zła, nie wie-
dzą, co jest normalne a co nie. Dla 
nich świat ma całkiem inne barwy. 
Są bardziej empatyczne, wrażliwe. 
I o tym m.in. mówi moja książka. 
Żeby być wrażliwym na świat, żeby 
zastanowić się nad różnymi spra-
wami. 

Na zakończenie spotkania, B. 
Nowicka odpowiadała na pyta-
nia, które padały z sali. Przybyli 
na spotkanie goście pytali m.in., 
ile trwało napisanie książki na-
grodzonej Nike, i co zrobić, aby 
zachęcić dzieci do czytania. Mi-
łym akcentem było też wręczenie, 
przez jedną z fanek twórczości B. 
Nowickiej, dwóch tomików po-
ezji z okazji urodzin, które pisar-
ka obchodziła w następnym dniu 
po spotkaniu. 

W czasie spotkania z artystką 
można było zakupić książkę pt. 
Nakarmić kamień, jak i inne po-
zycje sprzedawane przez wydaw-
nictwo Biuro Literackie. 

Dorota Śmieciuch

Bronka Nowicka 
dla DN 

 Poczułam się odpowiedzialna 
za swoje słowa

Dziennik Nowogardzki: Co 
skłoniło Panią do napisania 
książki?

Bronka Nowicka: Słowo, język 
zawsze mi towarzyszył. Od ma-
leńkości wysłuchiwałam czyta-
nek babci. Uważam, że wyraża-
nie emocji poprzez język pisany, 
jest o wiele łatwiejsze, niż uchwy-
cenie ich w kamerze. Co nie ozna-

cza, że zrezygnuję z prowadzenia 
działalności w innych dziedzi-
nach. Teraz np. pracuję nad fil-
mem dokumentalnym.

 
Pani książka „Nakarmić ka-

mień” zdobyła nagrodę Nike 
2016. Co Pani czuła, kiedy się 
Pani o tym dowiedziała?

Było to dla mnie wielkie za-
skoczenie. Nie spodziewałam się 
tego. Jednocześnie radość, że ktoś 
mnie zauważył, że moje dzieło się 
spodobało. Ale także zobowiąza-
nie. Poczułam się odpowiedzial-
na za swoje słowa. Taka nagro-
da zobowiązuje do tego, aby sta-
rać się zachować humanistyczną 
postawę i jednocześnie być blisko 
ludzi.

Co chciała przekazać Pani 
czytelnikom swojej książki?

Nie miałam takiego sprecyzo-
wanego celu. Jeżeli moja książka 
obudzi w kimś wrażliwość, obu-
dzi empatię, będę bardzo szczę-
śliwa. Jeśli w jakiś sposób moje 
dzieło przyczyni się do tego, że 
chociaż jedna osoba będzie bar-
dziej otwarta na ludzką krzywdę 
i wrażliwsza, to myślę, że będzie 
to sukces.

D Ś

Bronka Nowicka podczas prezentacji

Uczestnicy spotkania
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie odzieży
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@fiege.pl 

lub telefoniczny: 601 470 215 oraz 601 710 134

FIEGE Sp. z o.o.
ul. Prosta 16, Łozienica 

(Goleniowski Park Przemysłowy)
www.fiege.pl

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30
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Wędrująca wystawa zagościła w Nowogardzie 

Seniorzy z UTW pokazali swoje talenty
W miniony wtorek, 15 listopada, w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie otwarto poplenerową wystawę prac słuchaczy Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku z województwa Zachodniopomorskiego, w tym seniorów z Nowogardu. 

Wystawa składa się z 26 prac 
malarskich. Powstały one w cza-
sie warsztatów malarskich dla 
słuchaczy UTW, jakie odbyły 
się w Dziwnówku, w dniach 27 
sierpnia – 3 września, w Ośrod-
ku Wczasowym „Familijni”, 
gdzie działa „Letnia Szkoła Se-
niora”. Tematem warsztatów była 
„Duchowość natury”. 

 -Tam w Dziwnówku spędzili-
śmy 7 cudownych dni. Kto chciał 
malował, kto chciał uprawiał 
sport, czy chodził na spacery. Nie 
było przymusu, a mimo to po-
wstało tyle pięknych prac. Uwa-
żam, że UTW to piękna inicja-
tywa, dzięki której seniorzy mają 
szansę wyjść z domu, a jak jesz-
cze wśród nich trafią się ludzie 
z pasją, to w ogóle jest piękne – 
mówi Janina Kołodzińska, pre-
zes UTW w Golczewie, pomy-
słodawczyni wystawy, a tak-
że obok Jana Szewczyka, arty-
sty plastyka ze Szczecina, kura-

tor pleneru malarskiego dla se-
niorów, jaki odbył się w Dziw-
nówku. 

Wśród wystawionych prac 
malarskich znalazła się także 
jedna namalowana przez słu-
chaczkę nowogardzkiego UTW, 
Danutę Mazurek. 

-To moja druga praca, jeśli cho-
dzi o tak duże płótno. Temat ob-
razu pojawił się przypadkowo, 
kiedy wyszłam nad morze, aby 
uchwycić aparatem piękny za-
chód słońca nad morzem i wtedy 
na drodze stanęły mi słoneczni-
ki. Postanowiłam przenieść to na 
płótno. Każdy w sobie ma jakiś 
talent. Maluję też kartki na świę-
ta, a oprócz malowania zajmu-
ję się też wyszywaniem - mówi 
Danuta Mazurek, która uczęsz-
cza do UTW w Nowogardzie od 
2011 roku. 

Otwarcie poplenerowej wysta-
wy stało się świetną okazją do 
zaprezentowania innych talen-

tów, jakie skrywają w sobie se-
niorzy. Pani Janina Pożarska po-
kazała serwety wykonane tech-
niką frywolitki, czyli rodzajem 
koronki artystycznej wykony-
wanej za pomocą cienkiej nici i 
specjalnego narzędzia.  

- Zawsze chciałam się tego na-
uczyć. Okazja nadarzyła się 

podczas pokazów żaglowców w 
Szczecinie, gdzie jedna z pań pre-
zentowała frywolitki na stoisku. 
Powiedziała mi, że mogę przy-
jeżdżać na kurs i się tego też na-
uczyć. Tak zaczęła się ta przygo-
da. To trudne zajęcie, niemające 
nic wspólnego z szydełkiem.  Tu 
pracuje się takim małym czółen-
kiem. Bardzo długo trwa nauka 
tego rękodzieła. Wyszycie jednej 
serwetki trwa dwa-trzy wieczory 
- mówi p. Janina Pożarska, słu-

chaczka UTW w Nowogardzie. 
Wystawa, którą w miniony 

wtorek otwarto w Bibliotece ma 
charakter wędrujący i w prze-
ciągu najbliższych miesięcy za-
wita do kilku ośrodków kultury 
w całym województwie.  W No-
wogardzie można ją zwiedzać do 
końca listopada. Warto dodać, 
że poza malowidłami na wysta-
wie można podziwiać malowane 
w różne wzory kamienie. 

Marcin Simiński 

Pani Danuta Mazurek na tlen namalo-
wanego przez siebie obrazu

Janina Pożarska zaprezentowała frywolitki, trudną technikę ręcznego szycia arty-
stycznych wzorów

Janina Kołodzińska wita gości przybyłych na otwarcie wędrującej wystawy, prac 
seniorów z UTW

Goście przybyli na otwarcie wystawy, wśród nich oczywiście seniorzy, autorzy prac które można podziwiać w sali wystawowej 
do końca listopada

Poznawali kraje i ich tradycje

Międzynarodowy projekt eTwinning 
Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, która współpracuje ze sobą wykorzystując Internet i media elek-
troniczne. Istnieje możliwość realizacji projektu z udziałem partnerów z zagranicy lub z tego samego kraju. eTwinning ofe-
ruje także szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli. 

W tym roku szkolnym, uda-
ło nam się nawiązać współpra-
cę ze szkołami z Ukrainy i Turcji 
i wspólnie będziemy realizować 
projekt „My country, your coun-
try and national treasures”. Szkol-
nym koordynatorem projektu jest 
p. Anna Jurczyk, nauczycielka ję-
zyka angielskiego, a do udziału 
w projekcie zgłosili się uczniowie 
klas III: Wiktoria Klusaczyk, Mar-

ta Marciniak, Julia Piwowarczyk, 
Weronika Tretiak, Kacper Cie-
ślarek, Wiktoria Szypulska, Emi-
lia Rogozińska i Tomasz Wojcie-
chowski (wszyscy na zdjęciu). 

Celem projektu jest poznanie 
krajów i ich tradycji, aby dostrzec 
podobieństwa i różnice między-
kulturowe oraz nawiązanie kon-
taktu z uczniami tych krajów. 
Istotne jest również doskonale-

nie języka angielskiego w mowie 
i piśmie, motywowanie do na-
uki oraz kształcenie kompetencji 
informatycznych i społecznych. 
Współpraca będzie oparta na ko-
respondencji, wymianie infor-
macji i materiałów na platformie 
Twinspace i wykorzystaniu no-
wych technologii m.in. kompute-
ra, Internetu, aparatu czy kamery, 
czyli narzędzi, z których ucznio-
wie korzystają na co dzień. 

Prace nad projektem będą 
trwały cały rok szkolny. Miejmy 
nadzieję, że wszystkim wystarczy 
sił i chęci do działania. Relacje ze 
zrealizowanych zadań na pewno 
pojawią się na naszej stronie in-
ternetowej. Trzymajcie kciuki!

A.J.
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Innowacje? Dlaczego warto
W latach 2014-2020 środki z Funduszy Europejskich wspierają również projekty badawczo-rozwojowe (B+R), które pomogą jak naj-
szybciej wprowadzić  innowacje na skalę przemysłową. Jest to szansa na rozwój technologiczny również dla małych i średnich przed-
siębiorstw.

B+R – dlaczego warto się 
temu przyjrzeć   

Każdy przedsiębiorca chcący 
nadążyć za rozwojem techno-
logicznym powinien  próbować 
pozyskiwać środki zewnętrz-
ne na finansowanie swoich in-
westycji. Tym bardziej, że no-
woczesny sprzęt to niebagatelny 
wydatek rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych - mówi nam pan 
Grzegorz Kowalczyk, przedsię-
biorca, który skorzystał z do-
finansowania z Funduszy Eu-
ropejskich przeznaczonych na 
wspieranie innowacyjności. W 
jego przypadku było to wpro-
wadzenie na rynek lokalny in-
nowacji w postaci kartonowych 
opakowań ekologicznych  do-
pasowanych do indywidual-
nych potrzeb klienta (wzornic-
two oraz tekstura). Stosowa-
nie najnowszych technologii w 
swojej branży to niezbędny wa-
runek utrzymania się na wyma-
gającym wysokiej jakości ryn-
ku. Oczekiwaną jakość produk-
tu czy usługi połączoną z efek-
tywnością  wytwarzania (cena)   
może zapewnić innowacyj-
ność. Często spotykaną barierą, 
zwłaszcza w przypadku małych 
firm, jest zarówno dostęp do 
kapitału, jak i do najnowszych 
technologii. Fundusze Europej-
skich   umożliwiają  pokonanie 
obu tych barier. Przekonał się 
już o tym pan Grzegorz. 

B+R-  w czym rzecz?
Projekty B+R muszą łączyć 

naukę z szeroko rozumianym 

przemysłem. To połączenie po-
winno dawać konkretne efekty 
związane m. in. z wprowadze-
niem innowacyjnych rozwią-
zań opracowanych np. na uczel-
niach wyższych do konkretnych 
przedsiębiorstw. - mówi w roz-
mowie z nami dr inż. Jakub 
Szpon, prof. nadzw. Wyższej 
Szkoły Integracji Europejskiej,   
Fundusze Europejskie umożli-
wiają  nawiązanie współpracy 
między naukowcami, i firma-
mi, by w ten sposób stworzyć 
innowacyjny produkt, który 
znajdzie nabywców na rynku. 

B+R – szczegóły działań 1.1 
Jeżeli jesteś mikro, małym 

lub średnim przedsiębiorcą 
– to Fundusze Europejskie są 
skierowane  do Ciebie. Mo-
żesz je pozyskać na działania 
innowacyjne i badawczo-roz-
wojowe w konkursach woje-
wódzkich lub ogólnopolskich. 
W województwie zachodnio-
pomorskim Urząd Marszał-
kowski ogłasza takie konkur-
sy w ramach tzw. Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
W Działaniu 1.1, możliwe jest 
otrzymanie środków na zakup 
usług badawczo-rozwojowych 
związanych z opracowaniem 
nowego lub ulepszonego pro-
duktu/usługi/technologii pro-
dukcji/projektu wzorniczego. 
Jednak możliwość otrzymania 
dofinansowania ograniczono 
tutaj do  przedsięwzięć  reali-
zowanych w branżach wpisa-
nych w Założeniach do Inte-

ligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go (patrz tabela 1) Ogłoszenie 
informacji o konkursie 15 12 
2016. Nabór wniosków trwa 
od 16.01.2017 do 16.03.2017

Twoja szansa na innowacyj-
ność w ramach działania 1.5 

Kolejną okazją dla mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorców do pozyskania fundu-
szy na rozwój i innowację jest 
konkurs Inwestycje przedsię-
biorstw wspierające rozwój re-
gionalnych specjalizacji oraz in-
teligentnych specjalizacji (dzia-
łanie 1.5). 

W tym konkursie można 
dofinansowanie otrzymać na 
wdrażanie innowacji  zarów-
no w zakresie produkcji, jak i 
jej organizacji. Tutaj również 
w grę wchodzą branże zgod-
ne z „Założeniami do regional-
nych oraz inteligentnych specja-
lizacji województwa zachod-
niopomorskiego” W ramach 
konkursu możliwe jest otrzy-
manie wsparcia w kwocie do 
4 mln i 55% kosztów projek-
tu. Całkowity budżet konkursu 
wynosi 52 640 000 zł. II nabór 
wniosków trwa od 01.12.2016 
do 31.01.2017, Dokumenta-
cja konkursu jest dostępna na 
stronie www.rpo.wzp.pl

Wracamy do rozmowy z 
Grzegorzem Kowalczykiem  

przedsiębiorcą, który otrzy-
mał dofinansowanie w pierw-
szym  naborze tego konkursu.  
Pan Grzegorz dzieli się swoimi 
doświadczeniami, które mogą 
bardzo pomóc Tym, co  rozwa-
żają ubieganie się o Fundusze 
Europejskie :   

Procedura przygotowania do-
kumentów o dofinansowanie 
nie jest trudna, lecz bardzo cza-
sochłonna.  - mówi pan Grze-
gorz . Dlatego bardzo przydatne 
okazały się szkolenia z zakresu 
pozyskiwania Funduszy Euro-
pejskich oraz pomoc osób ob-
sługujących klientów w punk-
cie informacyjnym Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego. Dzięki temu przed-
siębiorca jest w stanie sam, po-
święcając trochę wolnego czasu, 
napisać wniosek o dofinanso-
wanie. A także zdobyć wszystkie 
niezbędne określone w regula-
minie konkursu dokumenty za-
równo dotyczące oddziaływania 
na środowisko oraz obszarów 
chronionych i wodnych.- kon-
tynuuje nasz rozmówca. Waż-
ne przy tworzeniu wniosku w 
ramach działania 1.5 jest  okre-
ślenie czego oczekuje rynek. 
Przy tworzeniu wniosku należy 
także zbadać zapotrzebowanie 
na  określone produkty, ale po-
siadając bazę stałych klientów 
nie jest to dużym problemem. - 
podsumowuje p.  Grzegorz

Co jeszcze będzie w ramach 
B+R w naszym województwie 

W ramach RPO WZ nie 
ogłoszono jeszcze naboru na 
działania - 1.2 Rozwój infra-
struktury B+R  i 1.4 -Wdraża-
nie wyników prac B+R.

Jeśli masz  pomysł, warto śle-
dzić stronę informacyjną Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczeci-
nie www.rpo.wzp.pl   Tam zo-
staną ogłoszone też terminy 
naborów do nowych konkur-
sów. Polecam śledzenie urucha-
mianych konkursów i sięganie 
po środki z Funduszy Europej-
skich. –zachęca pan Grzegorz. 

Konkursy na B+R nie tylko 
w województwie…   

Instytucje krajowe organizu-
ją konkursy na projekty z ob-
szaru B+R. Skierowane są do 
przedsiębiorców ze wszystkich 
województw. Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści ogłosiła konkurs na  „Bony 
na innowacje dla MŚP”. Dofi-
nansowanie przeznaczone jest 
na realizację projektów obej-
mujących zakup od wykonaw-
cy usługi polegającej na opra-
cowaniu nowego lub znaczą-
co ulepszonego wyrobu, usłu-
gi, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzornicze-
go, zaś wykonawcą tej usługi 
muszą być  jednostki nauko-

Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 6

Najtrudniejszy 
pierwszy krok

grafika własna
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Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

we. Nabór trwa  od  06 czerw-
ca 2016 r. do 30 stycznia 2017r.  
Celem programów krajowych  
jest również m.in. finansowa-
nie innowacyjnej działalności 
MŚP z wykorzystaniem kapita-
łu podwyższonego ryzyka, czy 
wejście na rynki międzynaro-
dowe. 

O współfinansowanie swoich 
projektów ubiegać się mogą, w 
zależności od konkursu (co za-
wsze jest określone w regula-
minie)  mikro, małe, średnie 
lub duże przedsiębiorstwo. In-
formacji o terminach konkur-
sów ogłaszanych w ramach po-
szczególnych działań należy 
szukać na stronach www.fun-
duszeeuropejskie.gov.pl,  

 Narodowe Centrum Badań 
i  Rozwoju - to też  dla Ciebie 

Warto zainteresować się 
możliwościami, jakie stwarza-
ją  liczne  programy badaw-
cze prowadzone przez NCBiR 

(Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju), które są również fi-
nansowane z Funduszy Euro-
pejskich.  Pozwalają one  zop-
tymalizować w firmie wydat-
ki m.in. na: wynagrodzenia 
pracowników delegowanych 
do prac B+R, realizację badań 
przemysłowych i prac rozwo-
jowych, zakup wyników ba-
dań od jednostek naukowych, 
tworzenie prototypów, opraco-
wywanie nowych technologii i 
produktów, stworzenie insta-
lacji demonstracyjnych (pilo-
tażowych), ochronę własności 
przemysłowej, utworzenie cen-
trum badawczo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwie.  Szcze-
góły dotyczące  programów 
NCBiR są  na stronie  www.
ncbir.gov.pl.

Środowisko  potrzebuje 
lepszych technologii  

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie (WFO-
ŚiGW) organizuje konkursy  na 
projekty  cieszące się dużym za-
interesowaniem przedsiębior-
ców. Są to działania 2.9 (zastę-
powanie konwencjonalnych 
źródeł energii źródłami odna-
wialnymi) oraz  2.10 (zwiększe-
nie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii). Najważ-
niejsze informacje o  konkur-
sach znajdują się w  regulami-
nach na stronie www.rpo.wzp.
pl.  Należy pamiętać, iż reali-
zacja inwestycji wiąże się z ko-
niecznością spełnienia określo-
nych wymogów środowisko-
wych oraz z uzyskaniem odpo-
wiednich, niejednokrotnie wy-
przedzających inwestycję, de-
cyzji administracyjnych zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Już na etapie planowania przed-
sięwzięcia należy więc przeana-
lizować jego możliwe oddziały-
wanie na środowisko oraz ko-
nieczność uzyskania stosow-

nych decyzji. W tym celu nale-
ży przeprowadzić postępowa-
nie o ocenie oddziaływania pla-
nowanej inwestycji na środowi-
sko oraz obszar Natura 2000. 
Szczegółowy opis niezbędnych 
załączników wymaganych na 
etapie składania wniosku o do-
finansowanie znajduje się za-
wsze w  regulaminie konkursu. 

B+R - bądź na bieżąco
Instytucje odpowiedzialne 

za wdrażanie Funduszy Euro-
pejskich stale informują o har-
monogramach i procedurach.  
W najbliższym okresie odbę-
dzie się spotkania informacyj-
ne dla przedsiębiorców zainte-
resowanych pozyskaniem unij-
nego dofinansowania. Najbliż-
sze z nich to:

-  Spotkanie  informacyj-
ne dla mikro, małych, średnich 
przedsiębiorstw (22 listopada, 
w godz. 9.30-12.30, sala 308, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, Wydział Wdrażania 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, ul. Wyszyńskiego 
30, Szczecin), tematem będzie 
omówienie zasad aplikowania 
w ramach Działania 1.5 Inwe-
stycje przedsiębiorstw wspie-
rające rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteligent-
nych specjalizacji RPO WZ na 
lata 2014-2020, także  omó-
wienie szczegółowych  założeń 
konkursu dla Działania 1.5. 
Formularz zgłoszeniowy na 
to bezpłatne spotkanie nale-
ży przesłać e-mailem na adres 
gpi@wzp.pl do dnia 18 listopa-
da br., do godz. 15:00.

- Spotkanie informacyjne dla 
przedsiębiorców „Innowacyj-

na firma. Wsparcie dla przed-
siębiorców z Funduszy Europej-
skich. Tematem będzie oferty 
wsparcia dla przedsiębiorców 
z Programu Inteligentny Roz-
wój na wszystkich etapach re-
alizacji: od startupu, poprzez 
działalność badawczo-rozwo-
jową, przygotowanie do wdro-
żenia, inwestycje produktowe, 
na działaniach powdrożenio-
wych kończąc. 

Korzyści płynące z innowa-
cyjnego podejścia do biznesu, 
formy wsparcia partnerstwa 
pomiędzy biznesem a nauką.  
Termin: 14 grudnia w Pozna-
niu szczegóły na stronie http://
www.ncbir.gov.pl/

Dane teleadresowe:
Centralny Punkt 

Informacyjny Funduszy 
Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 
00-503 Warszawa 

pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-
14.00 

infolinia: 22 626 06 32

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a,
00-999 Warszawa

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich 
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12B, 
70-536 Szczecin

Wnętrze firmy pana Grzegorza Kowalczyka, przedsiębiorcy który zrealizował projekt innowacyjny z działania 1.5

Od pomysłu do innowacji - krok po kroku

I Faza koncepcyjna

II Faza realizacyjna

Rozeznanie 
potrzeb 

rynku

Opracowanie  
zakresu 

innowacji

Opracowanie 
pełnej 

koncepcji 
realizacyjnej 

Przygotowanie 
montażu 

�nansowego 
i harmonogramu

Przygotowanie 
dokumentacji 

aplikacyjnej

Złożenie
 wniosku

Po decyzji
- wdrożenie 
wszystkich 

działań 

Rozliczenie 
dotacji

Rynkowa 
wery�kacja 
słuszności 

założeń

Poznanie 
możliwości 

do�nansowań 
z Funduszy 

Europejskich

Opracowanie własne
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Kolejne medale zawodników BJJ Panther Nowogard

Mamy zdolną młodzież
W miniony weekend w sumie aż 23 reprezentantów klubu BJJ Panther Nowogard startowa-
ło w zawodach pośród dzieci (15 osób) oraz dorosłych (8 osób). Co najważniejsze wszyscy 
zawodnicy wrócili z medalami. Na szczególną uwagę zasługują ci najmłodsi, którzy zdomi-
nowali zawody rangi Pucharu Polski. 

 W sobotę (12 listopada) w Kra-
kowie odbył się Puchar Polski Ju-
-Jitsu Ne-Waza, podczas które-
go rywalizowały dzieci z nowo-
gardzkiego klubu BJJ Panther. W 
sumie trener Dawid Kędziora za-
brał na zawody piętnaścioro swo-
ich podopiecznych. Każde dziec-
ko startowało w swojej kategorii 
wiekowej oraz wagowej. Wszyscy 
zawodnicy z Nowogardu wrócili 
do domów z medalami. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje m.in. 
Kacper Kowalski, który wszyst-
kie swoje trzy walki wygrał przed 
czasem, a najkrótsza z nich trwała 
zaledwie 11 sekund. Na uwagę za-
sługuje również wynik dziewczy-
nek w kategorii U8 -30 kg, gdzie 

młode nowogardzianki zajęły całe 
podium. Pierwsze miejsce zaję-
ła Santia Kozłowska, na 2. pozy-
cji uplasowała się Magda Konkel, 
natomiast brązowy medal wywal-
czyła Oliwia Szewc. – Poziom im-
prezy był bardzo wysoki, więc i o 
medale było trudno, ale dzieci po-
kazały, że mają serce do walki. Nie 
zamierzamy spoczywać na laurach 
i już w grudniu jedziemy na Mi-
strzostwa Polski Dzieci do Świno-
ujścia. Zapraszam wszystkich do 
śledzenia nas na facebooku oraz 
na treningi – mówi trener Dawid 
Kędziora.

Następnego dnia, w niedzie-
lę (13 listopada), trener klubu BJJ 
Panther Nowogard był już ze swo-

imi starszymi podopiecznymi w 
Starej Dąbrowie, gdzie odbyły się 
Otwarte Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski Gold Teamów. W 
tej imprezie na macie zaprezento-
wało się 8 zawodników reprezen-
tujących naszą gminę. W sumie 
zawodnicy BJJ Panther przywieź-
li do domu 9 medali. Podsumo-
wując, w miniony weekend klub 
łącznie wywalczył aż 24 medale, a 
to bardzo dobry wynik, zważyw-
szy na to, że BJJ Panther to jeszcze 
młody klub i stosunkowo mały. 
Przy artykule publikujemy nazwi-
ska medalistów z BJJ Panter, a o 
kolejnych sukcesach klubu infor-
mować będziemy na bieżąco. 

KR

Puchar Polski Ju-Jitsu Ne-Waza (dzieci):
Złote medale: Kacper Kowalski, Bartek Cieślewicz, Santia Kozłow-

ska, Aleksandra Borkowska, Jasiek Duda, Oskar Możejko, Szymon To-
masik

Srebrne medale: Magda Konkel, Borys Sobczyk, Michał Wojdyło
Brązowe medale: Natan Kozłowski, Jan Berg, Oliwia Szewc, Maciek 

Węcławik, Kacper Obracianko

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Gold Teamów (do-
rośli):

Złote medale: Grzegorz Chyży, Dawid Macyszyn, Krzysztof Buriak, 
Gracjana Garbaciak

Srebrny medale: Gabriela Kędziora
Brązowe medale: Grzegorz Chyży, Michał Borowik, Radosław Ja-

niec, Krystian Kozłowski
W sumie w miniony weekend zawodnicy z nowogardzkiego klubu wywalczyli 24 medale

Na zdjęciu medaliści klubu BJJ Panther po swoich startach w Starej Dąbrowie

Nowogardzkie podium w Krakowie - kat. U8 -30 kg, od lewej - Magda Konkel, San-
tia Kozłowska, Oliwia Szewc

Laura córka Teresy Ciesiel-
skiej ur. 8-11-2016 z Osiny

Wojciech syn Elżbiety 
Świerszcz ur. 7-11-2016 z No-
wogardu

Oskar syn Kornelii Feliksiak 
ur. 9-11-2016 z Trzechla

Marcel syn Anny Maćkała ur. 
6-11-2016 z Maszewa

Dominik syn Malwiny Wilk ur. 
12-11-2016 z Łobza

Ignacy syn Sandry Fleks ur. 7-
11-2016 z Kretlewa

Igor Mazur syn Anny i Michała 
ur. 17-11-2016 z Maszewa

Gimnazjum nr 3

Spotkanie z poezją 
K. I. Gałczyńskiego
Już po raz czwarty w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie odbyły się „Zaduszki poetyckie”.  Podczas tegorocznego spo-
tkania uczestnicy prezentowali poezję K. I. Gałczyńskiego.

W konkursie wzięli udział recy-
tatorzy i wokaliści, przedstawicie-
le wszystkich nowogardzkich gim-
nazjów. Uczestnicy bardzo dobrze 
poradzili sobie z recytacją utwo-
rów pomysłodawcy „Teatrzyku Zie-
lona Gęś”.  Nie zabrakło utworów 
trudnych, wymagających od gim-
nazjalistów dobrego warsztatu re-
cytatorskiego. Zwycięzcą jednogło-
śnie okrzyknięto zespół wokalny 
„Cover” z Gimnazjum nr 1. Dru-

gie miejsce zajęła Małgorzata Pert-
kiewicz, a trzecie Adrianna Kukieł-
ka (obie z Gimnazjum nr 2). 

„Zaduszki poetyckie” to cyklicz-
na impreza, której organizatorką 
jest Magdalena Dawidowska. Kon-
kurs udowodnił, że nowogardz-
cy uczniowie nie boją się poezji. 
Wręcz przeciwnie… doskonale ją 
rozumieją.  

Inf. własne
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

r e k l a m a
e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne
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Ostatni mecz Pomorzanina w 2016 roku

Zatrzymać rozpędzone Ehrle
W najbliższą sobotę (19 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie zawodnicy 
Pomorzanina rozegrają swój ostatni mecz w 2016 roku. Rywalami będą piłkarze Ehrle Do-
bra Szczecińska. Niech kibiców nie zwiedzie niska 14. pozycja w ligowej tabeli rywali, gdyż 
Ehrle ma za sobą serię trzech bardzo dobrych spotkań i 7 wywalczonych w nich punktów. 
Goście tak, jak i gospodarze w dobrych nastrojach będą chcieli zakończyć rundę jesienną. 

Jeszcze miesiąc temu kibice Po-
morzanina mogli nastawiać się 
na mecz z Ehrle, jako spotkanie o 
„łatwe punkty”. Piłkarze z Dobrej 
Szczecińskiej sezon rozpoczęli od 
porażki i dwóch remisów. Następ-
nie aż przez dwa miesiące nie po-
trafili choćby zremisować, prze-
grywając seryjnie w 8 meczach z 
rzędu. Przełamanie nadeszło do-
piero w 12. kolejce, gdy Ehrle po-
konało na własnym boisku ówcze-
snych wiceliderów z Brojców 2:1 – 
co ciekawe, to jedyna porażka Wi-
chru w tym sezonie. Po tym nie-
oczekiwanym zwycięstwie piłka-
rze Ehrle wybrali się do Gryfic, na 
mecz z dobrze w tym sezonie pre-
zentującą się Spartą. W Gryficach 

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
15. kolejka:
Tanowia Tanowo – Sarmata Dobra  (19.11; 13:00)
Masovia Maszewo – Iskierka Szczecin  (19.11; 13:00)
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Krąpiel  (19.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. (19.11; 13:00)
Sparta Gryfice – Zootechnik Kołbacz  (19.11; 13:00)
Wicher Brojce – Flota Świnoujście  (19.11; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Mewa Resko  (19.11; 13:30)
Promień Mosty – Orzeł Łożnica   (19.11; 14:00)

W sobotę, Pomorzanin rozegra ostatni mecz w tym roku, po którym na kilka mie-
sięcy opustoszeją boiska przy ul. Wojska Polskiego

również nieoczekiwanie padł re-
mis 3:3. Przed tygodniem sobot-
ni rywale Pomorzanina wysoko 
pokonali Tanowię Tanowo 5:2. Te 
wyniki mogą świadczyć o tym, że 
w zespole Ehrle coś „zaskoczyło” 
i drużyna ta z ligowego outsidera, 
stała się groźnym przeciwnikiem. 
Faktem jest jednak to, że Ehrle od 
początku sezonu nie zdołało jesz-
cze wygrać na boisku rywali, a je-
dynie dwukrotnie zremisowało. 
Pomorzanin też ma przed sobą 
niechlubną serię do przełamania. 
Niegdyś słynąca z „siły” własne-
go boiska drużyna z Nowogardu, 
zmaga się z serią 4 spotkań bez 
zwycięstwa na własnym terenie. 
Ostatni raz nowogardzianie wy-
grali u siebie 3 września, wówczas 

pokonując Pomorzanin Krąpiel 
2:1. Kibicom z Nowogardu bra-
kuje zatem chwil radości spowo-
dowanych zwycięstwami swojego 
zespołu i wierzymy, że tę serię bez 
wygranej u siebie, podopieczni 
Zbigniewa Gumiennego przerwą 
już w najbliższą sobotę. Dodaj-
my, że nowogardzianie do miejsca 
premiowanego awansem tracą aż 
13 punktów i choć szanse na po-
wrót do wojewódzkiej okręgówki 
znacząco zmalały, to przy sprzy-
jających wynikach w innych spo-
tkaniach, wciąż może się tlić na-
dzieja, że Pomorzanin jest w sta-
nie je odrobić. Warunek jest jed-
nak jeden – trzeba wygrywać, 
szczególnie na własnym boisku…

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Do 20 listopada można 
zgłaszać zespoły
Zapisy do kolejnej edycji rozgrywek Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej potrwają jeszcze tylko kilka dni. Swoje drużyny 
można zgłaszać do 20 listopada. VIII edycja rozgrywek tra-
dycyjnie odbywać się będzie w hali sportowej ZSP w Osinie. 

Przypomnijmy, że w VII 
edycji Osińskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej w hali ZSP 
w Osinie rywalizo-
wało aż 10 drużyn i 
była to największa liga 
siatkarska amatorów w 
powiecie goleniowskim. 
W rozgrywkach walczyli 
nie tylko siatkarze z gminy Osi-
na, ale i z sąsiednich gmin. Tytuł 
mistrzowski wywalczyli siatkarze 
z Wojcieszyna, którzy w finale po-
konali Węgorza. Brązowy medal 

przypadł zawodnikom z 
Dąbrowy. Przypomi-

namy, że do 20 listo-
pada kapitanowie 
poszczególnych ze-
społów mogą zgła-
szać swoje druży-

ny do gry. Zgłosić ze-
spół można u organiza-

torów, czyli LZS Osina. Wię-
cej informacji na ten temat na 
profilu facebook poświęconym 
Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej.  

KR

Rok 2016 Juniorzy zakończyli porażką

Grali w dziesiątkę przez 
większość meczu
W niedzielę (13 listopada) o godzinie 12:00, Juniorzy Starsi Pomorzanina Nowogard rywa-
lizowali z rówieśnikami z Barlinka. Spotkanie źle ułożyło się dla nowogardzian, którzy po 
pierwszych 30 minutach gry stracili gola oraz zawodnika, który opuścił boisko za czerwo-
ną kartkę. Pomorzanin przegrał i rundę jesienną zakończył na 3. miejscu, z 6 zwycięstwami 
oraz 4 porażkami. 

Pomorzanin Nowogard – SCRS Barlinek 0:2 (0:1)
Skład: Patryk Białasiewicz – Michał Teodorczyk (Konrad Adamek), Ma-

teusz Lasocki (c) , Michał Fedak, Marek Kowalski – Jakub Jarecki (Konrad 
Kolibski), Radosław Masalski, Karol Osakiewicz, Mateusz Toruński (Mate-
usz Wojtymiak), Przemysław Bartlewski (Dominik Woźniak) – Natan Je-
remicz.

Juniorzy Pomorzanina po se-
rii trzech porażek, w ostatnim 
spotkaniu w 2016 roku, podej-
mowali wicelidera, zespół SCRS 
Barlinek. Niestety główną rolę w 
tym meczu odegrała młoda trój-
ka sędziowska. Arbiter główny w 
pierwszej połowie spotkania po-
kazał piłkarzom aż 7 żółtych kar-
tek, w tym 6 zawodnikom z No-
wogardu. Pierwsza bramka dla 
gości padła w 25. minucie, wów-
czas dośrodkowaną piłkę nie zdo-
łał wybić głową Michał Teodor-
czyk, a zawodnik przyjezdnych 
strzałem głową przelobował wy-
suniętego Patryka Białasiewi-
cza. Minutę przed tym golem żół-
tą kartkę za przerwanie na poło-
wie rywali ich kontrataku otrzy-
mał Radosław Masalski – można 
by spierać się na temat słuszności 
tej kartki. Jednak już w 28. minu-
cie, gdy Masalski „wyciął” przed 
własnym polem kartki mijające-

go go rywala, sędzia słusznie po-
kazał młodemu pomocnikowi Po-
morzanina drugą żółtą kartkę. 
Tym samym Radosław Masalski, 
po dwóch faulach na przestrzeni 
5 minut, otrzymał czerwoną kart-
kę i musiał opuścić plac gry. Co 
ciekawe młody zespół z Nowo-
gardu nie poddawał się i walczył 
o wyrównanie. Najbliżej zdobycia 
bramki był Natan Jeremicz, który 
znalazł się w sytuacji sam na sam, 
ale przy strzeleniu gola przeszko-
dziło mu boisko, gdyż w decydu-
jącym momencie futbolówka tuż 
przed strzałem Jeremicza podsko-
czyła, przez co jego strzał nie zna-
lazł drogi do bramki. Po zmianie 
stron sędzia nie pokazał już żad-
nej kartki, a zawodnicy z Nowo-
gardu pokazywali ambitną walkę 
o wyrównanie. Nowogardzianie 
próbowali strzałów z dystansu, ale 
bez skutecznie. Goście ustalili wy-
nik spotkania w 56. minucie. Tym 

razem sędzia miał swój udział 
przy tym golu… Po dośrodkowa-
niu w pole karne jeden z piłkarzy 
gości popchnął Konrada Adam-
ka na Patryka Białasiewicza, któ-
ry na skutek zderzenia wypuścił 
piłkę z rąk. Sędzia nie zareagował 
na przewinienie, a z takiego obro-
tu sprawy skorzystał piłkarz z Bar-
linka, który posłał futbolówkę do 
pustej bramki. Tym samym no-
wogardzianie zanotowali 4 poraż-
kę z rzędu i rozgrywki w rundzie 
jesiennej zakończyli na 3. miej-
scu z 18 punktami na koncie. Te-
raz najważniejszym zadaniem dla 
klubu będzie znalezienie junio-
rom nowego trenera, bo od czasu 
rezygnacji Dawida Kurka, na ław-
ce trenerskiej zasiada prezes Mar-
cin Skórniewski. Wierzymy, że po 
przerwie zimowej zespół junio-
rów wróci do rozgrywek jeszcze 
silniejszy.

KR 

I Liga Okręgowa – Junior Starszy – gr. Szczecin 2016/2017
11. kolejka:
Ina Goleniów – Światowid Łobez  9:1
Zorza Dobrzany – SALOS II Szczecin 0:8
Pomorzanin Nowogard – SCRS Barlinek 0:2
Unia Dolice – Energetyk Gryfino  4:0
Sparta Gryfice – Kluczevia Stargard 2:2
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 SALOS II Szczecin 10 30 86 4 10 0 0
2 SCRS Barlinek 10 25 29 8 8 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 10 18 29 20 6 0 4
4 Odra Chojna 10 17 31 25 5 2 3
5 Kluczevia Stargard 10 16 17 20 4 4 2
6 Ina Goleniów 10 16 41 31 5 1 4
7 Sparta Gryfice 10 14 19 23 4 2 4
8 Światowid 63 Łobez 10 12 15 30 4 0 6
9 Energetyk Gryfino 10 5 3 33 1 2 7
10 Zorza Dobrzany 10 3 5 34 1 0 9
11 Unia Dolice 10 3 15 62 1 0 9
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Piękny, przyjazny 
kastrowany kocur 

czeka na przyjazny dom. 

784 188 148

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodowe 
wskazane uprawnienia na 

wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 

ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

Nagroda!!!!

Zaginął pies, 

Imię: Tores, Waga 45 kg - łagodny

Tel: 601380885

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy
4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

SOBOTA  DLA  ZDROWIA  
- „PROFILAKTYKA  RAKA  PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 grudnia 2016r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14 

-tej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Ruszają zapisy!
Już w niedzielę (4 grudnia), ponownie w Nowogardzie rozegrany zostanie Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B. Już dziś zachęcamy wszystkich miłośników kolarstwa 
do wzięcia udziału w zawodach. W dzisiejszym artykule publikujemy podstawowe zapiski 
z regulaminu zawodów. 

Organizatorami są Ludowy Ko-
larski Klub Sportowy „Chrabąsz-
cze” Nowogard, Dom Pomocy 
Społecznej, MGZ LZS Nowogard, 
Akademia Wspierania Inicja-
tyw Społecznych „AWIS”, LUKS 
JF Duet Goleniów, Urząd Miejski 
w Nowogardzie, natomiast spon-
sorem medialnym jest Dzien-
nik Nowogardzki.  Celem wyści-
gu jest podtrzymywanie tradycji 
kolarstwa przełajowego i M.T.B. 
na terenie miasta i gminy Nowo-
gard. Zawody są również oka-
zją do uczczenia pamięci zmar-
łych kolarzy Pawła Zugaja i Ar-
tura Komisarka, a także działacza 
LZS Franciszka Palenicy. Organi-
zatorzy mają za cel również prze-

ciwdziałanie patologii wśród dzie-
ci i młodzieży, integrację z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecz-
nej, ocenę szkolenia w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych, 
czy też sposób reklamy dla spon-
sorów poprzez promocje mia-
sta i gminy Nowogard. W wyści-
gu mogą startować zawodnicz-
ki i zawodnicy w kategorii: Żak, 
Młodzik, Junior Młodszy, Junior 
(z aktualnymi książeczkami zdro-
wia) i starsi w kategoriach M1 i 
M2 oraz zawodnicy Domu Pomo-
cy Społecznej. Zawodnicy nie po-
siadający licencji muszą posiadać 
zgodę rodziców na udział w za-
wodach. Podczas startu obowią-
zują sztywne kaski kolarskie oraz 

sprawne rowery. Wyścig zostanie 
przeprowadzony w dniu 4 grud-
nia (niedziela), na terenie „Sar-
niego Lasu” w Nowogardzie. Ry-
walizacja odbędzie się na okrężnej 

Już 4 grudnia po raz kolejny w Nowogardzie przeprowadzony zostanie Mikołajko-
wy Wyścig Kolarski

trasie o długości około 2000 me-
trów. Pierwsza grupa wystartuje o 
godzinie 11:00, a odprawa tech-
niczna zaplanowana jest na go-
dzinę 10:45. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii zostaną odzna-
czeni dyplomami, pucharami, 
medalami oraz nagrodami. Ilość 
i rodzaj nagród oraz wykaz fun-
datorów pucharów będą podane 
bezpośrednio przed wyścigiem. 
Zawodnicy i osoby towarzyszące 
uczestniczą w zawodach na koszt 
własny. Opłata startowa usta-
lona jest zgodnie z przepisami 

P.Z.Kol. Zgłoszenia do wyścigu 
będą przyjmowane za pośrednic-
twem poczty oraz e-mail posac-
kiryszard@onet.pl i bezpośred-
nio przed wyścigiem od godzi-
ny 8:00 do 10:45 w Biurze Wyści-
gu w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Sarenka” w Nowogardzie (Hen-
ryk Grygowski tel. 694 484 485). 
Warto dodać, że zawodnicy i oso-
by towarzyszące uczestniczące w 
wyścigu na własną odpowiedzial-
ność powinny mieć ubezpiecze-
nie OC i NW. Organizator wyści-
gu nie ponosi odpowiedzialności 
za rzeczy zaginione i uszkodzo-
ne w czasie trwania wyścigu. Od-
powiedzialni za przeprowadzenie 
wyścigu są: Ryszard Posacki (tel. 
605 686 547), Kazimierz Lembas 
(tel. 781  446 645), Łukasz Janic 
(tel. 889 316 146). 

KR
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach są programy 
rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapitalnym 
remoncie. Gotowe do zamieszka-
nia. Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi or-
naza 195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Kawalerka do wynajęcia w Nowo-
gardzie. 608 659 566 po 16stej

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV pię-
tro ul. Światowida. 601 500 090

•	  Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 58m z garażem na ul. Poniatow-
skiego. Cena 185 tys. Tel. 503 826 
580, 502 118 124 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 697 980 
702 

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 50 m2 
na biuro. 696 801 512 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Garaż do wynajęcia. 796 642 805 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w domu jednorodzinnym w 
Nowogardzie. 667 994 240 

•	 Wynajmę 1/2 domu w Grabinie 7 
km od Nowogardu. 513 561 194 

•	 Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we na poddaszu, ul. Bankowa 3 e i 
garaż na Jana Pawła. 601 328 360 

•	 Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 695 
151 

•	 Sprzedam górę domu dwurodzin-
nego 100 m2 garaż+podwórko. 603 
079 044 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam skutem JM STAR 2007 
sprawny zarejestrowany, 500 zł. 502 
562 378 

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziem-

niaki jadalne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 600 653 
124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

•	 Ziemniaki jadalne bryza, Olchowo 
21.Tel. 665 720 038

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabów-
ko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam gęsi żywe, skubane. 665 
267 797

•	 Sprzedam jagnięcine kameruńską 
do uboju lub chowu. 785 563 315 

•	 Sprzedam kombajn Bizon z siecz-
karnią w dobrym stanie lub zamie-
nię na ciągnik 360. Tel. 607 541 101

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i ta-
lerzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 
782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• matematyka wszystkie poziomy, 
profesjonalnie, matura rozszerzo-
na, liczby zespolone, całki, macie-
rze. 724 558 005 

•	 Matematyka – liceum. 782 077 426

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MA-
XI. 503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

•	 Posprzątam, umyje okna. Profesjo-
nalnie, tanio. 601 611 867 

• Wykończenia mieszkań, glazu-
ra, terakota, mozaika, granit, ka-
mień naturalny, marmur – szpa-
chlowanie – malowanie – montaż 
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
– laminat, panele -  regipsy. 572 
673 286

• Remonty. 508 920 135 

•	 Remonty mieszkań, adaptacje pod-
daszy. 726 403 937

•	 Układanie kostki granitowej, ka-
mień polny, ogrodzenie, tarasy, 
schody, i altany. 722 154 477

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne za-
robki. Praca na miejscu. Mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B. 731 
404 464

• Zatrudnię pracownik na fermę 
drobiu. 511 731 352

•	 Poszukuję do pracy biurowej osobę 
z wykształceniem minimum średnie 
maturalne, mile widziane wyższe, w 
sprawie szczegułów proszę o kon-
takt 510 100 263 

• Zatrudnimy pracownika na sta-
nowisko Główna Księgowa. Umo-
wa o prace, praca w zespole. Wy-
magane doświadczenie w pra-
cy na samodzielnym stanowi-
sku księgowej, dobra znajomość 
przepisów z zakresu kadr, ustawy 
o rachunkowości i prawa podat-
kowego. CV kontakt biuro@arto-
-plus.pl, Tel. 609 493 989 

•	 Zatrudni dwie osoby do laminowa-
nia. Tel. 604 903 853 

•	 Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 601 085 199

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 666 27 
77 41 

•	 Poszukuje osoby do odprowadza-
nia i przyprowadzania dziecka ze 
szkoły. 661 234 142 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E okolice 
Berlina. Zakwaterowanie, stawki 
niemieckie, dowolny system pracy. 
Tel. 533 284 260

•	 Poszukuje cieśli. 69 44 59 637

•	 Zatrudnię do pracy przy kładzeniu 
regipsów. Praca na 2-3 miesiące. Tel. 
730 744 751

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwo-
żenia posiłków. 604 103 158 

•	 Zatrudnię przy szpachlowaniu i 
przy płytkach. 608 817 214 

•	 Poszukuje pracownika do wykoń-
czeń . 694 459 637

•	 Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwo rolne. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 666 
277 741 

• Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
tel. 91 39 25 275

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł, Zestaw nowych mebli - Sza-
fa narożna+biurko+blat z regałem 
- 699 zł., Kompresor - Sprężarka sa-
mochodowa Nowa 12V + końców-
ki- 65zł.Tel. 503-005-554

• Poszukuje pana w wieku do 70 lat 
do bliższego poznania. Tel. 882 
898 732 

•	 Karp kroczek do zarybienia oczek. 
91 39 18 297

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe komin-
kowe. 667 788 820

•	 Kupię poroże jelenia. 693 344 667

SPRZEDAM  
DZIAŁKĘ  

BUDOWLANĄ 
przy ul. Górnej 

o pow. 25 arów 
w dzielnicy przemysłowej 

Nowogardu pod inwestycje. 
Możliwość prowadzenia 

działalności. 

695 100 700

SPRZEDAM MIESZKANIE 
o pow. 91m2 w trzyrodzinnym 
budynku w Nowogardzie wraz 
z ogrodem, garażem i udziałem 

w budynku gospodarczym. 
Tel. 608 330 928 
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ROZKŁAD JAZDY PKP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklama

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Święto Narodowe

Stanisława Pokorska, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Władysła-
wa Huget, Zofia Lepka, Maria So-
wińska, Andrzej Leszczyński, Pe-
lagia Feliksiak, Mariusz Skowro-
nek, Jolanta Gruszczyńska, Maria 
Kloch, Agnieszka Skowrońska, Ha-
lina Stefańska, Grażyna Siedlecka, 
Nikola Grenda, Danuta Skowron, 
Christiana Syfert, Michał Wdowiń-
ski, Grażyna Kosmalska

Zwyciężcy prenumerata: Mi-

chał Wdowiński, Nikola Grenda, 
Maria Sowińska

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Michał Feliksiak, Mateusz Wier-

talak, Adaś Skowronek, Nadia 
Grenda, Oliwka Feliksiak, Kacpe-
rek Skowroński, Basia Kloch, Mi-
łosz Wielgus

Zwycięzca: Adaś Skowronek
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 9-11

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5 s. 11

reklAmA

reklAmA

s.3

Zk Nowogard 

Odznaczenia i awanse

s.3

Kolejna ofiara 
"drogi śmierci"

Sybiracy  w szkole
Ludzie myślą,  
że nas nie ma 

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Jarchlino

Pięć rodzin  
bez dachu nad głową
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Pomóżmy sobie
-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego – tel. 661 672 036
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, który bardzo potrze
buje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. 
607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 604 953 182
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

W naszej dzisiejszej sondzie, zapytaliśmy mieszkań-
ców Nowogardu, jakie wartości są dla niech najważ-
niejsze. 

Pani Wiesława z córką 
Martyną: Dla mnie najważ-
niejsza jest rodzina. Ponie-
waż jest to fundament każ-
dego społeczeństwa. Waż-
ne jest, aby w każdym domu 
była zgoda i nie było niena-
wiści. Następne w kolejności 
ważne są dla mnie pieniądze 
i przede wszystkim zdrowie.

Pan Rafał: Tak naprawdę nigdy 
się nad tym głębiej nie zastana-
wiałem. Ale po szybkim przemy-
śleniu, mogę powiedzieć, że pra-
ca i pieniądze są ważne, a następ-
nie rodzina. Aby utrzymać rodzi-
nę, niestety trzeba mieć pieniądze.

Pani Swietłana i Pani Ka-
sia: Dla nas obu najważniej-
sza jest rodzina. Aby w rodzi-
nie panował porządek i spo-
kój. To się najbardziej liczy, 
więc rodzina zdecydowanie 
zajmuje pierwsze miejsce, a 
następnie zdrowie i pieniąż-
ki, które są niezbędnie, aby 
utrzymać rodzinę i mieć na 
podstawowe wydatki.

Kamila, Martyna 
i Damian: W tym 
momencie najważ-
niejsze jest dla nas 
wykształcenie. Na-
uka stoi na pierw-
szym miejscu. Wia-
domo, że w dzisiej-
szych czasach osoby 
bez odpowiedniego 
wykształcenia mają 
trudności ze znale-
zieniem pracy.

Pani Eugenia: Głównie liczy 
się dla mnie zdrowie, to przede 
wszystkim. Następne miejsce 
zajmuje rodzina. Dobrze by było, 
gdyby w tej rodzinie każdy był 
dla siebie miły. I aby nie pano-
wała nienawiść. Bo na ogól nie-
stety jest na odwrót.

DŚ

14.11.2016 r. 
godz. 10:50 
Na ul. Boh. Warszawy znale-

ziono portfel z zawartością do-
kumentów. 

godz. 13:50 
Powiadomienie o uszko-

dzeniu drzwi wejściowych do 
mieszkaniu przy ul. Żeromskie-
go. 

godz. 12:30 
Leszek M. na ul. 700 Lecia 

kierował rowerem znajdując się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,82 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 12:40 
Przywłaszczenie torebki 

damskiej z zawartością doku-
mentów oraz pieniędzy na ul. 
700 Lecia. 

15.11.2016 r. 
godz. 06:45 
Potrącenie rowerzysty przez 

samochód ciężarowy w miej-
scowości Wierzbięcin. 

godz. 14:50
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Bankowej, gdzie w tył zapar-
kowanego pojazdu marki VW 
Golf uderzył nieznany pojazd. 

godz. 19:10 
Uszkodzenie samochodu marki 

Toyota Yaris na ul. Poniatowskiego. 

16.11.2016 r. 
godz. 05:50 
Kolizja drogowa w pobli-

żu miejscowości Gardno, gdzie 
kierujący samochodem osobo-
wym wjechał do przydrożnego 
rowu. 

godz. 06:20 
Kradzież samochodu marki 

Audi Q7 na ul. Stanisława Sta-
szica. 

godz. 16:50 
Do wypadku drogowego do-

szło w miejscowości Przypól-
sko, gdzie kierujący samocho-
dem dostawczym marki VW 
potrącił rowerzystę, poruszają-
cym się nieoświetlonym jedno-
śladem, bez odblasków. 

godz. 21:20 
Kradzież przyczepki samo-

chodowej zaparkowanej przy 
posesji na ul. 5 Marca. 

18.11.2016 r. 
godz. 12:00
Kolizja drogowa na Placu 

Wolności, gdzie uszkodzeniu 
uległ samochód marki Peugeot 
807, sprawca odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

godz. 17:00
Na ul. 700 Lecia znaleziono 

tablicę rejestracyjną. 
godz. 17:15 

Na ul. 15 Lutego zatrzymano 
kierującego samochodem mar-
ki Volvo, Karola P., który posia-
dał przy sobie środki odurzają-
ce w postaci amfetaminy, po-
nadto znajdował się pod wpły-
wem tychże środków. 

19.11.2016 r. 
godz. 03:15 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w miejscowo-
ści Wierzchy ujawnili, że kieru-
jący pojazdem marki KIA znaj-
duje się pod wpływem środków 
odurzających, a także posiada 
cofnięte uprawnienia do kiero-
wania pojazdami mechanicz-
nymi. 

19.11.2016 r. 
godz. 12:30 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie w miejsco-
wości Jarchlino podczas kon-
troli drogowej samochodu Re-
nault Clio ujawnili, że kierujący 
Norbert S. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

godz. 13:20 
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu marki Sony Xperia E4 
na ul. Cmentarnej. 
 st. insp. Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Weronika Smogulecka: lat 32, zmarła 09.11.2016r., pogrzeb odbył się 17.11.2016r,  na cmentarzu w 
Nowogardzie.
Zenon Gęs: lat 68, zmarł 20.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 22.11.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu  

     w Nowogardzie.
Roman Płachecki: lat 62, zmarł 17.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 23.11.2016r, o godz. 14:00  na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA 
ŻYWNOŚCI

W sklepie
 Netto w piątek i sobotę

 (25 i 26 listopada)
DODAJ 

ŚWIĘTOM SMAKU
i podaruj potrzebującym 

produkty
(olej, cukier, przetwory 

warzywne i owocowe, słody-
cze, konserwy, mąką, bakalie)

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim rehabilitan-
tom z punktu Rehabilita-
cji przy ul. 15 lutego 9c w 
Nowogardzie za wspania-
łą rehabilitację oraz miłą 

obsługę. 
Składają wdzięczni 

córka z tatą 
Krystyna i Tadeusz

 Kozłowie

Jarchlino: Pięć rodzin bez dachu nad głową!

Pożar gasiło sześć zastępów 
straży pożarnej
Dziesięć osób z Jarchlina znalazło się w dramatycznej sytuacji po pożarze, jaki wybuchł 
wczoraj, ok. 13:30, na poddaszu w jednym z budynków w samym centrum wsi. Pożar gasiło 
sześć zastępów straży pożarnej. Na szczęście w czasie zdarzenia nikt nie ucierpiał. 

Wydobywający się spod dachó-
wek dym zauważył jeden z miesz-
kańców, który akurat wrócił z 
pracy. Na szczęście w lokalu niko-
go nie było, a zawiadomieni o po-
żarze przez mężczyznę lokatorzy 
pozostałych mieszkań, w porę się 
ewakuowali.   

Do gaszenia pożaru przyjecha-
ło sześć zastępów straży pożarnej, 
w tym dwa wozy bojowe z Gole-
niowa. Miejsce zdarzenia zabez-
pieczali także ratownicy medycz-
ni i policjanci. Ogień udało się 
dość szybko ugasić. Mimo tego 
straty w budynku są dość spore. 

Największe zniszczenia są w 
mieszkaniach na poddaszu, gdzie 
pojawił się ogień, ale w wyniku 
akcji gaśniczej, zalane zostały tak-
że mieszkania na parterze. Szcze-
gółowe szacowanie strat ma się 
odbyć dzisiaj (wtorek). Nie mniej 

już teraz wiadomo, że wszyst-
kie cztery rodziny znalazły się w 
trudnej sytuacji i prawdopodob-
nie będą potrzebowały pomocy, w 
tym także materialnej. Jedyną po-
cieszającą informacją jest to, że w 
wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 

Dla mieszkańców zniszczone-
go przez pożar domu gmina zor-
ganizowała nocleg. Jak dowiedział 
się DN, nie wszyscy skorzystali z 
tej oferty, i najbliższe dni spędzą 
u swoich rodzin lub znajomych. 
Kiedy wrócą do swoich domów? 
Tego nie wiadomo. 

Prawdopodobną przyczyną po-
żaru było zwarcie instalacji elek-
trycznej w mieszkaniu zlokali-
zowanym na poddaszu budyn-
ku. Służby energetyczne wczo-
raj odłączyły cały dom od zasila-
nia. Wyłączono też lampy ulicz-

ne we wsi. 
Dogaszanie pożaru trwało jesz-

cze do późnych godzin wieczor-
nych. Do rana na miejscu zdarze-
nia miała czuwać jedna jednost-
ka straży, w razie gdyby doszło do 
ponownego zaprószenia ognia. 

W budynku, w którym wy-
buchł wczoraj pożar znajduje się 
pięć mieszkań, z czego trzy to lo-
kale gminne, a dwa prywatne.  W 
sumie we wszystkich mieszka-
niach żyje 10 osób. Jak wynika z 
naszych informacji, nie wszystkie 
lokale były ubezpieczone na wy-
padek klęsk żywiołowych. 

Do sprawy wrócimy w kolej-
nym wydaniu DN. 

MS, fot. DŚ

Strażacy podają strumień ognia bez-
pośrednio w źródło pożaru

Tragiczny wypadek pod 
korytowem

Nie żyje 33-letni 
mieszkaniec 
Nowogardu 
W miniony piątek, ok. godz. 20:30, koło Korytowa doszło 
do wypadku, w którym śmierć na miejscu poniósł 33 -letni 
Łukasz K., mieszkaniec Nowogardu. Okoliczności tragicz-
nego zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

Jak informuje policja, Łukasz 
K, jadąc samochodem marki 
Audi A3, nagle uderzył w przy-
drożne drzewo. 

- Kierujący samochodem marki 
Audi A 3 (33-letni Łukasz K.) na 
drodze wojewódzkiej nr 106, ja-
dąc z Korytowa w kierunku No-
wogardu, prawdopodobnie nie 
zachował należytej ostrożności i 
uderzył w przydrożne drzewo – 
informuje Julita Filipczuk, rzecz-
nik policji. 

W wyniku zdarzenia kierujący 
samochodem, 33-latek poniósł 
śmierć na miejscu. Okoliczności 
wypadku bada prokuratura. Cia-
ło mężczyzny zostało zabezpie-
czone do badań sekcyjnych. 

Znajomi nie dowierzają...
„Radosny”, „uśmiechnięty”, 

„dusza towarzystwa”- tak o tra-
gicznie zmarłym Łukaszu mó-
wią jego znajomi, którzy od za-
wsze nazywali go „Kola”. Mężczy-
zna był lubiany wśród swoich ró-
wieśników i nie tylko. Miał mnó-
stwo przyjaciół. Dlatego informa-
cja o jego nagłej śmierci wywoła-
ła szok.  „Nie wierzę” - taki wpis 
na profilu facebookowym Łuka-
sza K. umieścił po wypadku je-
den z jego kolegów. 

W ostatnim czasie mężczyzna 
pracował, jako kierowca ciężaró-
wek. Przed laty związany był tak-
że z Nowogardzkim Domem Kul-
tury, jako pomocnik kinoopera-
tora i operatora świateł. Praco-
wał również przy obsłudze festi-

wali organizowanych przez NDK.  
- Łukasz dał się zapamiętać, jako 
bardzo zaangażowany i sumien-
ny pracownik. Czasami, zwłasz-
cza podczas imprez, siedział po 
nocach w pracy i nigdy nie był z 
tego powodu roszczeniowy, a na-
wet wręcz przeciwnie. Był bardzo 
koleżeńskim i wesołym z ogrom-
nym poczuciem humoru człowie-
kiem, służył swoją pomocą i opty-
mistycznym usposobieniem in-
nym - wspomina zmarłego Łuka-
sza K., była dyrektor NDK, Miro-
sława Przybyłek. 

Pogrzeb zmarłego tragicznie w 
piątkowym wypadku mieszkańca 
Nowogardu ma się odbyć w naj-
bliższą sobotę. Godzina uroczy-
stości pochówkowej do zamknię-
cia bieżącego numeru gazety nie 
była znana. Podamy ją w kolej-
nym wydaniu DN, w rubryce 
„Odeszli do wieczności”. 

Droga śmierci…
Drzewa rosnące na trasie ze 

Stargardu zbierają kolejne śmier-
telne żniwo. W tym roku to już 
czwarta ofiara. Przypomnijmy, 
że latem tego roku, tym razem 
tuż za Jenikowem zginęło troje 
młodych ludzi. Wówczas samo-
chód jadący w kierunku Nowo-
gardu również rozbił się o jedno z 
drzew. Warto aby zarządca drogi 
(ZDDW) przeanalizował sytuację 
na tej drodze i ewentualnie pod-
jął działania możliwie poprawia-
jące bezpieczeństwo. 

MS

Zdjęcie z miejsca wypadku, w którym zginął Łukasz K.  Fot. KPP Goleniów

OGŁOSZeNIe
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

k S e r O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodo-
we wskazane uprawnienia 

na wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 
ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65
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Osina pozyskuje pieniądze

W Bibliotece 
spotkanie na temat 
Funduszy 
W czwartek, 17.11.2016r., w godzinach popołudniowych, w 
Bibliotece w Osinie, odbyło się spotkanie dotyczące możli-
wości pozyskania dofinansowania na działalność stowarzy-
szeń społecznych i sołectw.

Organizatorem spotka-
nia był wójt gminy Osina, 
Krzysztof Szwedo. Na spo-
tkanie przybyli przedstawi-
ciele lokalnych stowarzyszeń 
i sołectw, w tym m.in.: z Re-
dła, Osiny, Kościuszek i Bo-
dzęcina. 

Prowadzący spotkanie, Re-
migiusz Józefowicz, dyrek-
tor LGD (Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego), opowiedział uczest-
nikom, w jaki sposób mogą 
aplikować o środki z Fundu-
szu Europejskiego na dofi-
nansowanie działalności swo-
ich Stowarzyszeń. Spotka-
nie to miało również na celu 
zainicjowanie działań, któ-
re wpłynęłyby na pozyskanie 
środków finansowych i wyko-
rzystanie ich na rozwój lokal-
ny. Jak zapowiedział R. Józe-
fowicz, obecnie kwoty z do-
finansowania mają wahać się 
w granicach od 5 tysięcy do 

50 tysięcy złotych, w zależ-
ności od rozpiętości projektu. 
Pierwsze realizacje projektów 
mają już ruszyć latem i jesie-
nią 2017 roku, po zaakcepto-
waniu oczywiście projektów.

Obecny na spotkaniu wójt, 
K. Szwedo powiedział, że ma 
nadzieję, iż dzięki tym infor-
macjom, które można było 
uzyskać na spotkaniu, pobu-
dzona zostanie wyobraźnia 
przyszłych realizatorów pro-
jektów, a co za tym idzie, na 
pewno powstaną nowe po-
mysły, które będzie można 
sfinansować z funduszy unij-
nych. 

DŚ

Spotkanie odbyło się w gminnej bibliotece w Osinie

OGŁOSZeNIe

W najbliższą środę, radni zdecydują...

Rondo Sybiraków, czy bez nazwy? 
Śmieci w dół, czy po staremu? 
Czy rondo u zbiegu ulic: Poniatowskiego i Boh. Warszawy otrzyma imię Sybiraków? Czy 
radni przyjmą obniżkę cen za śmieci? Odpowiedzi na te pytania poznamy, podczas kolejnej 
sesji Rady Miasta, która odbędzie się w najbliższą środę 23.11 początek godzina 9.00. 

Oba projekty uchwał tj. te doty-
czące imienia ronda i obniżki cen za 
śmieci, zostały zainicjowane przez 
obywateli. Pod inicjatywą nadania 
rondu im. Sybiraków, z którą do 
rady zgłosiło się Koło Sybiraków w 
Nowogardzie, podpisało się ponad 
600 mieszkańców. Za obniżką cen 
za śmieci opowiedziało się ponad 
500 osób. Jakie losy czekają obydwie 
obywatelskie inicjatywy? 

W przypadku pomysłu nadania 
rondu im. Sybiraków, rada jest wy-
raźnie podzielona, co było widać 
chociażby podczas wczorajszej ko-
misji finansowo – gospodarczej. W 
czasie posiedzenia komisji, jej prze-
wodniczący Rafał Paśko (PSL), nie-
spodziewanie złożył wniosek, aby 

rondo nazwać im. śp. ks. Grze-
gorza Zakliki, proboszcza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP, zmarłe-
go przed sześcioma laty. Propozy-
cja radnego Paśki jest o tyle zasko-
czeniem, że z podobnymi postula-
tami, tu i ówdzie występowali wcze-
śniej nowogardzcy działacze... Soju-
szu Lewicy Demokratycznej. Radny 
Paśko najwyraźniej zamierza też zi-
gnorować stanowisko zarządu PSL 
w Nowogardzie, które to przyjęło 
niedawno uchwałę popierającą ini-
cjatywę Koła Sybiraków. Dwoje ko-
lejnych radnych, członków komisji 
finansowo-gospodarczej, tj. Jowita 
Pawlak (niezależna) i Michał Kra-
ta (klub PSL) stwierdziło, że rondu 
nie należy w ogóle nadawać nazwy 

i tak też zagłosowali. Radny Bogu-
mił Gała (WN) w ogóle wstrzymał 
się od głosu. O dziwo, tylko rad-
na Anna Wiąz (SLD), zagłosowa-
ła za tym, aby rondo nazwać imie-
niem Sybiraków. W wyniku takiego 
a nie innego rozkładu głosów komi-
sja zdecydowała, że zarekomendu-
je radzie, by rondo ostatecznie nie 
miało żadnej nazwy. 

Ważą się także losy inicjatywy 
obywatelskiej w sprawie obniżenia 
stawek za śmieci o ok. 10%. Człon-
kowie komisji finansowo-gospo-
darczej, zawnioskowali, aby projekt 
uchwały obywatelskiej w tej spra-
wie przenieść na miesiąc luty przy-
szłego roku. Radni uznali bowiem, 
że trzeba poczekać aż gmina na ko-
niec roku podliczy wpływy i kosz-
ty z tytułu opłat za śmieci, i wtedy 
zdecydują czy i o ile można stawki 
te zmniejszyć. Wszystko wskazuje 
na to, że podobne stanowisko przyj-
mie większość w Radzie Miasta. 

W tym samym dniu, w któ-
rym odbyło się posiedzenie komi-
sji finansowo-społecznej, odby-
ło się wcześniej posiedzenie Komi-
sji Rewizyjnej. Komisja ta rozpatry-
wała m.in. skargi na burmistrza, ja-
kie złożył w ostatnim czasie jeden 
z mieszkańców miasta. Obie skar-
gi dotyczą gospodarki nierucho-
mościami. Radni większością gło-
sów uznali skargi za zasadne. Radni 
przyjęli również do wiadomości in-
formację na temat funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpada-
mi, co było związane niejako z pro-
jektem uchwały dot. obniżki cen za 
śmieci. Zapoznali się także z aktual-
ną sytuacją finansową nowogardz-
kiego szpitala. O tym tak samo jak 
o decyzjach, jakie radni podejmą w 
czasie środowej sesji, szerzej w ko-
lejnych wydaniach DN. 

MS

Franciszka Kobylińska (pierwsza po lewej) referuje inicjatywę obywatelską w spra-
wie nadania rondu imienia Sybiraków, podczas posiedzenia komisji finansowo-go-
spodarczej

            Nowogard, dnia 16.11.2016 r.            

           BR.0002.XXXIV.2016

                          

                         Pani/ Pan

                     

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXIV sesję Rady Miejskiej

w  Nowogardzie. Początek obrad: 

                23  listopada   2016 roku (środa) o godzinie 9  00  

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 października 2016 roku.

4. Informacje Przewodniczącego Rady.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016, 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn."Remont  ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie",

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłat-

ności  za usługi  opiekuńcze oraz  zasad  zwrotu przez  świadczeniobiorcę  wydatków za usługi

opiekuńcze,

d)  uchwalenia  programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, 

e) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt obywatelski),

f) utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Nowogardzie oraz nadania mu statutu, 

g)  centrum  usług  wspólnych  dla  jednostek  organizacyjnych  gminy  (projekt  Komisji

Finansowo-Gospodarczej), 

h)  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Wojcieszyn”

uchwalonego uchwałą Nr XLV/182/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada

2010 roku,

i)  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Miętno”  uchwalonego

uchwałą Nr XLV/184/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 201o roku,

j) nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Nowogard,

k) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu, 

l) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu. 

       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.
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Bazarowy foto- pstryk
Na co czekają władze?

Ludzie myślą, że nas nie ma 
Nowogardzkie targowisko miejskie nie ma szczęścia, Rządzący najwyraźniej nie lubią ku-
pować „u swoich”, i poprzez brak dbałości o to miejsce, chcieliby chyba zmusić wszystkich 
do takiego „nowoczesnego” zwyczaju.   

Położenie naszego targowiska 
jest prawie idealne - zarazem w 
centrum miasta i zarazem na ubo-
czu. Jest więc do niego blisko dla 
kupujących, a jednocześnie nie za-
wadza ono nikomu. Nawet samo-
chody mają tutaj dogodne miej-
sca do parkowania. Niestety nie-
wiele z tych sprzyjających rozwo-
jowi okoliczności wynika dla lo-
sów tego specyficznego miejsca 
handlu. Specyficznego, ponieważ 
można zaryzykować twierdzenie, 
że to właśnie na targowiskach ma-
sowy handel się narodził i nawet, 
jeśli przeniósł się potem do skle-
pów, a w czasach współczesnych 
do wielkich sklepów, to właśnie na 
targowisku mamy go w najbardziej 
klasycznej formie. Przede wszyst-
kim na targowisku można się po-
targować (wzajemna zależność 
nazw), czyli jest to miejsce spotka-
nia i rozmowy, a klient to tu rze-
czywiście rządzi. Ponadto oprócz 
miejscowego klienta jest tu tak-
że na ogół miejscowy sprzedaw-
ca, cała grupa sprzedawców, a czę-
sto także miejscowy towar, zwłasz-
cza warzywa i owoce. A więc jest 
to miejsce, które daje utrzymanie.  
Czy takie ważne miejsce ma za-
tem wyglądać tak, jak widzimy to 
w Nowogardzie? Czy nie powinno 
tu być tak, jak można to zobaczyć 
na całym świecie, również w wielu 
miastach w Polsce?      

Ludzie myślą, że nas nie ma
Ludzie myślą, że nas nie ma.- za-

czyna swoją wypowiedź dla DN 
jeden ze sprzedawców na nowo-
gardzkim targowisku - a my jeszcze 
jakoś istniejemy. Powiem szczerze, 
że nie wiem jak długo, ponieważ 
opłaty nas powoli wykańczają. A 
do tego, coraz mniej klientów. A wie 
Pani, dlaczego? Bo wolą iść do tych, 
co się przy drogach albo na chodni-
kach poustawiali. A tamci z kolei 
przychodzą na rynek, sprawdzają, 

czym handlujemy i po ile. Następnie 
kupują to samo i sprzedają taniej. 
Oni mogą tak sprzedawać, bo oni 
za nic płacić nie muszą. W moim 
przypadku płacę 240 zł miesięcz-
nie za budkę, do tego 3 zł czynszu 
za jeden dzień, jeszcze ZUS i inne. 
To gdzie ja mogę taniej sprzedać? 
Jak mam zarobić? A zwinąć handlu 
nie mogę, jak chcę na starość mieć 
jakieś pieniądze. Moim zdaniem, 
Burmistrz powinien coś zrobić. W 
większości miast opłaty za rynek 
zostały zniesione, bądź obniżone. 
A u nas? Nie dość, że płacimy to 
jeszcze nikt nie robi nic z handlem 
ulicznym. Powinny być kary za ta-
kie coś, a u nas się na to pozwala, 
i nic z tym nie robi. A na rynku co-
raz mniej nas. Ale jeszcze jesteśmy, 
więc chciałbym poprzez gazetę DN 
wszystkich do nas zaprosić.

A może burmistrz i radni by tu 
przyszli

DN z zaproszenia sprzedawców z 
naszego targowiska korzysta regu-
larnie. O pogarszającej się tutaj sy-
tuacji piszemy przecież od dawna. 
Autor tego tekstu też systematycz-
nie robi tu różne zakupy. Niestety 
póki tak będzie, że władze miasta 
nie pochylą się nad losem nowo-
gardzkiego targowiska, a więc za-
razem nad losem lokalnego drob-
nego handlu, to wkrótce nie będzie 
tu, czego ratować. Jest oczywiste, 
że wymogi klientów dzisiaj rów-
nież w stosunku do takich miejsc, 
jak targowiska, istotnie wzrosły.  
Dlatego, aby kupujący nie odpły-
nęli z lokalnych targowisk wła-
dze wielu miast w Polsce zainwe-
stowały w swoje place handlowe. 
Przez wiele lat na takie moderni-
zujące inwestycje dostępne były też 
Fundusze Europejskie oferowane 
w programie pn. „Nasze Targowi-
sko”. Prezentowaliśmy już, jak wy-
glądają bazary miejskie w różnych 
miastach w kraju po moderniza-

cji z wykorzystaniem dofinasowań 
zewnętrznych. Władze Nowogar-
du, a zwłaszcza burmistrz, do tego 
jednak głowy nie mają i nigdy u 
nas takiego planu inwestycyjnego 
nie stworzono, i oczywiście o żad-
ne środki nie zabiegano. Dlaczego? 
Ano, dlatego. To też obowiązują-
ca w Nowogardzie odpowiedź, po-
nieważ wdrażane, co chwila kolej-
ne nonsensy, które nie mają żadne-
go racjonalnego uzasadnienia, tyl-
ko tak można tłumaczyć. Nonsen-
sów tych tutaj przypominać już nie 
będziemy, czyniliśmy to wielokrot-
nie, a skutek, jak grochem o ścia-
nę - czyli systematycznie pojawia-
ją się kolejne bzdurki (ostatnio ka-
merki, filmiki i placyki). Ponownie 
jednak apelujemy do organu wy-
konawczego, Gminy, o zastanowie-
nie: jak Pan nie wie, jak trzeba za-
dbać o targowisko miejskie, to po-
patrz Pan, jak inni to robią - patrz 
załączone zdjęcia. To nie wstyd 
uczyć się od lepszych, wstyd nie re-
agować na to, co pokazujemy, tak-
że na innych załączonych tu zdję-
ciach. 

sm      

Fragment targowiska w Goleniowie. Oprócz widocznych pawilonów istnieją jeszcze zadaszone miejsca ze stołami do handlu i 
duży utwardzony parking.    

Targowisko miejskie w Wołowie dysponuje 45-90 stoiskami zamkniętymi i 125 stoiskami otwartymi. Sprzedający mogą korzystać 
z nowo wyremontowanego budynku, w którym znajdują się powierzchnie magazynowe,  biuro targowe oraz toalety. Targowisko 
miejskie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wejście na nowogardzkie Targowisko

"Dzieło" nowogardzkiej władzy 

A tak to wygląda w normalnym świecie

Goleniów

Wołów
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Wielkie Święto w parafii pw. św. rafała kalinowskiego 

Jezus Chrystus Królem i Panem
W minioną niedzielę, 20 listopada, parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie przeżywała wspomnienie liturgiczne swojego patrona. Uroczysty 
Odpust zbiegł się z obchodzoną tego dnia przez kościół katolicki uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a także zakończeniem Roku Miło-
sierdzia Bożego.

Te trzy okazje sprawiły, że w ko-
ściele przy ul. Jana Pawła przez cały 
dzień odbywały się ważne wyda-
rzenia. Już o godz. 11: 00, ks. bi-
skup Marian Błażej Kruszyłowicz 
udzielił sakramentu bierzmowania 
77 osobom. Wśród nich było też 
kilkanaście osób, które nie przyję-
ły wcześniej tego sakramentu. Mo-

gły więc to uczynić teraz, właśnie z 
okazji obchodzonego przez Kościół 
Katolicki Roku Miłosierdzia Boże-
go.

Natomiast o godz. 15:00, na proś-
bę Arcybiskupa Andrzeja Dzię-
gi, odbyły się wypominki kresowe, 
w czasie których wspominani byli 
Ukraińcy, którzy oddali swoje ży-
cie w obronie Polaków w czasie rze-
zi wołyńskiej.

Główne uroczystości Odpustowe, 
rozpoczęły się o godz. 17: 00. Zosta-
ły one zdominowane przez obcho-
dzoną w tym dniu uroczystość Je-
zusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata. Na zakończenie Mszy św., 
ks. biskup Marian B. Kruszyłowicz 
dokonał Aktu Przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana, którego treść została 
dzień wcześniej odczytana w Kra-
kowie-Łagiewnikach, a zatwierdzo-
na przez biskupów kilka miesięcy 
wcześniej, podczas plenarnego po-
siedzenia Konferencji Episkopatu 
Polskiego (KEP). W ten sposób Pol-

ska w 1050. rocznicę swego Chrztu, 
uroczyście uznaje królowanie Jezu-
sa Chrystusa.

–W tych trudnych dla nas cza-
sach wymagane jest ponowne okre-
ślenie się, przypomnienie, że na-
sza cywilizacja opiera się na warto-
ściach chrześcijańskich, o czym czę-
sto się ostatnio zapomina, nie tylko 
w Europie - mówił ks. biskup Ma-
rian B. Kruszyłowicz. Dlatego też 
wcześniej wierni odnowili Sakra-
ment Chrztu, poprzez skropienie 
głów wodą święconą przez Biskupa, 
wspólnie wyrzekając się grzechu i 
wyznając wiarę w Boga Jedynego i 
Trójcę Świętą. 

W uroczystej Mszy św. udział 
wzięły poczty sztandarowe organi-
zacji sybirackich, kombatanckich, 
politycznych oraz szkół, z terenu 
Nowogardu, a także m.in. ze Szcze-
cina i Pyrzyc. Oprócz parafian Ko-
ścioła pw. św. Rafał Kalinowskiego 
w Nowogardzie, do świątyni przy-
było także wielu gości, w tym: sa-

morządowcy, działacze partyjni, 
przedsiębiorcy, szefowie organi-
zacji pozarządowych. Obecni byli 
także księża z sąsiednich Parafii na-
leżących do Dekanatu Nowogard, 
jak również dekanatów ościennych. 

Po części sakralnej wszyscy wier-
ni zostali zaproszeni do Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego, który położony jest 
nieopodal Parafii, na wspólny po-
siłek.  

Przypomnijmy, że św. Rafał Ka-
linowski, którego wspomnienie li-
turgiczne przypada na 20 listopa-
da, to nie tylko patron Sybiraków, 
ale także Kresowiaków i Kolejarzy. 

Marcin Simiński 

Debata społeczna w miejskiej Bibliotece 

Współczesne zagrożenia wobec osób starszych
Jak ustrzec seniorów od oszustów podającymi się za członków rodziny, czy funkcjonariuszy publicznych? O tym między innymi rozmawiano w czasie de-
baty „Współczesne zagrożenia wobec osób starszych”, która odbyła się w środę, 16 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. 

Spotkanie zorganizowane 
zostało przy współpracy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie, w którym 
uczestniczyli: mieszkańcy 
Nowogardu, przedstawicie-
le samorządów, Poczty Pol-
skiej, Banków, Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Rzecznika 
Praw Konsumenta, Informa-
tyka oraz Policji.  

Głównym celem deba-
ty było uwrażliwienie ze-
branych osób na sytuacje, w 
których mogą stać się ofia-
rą przestępstwa oraz naby-

cia umiejętności unikania 
ich.  Policjanci przybliżyli 
słuchaczom tematykę dzia-
łania oszustów m.in. metodą 
„na wnuczka” czy  „na poli-
cjanta”. Mundurowi zwróci-
li uwagę, w jaki sposób moż-
na ustrzec się przed oszusta-
mi podającymi się za człon-
ków rodziny czy funkcjona-
riuszy. Ponadto wiele uwa-
gi poświęcono problematy-
ce podpisywania różnorod-
nych umów i o złych prak-
tykach sprzedawców usług, 
którzy bardzo często wyko-

rzystują nasz pośpiech, roz-
targnienie, zaufanie czy nie-
znajomość prawa. 

Zakończenie debaty stano-
wiła dyskusja, w trakcie któ-
rej padło wiele pytań. Obec-
ni na debacie seniorzy zgła-
szali propozycje, oczekiwa-
nia, przedstawiali swoje po-
trzeby. Zaproszeni eksperci 
odpowiadali na liczne pyta-
nia udzielając porad i wska-
zówek.  

st. insp. Klaudia Gieryń 
Uczestnicy debaty

Uroczystości odpustowej w parafii pw. św. R. Kalinowskiego przewodniczył ks. bi-
skup Marian B. Kruszyłowicz, a koncelebrował ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk - 
proboszcz parafii Św. Patrona Sybiraków

Niedzielne uroczystości zgromadziły w kościele rzesze wiernych

Wśród licznie przybyłych pocztów sztandarowych szkół, była także reprezentacja 
Gimnazjum im. Sybiraków ze Szczecina

Składanie darów przez wiernych z pa-
rafii pw. św. R. Kalinowskiego.
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OGŁOSZeNIe

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy
4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

Akademia SW z okazji Dnia Niepodległości

Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy ZK
W dniu 16 listopada,  w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości, po-
łączona z wręczeniem odznak służbowych oraz nadaniem wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Wśród odznaczonych byli 
również funkcjonariusze z  Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Uroczystości rozpoczęły się od 
występu uczniów szkoły muzycz-
nej, którzy przy akompaniamen-
cie Zuzanny Jańczuk zaśpiewa-
li pieśni patriotyczne. Następnie 
wręczone zostały odznaki za za-
sługi dla służb penitencjarnych 
oraz nominacje na wyższe stopnie 

oficerskie. Odznaczonych zostało 
około 50 funkcjonariuszy z terenu 
województwa, w tym 5 z naszego 
ZK. 11 funkcjonariuszy naszego 
ZK otrzymało awanse na wyższe 
stopnie służbowe. Listę odznaczo-
nych i awansowanych funkcjona-
riuszy z ZK Nowogard podajemy 

obok tego tekstu.
Odznaczenia mundurowym 

wręczył Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej ppłk Ryszard 

Chruściel oraz Dyrektor Zakładu 
Karnego w Stargardzie mjr Jaro-
sław Dąbrowski.

Wśród wielu gości, zaproszo-

nych na uroczystości w Stargar-
dzie, był również płk. Jerzy Du-
dzik, dyrektor ZK w Nowogar-
dzie.

 MS

Lista odznaczonych i awansowanych 
funkcjonariuszy z ZK Nowogard

I. Srebrną odznakę „ Za zasługi w Pracy Penitencjarnej” otrzymał:
- st. sierż. sztab. Robert Młynarczyk.

II. Brązową odznakę „Za zasługi w Pracy Penitencjarnej” otrzymali:
- chor. Damian Bernatowski
- kpt. Krzysztof Kosior
- sierż. Grzegorz Szablewski
- st. sierż. sztab. Paweł Szpigiel.
III. Wyższe stopnie oficerskie otrzymali:
PODPUŁKOWNIKA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – mjr Krzysztof Le-

biecki.
KAPITANA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ:
- por. Dominika Gibas
- por. Krzysztof Malarczyk
- por. Anna Możejko
- por. Jacek Zieliński.
PORUCZNIKA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ:
- ppor. Grzegorz Gibas
- ppor. Krzysztof Kopaczewski 
- ppor. Maciej Kriger
- ppor. Rafał Simiński
- ppor. Maciej Wójcik.
 
IV. Wyższy stopień w korpusie chorążych otrzymał:
CHORĄŻEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - mł. chor. Grzegorz Łuczak.

Źródło: ZK Nowogard.

Funkcjonariusze służby więziennej w czasie uroczystości w Stargardzie.

Uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów.

Podziękowania 
Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla 

uczniów, nauczycieli, oraz p. Rybarczyk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie za zbiórkę karmy dla moich kotów, 

składa Elżbieta Marek
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30



22-23.11.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

OGŁOSZeNIe

SZUKA PRACOWNIKÓW 

Do Twoich zadań należeć będzie:
n ocena ilościowa i jakościowa oraz pakowanie odzieży
n  prowadzenie prostych czynności administracyjnych 

związanych z gospodarką magazynową

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@fiege.pl 

lub telefoniczny: 601 470 215 oraz 601 710 134

FIEGE Sp. z o.o.
ul. Prosta 16, Łozienica 

(Goleniowski Park Przemysłowy)
www.fiege.pl

CZEKAMY  WŁAŚNIE NA CIEBIE! 
NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV.

Gwarantujemy:
n umowę o pracę
n  bezpłatny dojazd do pracy  

(Gryfice-Płoty-Nowogard-Łozienica)

n  niezbędne przeszkolenie
n  bony świąteczne
n  system premiowy

n poszukujesz 
pracy

n jesteś gotowy do pracy 
trzyzmianowej

n dokładnie i skrupulatnie wykonujesz 
powierzone zadania

Jeśli: 

Podziękowania 
Serdeczne podziękowania dla byłych Komandosów, 

w tym przedstawicieli Zarządu Głównego naszego Sto-
warzyszenia, za czynny udział w uroczystościach, jakie 
odbył się w dniu 11 listopada w Nowogardzie

składa 
Ryszard Horniak 

Dyrektor Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego 

w Dziwnowie
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Pomorzanin kończy rundę jesienną na 7. miejscu

Dużo emocji i wygrana z Ehrle
W sobotę (19 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie piłkarze Pomorzanina rozgrywali ostatnie ligowe spotkanie w 2016 roku. Rywala-
mi byli zawodnicy Ehrle Dobra Szczecińska. Po emocjonującym pojedynku nowogardzianie wygrali trzeci mecz z rzędu, zapewniając sobie trzy punkty go-
lem, zdobytym w ostatnich minutach. Tym samym Pomorzanin zakończył rundę jesienną na 7. miejscu w ligowej tabeli.   

Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szczecińska 2:1 (1:1)
4’ Rafał Mendyk, 86’ Konrad Adamek
Skład: Kornel Pękala – Damian Kosior, Marcin Skórniewski, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c) – Adam mańka, Rafał Mendyk, Gracjan Wnuczyński, 
Kacper Litwin (Konrad Adamek), Kamil Lewandowski (Paweł Królik) – Rafał Listkiewicz.

Klasa Okręgowa gr. Szczecin Płn. 2016/2017
15. kolejka:
Tanowia Tanowo – Sarmata Dobra  7:1
Masovia Maszewo – Iskierka Szczecin  3:0
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Krąpiel  8:1
Pomorzanin Nowogard – Ehrle Dobra Szcz. 2:1
Sparta Gryfice – Zootechnik Kołbacz  3:1
Wicher Brojce – Flota Świnoujście  0:3
Odrzanka Radziszewo – Mewa Resko  0:3
Promień Mosty – Orzeł Łożnica   0:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Flota Świnoujście 15 40 76 14 13 1 1
2 Masovia Maszewo 15 37 53 22 12 1 2
3 Wicher Brojce 15 33 37 21 10 3 2
4 Mewa Resko 15 33 32 19 11 0 4
5 Sparta Gryfice 15 28 28 26 9 1 5
6 Błękitni Trzygłów 15 25 40 27 8 1 6
7 Pomorzanin Nowogard 15 24 21 22 7 3 5
8 Promień Mosty 15 22 31 37 7 1 7
9 Iskierka Szczecin 15 20 33 22 5 5 5
10 Orzeł Łożnica 15 19 29 36 6 1 8
11 Odrzanka Radziszewo 15 17 23 31 5 2 8
12 Sarmata Dobra 15 14 18 40 4 2 9
13 Pomorzanin Krąpiel 15 13 23 46 4 1 10
14 Tanowia Tanowo 15 11 25 39 3 2 10
15 Ehrle Dobra Szczecińska 15 9 22 46 2 3 10
16 Zootechnik Kołbacz 15 1 16 59 0 1 14

Jak pisaliśmy w zapowiedzi tego 
spotkania, piłkarze gości choć zaj-
mują niską pozycję w ligowej ta-
beli, to mieli przed tym meczem 
za sobą trzy udane występy. To 
wszystko za sprawą wzmocnień, 
jakich w trakcie rozgrywek doko-
nał zespół Ehrle. Podopieczni Zbi-
gniewa Gumiennego, po dwóch 
wyjazdowych zwycięstwach chcieli 
godnie pożegnać się w tej rundzie 
z nowogardzką publicznością. Ten 
plan został wcielony w życie już w 

4. minucie spotkania. Nowogar-
dzianie dośrodkowali w pole kar-
ne, gdzie obrońca gości wybił piłkę 
w głąb pola. W odległości około 25 
metrów od bramki futbolówka tra-
fiła do Rafała Mendyka, który ide-
alnie sie złożył i huknął z woleja na 
bramkę rywali. Potężne uderzenie 
Mendyka nie dało żadnych szans 
golkiperowi Ehrle, i po tym pięk-
nym golu Pomorzanin szybko ob-
jął prowadzenie. Niestety już w 17. 
minucie goście wyrównali, a przy 
tej bramce nowogardzianom za-
brakło szczęścia. Zawodnik przy-
jezdnych strzelając na bramkę tra-
fił w słupek, a piłka pechowo od-
biła się od obrońców Pomorzani-
na i wpadła do bramki. Po zmia-
nie stron Pomorzanin zaczął już 
zdecydowanie przeważać, jednak 
poza stałymi fragmentami gry i 
próbami strzałów z dystansu, go-
spodarze nie mieli stuprocento-
wych okazji strzeleckich. Wszyst-
ko się zmieniło tak, jak przy ostat-
nim zwycięstwie, czyli po zmia-
nach, które przeprowadził Zbi-
gniew Gumienny. Najpierw w 62. 
minucie na boisku pojawił się Pa-
weł Królik, który „rozruszał” pra-
we skrzydło Pomorzanina. Następ-

nie w 78. minucie w miejsce Litwi-
na na placu gry zameldował się 
Konrad Adamek. Gdy wydawało 
się, że trudno będzie odnieść zwy-
cięstwo nad umiejętnie bronią-
cym się zespołem z Dobrej Szcze-
cińskiej, nowogardzianie przepro-
wadzili akcję lewą stroną boiska. 
Futbolówka trafiła po kilku poda-
niach na prawą stronę do Konrada 
Adamka, który pewnym strzałem 
pokonał golkipera gości, dając tym 
samym trzy punkty piłkarzom Po-
morzanina. To był miły akcent na 
koniec nieudanej rundy jesiennej. 
Aspiracje zarówno Zarządu klubu, 
jak i samych piłkarzy z pewnością 
były dużo większe. Kibice również 
mieli swoje oczekiwania, każdy 
głośno mówił o szybkim awansie 
i powrocie do wojewódzkiej okrę-
gówki. Tymczasem Pomorzanin 
kończy jesień dopiero na 7. miej-
scu, z zaledwie 24 punktami na 
koncie. Do lidera ze Świnoujścia 
Pomorzanin traci już 16 punktów, 
natomiast do 2. miejsca premiowa-
nego awansem, które zajmuje Ma-
sovia Maszewo, nowogardzianie 
tracą 13 punktów. Szansę na awans 
są, ale podopieczni Zbigniewa Gu-
miennego wiosną musieliby seryj-

Pomorzanin otrzyma kolejne prezenty od ZZPN?

Piłki i bramki dla najmłodszych
Jak informuje Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, 700 piłek firmy Nike o rozmiarze 4, zostanie przekazanych klubom, które szkolą najmłodszych 
adeptów futbolu. Poza tym, bezpłatny komplet bramek otrzymają wszystkie drużyny szkolące żaki. Pomorzanin, jak już informowaliśmy znajduje się w 
czołówce woj. zachodniopomorskiego pod względem liczebności drużyn i zajmuje się szkoleniem najmłodszych piłkarzy, a więc wygląda na to, że nowo-
gardzki klub otrzyma kolejne prezenty od Związku. 

Prezydium zarządu ZZPN 
podjęło decyzję o zakupie 700 
piłek firmy Nike rozmiar 4. Fut-
bolówki zostaną przekazane 
klubom, które szkolą najmłod-
szych adeptów futbolu. - Reali-
zujemy uchwałę podjętą podczas 
walnego zjazdu sprawozdawczo-
-wyborczego ZZPN. Przypomnę, 
że wcześniej zawiązek zakupił 
dla wszystkich naszych klubów 

5 tysięcy profesjonalnych piłek 
Nike. Część delegatów twierdzi-
ło, że zamiast piłek o rozmiarze 
5, którymi grają seniorzy i junio-
rzy, niektórym klubom bardziej 
przydałyby się piłki o mniejszym 
rozmiarze dla orlików i żaków. 
To rozsądny apel, któremu wy-
szliśmy na przeciw – wyjaśnia 
Jan Bednarek, prezes ZZPN. 
Wszystkie piłki zakupione zo-
stały bezpośrednio u producen-
ta.  Kluby, które pobrały już pił-
ki o większym rozmiarze, o ile 
nie były używane, będą mo-
gły wymienić je na „czwór-
ki”. Poza tym, wszystkie kluby 
uczestniczące w rozgrywkach 

ZZPN w kategorii żaka otrzy-
mają od związku bramki prze-
znaczone do rozgrywania me-
czów w tej kategorii wiekowej. 
Wspólna oferta PZPN i ZZPN, 
to efekt unifikacji przepisów ja-
kiej dokonano w ubiegłym mie-
siącu. Według obowiązujących 
przepisów bramki w kategorii 
żaków mają mieć 3 metry sze-
rokości i 1,55 metra wysokości. 
- Wychodzimy naprzeciw klu-
bom, które szkolą najmłodszych 
adeptów futbolu. Zakup kom-
pletu bramek może dla wielu z 
nich stanowić finansowy pro-
blem. Wszystkie kluby posiada-
jące zespoły żaków na początku 

roku otrzymają bezpłatnie kom-
plet bramek. Jedynym warun-
kiem jest wypełnienie formula-
rza rejestracyjnego oraz dostar-
czenie go do siedziby ZZPN – 
zapewnia Jan Bednarek, prezes 
Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i jednocześnie 
wiceprezes Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowe-
go. - Podczas poniedziałkowego 
szkolenia Grassroots, które od-
będzie się w Płotach każdy szko-
leniowiec otrzyma wydrukowa-
ną w formie plakatu pełną uni-
fikację przepisów we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Zawiera 

ona między innymi wymiary bo-
isk, bramek, rozmiary piłek itp. – 
dodaje Bednarek.  Póki co pre-
zes Marcin Skórniewski jesz-
cze nie wie nic o tym, aby Po-
morzanin miał otrzymać piłki i 
bramki, ale przyznaje, że są na 
to duże szanse. – Jeszcze nie sły-
szałem o kolejnych prezentach, 
które przygotował dla klubów 
ZZPN. Sądzę jednak, że z racji 
na ilość młodzieżowych drużyn 
jakie posiada Pomorzanin, za-
równo piłki, jak i bramki powin-
ny trafić do Nowogardu – ko-
mentuje M. Skórniewski. 

Oprac: KR

Konrad Adamek 8 minut po tym, jak po-
jawił się na boisku, strzelił gola na wagę 
3 punktów dla Pomorzanina

nie wygrywać, a także liczyć na 
wpadki rywali zajmujących wyż-
sze miejsca w tabeli. Czy to możli-
we? Czas pokaże, póki co kibicom 

z Nowogardu pozostaje cieszyć się 
z „małych” rzeczy, czyli z serii 3 
zwycięstw z rzędu…

KR



22-23.11.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Otwarte Przełajowe MISTRZOSTWA Okręgu 
W RAMACH

X MikołajkowEGO
 kOLARSKIEGO wyścigu pRZEŁAJOWEGO I m.t.b.

Sponsorzy:
Z b i g n i e w 
Szczepkowski

M a r e k
Szymański

R O Y
Andrzej 

Grygowski
DBC Bike

Dariusz Banaszek

Nowogard („Sarni Las”)  
4 grudnia (niedziela) 2016 r.

Start I grupy godz. 11:00
(odprawa techniczna godz. 10:45)

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem 
e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 

wyścigiem od godz. 8:00-10:45 w Biurze Wyścigu w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

SKLEP SPORTOWY 
Kubicka

SKLEP ROWEROWY 
Ryszarda Szurkowskiego

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

ZPZ
Zbigniew Golacik

XXVIII Goleniowska mila Niepodległości

Startowali nowogardzianie
W piątek (11 listopada), w Goleniowie odbyła się XXVIII Goleniowska Mila Niepodległości. W biegu głównym, na dystansie 10 km, wystartowało aż 25 
zawodników z gminy Nowogard. Na krótszym dystansie Mila Open, do rywalizacji przystąpiło 3 biegaczy z Nowogardu. Przy artykule prezentujemy wy-
niki naszych reprezentantów. 

W biegu głównym na dystansie 10 
km wystartowało w sumie 941 zawod-
ników, a pośród nich rywalizowało 
25 biegaczy z gminy Nowogard. Zwy-
cięzcą biegu został zawodnik z Ukra-
iny – Artem Kazban, który wyprzedził 
Kenijczyka Boniface Wambua Ndu-
va oraz Łukasza Kujawskiego z GKS-
-u Żukowo. Pośród pań zwyciężyła 
Paulina Kaczyńska z WMLKS Pomo-
rze Stargard, która wyprzedziła Ukra-
inki Valentynę Kiliarską oraz Tetva-
nę Vernyhor. Nas jednak najbardziej 
interesują starty mieszkańców naszej 
gminy. Najszybszym biegaczem re-
prezentującym Nowogard był Bartło-
miej Michałuszko, startujący w ka-
tegorii wiekowej M30. Michałusz-
ko pokonał 10 km z czasem 0:37:35 
i zajął w swojej kategorii 16. miejsce, 

natomiast w Open 31. pozycję. Za-
raz za nim na mecie zameldował się 
Ryszard Jarecki startujący w katego-
rii M50. Jarecki trasę pokonał z wy-
nikiem 0:37:41 i w swoim przedzia-
le wiekowym wywalczył srebrny me-
dal, natomiast w Open sklasyfikowa-
ny został na 34. miejscu. Trzeci wynik 
spośród nowogardzian osiągnął Da-
rek Wacławek, który walczył w kate-
gorii M40. Nowogardzianin pokonał 
10 km z wynikiem 0:41:47 i zajął 31. 
miejsce w swoim przedziale wieko-
wym oraz 114. pozycję w Open. Ma-
ciej Mikita biegnący w kategorii M30 
uzyskał czas 0:44:04 i zajął 89. miej-
sce w swoim przedziale wiekowym 
oraz 186. pozycję w Open. Startujący 
w kategorii M20 Rafał Podleś poko-
nał bieg z czasem 0:44:26 i wywalczył 

33. miejsce w kategorii oraz 205. po-
zycję w Open. Pośród pań najszybsza 
była Karolina Posacka, która pobie-
gła w przedziale wiekowym K30. Po-
sacka uzyskała czas 0:49:16 i w swo-
jej kategorii zajęła 28. miejsce, nato-
miast w Open 50. pozycję. Pozostali 
zawodnicy zaprezentowali się nastę-
pująco: Arkadiusz Misarko (73. miej-
sce w M40 i 268. miejsce w Open), 
Daniel Mikuła (124. miejsce w M30 
i 277. miejsce w Open), Michał Da-
widowski (142. miejsce w M30 i 322. 
miejsce w Open), Przemysław Baran 
(56. miejsce w M20 i 323. miejsce w 
Open), Łukasz Borowiec (146. miej-
sce w M30 i 335. miejsce w Open), 
Marek Niemirski (60. miejsce w M20 
i 369. miejsce w Open), Przemysław 
Buczkowski (172. miejsce w M30 i 
402. miejsce w Open), Artur Konior 
(137. miejsce w M40 i 485. miejsce w 
Open), Jacek Florkowski (142. miejsce 
w M40 i 497. miejsce w Open), Ewe-
lina Paradowska (69. miejsce w K30 i 
126. miejsce w Open), Tomasz Kuli-
nicz (155. miejsce w M40 i 546. miej-
sce w Open), Dominik Mądrowski 
(235. miejsce w M30 i 556. miejsce w 
Open), Przemysław Saja (236. miej-
sce w M30 i 558. miejsce w Open), Jo-
anna Kowalczyk (79. miejsce w K30 i 
156. miejsce w Open), Andrzej Gar-
guliński (167. miejsce w M40 i 593. 
miejsce w Open), Bolesław Orłowski 
(25. miejsce w M60 i 597. miejsce w 

Open), Ewelina Kujawa (90. miejsce w 
K30 i 177. miejsce w Open), Magdale-
na Dawidowska (91. miejsce w K30 i 
178. miejsce w Open), Marcin Klim-
czak (264. miejsce w M30 i 621. miej-
sce w Open). Nasi reprezentanci wy-
startowali również w wyścigu na dy-
stansie jednej mili, czyli w Mila Open. 
Startująca w kategorii K20 Marta Ol-
kowicz ukończyła swój bieg z czasem 
0:08:52 i zajęła 9. miejsce w swojej ka-
tegorii oraz 22. pozycję w Open. Za-
raz za nią uplasowała się Monika Ol-

kowicz startująca w K40, która uzy-
skała czas 0:08:53 i zajęła 4. miejsce w 
kategorii oraz 23. pozycję w Open. W 
kategorii M60 pobiegł Jan Baran, któ-
ry dystans jednej mili pokonał z wyni-
kiem 0:10:40 i w swojej kategorii za-
jął 7. miejsce, natomiast w Open upla-
sował się na 67. pozycji. Gratulujemy 
swoich startów wszystkim naszym re-
prezentantom oraz życzymy popra-
wienia tych wyników w kolejnej edy-
cji Goleniowskiej Mili Niepodległości. 

KR

W sumie aż 25 biegaczy z Nowogardu wystartowało w biegu głównym. Na zdjęciu 
z nr 1063 Przemysław Buczkowski

Na zdjęciu z nr 938 najszybszy z nowogardzian - Bartłomiej Michałuszko
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

„Miłość do ojczyzny zaczyna się 
od kolebki” 
14 listopada w ZSP odbyło się spotkanie z Sybiraczkami – Panią  Eweliną Pietruczyk i Panią Franciszką Kobylińską.  Była to żywa historia zesłańców po-
chodzenia polskiego. 

W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie ZSP, a organizatorka-
mi tego spotkania były nauczy-
cielki: Pani Ewa Balov i Pani Syl-
wia Ostrowska-Antczak, któ-
re przygotowały również gazetkę 
okolicznościową  na temat zesłań 
na Syberię. Odwiedziły nas Panie 
Ewelina Pietruczyk oraz Francisz-
ka Kobylińska. Obie Panie opo-
wiadały o swoich własnych prze-
życiach na zesłaniu. Pani Eweli-
na mieszka obecnie w Długołęce, 
miała 10 lat kiedy zabrano ją wraz 
z 15-letnim bratem i rodzicami na 
zesłanie. Pani Pietruczyk mówiła 

o wagonach bydlęcych bez 
okien z pryczami, którymi miała 
zostać przetransportowana 

z rodziną i resztą ludzi. Do tych 
wagonów wpychano tylu ludzi, ile 
się zmieściło: „Najgorsza jest nie-
wiedza, gdzie nas zabierają i po 
co”, mówiła Pani Ewelina, która 
chodziła wtedy 

do rosyjskiej szkoły, gdzie uczo-
no, że Boga nie ma, nie było i nie 
będzie. Ojciec Pani Pietruczyk 
pracował na mrozie w lesie, gdzie 
nie było dnia, żeby kogoś tam nie 
zostawili. Do jedzenia dostawali 
40 dag chleba czarnego i ciężkie-
go jak cegła, a dla dzieci było 20 
dag. Pani Ewelina była na zesłaniu 
na Syberii dwa lata, a potem kiedy 
była możliwość wyjechać na ze-
słanie do Kazachstanu, ojciec Pani 
Pietruczyk zdecydował, że w Ka-

zachstanie będą lepsze warunki, 
ponieważ tam jest cieplej. W Ka-
zachstanie Pani Ewelina mieszka-
ła z rodziną w drewnianych bara-
kach, gdzie gryzły wszy, wcześniej 
na Syberii mieli problem 

z pluskwami. Te dwa rodzaje 
pasożytów sprawiały, że życie w 
obozie było jeszcze bardziej uciąż-
liwe. W tym obozie Pani Pietru-
czyk była 4 lata, gdzie cały czas ży-
wiono się tym samym jednolitym 

pożywieniem ze zboża, a miano-
wicie mama Pani Pietruczyk ro-
biła kaszkę albo zacierkę, ponie-
waż nic innego nie było. Dalszy 
los pani Pietruczyk także nie na-
leżał do łatwych. 

Pani Franciszka Kobylińska 
także przeżyła bardzo wiele, jej 

rodzina stawiała opór przed wy-
wiezieniem z rodzinnych stron. 
Tata Pani Franciszki służył w AK, 
a babcia pomagała powstańcom, 
a te informacje zostały doniesio-
ne tam, gdzie nie powinny. Rodzi-
nie Pani Kobylińskiej kazano za-
brać się razem z najpotrzebniej-
szymi rzeczami w 30 minut, zo-
stali zesłani na 25 lat. Pani Fran-
ciszka opowiadała o krzyżyku, 
który otrzymała od babci przed 

zesłaniem wraz ze słowami: „Nie 
pokazuj tego nikomu”. Pani Ko-
bylińska miała zaledwie 4 lata. 
Transport na zesłanie był podob-
ny do tego z opowiadania pani 
Eweliny. Pani Franciszka modli-
ła się, gdy było bardzo źle, po-
nieważ modlitwy podtrzymywa-

ły na duchu i dawały nadzieję na 
lepsze jutro. „Miłość do ojczyzny 
zaczyna się od kolebki” mówiła 
Pani Franciszka, a także dodała, 
że: „Na wywiezionych trzech Po-
laków tylko jeden wrócił”. „Wiara 
pomaga wytrwać.” Pani Kobyliń-
ska opowiadała, że gdy byli jesz-
cze w wagonach dostawali do je-
dzenia śnieg w wiadrze. Pewne-
go dnia Pani Franciszka płaka-
ła, ponieważ była bardzo głodna. 

Powiedział o tym mamie. W wa-
gonie była kobieta z dzieckiem i z 
kozą więc mama Pani Franciszki 
poprosiła tę kobietę o trochę ko-
ziego mleka, na co kobieta po-
dzieliła porcję po równo dla swo-
jego dziecka i dla Pani Franciszki 
- „Wierzę, że to kozie mleko ura-

towało mi życie”. 
Obie panie przeżyły tragedię na 

zesłaniu, ale dzięki modlitwom 
przetrwały ten trudny okres 

w życiu. „Jan Paweł II powie-
dział, że powinniśmy opowiadać 
swoją historię” mówiła Pani Fran-
ciszka. Taki los spotkał nie tyl-
ko Panią Franciszkę i Panią Ewe-
linę, ale bardzo wielu Polaków. 
Uczniowie ZSP mieli okazję usły-
szeć tę historię na żywo, a także 

dowiedzieli się wielu ciekawych 
faktów i tego, że warto znać histo-
rię i dzieje naszych przeodków, a 
przede wszystkim pamiętać. „Hi-
storia lubi się powtarzać”. Oby w 
tym przypadku nigdy więcej się 
nie powtórzyła. 

Klaudia Druciarek kl. II TE

„Bądź sprytny,  nie pal!” 
17.11.2016r. (III czwartek miesiąca) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica obchodzony był Dzień Rzucania Palenia. Z związku z powyższym  
w szkole miał miejsce konkurs międzyklasowy „Bądź sprytny, nie pal!”

W konkursie uczestniczy-
ły wszystkie obecne klasy w 
szkole.  Konkurs składał się z 
dwóch etapów:

Etap I – test na temat wiedzy 
o paleniu 

Etap II – wykonanie  plaka-
tu o tematyce antynikotynowej 

W tym samym dniu mia-
ła miejsce również ak-
cja szkolna „Długa prze-
rwa”,  mająca na celu zachę-
cenie młodzieży do skoszto-

wania zdrowej żywności za-
miast „wyjcia na papierosa”.  
W najbliższym czasie poda-
my wyniki konkursu. Orga-
nizatorami konkursu były Pa-
nie: Ewa Regina Krzak (peda-
gog szkolny), Danuta Adam-
czyk, Monika Sobolewska, Mi-
rosława Szymaniak, Beata Za-
górska oraz nauczycielki z ka-
tedry żywienia. 

Monika Rasowska kl. II TE 

 Pani Ewelina Pietruczyk oraz Pani Franciszka Kobylińska 

 Podczas przerwy można było zjeść coś zdrowego 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

rOZkŁAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Zamienię mieszkanie 
w Szczecinie na ul. Barni-

ma 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica. Własnościowe 

na podobne w Nowogardzie. 
602 474 266

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam działkę budowla-

ną 1739 m2, uzbrojoną w Do-
bropolu (gmina Dobra), za-
gospodarowana, tel. 502 385 
935

•	 Sprzedam tanio działkę bu-
dowlaną w Kościuszkach 1202 
m2. Przy działce prąd, woda, 
kanalizacja, dojazd utwardzo-
ny w pobliżu jeziora. 575 345 
659 

•	 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe na wsi koło Reska 
(pow. łobeski), po remoncie, 
70 mkw., 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, c.o., Tel. 
609 881 060, 783 684 154

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 
501 549 818

•	 Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
ładne. Ciekawa oferta. 697 
999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne je-
den kompleks w Dąbrowie 
Nowogardzkiej gmina Nowo-
gard powierzchnia 7ha ornej 
7ha pastwiska 7ha łąki 1.6ha 
lasu na działkach są progra-
my rolno środowiskowe cena 
450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudo-
wę. 91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z kom-
pletnym wyposażeniem po 
kapitalnym remoncie. Goto-
we do zamieszkania. Cena 
185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 
m2 przy ul. Racibora I 4w No-
wogardzie tel: 783 570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha zie-
mi ornaza 195000zł tel 509 341 
675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 
m2 2 pokoje I piętro Grzęzno 
cena do uzgodnienia. 600 695 
151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe pow. 77,20 m2,. Tel. 
519 833 074 

•	 Kawalerka do wynajęcia w 
Nowogardzie. 608 659 566 po 
16stej

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 
IV piętro ul. Światowida. 601 
500 090

•	  Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. 517 357 653

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 58m z garażem na ul. 
Poniatowskiego. Cena 185 tys. 
Tel. 503 826 580, 502 118 124 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

•	 Do wynajęcia powierzchnia 
92m2 pod działalność. 609 245 
816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 
55m2 w bloku. 792 525 292 po 
15 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
50 m2 na biuro. 696 801 512 

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w Karsku przy drodze. 691 
664 658

•	 Garaż do wynajęcia. 732 630 
575

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe w domu jedno-
rodzinnym w Nowogardzie. 
667 994 240 

•	 Wynajmę 1/2 domu w Grabi-
nie 7 km od Nowogardu. 513 
561 194 

•	 Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe na poddaszu, ul. Ban-
kowa 3 e i garaż na Jana Paw-
ła. 601 328 360 

•	 Sprzedam mieszkanie dwa 
pokoje 53,61m2, I piętro Grzę-
zno. 600 695 151 

•	 Sprzedam górę domu dwuro-
dzinnego 100 m2 garaż+po-
dwórko. 603 079 044 

•	 Wynajmę pokój w Osinie. 886 
839 636 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

•	 Sprzedam 4 opony Vrede-
stein letnie 215/50 R17 91V, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam skutem JM STAR 
2007 sprawny zarejestrowany, 
500 zł. 502 562 378 

ROLNICTWO
•	 Sprzedam siano w kostach, 

ziemniaki jadalne vineta, de-
nar – cena 70 gr oraz jak lecą 
35 gr. 782 036 086

•	 Koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz Ama-
zon. 502 853 573 

•	 Sprzedaż jaj wiejskich – ku-
rze. 502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź 
na opął ok. 7 ton. Cena 450 
za tonę przy całości możliwość 
negocjacji. Do 20 km transport 
gratis. 600 653 124

•	 Sprzedam ziemniaki vineta 
i ziemniaki paszowe. Tel 608 
013 995 

•	 Ziemniaki jadalne bryza, Ol-
chowo 21.Tel. 665 720 038

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, 
Żabówko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam gęsi żywe, skubane. 
665 267 797

•	 Sprzedam jagnięcine kame-
ruńską do uboju lub chowu. 
785 563 315 

•	 Sprzedam kombajn Bizon z 
sieczkarnią w dobrym stanie 
lub zamienię na ciągnik 360. 
Tel. 607 541 101

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową 
i talerzówkę 2,70 m szerokości. 
603 839 782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 
429 405 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 
417 

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAP-

CZANÓW, SPRZĄTANIE 
RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

•	 MONTAŻ MEBLI, fachowość 
i doświadczenie, tel. 608 317 
548,

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holan-
dia, Austria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127

•	 Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Matematyka wszystkie po-
ziomy, profesjonalnie, matura 
rozszerzona, liczby zespolone, 
całki, macierze. 724 558 005 

•	 Matematyka – liceum. 782 077 
426

•	 Remonty mieszkań. 607 729 
933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hudraulika, regipsy i ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANS-
IT-MAXI. 503 153 159 

•	 T R A N SP ORT- PR Z E PRO -
WADZKI. TEL. 665 720 037 

•	 Posprzątam, umyje okna. Pro-
fesjonalnie, tanio. 601 611 867 

•	 Wykończenia mieszkań, gla-
zura, terakota, mozaika, gra-
nit, kamień naturalny, mar-
mur – szpachlowanie – ma-
lowanie – montaż drzwi we-
wnętrzne i zewnętrzne – la-
minat, panele -  regipsy. 572 
673 286

•	 Remonty. 508 920 135 
•	 Remonty mieszkań, adaptacje 

poddaszy. 726 403 937
•	 Układanie kostki granitowej, 

kamień polny, ogrodzenie, ta-
rasy, schody, i altany. 722 154 
477

•	 Remonty mieszkań. 607 729 
933 

•	 Transport koni. 607 739 866 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, doryw-
czo do prac biurowych. 606 824 
461

•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymaga-
ny j. niemiecki komunika-
tywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 
489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogól-
nobudowlanego. Tel. 695 264 
594

•	 Zatrudnię pracowników ogól-
nobudowlanych, zbrojarzy, 
cieśli. Umowa o pracę, atrak-
cyjne zarobki. Praca na miej-
scu. Mile widziane prawo jaz-
dy kat. B. 731 404 464

•	 Zatrudnię pracownik na fer-
mę drobiu. 511 731 352

•	 Poszukuję do pracy biurowej 
osobę z wykształceniem mini-
mum średnie maturalne, mile 
widziane wyższe, w sprawie 
szczegułów proszę o kontakt 
510 100 263 

•	 Zatrudnimy pracownika na 
stanowisko Główna Księgo-
wa. Umowa o prace, praca 
w zespole. Wymagane do-
świadczenie w pracy na sa-
modzielnym stanowisku księ-
gowej, dobra znajomość prze-
pisów z zakresu kadr, ustawy 
o rachunkowości i prawa po-
datkowego. CV kontakt biu-
ro@arto-plus.pl, Tel. 609 493 
989 

•	 Zatrudni dwie osoby do lami-
nowania. Tel. 604 903 853 

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. 601 085 199

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 
666 27 77 41 

•	 Poszukuje osoby do odpro-
wadzania i przyprowadzania 
dziecka ze szkoły. 661 234 142 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E oko-
lice Berlina. Zakwaterowanie, 
stawki niemieckie, dowolny 
system pracy. Tel. 533 284 260

•	 Poszukuje cieśli. 69 44 59 637
•	 Zatrudnię do pracy przy kła-

dzeniu regipsów. Praca na 2-3 
miesiące. Tel. 730 744 751

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do 
rozwożenia posiłków. 604 103 
158 

•	 Zatrudnię przy szpachlowaniu 
i przy płytkach. 608 817 214 

•	 Poszukuje pracownika do wy-
kończeń . 694 459 637

•	 Zatrudnię pracownika na go-
spodarstwo rolne. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 
666 277 741 

•	 Firma zatrudni do dozorowa-
nia mienia osobę z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepeł-
nosprawności (otwarty rynek 
pracy) tel. 91 39 25 275

•	 Pracowników budowlanych, 
betoniarzy zbrojarzy zatrudnię. 
694 440 205

INNE
•	 Sprzedam drewno suche ta-

nio. 691 848 026
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam: Kosiarkę traktorek 
z koszem, Moc 8,5 KM, Sil-
nik Briggs-a - 2200 zł, Zestaw 
nowych mebli - Szafa naroż-
na+biurko+blat z regałem - 
699 zł., Kompresor - Sprężar-
ka samochodowa Nowa 12V 
+ końcówki- 65zł.Tel. 503-005-
554

•	 Poszukuje pana w wieku do 
70 lat do bliższego poznania. 
Tel. 882 898 732 

•	 Karp kroczek do zarybienia 
oczek. 91 39 18 297

•	 Pianino Nokturn po nastroje-
niu sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe 
kominkowe. 667 788 820

•	 Kupię poroże jelenia. 693 344 
667 

•	 Sprzedam drewno opałowe 
pocięte w klocki, sosna, brzo-
za, buk i dąb. Tel 514 740 538 
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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Kalendarze na 2017 rok
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Nr 87 (25017)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zapraszam 
do pracy akord

 sortowanie sadzonek, 
zarobki 

od 80-150 zł dziennie
Tel. 505 149 049

Spotkanie z Leszkiem 
Żebrowskim
W sobotę, 19 listopada, odbyło się spotkanie z Leszkiem Że-
browskim, pasjonatem i znawcą powojennej historii pod-
ziemnej Polski.

Spotkanie odbyło się w salce pa-
rafialnej przy Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie. 
Dotyczyło ono historii Żołnie-
rzy Wyklętych, ich działalności w 
czasach, kiedy Polska na nowo się 
odradzała. Pomimo dość późnej 
pory, na spotkanie przybyła spora 
grupa słuchaczy. Ksiądz proboszcz 
Grzegorz Legutko, przywitał ser-
decznie wszystkich zebranych i 
podziękował za liczne przybycie. 

W trakcie spotkania można było 
dowiedzieć się, kto to był Żołnierz 
Wyklęty, oraz dlaczego akurat tak 

a nie inaczej nazwano tych żołnie-
rzy. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się również, jakie represje 
spotykały Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych ze strony PRL. 

Spotkanie z L. Żebrowskim w 
Nowogardzie było objęte patrona-
tem przez Fundację im. Kazimie-
rza Wielkiego oraz Związek Żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
Okręgu Szczecińskiego.  

Wykład L. Żebrowskiego po-
przedzony był Mszą św., jaka odby-
ła się w Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, ku czci 
błogosławionego Ks. Jerzego Po-
piełuszki. W czasie Mszy św. wy-
stawione zostały również relikwia 
ks. Jerzego, które niedawno uro-
czyście wprowadzono do kościo-
ła. Msza św. odprawiona została z 
okazji 96 urodzin Andrzej Kiszki, 
pseudonim „Dąb”, najdłużej ukry-
wającego się Żołnierza Wyklęte-
go, dziś mieszkającego w Siennie 
Dolnym gm. Radowo Małe. O lo-
sach A. Kiszki mówił także w cza-
sie swojego wykładu L. Żebrowski. 

DŚ

Leszek Żebrowski w trakcie wykładu

Zbierający się uczestnicy spotkania

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy



PROMOCJA
JESIENNA

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii 
   (USG narządów ruchu)
• masaże
• zabiegi 
   fizykoterapeutyczne

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

• test specjalistyczny na 
   nietolerancję pokarmowąod 10 zł

PROMOCJA
JESIENNA

• LASER IPL SHR 
   (bezbolesna depilacja, 
   likwidowanie przebarwień, 
   leczenie trądziku)
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

CYPR, KUBA, CHINY

Sybiracy będą mieli swoje rondo   •  Piotr Słomski nowym przewodniczącym Rady

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Targowisko miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

www.facebook.com/ServiceBojarski/ lub 
na www.autobojarski.com.pl/aktualności

ZAPRASZAMY 
GRYFINO • UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

mgr inż. Tadeusz Bojarski
ul. Pomorska 57b
74-100 Gry�no
tel. +48 91 415 02 90
tel. +48 91 415 12 48
biuro@autobojarski.com.pl
www.autobojarski.com.pl

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

reklama

Rada wsparła pomysł PiR-PiS

Będzie można zdawać „prawko” 
w Nowogardzie?!

Czytaj s. 3
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W skrócie
Otrzymaliśmy zgło-

szenie od jednego z 
mieszkańców Jarchlina, 
który zwrócił uwagę na 
stare drzewo, które za-
graża budynkowi miej-
scowego kościoła. Jak 
podkreślił mieszkaniec 
wioski, drzewo jest już 
bardzo stare i puste w 
środku, i w każdej chwi-
li może osunąć się na 
ziemię. Ponadto gałę-
zie tego drzewa dotyka-
ją linii energetycznych, 
co stwarza dodatko-
we niebezpieczeństwo 
energetyczne. Jak infor-
muje nas mieszkaniec, 
zgłaszał już tę sprawę 
do odpowiednich służb. 
Jednak nie przyniosło 
to, jak widać na zdję-
ciu, oczekiwanej reak-
cji. Apelujemy więc do 
władz miasta, o jak naj-
szybsze usunięcie stare-
go drzewa. DŚ

Rozpoczął się montaż ulicznych dekoracji świątecznych. Na razie ele-
menty świetlne montowane są na słupach ulicznych lamp.  W dalszym 
etapie rozwieszone zostaną sznury z lampek na drzewach, a na ratuszu 
pojawią się kurtyny świetlne. Na koniec rozstawiona zostanie sztuczna 
choinka na Placu Wolności. Pytanie, w jakim stanie mieszkańcom miasta 
ukaże się  plastikowe drzewko, bo już w zeszłym roku nie dało się ukryć 
ubytków w sztucznym tworzywie imitującym świerk, jakie otula stalo-
wą konstrukcję. MS

22 listopada (wtorek), na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP, 
rozdawano jabłka z programu pomocowego UE. Wszystkie do rozdyspo-
nowania owoce, w ilości 5 ton, zostały wydane. Jabłka trafiły do około 500 
osób, które tego dnia postanowiły skorzystać z tej formy pomocy. W pro-
gramie pomocowym wydawania jabłek, nie obowiązywały żadne kryteria 
dochodowe, więc jabłkami mógł poczęstować się każdy, kto tylko chciał. 
Organizator akcji, czyli „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP za-
powiada, że w przyszłości podobne akcje będą kontynuowane. DŚ

•	 Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dzie-
cięcego – tel. 661 672 036

•	 Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wer-
salkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 
667108029

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
•	 Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, seg-

ment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble poko-

jowe dziecięce - tel. 667 353 578
•	 Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
•	 Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół 

tel. 735 448 007
•	 Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
•	 Przyjmę: telewizor 731 792 825
•	 Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers 

– 501 611 350 
•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do 

siedzenia i spania – 517 636932
•	 Przyjmę: lodówkę 782 764 335

•	 Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, 
chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza, który 
bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakręt-
ki można przynosić do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

•	 Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam 

kafle – 509-528-688
•	 Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie 

do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Korytowie. 607 690 741

•	 Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 
356 697

•	 Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
•	 Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre 

ręce. 728 815 148
•	 Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 

604 953 182
•	 Oddam dwa fotele w dobrym stanie. 503 332 355 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można 
również przesyłać na adres mailowy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie

Zapadł wyrok w sprawie oskarżenia  
o mobbing w Gimnazjum nr 3 

Sąd nakazał przeprosić  
byłą dyrektor 
Bogdan Sobolewski, nauczyciel z Gimnazjum nr 3 na Bema, ma przeprosić za to, że pu-
blicznie i bezpodstawnie oskarżył byłą dyrektor tej szkoły, Irenę Juszczyk, o mobbing. To 
sentencja wyroku, jaki w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, w mi-
nioną środę. Wyrok jest nieprawomocny. 

I. Juszczyk domagała się, aby B. 
Sobolewski (nauczyciel wycho-
wania fizycznego) przeprosił ją za 
to, że w maju zeszłego roku, pod-
czas zwołanej w ratuszu konferen-
cji prasowej, posądził ją publicz-
nie o mobbing. Nauczyciel stwier-
dził wówczas, że jego przełożona 
ośmiesza go przed całym gronem 
pedagogicznym, nie docenia jego 
zasług, a do tego karze mu wyko-
nywać obowiązki wykraczające 
poza jego kompetencje. Słowem 
– nęka go psychicznie. Dla nada-
nia całej sprawie powagi, nauczy-
cielowi w czasie konferencji towa-
rzyszyła prezesowa nowogardz-
kiego Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Stanisława Ja-
kubczak, oraz wiceburmistrz mia-
sta, Krzysztof Kolibski. Po donie-
sieniach nauczyciela, Gmina po-
wołała gminną komisję „anty-
mobbingową”, a prezes ZNP zgło-
siła sprawę do prokuratury. Szyb-
ko okazało się jednak, że inni na-
uczyciele pracujący w tym samym 
Gimnazjum co Sobolewski, nie 
potwierdzają opowiadanych przez 
niego rewelacji. Toteż Prokura-
tura nie dopatrzyła się działań o 
charakterze mobbingu, jakie na 
nauczycielu miała „ćwiczyć” dy-
rektorka szkoły. Najwyraźniej do 
takiego samego wniosku doszła 
komisja „antymobbingowa”, bo 
nawet nie pochwaliła się wynika-
mi swojego „śledztwa”. 

Mimo to, Irena Juszczyk zdecy-

dowała się jednak odejść z pracy 
w Gimnazjum. Uznała, że w takiej 
sytuacji będzie to dla szkoły naj-
lepszym rozwiązaniem. Wkrót-
ce po tym została wybrana na dy-
rektora Specjalistycznej Porad-
ni Terapeutycznej w Nowogar-
dzie, podległej nie gminie, tyl-
ko powiatowi. Niemniej zdecydo-
wała się, że sprawy tak nie zosta-
wi. Najpierw wystosowała do So-
bolewskiego pismo przedsądowe, 

żądając od niego przeprosił na ła-
mach mediów. Nauczyciel jed-
nak na pismo nie zareagował, to-
też I. Juszczyk skierowała sprawę 
do sądu. Rozprawa miała miejsce 
9 listopada, o czym informowali-
śmy na łamach DN. Wówczas sąd 
przesłuchał kilkunastu świadków, 
głównie nauczycieli Gimnazjum 
nr 3, ale także m.in. wspomnia-
ną prezes ZNP w Nowogardzie. 
W minioną środę, Sąd ogłosił w 
sprawie wyrok. Nakazał B. Sobo-
lewskiemu przeprosić I. Juszczyk, 
za bezpodstawne oskarżenie jej o 
mobbing. Nauczyciel ma także za-
płacić określoną sumę na cel pu-
bliczny. 

- Sąd generalnie uwzględnił na-
sze roszczenia i nakazał p. B. So-
bolewskiemu przeproszenie mojej 
klientki na łamach dwóch mediów 
tj. Dziennika Nowogardzkiego i 
Gazety Goleniowskiej, na pierw-
szej stronie, oraz wpłatę 2 tys. zł na 
cele społeczne – potwierdza Bar-
tłomiej Mużyło, pełnomocnik I. 
Juszczyk. 

Wyrok jest nieprawomocny, to-
też B. Sobolewskiemu przysługu-
je prawo odwołania się do Sądu 
Apelacyjnego. Nauczyciel zamie-
rza z takiej możliwości skorzy-
stać, o czym poinformowała nas 
jego pełnomocnik – Agnieszka 
Warian. Być może zatem sprawa 
będzie miała jeszcze swój dalszy 
ciąg. 

MS

B. Sobolewski

Irena Juszczyk
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklamareklama

OGŁOSZeNIe

DUŻe  
CHOINkI BIO

Duże, od 3 – 5m. 
Wys. do wystroju 

ulic, placu, zakładów 
oraz choinki świąteczne 

z własnej plantacji, 

atrakcyjne ceny. 
Olchowo 74. 

507 102 211, 91 39 27 047

ŚWIĄTECZNA 
ZBIÓRKA 

ŻYWNOŚCI
W sklepie

 Netto w piątek i sobotę
 (25 i 26 listopada)

DODAJ ŚWIĘTOM SMAKU
i podaruj potrzebującym 

produkty 
(olej, cukier, przetwory 

warzywne i owocowe, słodycze, 
konserwy, mąką, bakalie)

Rada wsparła pomysł PiR-PiS

Będzie można zdawać „prawko” w Nowogardzie?!
O wyznaczenie Nowogardu, jako miejsca przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy zwróciła się do Marszałka Województwa, nowo-
gardzka Rada Miejska. Jednogłośnie przyjęty projekt uchwały w tej sprawie został wniesiony przez klub Partnerstwo i Rozwój-Prawo i Sprawiedliwość. 

Przypomnijmy: jeszcze kilka-
naście lat temu egzaminy pań-
stwowe na prawo jazdy zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne moż-
na było zdawać w wielu mniej-
szych miejscowościach, w tym w 
Nowogardzie. Dopiero noweliza-
cja ustawy w 1998 roku wprowa-
dziła zasadnicze zmiany w orga-
nizacji sposobu przeprowadza-
nia egzaminów na tzw. „prawko”.  
Najistotniejsze, co do skutków 
w tej zmianie, było ograniczenie 
możliwości zdawania egzaminów 
z jazdy tylko do dużych miast.  W 
praktyce były to na ogół byłe mia-

sta wojewódzkie, u nas Szczecin i 
Koszalin. Także efektem zmiany 
było nie tylko istotne utrudnienie 
dla zdających, ale i znaczne po-
drożenie kosztów przygotowania 
dla szkół nauki jazdy z miast od-
dalonych od ośrodków zdawania. 
Praktyką stało się bowiem prowa-
dzenie zajęć praktycznych z jazdy 
na ulicach Szczecina czy Kosza-
lina, co wymagało stałych dojaz-
dów tam samochodów z „elką”.  Z 
tego powodu też firmy funkcjonu-
jące bliżej centrów zdawania były 
bardziej konkurencyjne, i dlate-
go z latami to one pozostały głów-

nie na tym rynku. Jednak kolejna 
zmiana ustawy w 2013 roku, stwo-
rzyła w tym zakresie szansę dla 
ośrodków dalej położonych od 
Szczecina i Koszalina. Wprowa-
dzono bowiem możliwość usta-
nawiania, także mniejszych miej-
scowości (na wniosek Marszał-
ka decyzją Sejmików) miejscem 
do przeprowadzania egzaminów 
państwowych na prawo jazdy w 
zakresie kategorii AM, A1, A2, A, 
B1 lub B. Uzasadnieniem dla ta-
kich decyzji miałoby być właśnie 
położenie ubiegających się o to 
prawo miejscowości, pozwalając 

istotnie zmniejszyć odległość do 
miejsca zdawania. Uprawniony-
mi do ubiegania się o taką decy-
zję Sejmiku są lokalne samorządy. 
- Nowogard dotychczas nie skorzy-
stał z tej możliwości – mówi DN 
Paweł Słomski, inicjator projektu 
przedmiotowej uchwały RM- dla-
tego, jako szef Partnerstwa i Roz-
woju poprosiłem radnych z nasze-
go klubu PiR-PiS, aby wnieśli pro-
jekt stosownej uchwały RM, której 
załącznikiem jest wniosek do Sej-
miku województwa, o ustanowie-
nie Nowogardu miejscem do prze-
prowadzania egzaminów państwo-
wych na prawo jazdy.  Tak też się 
stało na ostatniej sesji, i radni jed-
nogłośnie uchwałę przyjęli.  Ale 
to dopiero początek starań. Teraz 
musi włączyć się w sprawę bur-
mistrz, oraz należy uruchomić 
wszystkie możliwości, aby rad-
ni sejmikowi (podobnie jak ostat-
nio postąpili w sprawie Barlinka 
i Szczecinka) przychylili się tak-
że do wniosku naszej Gminy. Jak 
wiadomo, dużą grupę radnych w 
Sejmiku posiada PSL czy PO, zna-
czenie jednak mają też głosy rad-
nych PiS i SLD.  - Popieram tę ini-
cjatywę – powiedział DN, staro-
sta Tomasz Kulinicz, zarazem szef 
powiatowego PSL – była by to ko-
rzystna dla wszystkich decentrali-
zacja, stwarzająca także szanse na 
nowe miejsca pracy. Ale najważ-
niejsze, taka organizacja systemu 

zdawania na prawo jazdy znacz-
nie ułatwiłaby mieszkańcom na-
szego powiatu zdobycie tych waż-
nych uprawnień - kończy starosta. 
Warto tutaj zauważyć, że w za-
biegach o uzyskanie prawa bycia 
miejscem do organizowania tych 
egzaminów, nie jest dla nas tym 
razem konkurentem Goleniów, a 
to dlatego, że jest położony zbyt 
blisko Szczecina, i to go wyklu-
cza. Wieloletni instruktor no-
wogardzkiej Szkoły Nauki Jazdy 
„Herka”, również popiera przyję-
tą przez naszą RM uchwałę: uwa-
żam – mówi DN - że takie rozwią-
zanie ułatwiłoby, a niekiedy nawet 
umożliwiłoby wielu ludziom zdo-
bycie Prawa Jazdy, dlatego popie-
ram inicjatywę. Mimo to kierując 
się moim doświadczeniem uwa-
żam, że należałoby wymagać, aby 
przynajmniej kilka godzin szkole-
nia z jazdy odbywało się w dużym 
mieście. Bez takiej praktyki trud-
no się bowiem poruszać płynnie w 
specyficznej wielkomiejskiej orga-
nizacji ruchu - kończy pan  Ma-
ciej Herka. 

 Red. 

Wystawa o płk. R. Kuklińskim – 
przypomnienie

 
Wciąż można zwiedzać plenerową wystawę o płk. 

Ryszardzie Kuklińskim. Instalacja znajduje się obec-
nie na placu przy kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie. Zostanie tam do 7 grudnia. 
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i zapoznanie 
się z historią płk. Kuklińskiego, wszystkich chętnych, 
a szczególnie młodzież szkolną. Jest możliwość zwie-
dzania wystawy (dla większych grup) z organizato-
rem. Kontakt pod nr tel.  603 705 647. 

Mirosław Berezowski

Czy już wkrótce na ulicach Nowogardu zobaczymy takie samochody?
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Radni (nie wszyscy) poparli inicjatywę obywatelską

Sybiracy będą mieli swoje rondo 
Rondo, u zbiegu ulic ks. J. Poniatowskiego i Boh. Warszawy, którego budowa zakończyła się pod koniec września, będzie nosiło imię Sybiraków- zdecydo-
wali podczas środowej sesji radni. Z inicjatywą nadania rondu takiego imienia wystąpiło Koło Związku Sybiraków w Nowogardzie. 

Wniosek o nadanie rondu im. 
Sybiraków, został poparty przez 
628 mieszkańców.  Sybiracy sami 
zbierali podpisy pod swoim po-
mysłem. 

- Nadanie rondu imienia Sy-
biraków będzie uhonorowaniem 
wszystkich poszkodowanych, ich 
zasług dla Nowogardu i okolicy. 
Jednocześnie dla młodzieży będzie 
patriotyczną lekcją do zapamięta-
nia dziejów mieszkańców naszego 
miasta – mówiła wyraźnie wzru-
szona, Franciszka Kobylińska, 
prezes Koła Związku Sybiraków w 
Nowogardzie, uzasadniając inicja-
tywę nadania imienia rondu. Do-
dała także, że starania Sybiraków 
w tej sprawie poparło nowogardz-
kie koło PSL oraz Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go. 

Głos zabrała także prezesowa 
drugiej organizacji sybirackiej 
działającej w naszym mieście, któ-
ra poparła starania Koła Sybira-
ków o nadanie imienia rondu. 

- Kiedy moja mama umierała w 
wieku 93 i pół lat przekazała mi 
testament. Nie był to żaden mają-
tek, tylko przesłanie, które brzmia-
ło: Córko nigdy nie zapomnij o 
tych, którzy tam byli i przekazuj tę 
wiedzę młodemu pokoleniu – po-
wiedziała Maria Dembińska, pre-
zes nowogardzkiego oddziału Za-
chodniopomorskiego Związku 
Sybiraków w Nowogardzie. 

To właśnie Sybiracy byli naj-
większą grupą ludności, która 
osiedliła się po II Wojnie Świato-
wej w Nowogardzie, wspominał 
Janusz Ejryszew, powstaniec war-
szawski, jeden z pierwszych, któ-
ry osiedlił się w naszym mieście. 

- Warszawa była zburzona. Trze-
ba było szukać sobie nowego miej-
sca do życia. Trafiliśmy do Nowo-
gardu. Wtedy nie było jeszcze pol-
skich nazw ulic i placów. Nie było 
nas wielu. Po nas dopiero zaczęły 
przyjeżdżać transporty Sybiraków. 
Wspólnie zaczęliśmy zajmować się 
zagospodarowywaniem naszego 
miasta. Dziś niewielu już to pamię-
ta – mówi J. Ejryszew. 

Inicjatywę Sybiraków popra-
ły wszystkie kluby w Radzie Miej-
skiej. 

-Nie może być innego stanowi-
ska, niż to, że popieramy Waszą 
inicjatywę. Jako dzieci przeszliście 
piekło na ziemi, a po powrocie do 
ojczyzny wnieśliście duży wkład 
w odbudowę kraju – powiedziała 
radna Anna Wiąz z SLD. 

Radny Piotr Słomski, w imieniu 
klubu PiR-PiS zwrócił uwagę, że 
nadanie rondu im. Sybiraków bę-
dzie elementem budowy lokalnej 
tożsamości. 

- Sybirakom należy się wielki 
szacunek. Słuchając ich opowie-
ści, aż trudno uwierzyć, że wielu 

z nich przetrwało tę gehennę. Dla 
nas, jako młodego pokolenia, jest 
to ważny czynnik budowania toż-
samości. Znając naszą historię, 
możemy odczytać naszą prawdzi-
wą wartość. Oczywiście klub PiR-
-PiS popiera inicjatywę, by ron-
do nazwać im. Sybiraków - powie-
dział P. Słomski. 

Inicjatywę Sybiraków poprał 
również klub radnych Wspól-
ny Nowogard, w imieniu których 
wypowiedział się Andrzej Kania. 
- Rondo sprawiło, że w mieście jest 
bezpieczniej. Nie ma, naszym zda-
niem, przeciwwskazań, aby teraz 
nie otrzymało tak pięknej nazwy- 
powiedział Kania. 

W imieniu własnym wypo-
wiedział się radny Michał Wiatr, 
wspominając, że jest wnukiem Sy-
biraków. - Wiem, co to Sybir, bo je-
stem wnukiem Sybiraków. Pamię-
tam wiele historii, jakie opowiadał 
mi mój dziadek. Mówił też do nas 
często: dzieci jedzcie do syta, bo ja 
już się nagłodowałem za całą rodzi-
nę. Dlatego głosowanie w tej sprawie 
będzie też miało dla mnie charakter 
osobisty - powiedział radny Wiatr. 

Słowa wypowiedziane przez 
radnych znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w wyniku głosowania 
w sprawie inicjatywy Sybiraków. 
Spośród 20 radnych na sali, tyl-
ko dwóch było przeciw nadaniu 
rondu imienia Sybiraków, tj.: Da-
riusz Kielan i Dawid Jurczyk. Je-

den radny wstrzymał się od głosu 
- to radny Michał Krata. Zdecydo-
wana większość, czyli 17 radnych, 
podniosło rękę za tym, aby rondo 
otrzymało imię Sybiraków. 

Kiedy na tablicy wyświetlono 
wynik głosowania rozbrzmiały 
oklaski, a obecnym na sali Sybira-
kom popłynęły z oczu łzy. 

- „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże 
na niebie, Zapomnij o mnie...” - 
przypomniała słynny cytat z III 
części Dziadów, Adama Mickie-
wicza, Maria Dembińska. 

„By już nigdy w wagonach 
upchani jak bydlęta, kobiety, star-
cy, chorzy, dzieci i niemowlęta, 
wiezieni w mróz, skazani na śmierć 
przez zamarzanie, nie jechali Pola-
cy, prosimy Cię Panie...” –tak z ko-
lei wynik głosowania, cytując sło-
wa Modlitwy Sybiraków, skomen-
towała Franciszka Kobylińska. 

Nie ma jeszcze informacji, kiedy 
odbędzie się oficjalne nadanie ron-
du imienia Sybiraków. Wiadomo 
tylko, że w dniu dzisiejszym miało 
się odbyć oficjalne odebranie skrzy-
żowania. Sybiracy z niecierpliwo-
ścią czekają, aż decyzja radnych 
urzeczywistni się w postaci usta-
wienia na rondzie tablicy z nazwą, 
o którą zabiegali przeszło dwa mie-
siące. Liczą też, że władza przygo-
tuje adekwatną do tego wydarzenia 
oprawę. 

Marcin Simiński

Franciszka Kobylińska uzasadnia radnym inicjatywę nadania rondu im. Sybiraków, 
pod którą podpisało się 628 osób

Piotr Słomski nowym przewodniczącym Rady

Wiarygodna koalicja większościowa
Na środowej Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, doszło do zmiany Przewodniczącego Rady. Po Stanisławie Saniuku, który złożył rezygnację, na funkcję 
tę Rada wybrała Piotra Słomskiego. 

Zmiana wynikała z treści po-
rozumienia zawartego na począt-
ku kadencji przez kluby tworzą-
ce w nowogardzkiej Radzie ko-
alicję większościową, czyli PSL i 
PiR-PiS, a także radnych nieza-
leżnych. Zgodnie z tym porozu-
mieniem pierwsze dwa lata ka-
dencji funkcję przewodniczące-
go Rady sprawował Stanisław Sa-
niuk  z PSL, a na drugą część miał 
ją objąć Piotr Słomski z PiR –PiS, 
dotychczasowy wiceprzewodni-
czący Rady. Dwa lata od wyboru 
Stanisława Saniuka mija w grud-
niu, jednak do planowanej zmia-
ny doszło już na środowym po-
siedzeniu. Przyspieszenie wynik-
nęło z powodu rezygnacji z funk-
cji przez dotychczasowego prze-
wodniczącego, z powodu stanu 
zdrowia. Rezygnacja została do-
starczona tuż przed sesją, na któ-

rą St. Saniuk nie mógł już przybyć. 
Wprowadzono więc poprawkę w 
programie sesji, uzupełniając go o 
dokonanie wyboru nowego prze-
wodniczącego. Wybór przeprowa-
dzono już pod koniec obrad. W 
głosowaniu tajnym, Piotr Słomski 
zgłoszony przez radną Lidię Bo-
gus  głosami wszystkich obecnych 

na sali radnych koalicji został wy-
brany nowym przewodniczącym 
nowogardzkiej Rady Miejskiej.

Dziękuję za zaufanie i powierze-
nie mi funkcji przewodniczącego 
rady głosami radnych koalicji PSL, 
PiR-PiS i KRN.- powiedział Piotr 
Słomski dziękując radnym za wy-
bór- głosowanie to pokazało, że je-

steśmy koalicją silną i stabilną, po-
trafiącą odnajdywać się także w sy-
tuacjach trudnych. Przebieg dzi-
siejszego głosowania wzmacnia tę, 
stworzoną przez nas, konstruk-
cję. Raz jeszcze dziękując za wy-
bór kolegom i koleżankom z koali-
cji, zapraszam wszystkich radnych 
do działania na rzecz dobra na-
szej gminy. Przy tej okazji chcę wy-
razić szacunek i uznanie dla prze-
wodniczącego Stanisława Saniuka, 
za jego sumienną służbę dla mia-
sta, życząc mu jednocześnie rychłe-
go powrotu do pełni sił.

Rada dokonała też wyboru wi-
ceprzewodniczącego Rady. Zo-
stał nim, także zgodnie z koalicyj-
nym porozumieniem, Stanisław 
Saniuk.  Przypomnijmy, że wice-
przewodniczącym Rady jest także 
radny Michał Krata z klubu  PSL. 

Środowa zmiana na stanowisku 

Przewodniczącego Rady, ukazała 
przede wszystkim jedność radnych 
koalicyjnych w podejmowaniu de-
cyzji - mówi DN, prezes miejsko 
gminnego PSL, Damian Simiński.

- Oznacza to, że koalicja pomi-
mo różnych głosów dochodzących 
z zewnątrz ma się dobrze i jestem 
przekonany, iż w tej formie prze-
trwa już do końca kadencji. No-
wemu Przewodniczącemu, Panu 
Piotrowi Słomskiemu życzę oczy-
wiście, aby kolejne dwa lata przy-
sporzyły mu satysfakcji i wiele ra-
dości. Jako koalicjant liczymy, a w 
zasadzie jesteśmy o tym przekona-
ni, iż godnie reprezentował On bę-
dzie wszystkich radnych koalicyj-
nych. Co do naszego kolegi Stani-
sława Saniuka, to czekamy na do-
bre wieści i życzymy szybkiego po-
wrotu do zdrowia.

red.

Nowo wybrany przewodniczący kończy obrady środowej sesji RM
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„Zarządzanie kryzysowe” w kryzysie 

Kalendarium gminnej „pomocy” pogorzelcom z Jarchlina
Pożar w Jarchlinie, w poniedziałek, pozbawił 5 rodzin dachu nad głową w budynku, w którym trzy mieszkania należą do Gminy. Niestety pogorzelcy dłu-
go musieli czekać na pomoc, która im się należy, i która powinna być podjęta natychmiast w trybie zarządzania kryzysowego.

Poniedziałkowy pożar, i spraw-
ną akcję służb ratowniczych, opi-
sywaliśmy w poprzednim wy-
daniu DN. Niestety na działaniu 
strażaków skończyły się dobre 
wieści z przebiegu akcji pomoco-
wej dla pogorzelców. Gmina, jak 
zwykle, od dłuższego czasu nie 
stanęła na wysokości zadania, a 
procedury wynikające z zasad za-
rządzania kryzysowego są zapew-
ne tylko na papierze. Poniżej ka-
lendarium wydarzeń ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektu po-
mocy pogorzelcom. 

Poniedziałek - 21 listopada
Około godz. 13:30, w miejsco-

wości Jarchlino wybuchł pożar. 
Spalił się dom pięciorodzinny. Na 
miejsce zadysponowano sześć za-
stępów straży pożarnej. Na miej-
sce przybyła także przedstawiciel-
ka Opieki, Dorota Maślana, któ-
ra zaoferowała pomoc material-
ną i psychologiczną. Później poja-
wił się także przedstawiciel Gmi-
ny, który zaproponował plande-
ki na pokrycie dachu. Straż mia-
ła zostać na miejscu całą noc, 
mimo tego pojechała, a w nocy z 
powrotem pojawił się ogień. Na 
szczęście szybko go ugaszono. W 
wyniku gaszenia, zostały zalane 
wszystkie pomieszczenia na par-
terze. Mieszkańcy udali się do ro-
dzin i znajomych na noc.  Nie po-
jawił się natomiast sołtys Jarchli-
na. Świetlica nie została udostęp-
niona. Mieszkańcy Jarchlina byli 
oburzeni tą sytuacją.

 A oto komentarz dotyczą-
cy zdarzeń tego dnia, nadesłany 
przez naszego Czytelnika: 

- Wobec dramatycznych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w ponie-
działek w Jarchlinie, pozwolę so-
bie na nieco uszczypliwy komen-
tarz. W przeciągu kilku godzin, lu-
dzie stracili dobytek swojego życia 
i dach nad głową, stracili to, na co 
pracowali wiele lat. Nie mają nic, 
prócz mokrych mieszkań i strasz-
nych myśli – co dalej z nami bę-
dzie? Gdzie w tym czasie, w któ-
rym rozgrywały się te wydarze-
nia, była Pani Sołtys? Gdzie była 
Rada Sołecka? Gdzie były inne oso-
by, które tak bardzo „pchały się do 
władzy”? Z całym szacunkiem, ale 
to oni, jako pierwsi, jako przedsta-
wiciele wsi powinni organizować 
pomoc! Powinni udostępnić Świe-
tlicę Wiejską, pomóc w ratowaniu 
tego, co poszkodowanym zostało. 
Zaproponować ciepłe napoje, zro-
bić cokolwiek, by tym ludziom po-
móc. Nie było nikogo. Ani Pani 
Sołtys, ani Rady, ani udostępnionej 
świetlicy. Po co ją remontować? Po 
co wkładać w nią kolejne pieniądze 

z funduszu sołeckiego, skoro miesz-
kańcy nie mają możliwości korzy-
stania z niej? Po co wybierać Soł-
tysa, skoro ma on w głębokim po-
ważaniu mieszkańców wsi. Skan-
dal i wstyd….Pozostaje wierzyć, że 
władze Gminy zamiast rozsyłać li-
sty do mieszkańców za kilkadzie-
siąt tysięcy, pomogą im w powrocie 
do normalnego życia, by zbliżają-
ce się święta mogli spędzić tak, jak-
by tego chcieli, w ciepłym i suchym 
domu przy kolorowej choince. 

Wtorek - 22 listopada
Do mieszkańców spalonego 

domu, zadzwonił przedstawiciel 
gminy, ten sam, co oferował w po-
niedziałek plandeki, i powiedział, 
że jeżeli chcą tych plandek, to mu-
szą za nie zapłacić. Oto jego sło-
wa: (sic!) „w poniedziałek, kiedy 
palił się ogień, była sytuacja kryzy-
sowa, a na dzień dzisiejszy już jej 
nie ma…” Dopiero po interwen-
cji mieszkańców i rodziny, którzy 
musieli osobiście fatygować się do 
Gminy, zastępca Burmistrza wy-
dał nakaz wydania plandek za dar-
mo. Mieszkańcy odebrali klucz do 
Świetlicy Wiejskiej. Oto komen-
tarz tego dnia z kolejnego maila 
od innej mieszkanki Jarchlina: - 
Piszę do Was, ponieważ to, co wy-
prawiają urzędnicy naszego Urzę-
du Miasta i Gminy, nie mieści się w 
głowie. W dzień pożaru oferują po-

moc w postaci plandek do nakrycia 
dachu, a następnego dnia żąda-
ją zapłaty od ludzi, którzy w kilka 
chwil stracili dachy nad głową i do-
robek całego życia. Dlatego pytam, 
czy w naszym urzędzie pracują lu-
dzie bez serca? Po prostu dla mnie, 
to jest nie do pomyślenia, żeby pła-
cić za „pomoc”. Skoro Ci ludzie nie 
mają nic i są załamani. Ludzie na 
miłość boską nie żerujcie na ludz-
kiej krzywdzie. Nie chcę tutaj uży-
wać epitetów ani innych wulgary-
zmów.

Środa - 23 listopada
Po kolejnej interwencji poszko-

dowanych mieszkańców, którzy 
tym razem przybyli na Sesję Rady 
i zwrócili się do radnych, zosta-
ły im wydane kontenery na gruz. 
Burmistrz udał się na miejsce po-
gorzeliska, i obiecał mieszkańcom 
remont dachu. „Na Święta dach 
już będzie” - powiedział w obec-
ności dziennikarzy z radia. Przy-
pomnijmy, że 3 z 5 mieszkań do-
tkniętych pożarem należą do 
Gminy, więc taki remont, chociaż-
by z tego powodu, nie powinien 
być żadną łaską. Mieszkańcy swo-
imi siłami zaczęli remont budyn-
ku i znoszenie mebli do Świetli-
cy Wiejskiej. Otrzymali od Opie-
ki 2000 zł. 

Czwartek - 24 listopada
Nikt z Gminy nie pojawił się na 

miejscu, chociażby w celu inwen-
taryzacji potrzeb remontowych. 
Mieszkańcy własnymi siłami i rę-
koma, szykowali mieszkania na 
parterze do przyszłego remon-
tu. Dwie rodziny nocują w znisz-
czonych mieszkaniach, pozosta-
łe trzy na razie u znajomych i ro-
dzin. Wśród pogorzelców panuje 
atmosfera niepewności, chociaż-
by w zakresie ich sytuacji praw-
nej, wobec możliwości otrzyma-
nia refundacji już ponoszonych 
kosztów remontowych. Policja nie 
ustaliła nadal przyczyn pożaru. 
Jak dotąd największą pomoc po-
gorzelcy otrzymali od Opieki Spo-
łecznej i prywatnych osób.

Komentarz chyba zbędny
Zachowanie władz wobec 

przedstawionych faktów pozo-
stawiamy do oceny Czytelni-
ków. Warto jednak przypomnieć, 
że tak jak ustawowym obowiąz-
kiem służb ratunkowych jest na-
tychmiastowa akcja ratunkowa 
w miejscu zdarzenia, tak ustawo-
wym obowiązkiem władz Gminy 
jest udzielenie natychmiastowej 
pomocy poszkodowanym w ra-
mach procedur zarządzania kry-
zysowego. Pomocy, która zapew-

ni tymczasowe miejsce do spa-
nia i życia, i pozwoli jak najszyb-
ciej wrócić do życia w warunkach 
stałych. Ale żeby tak się stało, to 
należałoby od razu się na miejscu 
pojawić, i zdiagnozować potrzeby, 
a nie jak to uczynił burmistrz do-
piero 3 dnia, i to pod naciskiem, 
na przymus… 

Za naszym pośrednictwem po-
gorzelcy przesyłają podziękowa-
nia i apel, który poniżej zamiesz-
czamy. 

DŚ, sm

Zaproszenie do  Nowogardzkiej 
«Szkoła Cukrzycy»
Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - 
cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego

to temat wykładu, który odbę-
dzie się dnia 25 listopada 2016 roku 
(piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy 
Środowiskowej im. św. Jana Pawła 
II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej 
się na terenie parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego). Wykłady w Szkole 
Cukrzycy są adresowane do wszyst-
kich osób zainteresowanych pro-
blemem cukrzycy pragnących po-
głębić lub utrwalić swoją wiedzę o 
cukrzycy i zagrożeniach jakie nie-
sie ze sobą cukrzyca oraz grożących 
konsekwencjach jeżeli zbagatelizu-
jemy to zagrożenie lub będziemy w 
niewłaściwy sposób postępowali po 
zachorowaniu. Udział w wykładach 
dla wszystkich uczestników jest 
bezpłatny. W tej edycji szkoły zosta-
ły zaplanowane dodatkowe działa-
nia adresowane do jej uczestników 
w postaci bezpłatnych badań po-
ziomu cholesterolu, trójglicerydów, 
hemoglobiny glikowanej HbA1c, 
badań w kierunku stopy cukrzyco-
wej. Wykłady będą kończyły się lo-
sowaniem drobnych upominków 
wśród ich uczestników. Szkoła Cu-
krzycy jest ogólnopolskim projek-
tem Federacji „Porozumienia Zie-
lonogórskiego” i Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków. Jest kampa-
nię na rzecz zapobiegania cukrzy-
cy oraz propagowaniu aktywnej 
postawy wobec tej choroby. Szkoła 
Cukrzycy w Nowogardzie jest pro-
wadzona przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Nowogard 
w partnerstwie z Urzędem Miej-
skim w Nowogardzie www.nowo-
gard.pl, Parafią pw. św. Rafała Ka-

linowskiego w Nowogardzie, firmą 
Wörwag Pharma, Dziennikiem No-
wogardzkim, portalem informacyj-
nym  http://www.wnowogardzie.
pl/. Lekarzem prowadzącym Szkołę 
Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani 
dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zajęciach 
w Szkole Cukrzycy można uzyskać 
w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 7 (budynek la-
boratorium na terenie szpitala) w 
godz. od 8:00 do 10:00 lub w do-
wolnej porze telefonicznie pod nr:   
500 553 190;  795 477 793; również 
za pośrednictwem poczty interne-
towej e-mail  cukrzycanowogard@
wp.pl. Aktualne informacje o szko-
le cukrzycy są publikowane na stro-
nie internetowej PSD Koła Nowo-
gard  http://www.cukrzycanowo-
gard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacz-
nym stopniu zależą od samego cho-
rego, a nie tylko lekarza i zastoso-
wanego leczenia. To przede wszyst-
kim chory musi zarządzać swoją 
chorobą przy pomocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” (prof. Jo-
slin)

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD, Koła Nowogard

Spalone poddasze

Wnętrze jednego z mieszkań na parterze

Podziękowania i apel o pomoc.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, za okaza-

ną pomoc i przekazanie potrzebnych rzeczy. Dziękujemy szczególnie 
mieszkańcom Jarchlina i okolic oraz rodzinom. Jednocześnie prosi-
my o przekazanie materiałów budowlanych. Jeżeli ktoś ma na odda-
nie, to prosimy o przywiezienie ich do Jarchlina, bądź kontakt pod nu-
merem 609 307 489

Z podziękowaniami: 
Iwona Gola i poszkodowani Mieszkańcy.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Łukasz Koladyński: lat 33, zmarł 18.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

26.11.2016r,  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jarosław Kaczocha: lat 53, zmarł 23.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

25.11.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Franciszka Kowalczyk: lat 86, zmarła 24.11.2016r., pogrzeb odbę-

dzie się 26.11.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wyrazy współczucia 

Pani Marzenie 
Koladyńskiej 

z powodu 

śmierci Syna 
składają członkowie 
SLD w Nowogardzie

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Romana Płacheckiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
pogrążona w smutku rodzina

kONDOleNCje

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Jak było za dni No-
ego, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Albowiem 
jak w czasie przed potopem je-
dli i pili, żenili się i za mąż wy-
dawali aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrze-
gli się, aż przyszedł potop i po-
chłonął wszystkich, tak rów-
nież będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan wasz przyjdzie. A to rozu-
miejcie: Gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze nocy zło-
dziej ma przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby wła-
mać się do swego domu. Dla-
tego i wy bądźcie gotowi, bo w 
chwili, której się nie domyśla-
cie, Syn Człowieczy przyjdzie. 
(Mt 24,37-44)

Syn Człowieczy przyjdzie- 
to prawda niepodważalna. 
Sam Chrystus nam o tym 
mówi i o tym nas zapewnia. I 
Niedzielą Adwentu rozpoczy-
namy nowy rok liturgiczny. 
Nowy rok zawsze daje nam 
nowe szanse, nowe nadzieje, 
ale i powinien wlewać w na-
sze serca nowy zapał i nową 

gorliwość. Okres adwentu, 
który coraz mocniej wypiera-
ny jest przez współczesną kul-
turę konsumpcyjną, ma nam 
pomóc w odrzuceniu tego, co 
jest niewłaściwe w naszej co-
dzienności: marnowanie cza-
su, lenistwo, a zarazem ma 
pomóc nam w wyborze tego, 
co przybliży nas do Boga. Po-
winniśmy położyć większy 
nacisk na modlitwę, ciszę, 
lekturę Słowa Bożego. Popa-
trzmy na dzisiejszy fragment 
Ewangelii. Co było przed po-
topem? Ludzie jedli i pili. Je-
zus akcentuje nadmierne sku-
pianie się na tym co cielesne 
przy jednoczesnym zatraca-
niu ducha. Współczesny czło-
wiek niestety coraz bardziej 
podobny jest do tych ludzi z 
czasów Noego. Zbytnio sku-
pia się na tym co przyziem-
ne, materialne. Czas adwen-
tu nie postrzega jako czas du-
chowego wzrostu, ale jako 
czas przedświątecznych zaku-
pów. Zatrważające jest to, że 
ledwo zakończył się czas pa-
mięci o zmarłych, ze sklepów 
zniknęły znicze, a od razu po-
jawiły się mikołaje i choin-
ki. Gdzie miejsce na adwent? 
Gdzie miejsce na przygoto-
wanie się na przyjście Jezu-
sa? Czy tym przygotowaniem 
możemy nazwać świąteczne 
porządki, robienie pierogów i 
smażenie karpia? Czy o to w 
tym chodzi? Czy tak chrześci-
janin, wyznawca Jezusa Chry-
stusa ma przeżywać adwent? 
Ludzie z czasów Noego, jak 
podaje nam ewangelista Ma-
teusz, nie spostrzegli się, że 
nastał potom. Jak można było 
tego nie zauważyć? Nie spo-
strzegli się, bo tak mocno byli 
zajęci sami sobą. Uczeń Jezu-
sa nie może być jak ten, któ-

ry nie spostrzegł się. Czujność 
ma być cnotą, którą chrześci-
janin nieustannie w sobie wy-
rabia. Nie ważne jest szukanie 
dla nas odpowiedzi na pytanie 
KIEDY nastąpi koniec. Waż-
ne jest pytanie KTO na końcu 
czasów przyjdzie. Mamy sku-
piać się na tym KTO przyj-
dzie. Kto? Jezus Chrystus w 
swojej chwale. To Bóg wy-
znaczy czas i miejsce naszego 
spotkania. My mamy tylko i 
aż na to spotkanie oczekiwać. 
Być w stałej gotowości. W 
modlitwie przed Liturgią Sło-
wa kapłan będzie prosił Boga: 
abyśmy przez dobre uczyn-
ki przygotowali się na spotka-
nie przychodzącego Chrystu-
sa. Czas adwentu ma być cza-
sem czynienia dobra. W ża-
den sposób nie wyklucza to, 
że w innych momentach roku 
jesteśmy zwolnieni z czynie-
nia dobra, ale ten czas, czas 
adwentu jest czasem uprzywi-
lejowanym. Chrystus pyta nas 
jednak: jaka jest twoja moty-
wacja czynienia dobra? Nie 
jesz w adwencie słodyczy, ale 
dlaczego? Żeby schudnąć czy 
też odłożysz je i przekażesz 
dzieciom do świetlicy para-
fialnej? Czynisz dobro, żeby 
polepszysz swoje samopoczu-
cie i wizerunek w oczach in-
nych czy rzeczywiście robisz 
to z wiarą? Czas adwentu ma 
przygotować nas na spotkanie 
przychodzącego Chrystusa. 
Niech zatem każdy nasz czyn, 
nawet najmniejszy przybliży 
nas do naszego Pana. 

Ks. Krystian Dylewski 

Koledze Jarosławowi Koladyńskiemu 
oraz najbliższej rodzinie, wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci syna, Łukasza
 składają Koledzy z Towarzystwa 

Numizmatycznego Nowogard

kONDOleNCje

Zmieńmy świat na lepsze

Szlachetna Paczka  
w Nowogardzie  
W tym roku, kolejny raz w naszym mieście funkcjonuje rejon pro-
jektu Szlachetna Paczka. Dzięki temu pomoc w ramach znanej w 
Polsce akcji, trafi również do rodzin z terenu gminy Nowogard. 

To wszystko nie byłoby możli-
we gdyby nie Wolontariusze, któ-
rzy pomimo codziennych obowiąz-
ków związanych z pracą oraz rodzi-
ną, przez cały listopad odwiedzali 
i ciągle jeszcze odwiedzają rodziny 
potrzebujące z Nowogardu i oko-
licy. Rozmawiają z nimi, określa-
ją ich potrzeby i wprowadzają opi-
sy na ogólnopolską stronę szlachet-
nej paczki: www.szlachetnapacz-
ka.pl, skąd darczyńcy mogą wybie-
rać rodziny, dla których chcą zro-
bić paczkę. Bardzo nas cieszy, że od 
dnia otwarcia bazy rodzin, czyli od 
19.11 do dziś, już kilkanaście rodzin 
z naszego rejonu znalazło darczyń-
ców, a kolejne na bieżąco trafiają na 
stronę i oczekują na kogoś, kto ze-
chce sprawić, by te święta w ich do-
mach wyglądały inaczej niż zwykle.  
Kogoś, kto da im sygnał: jesteście 
dla nas ważni, wierzymy, że Wam 
się uda!

To cudowne uczucie, gdy zainte-
resowanie projektem jest tak duże, 
że darczyńcy już na początku listo-
pada pytają, kiedy będą mogli wy-
brać rodzinę, by zrobić jej paczkę.  
Już dziś wiemy, że w wielu miej-
scach w Nowogardzie i nie tylko, 
tworzą się paczki dla rodzin, które 

odwiedziliśmy. Mamy nadzieję, że 
również darczyńcy zechcą podzie-
lić się z Państwem emocjami, jakie 
towarzyszą im przy robieniu paczki 
dla wybranej rodziny.

Wzorem poprzedniej edycji nasz 
Rejon obejmuje swoim działaniem 
rodziny potrzebujące z obszaru 
gminy Nowogard, Osina i Stepni-
ca, w tym roku po raz pierwszy zna-
lazły się również rodziny z Reska.  
Finał akcji przypada na weekend 
10-11.12.2016, i to wtedy wszystkie 
paczki trafią do rodzin. W tym roku 
magazyn Szlachetnej Paczki mie-
ścił się będzie w Świetlicy Wiejskiej 
w Osinie, którą dzięki uprzejmości 
Wójta Gminy Osina, Pana Krzysz-
tofa Szwedo oraz Sołtysa Osiny 
Pani Agnieszki Pakulskiej na jeden 
grudniowy weekend zamienimy na 
miejsce spotkań wolontariuszy i 
darczyńców Szlachetnej Paczki.  

Wszelkie pytania odnośnie reali-
zacji projektu w rejonie, można kie-
rować do Lidera Rejonu, Pani Justy-
ny Pastusiak, na adres e-mail: Justy-
na_pastusiak@onet.eu lub za po-
średnictwem naszej strony na fa-
cebooku: Szlachetna Paczka Rejon 
Nowogard i Okolice.

Inf. Własne 
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Kino na weekend

Koleżance 
Kamili Gęs

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

składają Dyrektor oraz 
koleżanki i koledzy 

z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Goleniowie

śmierci teścia

kONDOleNCje

TROLLE 
24.11.2016, godz.16.00
25.11.2016, godz.14.00, 16.00
27.11.2016, godz.14.00, 16.00
Animowany,familijny, przygo-

dowy, USA / 2016 /92 min., Od 
lat: B/O

Animowany film przygodo-
wy ze studia DreamWorks Ani-
mation, w którym powstały ta-
kie przeboje, jak ”Shrek”, ”Mada-
gaskar” czy ”Pingwiny z Madaga-
skaru”. Tytułowe trolle to przepeł-
nione radością życia, rozśpiewane 
stworki, które obdarzono bajecz-
nie kolorowymi włosami, układa-
jącymi się w najniezwyklejsze fry-
zury. Magiczna kraina trolli zmie-
ni się na zawsze, gdy jedna z jej 
mieszkanek, Poppy, wyruszy z 
misją ratunkową, która zaprowa-
dzi ją w szeroki, nieznany dotąd 
świat… 

PITBULL: 
NIEBEZPIECZNE KOBIETY
24.11.2016, godz. 18.00, 20.30
25.11.2016, godz. 18.00, 20.30
27.11.2016, godz. 18.00, 20.30
Sensacyjny, Polska / 2016  

Od lat: 15

W 2015 roku 40% funkcjona-
riuszy przyjętych do policji stano-
wiły kobiety. Wśród nich są Zuza 
(Joanna Kulig) i Jadźka (Anna 
Dereszowska). Na drodze świe-
żo upieczonych policjantek los 
szybko stawia starszych kolegów 
po fachu: Gebelsa (Andrzej Gra-
bowski) i Majamiego (Piotr Stra-
mowski). Ich doświadczenie oka-
że się bezcenne w starciu funk-
cjonariuszek ze skorumpowany-
mi przełożonymi, takimi jak Iza-
bela Zych ps. Somalia (Magdalena 
Cielecka) oraz brutalnym, prze-
stępczym światem mafii paliwo-
wej, której macki sięgają dalej niż 
można sobie wyobrazić… 

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
•	 legitymacja	 szkolna,	 legitymacja	

studencka, rodzinny - 12 zł
•	2	dorosłych	+	1	dziecko
1	dorosły	+	2	dzieci,	2	dorosłych	+	2	

dzieci, zbiorowy - 11 zł
•	 grupa	 zorganizowana	 pow.	 15	

osób, zakup biletów - przynajmniej 1 
doba przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

źródło: NDK

kącik kolekcjonera

„Stulecie odzyskania  
przez Polskę niepodległości”
W kole numizmatycznym i Klubie Kolekcjonera Nowogard, pojawiły się nowe monety z 
oferty Narodowego Banku Polskiego. Tym razem do nabycia jest seria „Stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości”- Józef Haller.

Monety z wizerunkiem Józefa 
Hallera, zostały wprowadzone do 
obiegu 8 listopada 2016 roku. Do-
stępne są w dwóch nominałach – 
100 zł i 10 zł. Moneta o nomina-
le 100 zł charakteryzuje się zło-
tym kolorem. Metal, z którego zo-
stała wykonana to próba Au 900, 
przy użyciu stempla lustrzanego. 
Jej średnica wynosi 21,00 mm, a 
masa 8,0 g. Awers zaprojektowa-
ła Dobrochna Surajewska, a re-
wers Sebastian Mikołajczak. Na-
kład tych monet wyniósł 2000 
sztuk. Druga moneta, z tej serii o 

nominale 10 zł, ma kolor srebrny 
i została wykonana z próby meta-
lu Ag 925. Przy produkcji wyko-
rzystano stempel lustrzany. Wy-
miary tej monety to 32,00 mm x 
22,40 mm (prostokąt). Jej masa 
to 14,14 g i wyszła w nakładzie 20 
tys. sztuk. Projektantem monety 
jest Dobrochna Surajewska. Do-
dajmy, że monety zostały wypro-
dukowane przez Mennicę Polską 
na zlecenie Narodowego Banku 
Polskiego. 

Giełda Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne oraz 

Klub Kolekcjonera w Nowogar-
dzie zaprasza na kolejną giełdę 
kolekcjonerską, która odbędzie 
się 27 listopada 2016 roku (nie-
dziela), o godz. 13.00 w Nowo-
gardzkim Domu Kultury (Plac 
Wolności 7). W programie giełdy: 
skup, wymiana, wycena i sprzedaż 
następujących eksponatów: mo-
nety, banknoty, medale, karty te-
lefoniczne, znaczki filatelistycz-
ne, klasery, katalogi oraz inne eks-
ponaty kolekcjonerskie. Klub Ko-
lekcjonera i Koło Numizmatycz-
ne w Nowogardzie prowadzi na-
bór do naszych Stowarzyszeń. 

Ażeby zostać naszym członkiem 
należy wypełnić deklarację, załą-
czyć zdjęcie oraz uiścić opłatę ca-
łorocznej składki. A na giełdę za-
praszamy przede wszystkim na-
szych członków, sympatyków i 
hobbystów. Jednocześnie infor-
mujemy, że w związku z dużym 
zainteresowaniem monetą oko-
licznościową z serii „Odkryj Pol-
skę”- Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, nasze Koło Kolek-
cjonera posiada tę monetę, jak i 
pozostałe z tej serii. Zapraszamy 
– czekamy.

Koło Numizmatyczne
Klub Kolekcjonera Nowogard

Podziękowanie sponsorom 
Panom Henrykowi Grygowskiemu i Tadeuszowi Banachomskiemu, pani Marii Mali-

nowskiej, Piekarni Karsk, pani dyrektor Janinie Wardzińskiej z Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego i pracownikom oraz paniom zaangażowanym w przygotowanie poczę-
stunku na świetlicy, za pomoc w organizacji odpustu, który odbył się 20 listopada, w pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego Nowogard.

Składają:  ks. proboszcz Kazimierz Łukjaniuk i Sybiracy 

Julia Drobińska - Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
O sukcesach utalentowanej uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Julii Drobińskiej pisaliśmy kilkakrotnie. Uczennica klasy drugiej o 
profilu przyrodniczo-medycznym, która imponująco rozwija swoje pasje i zainteresowania, w tym roku szkolnym dołączyła do elitarnego grona Stypen-
dystów Prezesa Rady Ministrów.

 Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów przyznaje się w danym 
roku szkolnym uczniowi, który 
otrzymał promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyż-
szą w danej szkole średnią ocen 
lub wykazuje szczególne uzdol-
nienia, w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki, a w pozosta-
łych dziedzinach wiedzy wyniki, 
co najmniej dobre. 

Julia Drobińska z sukcesami za-
kończyła rok szkolny, otrzyma-
ła świadectwo z wyróżnieniem, a 
do najważniejszych jej osiągnięć 
należą, na niwie polonistycz-
nej: Wyróżnienie w Wojewódz-

kim Konkursie Mój Język Ojczy-
sty, czyli Najważniejsze Jest Sło-
wo organizowanym przez Uni-
wersytet Szczeciński, II miejsce 
w XVI Ogólnopolskim Konkursie 
na Pracę z Literatury dla Uczniów 
Szkół Ponadgimnazjalnych orga-
nizowanym przez Pałac Młodzie-
ży w Katowicach, zdobycie tytułu 
laureata eliminacji wojewódzkich 
i tytułu finalisty etapu centralnego 
w Konkursie Historycznoliterac-
kim. Henryk Sienkiewicz. W 170. 
Rocznicę urodzin i 100. rocznicę 
śmierci. Opiekunem uzdolnionej 
uczennicy jest Izabela Koladyń-
ska, polonistka w II LO w Nowo-
gardzie.

 J. Drobińska ma też wiele 
sukcesów na niwie teologicz-
nej: I miejsce w etapie woje-
wódzkim i zdobycie tytułu fina-
listy w etapie centralnym Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej. W tym obszarze wie-
dzy opiekunem jest ks. Krystian 
Dylewski.      

Jak widać J. Drobińska jest 
dowodem na to, że można łą-
czyć pasje i zainteresowania, 
rozwijać zdolności, przeżywa-
jąc pasjonującą przygodę, zdo-
bywając wiedzę i będąc wy-
miernie nagradzanym. Gratu-
lacje! 

Opr. MSJulia Drobińska, uczennica II LO w Nowogardzie
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

reklama

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego w nowogardzkim DPS

Były życzenia i nagrody 
W środę, 23 listopada 2016 roku, w Domu Opieki Społecznej w Nowogardzie, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

W świętowaniu Dnia Pracowni-
ka Socjalnego wzięli udział wszy-
scy pracownicy socjalni oraz za-
proszeni goście, wśród nich m.in. 
ks. Grzegorz Legutko, proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzki. Powiat reprezen-
tował starosta – Tomasz Kulinicz, 
jego zastępca Tomasz Stanisławski 
i członek Zarządu Powiatu An-
drzej Siwy. Obecny był także rad-
ny powiatowy, Kazimierz Lembas. 

- Pracownik socjalny wykonu-
je ciężką pracę. Ten dzień, Dzień 
Pracownika Socjalnego, powinien 
być podsumowaniem, a przede 
wszystkim wielkim podziękowa-

niem za trud i ogrom pracy. Dla-
tego w imieniu własnym, jak i Za-
rządu i wszystkich radnych, proszę 
przyjąć takie podziękowania i ży-
czenia z okazji Waszego święta – 
powiedział T. Kulinicz. 

Podczas uroczystości wręczono 
nagrody, jakie przyznane zosta-
ły pracownikom socjalnym, pra-
cującym w placówkach podle-
głych powiatowi tj. DPS oraz Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie z siedzibą w Goleniowie. Ob-
chody uatrakcyjnił występ dzie-
ci ze szkoły muzycznej oraz pod-
opiecznych DPS w Nowogardzie. 

DŚ Nagrodzeni pracownicy socjalni
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Spotkanie z Katarzyną Bosacką w Miejskiej Bibliotece 

Jeszcze nikt nie umarł od schabowego na smalcu…
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu z Katarzyną Bosacką, prowadzącą znany program telewizyjny „Wiem co jem i wiem co kupuję”, jakie odbyło 
się we wtorek (22 listopada), o godz.16:30 w nowogardzkiej Bibliotece. 

Katarzyna Bosacka nie kryła, 
że jest zaskoczona liczną publicz-
nością, jaka przybyła na spotka-
nie.   - Bardzo się cieszę, że mogę 
dzisiaj z Wami porozmawiać. Bar-
dzo dużo Was przybyło, a to ozna-
cza dla mnie, że oglądacie mój pro-
gram i to dzięki Wam, ciągle istnie-
ję. Bardzo Wam za to dziękuję-po-
wiedziała K. Bosacka. 

Następnie zdradziła, w jakich 
okolicznościach powstał jej pro-
gram „Wiem, co jem”.

- Jakiś czas temu, razem z mę-
żem i dziećmi mieszkaliśmy i pra-
cowaliśmy w USA. Przyjmowali-
śmy wtedy różnych amerykańskich 
gości. Wtedy też, prawie za każ-
dym razem chwaliliśmy z mężem 
naszą polską, tradycyjną kuch-
nię. Wychwalaliśmy polskie wędli-
ny, prawdziwy żytni chleb... No, ale 
kiedy wracaliśmy na wakacje, oka-
zywało się, że te nasze wędliny nie 
są takie, jak kiedyś. Że w sklepach, 
coraz więcej przetworzonej żywno-
ści, że to nie to jedzenie, co daw-
niej. I kiedy wróciliśmy już na sta-
łe do Polski, zaczęłam robić swo-
je małe, prywatne śledztwo - co w 
tym jedzeniu się znajduje? I kiedy 
odkryłam niektóre rzeczy, postano-
wiłam, że muszę uświadomić Po-
laków, co tak naprawdę oferują im 

producenci żywności – tak powstał 
pomysł na program telewizyjny – 
opowiadała K. Bosacka. 

Podkreśliła też, że wszystko, co 
drogie i „ubrane” w kolorowe ety-
kiety, nie zawsze oznacza najlep-
sze. - Często jest tak, że to właśnie 
te tańsze produkty, ustawione na 
najniższych półkach sklepowych, 
są bardziej zdrowe niż produkty 
reklamowane.

K. Bosacka, jak na promotorkę 
zdrowego odżywiania przystało, 
podzieliła się także z mieszkańca-
mi Nowogardu, jak ona rozumie 
pojęcie dobrej dla naszego organi-
zmu diety.

 - Pamiętajcie! Jeżeli raz na mie-
siąc zjecie schabowego na smalcu, 
na pewno nie umrzecie. Ważne, że 
nie jecie tego codziennie. A raz na 
pewien okres możecie przecież zjeść 
kawał porządnego ciasta z kre-
mem, czy kiełbaskę z grilla. Ważne, 
abyście nie jedli tego dzień w dzień 
– mówiła dziennikarka, podkre-
ślając, że coraz więcej producen-
tów zaczyna wprowadzać zdrow-
szą i lepszą jakościowo żywność.  

Na zakończenie spotkania, K. 
Bosacka chętnie rozdawała auto-
grafy. Dużym powodzeniem cie-
szyły się także książki i poradniki 
jej autorstwa z odręczną dedyka-
cją. Dodatkową atrakcją był die-
tetyczny poczęstunek, przygoto-
wany przez restaurację Okrąglak, 
dla wszystkich którzy przybyli na 
spotkanie z K. Bosacką. 

Dorota Śmieciuch

Poczęstunek restauracji Okrąglak uatrakcyjnił spotkanie z dziennikarką promującą zdrową żywność

Pamiątkowe zdjęcie z uczniami SP 1

Katarzyna Bosacka podczas spotkania w nowogardzkiej BiblioteceK.Bosacka podpisująca swoje książki

kasia Bosacka dla DN

Nie cierpię,  
kiedy ktoś nazywa 
mnie gwiazdą…

Dziennik Nowogardzki: Czy 
prowadzenie programu i pisanie 
książek to Pani marzenie?

Kasia Bosacka: Nie. Od małe-
go dziecka chciałam być nauczy-
cielką. Z wykształcenia jestem po-
lonistką. Pracowałam w Gazecie 
Wyborczej. Z początku było trud-
no, w końcu się nauczyłam pracy 
dziennikarza. Byłam nawet szefo-
wą działu urody i zdrowia w „Wy-
sokich Obcasach”. Praca dzien-
nikarza bardzo mnie zaabsorbo-
wała. Mam nadzieję, że to co ro-
bię, przyczynia się do tego, że co-
raz więcej Polaków bardziej dba 
o swoje zdrowie i zwraca większą 
uwagę na to co je. 

Czy w trakcie prowadzenia 
słynnego programu „Wiem co 
jem”, zdarzyło się pani, że ja-
kiś producent pozwał Panią do 
sądu?

Nie. Zawsze staraliśmy się, aby 
etykiety z nazwami były dokładnie 
zakryte. Nigdy również w trzyna-
stu sezonach nie podaliśmy loko-
wania produktu. Jedynie po pierw-
szym sezonie, supermarket w któ-

rym nagrywaliśmy program, ze-
rwał z nami współpracę. Dzwoni-
ły wówczas do niego dwa świato-
we koncerny żywnościowe ze skar-
gami. Do nas jeszcze nikt nie miał 
pretensji.

Bycie sławną osobą, jakoś 
wpłynęło na Pani życie?

Myślę, że nie. Jestem tą szczę-
ściarą, której praca to również pa-
sja. Lubię to robić. Dodatkowo 
nie cierpię wręcz, kiedy ktoś na-
zywa mnie gwiazdą. Bo ja żadną 
gwiazdą nie jestem. Od wielu lat 
jestem w tym samym związku, z 
tym samym mężem. Razem mamy 
i wychowujemy czwórkę dzieci. Je-
stem więc, jak to sama siebie okre-
ślam, matką karmiącą. Nie uży-
wam żadnych botoksów, liposuk-
cji ani innych wynalazków. Jestem 
sobą w każdym możliwym znacze-
niu tego słowa. A sławę, którą zy-
skałam dzięki książkom i progra-
mowi, staram się wykorzystać na 
przekazaniu ludziom istotnych 
kwestii związanych wszakże z ich 
zdrowiem.

Dorota Śmieciuch

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

reklama
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Aktywizacja społeczna i włączenie społeczne 
Dzięki Funduszom Europejskim wsparcie mogą otrzymać nie tylko osoby będące czasowo bez pracy, ale także te zagrożone wyklucze-
niem społecznym, czy ubóstwem. Z jakich powodów ktoś może znaleźć się w takiej sytuacji? Z jakich działań mogą skorzystać takie 
osoby? Czy jest dla nich szansa na powrót do aktywności społecznej? 

Przypomnijmy, że osobą nie-
pracującą, czy inaczej bezrobotną 
jest osoba - członek rodziny oby-
watela polskiego, niezatrudnio-
na i niewykonująca żadnej pracy 
zarobkowej, zdolna i gotowa do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy obowią-
zującym w danym zawodzie. Je-
żeli jest to osoba niepełnospraw-
na, to musi być zdolna i gotowa 
do podjęcia zatrudnienia, co naj-
mniej w połowie wymiaru tego 
czasu pracy. Osoba chcąca zareje-
strować się w urzędzie pracy jako 
bezrobotna musi mieć ukończone 
18 lat i nie może pobierać stałych 
świadczeń emerytalnych, czy ren-
towych.

Wśród osób bezrobotnych są 
takie, które mogą mieć chwilowe 
problemy ze znalezieniem pracy. 
Znalazły się w tej sytuacji np. z 
powodu redukcji zatrudnienia w 
firmie, w której dotychczas pra-
cowali. Mają jednak odpowied-
nie kwalifikacje i możliwości by 
szybko powrócić na rynek pracy. 
Są jednak bezrobotni w trudniej-
szej sytuacji. To osoby w wieku 
zagrożonym bezrobociem,  po-
zostające bez pracy przed dłuższy 
czas, posiadające niskie kwalifika-
cje zawodowe, czy osoby próbują-
ce wrócić na rynek pracy po prze-
rwie np. spowodowanej urlopem 
macierzyńskim. Do tej grupy za-
licza się także osoby z niepełno-
sprawnością, bądź borykające się 
z problemami bytowymi lub ma-
jące trudną sytuację rodzinną.

Do wszystkich tych grup z po-
mocą wychodzą instytucje pu-
bliczne korzystające ze środków 
Funduszy Europejskich, nie tyl-

ko urzędy pracy, ale także ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe 
centra pomocy rodzinie.

Pierwsze kroki… do urzędu 
pracy

Oferta urzędów pracy jest sze-
roka, o czym pisaliśmy w po-
przednich odcinkach naszego cy-
klu dotyczącego Funduszy Euro-
pejskich. Przypomnijmy jednak 
kilka kwestii. 

Zanim urząd pracy zapropo-
nuje nam wsparcie najpierw mu-
simy zarejestrować się na „liście 
osób bezrobotnych”.  Nie ma z 
tym dużo formalności. Rejestra-
cja przebiega sprawnie. Jest to 
bardzo ważny etap, podczas któ-
rego doradca zawodowy (osoba, 
które będzie aktywnie pomagać 
nam znaleźć pracę) będzie zada-
wać szczegółowe pytania doty-
czące naszej sytuacji zawodowej, 
wykształcenia, czy ewentualnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania jakieś pracy. Na tej 
podstawie doradca przygotuje dla 
nas indywidualny plan działania, 
dobierając odpowiednie formy 
aktywizacji zawodowej. 

Na liście dostępnych usług jakie 
może nam zaoferować urząd pra-
cy są m.in. 

Staż (bon stażowy),  najbar-
dziej popularna forma aktywiza-
cji zawodowej. Oferta ta jest skie-
rowana jest głównie do osób, któ-
re nie przekroczyły 30 roku ży-
cia, choć pojawia się także staże 
dla osób starszych, finansowane  
z Funduszu Pracy. Przyznanie ta-
kiego Bonu Stażowego gwaran-
tuje skierowanie na maksymal-
nie półroczny staż u wybranego 

pracodawcy. Musi to być jednak 
taki pracodawca, który zobowią-
że się, że po upływie 6 miesięcy 
zatrudni bezrobotnego  na umo-
wę o pracę. 

Bon zatrudnieniowy, który 
stanowi gwarancję zrefundowa-
nia pracodawcy części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne w związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego 
posiadacza bonu przez okres 12 
miesięcy. Taki bon jest przyzna-
ny zarejestrowanej osobie bezro-
botnej w wieku do 30 roku życia, 
która samodzielnie chce znaleźć 
pracodawcę, który zatrudni ją na 
18 miesięcy, a więc zadeklaruje, 
że przynajmniej przez pół roku 
po wyczerpaniu bonu poniesie 
już samodzielnie koszty związane 
z zatrudnieniem.

Szkolenia - Może też tak się 
zdarzyć, że bezrobotny znajdzie 
sam pracodawcę, ale ten będzie 
od niego wymagał nabycia dodat-
kowych umiejętności przez pod-
jęciem pracy. Szkolenia kosztują, 
ale trudno też oczekiwać, że oso-

ba niemająca pracy będzie miała 
środki na dokształcanie. Tu tak-
że z pomocą przyjdzie urząd pra-
cy, który może takiej osobie przy-
znać bon szkoleniowy, gwaran-
tujący skierowanie jej na wybra-
ne szkolenie i pokrycie kosztów. 
W ramach bonu szkoleniowego 
finansowane są nie tylko kosz-
ty szkoleń, ale i pobytu, jeśli one 
się odbywają poza miejscem za-
mieszkania. 

Bon zasiedleniowy – to ofer-
ta dla bezrobotnych, którzy znaj-
dą prace poza miejscem zamiesz-
kania i potrzebują środków pie-
niężnych na start.   Maksymalna 
kwota pomocy wynosi tu 5 tys. zł. 
Pieniądze te przydadzą się np. na 
wynajęcie mieszkania w miejsco-
wości, w której podjęliśmy pracę. 

Nie tylko dla „młodych”
Urzędy pracy oferują też po-

moc dla osób powyżej 30 roku ży-
cia. Są to:

- Prace interwencyjne, czyli 
zatrudnienie bezrobotnego przez 
pracodawcę, który otrzyma z 
urzędu pracy częściowe dofinan-
sowanie wynagrodzenia. O takie 
wsparcie może ubiegać się sam 
pracodawca. Tu warto dodać, że 
bezrobotni powyżej 50 roku życia 
mogą korzystać z prac interwen-
cyjnych w wydłużonym okresie. 

- Refundacja kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowi-
ska miejsca pracy, dofinansowa-
nie działalności gospodarczej. To 
pomoc finansowa udzielana przez 
powiatowe urzędy pracy w związ-
ku z utworzeniem lub doposaże-
niem stanowiska pracy i zatrud-
nieniem na tym stanowisku skie-
rowanej osoby bezrobotnej przez 
okres 24 miesięcy. O takie wspar-
cie może ubiegać się firma pry-
watna, w tym szkoły lub przed-
szkola niepubliczne, oraz rolnicy 
posiadający gospodarstwa rolne. 

- Prace społecznie użyteczne  

to forma wsparcia skierowana do 
osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku i jednocześnie korzystają-
cych ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. Prace te odbywają się bez 
nawiązania stosunku pracy ani 
umowy o pracę. Organizowane są 
one przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, organizacjach lub insty-
tucjach statutowo zajmujących się 
pomocą charytatywną lub dzia-
łalnością na rzecz społeczności 
lokalnej.  Prace te mogą być wy-
konywane w wymiarze do 10 go-
dzin tygodniowo.

- Roboty publiczne, czyli dzia-
łanie nieco podobne do prac in-
terwencyjnych, tyle, że tu praco-
dawcą jest instytucja publiczna, 
która otrzymuje częściową refun-
dację kosztów zatrudnienia. 

- Dofinansowanie wynagro-
dzenia za zatrudnienie osoby 
bezrobotnej 50+ (powyżej 50 
roku życia). To działanie będą-
ce odpowiedzią na wzrastającą 
liczbę bezrobotnych między 55 
a 64 rokiem życia. Dofinansowa-
nie wynagrodzenia bezrobotnego 
w wieku 50 lat i więcej skierowa-
nego przez urząd pracy przysłu-
guje przez okres: 12 miesięcy w 
przypadku bezrobotnych w wie-
ku 50 lat - 60 lat, 24 miesięcy w 
przypadku bezrobotnych, którzy 
ukończyli 60 lat. Wysokość dofi-
nansowania wynosi maksymal-
nie  do 50% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie.

Z większości powyższych form 
aktywizacji mogą też korzystać 
osoby w trudnej sytuacji zdro-
wotnej, czy z niepełnosprawno-
ścią ruchową.  Źródła finansowa-
nia aktywizacji zawodowej zależą 
od tego, czy taka osoba, zgłasza-
jąca się jako poszukująca pracy 
otrzymuje świadczenie rentowe 
czy też nie. Dla tej pierwszej gru-
py osób płatnikiem konkretnego 
programu aktywizacji zawodowej 
jest Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Natomiast powiatowe urzędy pra-
cy są instytucją obsługującą środ-
ki skierowane przez PFRON, ale 
także wskazujące konkretne dzia-
łania mające na celu przywróce-
nie na rynek pracy osoby niepeł-
nosprawnej pobierającej świad-
czenia rentowe. Jednym z takim 
programów jest doposażenie 
miejsca pracy. To forma wspar-
cia zawodowego z jakiej najchęt-
niej korzystając przedsiębiorcy 
chcący zatrudnić osoby bezrobot-
ne mające stwierdzoną niepełno-
sprawność. Dzięki dofinansowa-

Instrumenty aktywizacji wykorzystywane aktualnie  przez PUP-y

prace 
interwencyjne

refundację 
kosztów 
stanowiska pracy

do�nansowanie 
działalności 
gospodarczej 

prace społecznie 
użyteczne

staże
roboty 
publiczne

refundacja składek 
na ubezpieczenie 
społeczne

Bon 
szkoleniowy

Bon 
zatrudnieniowy

Bon 
stażowy

Bon 
na zasiedlenie

Aktywizacja osób 
młodych 
pozostających 
bez pracy (1.1.2)

Aktywizacja
 osób pow. 29 lat 
będących 
w szczególnie 
trudnej sytuacji 
na rynku pracy (6.5)

Inne 
ukierunkowane 
programy 
aktywizacyjne

Instrumenty Rynku Pracy

PUP

Projekty Rynku PracyInstrumenty aktywizacji dla osób do 30 r. życia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

niu mogą bowiem spełnić wymo-
gi dostosowania miejsca pracy dla 
osoby niepełnosprawnej, tworząc 
jej bezpiecznie i komfortowe wa-
runki, minimalizujące ich zdro-
wotne trudności mogące utrud-
niać wykonywanie powierzonych 
obowiązków. 

Powyższe formy są realizowane 
przez urzędy pracy. Warto tam się 
udać, aby dowiedzieć się czy mo-
żemy skorzystać z pomocy i w ja-
kim stopniu ta pomoc zostanę 
nam udzielona. 

Wsparcie dla osób w trudnej 
sytuacji...

Jak już informowaliśmy, oso-
by w szczególnie trudnej sytuacji 
bytowej, wywołanej brakiem sta-
łego zatrudnienia, to takie, któ-
re np. poprzez długotrwałą sytu-
ację ekonomiczną są zagrożone 
wykluczeniem społecznym.   Z 
punktu widzenia rynku pracy są 
to także osoby do 30 i powyżej 50 
roku życia, osoby o niskich kwa-
lifikacjach zawodowych, kobie-
ty próbujące wrócić do pracy po 
urlopach macierzyńskich, miesz-
kańcy małych miejscowości. To 
grupy tej zalicza się osoby z nie-
pełnosprawnością, długotrwale 
bezrobotne. 

Z myślą o tych osobach przy-
gotowano kompleksowy pro-
gram wsparcia w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego.  To program 
skierowany do osób powyżej 29 
roku życia, zarejestrowanych w 
urzędzie pracy jako bezrobot-
ne. Projekt skierowany jest tak-
że do osób niepełnosprawnych. 
W ramach tego programu oso-
ba w trudnej sytuacji pozostająca 
bez pracy może liczyć na pomoc 
w pośrednictwie pracy  w zakre-
sie wyboru zawodu zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnic-
two zawodowe w zakresie pla-
nowania rozwoju kariery zawo-
dowej, w tym podnoszenia lub 
uzupełniania kompetencji i kwa-
lifikacji zawodowych. Otrzyma 
możliwość podniesienia kwalifi-
kacji zawodowych poprzez szko-
lenia, a także staże i praktyki 
(opisane wyżej). Wsparciem dla 
takich osób będzie też np. pomoc 
w pokryciu kosztów dojazdu, czy 
zasiedleniu – o czym również 
wspominaliśmy wyżej. 

W przypadku osób z niepełno-
sprawnością program przewiduje 
np. niwelowanie barier architek-
tonicznych. 

Takie osoby mogą zgłaszać się 
o wsparcie do ośrodków pomocy 

społecznej czy też powiatowych 
centrów pomocy rodzinie.  Oczy-
wiście warunkiem jest, czy dana 
instytucja otrzyma dofinansowa-
nie na powyższe działania. 

Kiedy brakuje już na wszyst-
ko…

W najtrudniejszej sytuacji są te 
osoby, które ze względu na swoje 
położenie zagrożone są realnym 
ubóstwem, wykluczeniem spo-
łecznym, bądź taka sytuacja już 
ich dotyczy. Osoby takie nie mogą 
same przezwyciężyć trudnych sy-
tuacji życiowych. To osoby z nie-
pełnosprawnością, niesamodziel-
ne, pozostają w pieczy zastępczej 
(piecza  sprawowana nad dziec-
kiem w przypadku niemożności 
zapewnienia mu opieki i wycho-
wania przez rodziców), bezdom-
ne. Dla osób znajdujących się w 
takiej sytuacji stworzono „Pro-
gramy na rzecz integracji osób i 
rodzin zagrożonych ubóstwem i/
lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzy-
stującą instrumenty aktywizacji 
edukacyjnej, społecznej, zawodo-
wej”. O dofinansowanie projektu 
w trybie konkursowym w ramach 
w/w działania mogą się ubiegać:  
ośrodki pomocy społecznej oraz 
powiatowe centra pomocy rodzi-
nie. 

W ramach tego programu do-
stępne jest wiele form wsparcia. 
Wśród nich jest wsparcie opie-
kuńcze i usługi asystenckie (asy-
stenci/pracownicy socjalni przy-
dzielani rodzinie do współpracy). 
Pomaga to rodzinie wrócić do sa-

modzielności i aktywności spo-
łecznej czy podaje pomocną dłoń 
przy edukacji dzieci, robieniu za-
kupów, planowania domowego 
budżetu, wspierania w zakresie 
poszukiwania pracy. Jest łączni-
kiem między rodziną a ośrod-
kiem opieki społecznej, czy in-
nymi instytucjami publicznymi, z 
którym współpracuje rodzina bę-
dąca w trudnym okresie. Ma też 
za zadanie oferować jej w miarę 
możliwości pomoc psychologicz-
ną. 

Poza asystentem rodziny,  oso-
by w trudnej sytuacji społecznej 
mogą liczyć m.in. na kursy i szko-
lenia umożliwiające nabycie, pod-
niesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych, prak-
tykę zawodową lub staż w spół-
dzielni socjalnej, przedsiębior-
stwie społecznym czy w przedsię-
biorstwie (po konsultacji z właści-
wym powiatowym urzędem pra-
cy w przypadku, gdy klientem jest 
osoba bezrobotna). W przypadku 
osób niepełnosprawnych mogą to 
być działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej realizowane w warsz-
tatach terapii zajęciowej, ale tak-
że pośrednictwo pracy – wspar-
cie w zakresie współpracy z urzę-
dem pracy, wspólne poszukiwa-
nie ofert, uczestnictwo w targach 
pracy. Dostępne są też działania 
mające na celu likwidację barier 
architektonicznych w miejscu za-
mieszkania, a w razie konieczno-
ści przewóz osoby niesamodziel-
nej do placówki zdrowia, lub per-
sonelu sprawującego opiekę zwią-
zane bezpośrednio nad taką oso-
bą do konkretnego miejsca. Doty-

czy to także np. dowożenia posił-
ków. 

Dla wszystkich osób z gru-
py „zagrożonych wykluczeniem 
i ubóstwem” proponuje się też 
działania wspólne, niezależnie od 
sytuacji zdrowotnej, jak np. edu-
kacyjne. Tu możliwe jest np. nie 
tylko szkolenie, ale także sfinan-
sowanie zajęć szkolnych, które 
mają pomóc uzupełnić wykształ-
cenie, czy naukę nowego zawodu 
(chodzi tu głównie o dzieci i mło-
dzież z rodzin dotkniętych pro-
blemem ubóstwa i wykluczenia).  

Takie rodziny mogą rów-
nież liczyć na pomoc w zakre-
sie ochrony zdrowia. Chodzi 
tu o likwidację  przeszkód, któ-
re utrudniają aktywność zawo-
dową. Przewidziano m.in. skie-
rowanie i sfinansowanie terapii 
psychologicznej, rodzinnej lub 
psychospołecznej dla rodzin lub 
osób czy terapii odwykowych.   
Podsumowując, taka pomoc to 
wszechstronne działania, które 
mają pomóc wrócić na rynek pra-
cy oraz do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym osób zagro-
żonych ubóstwem, lub wyklucze-
niem społecznym, a także wes-
przeć w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów. 

Chcesz skorzystać z takiej po-
mocy? Skonstatuj się z najbliż-
szym centrum pomocy rodzinie 
lub ośrodkiem pomocy społecz-
nej. Wszelkie dane kontaktowe 
dla osób z tereny naszego powia-
tu podajemy obok. Zawsze też 
możesz udać się do urzędu pra-
cy, gdzie również zostaniesz po-
informowany o możliwościach 

jakie oferują ci działania finanso-
wane w ramach Funduszy Euro-
pejskich. Być może ten mały krok 
będzie początkiem nowego życia 
i  wyjścia z trudnej sytuacji. 

opr Marcin Simiński

ADRESY OŚRODKÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

tel. 91 418 85 21
ops@stepnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przybiernowie

Cisowa 3, 72-110 Przybiernów 
Tel.: 91 418 64 54 

ops@przybiernow.com.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie 

ul. 3 Maja 6b, 72-200 Nowogard
ops@nowogard.pl 
tel. 91 392 62 89

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Osinie

Osina 62, 72-221 Osina
tel. 91 39103 99

ops@osina.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Maszewie

Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo
opsmaszewo@o2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Goleniowie

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel. 91 460 14 72
ops@goleniow.pl

Osoby 
znajdujące się 
w szczególnie 

trudnej sytuacji

Kryterium 

wiekowe

Kryterium 

kwali�kacji
Osoby bez wykształcenia 

średniego 
czy doświadczenia 

zawodowego

Nie ukończyły 
25 lat

Powyżej 
50 lat

Przebywają w rejestrze 
bezrobotnych PUP 

dłużej niż 12 miesięcy 
w przeciągu 

ostatnich dwóch lat 

Kobiety, 
które po urodzeniu 
dziecka nie podjęły 

zatrudnienia

Bezrobotni 
po odbyciu 

kontraktu socjalnego

Bezrobotni samotnie 
wychowujący przynajmniej 

jedno dziecko w wieku 
do 18 roku życia

Bezrobotni 
niepełnosprawni

Osoby, które mają 
problem ze znalezieniem 
zatrudnienia w związku 

z opuszczeniem 
zakładu karnego

Osoby, które 
nie posiadają 

kwali�kacji 
zawodowych
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Piękny, przyjazny 
kastrowany kocur 

czeka na przyjazny dom. 

784 188 148

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodowe 
wskazane uprawnienia na 

wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 

ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

Nagroda!!!!

Zaginął pies, 

Imię: Tores, Waga 45 kg - łagodny

Tel: 601380885

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. Bohaterów Warszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: arno.nowogard@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy
4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

SOBOTa  Dla  ZDrOWIa  
- „PROFILAKTYKA  RAKA  PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  
z TERENU GMINY NOWOGARD i OKOLIC

Dnia 3 grudnia 2016r. organizuję wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje tel.505-393-636 po godz. 14 

-tej
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Serdecznie Zapraszam  Lidia Bogus

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

Oferty proszę wysyłać na adres ul. 3 Maja 27 b 72-200 Nowogard 
lub e-mailowo na adres werner@toyota-pewneauto.pl
Wszelkich informacji można również uzyskać pod nr 501 374 789

- doradca blacharsko-lakierniczy,
- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza,
- lakiernik samochodowy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Zarząd Powiatu

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy ogło-
szeń, została podana informacja o przeznaczeniu, do oddania w 
najem, na rzecz dotychczasowych najemców pomieszczeń nr 
413 i 414, usytuowane na IV piętrze w budynku przy Placu 
Wolności 9 w Nowogardzie. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203) lub 
tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie internetowej 
BIP spow.goleniow.ibip.pl

Spiningowe ostatki w „Tęczaku” 
Koło PZW Tęczak w ostatnią niedzielę rozegrało spinningowe zawody wędkarskie na jezio-
rze w Nowogardzie. 

Po godzinie ósmej łodzie ruszy-
ły na jezioro. Wszystko, na niebie i 
wodzie, wskazywało na to, że bra-
nia tego dnia będą co rusz. Pierw-
sze rzuty większość zdecydowała 

się wykonać w pobliżu miejskiego 
mola w myśl zasady, jak bierze, to 
złowię blisko i nie muszę wiosło-
wać przez pół jeziora. 

Ale po godzinie okazało się, że 

w pobliżu mola i plaży nie ma nic, 
zatem zaczęła się wędrówka łodzi 
po jeziorze w poszukiwaniu chęt-
nego szczupaka, albo choćby oko-
nia. 

Ta sztuka udała się Zygmunto-
wi Heland, który wyłowił sporego 
okonia o wadze 1,30 kg i długości 
44 cm i wygrał spinningowe ostat-
ni. Rybę zmierzono i wypuszczo-
no do wody w dobrej kondycji. 

Szczupaki tego dnia, niestety, 
nie chciały współpracować, ale 
może następnym razem… 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland

Prezes Koła PZW Tęczak. 

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

POSPrZĄTam, 
UMYJĘ OKNA 

TaNIO.  
884 928 256
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

r e k l a m a
e-mail: karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
Wydruki  

koloroWe 
usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne
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Otwarte Przełajowe MISTRZOSTWA Okręgu 
W RAMACH

X MikołajkowEGO
 kOLARSKIEGO wyścigu pRZEŁAJOWEGO I m.t.b.

Sponsorzy:
Z b i g n i e w 
Szczepkowski

M a r e k
Szymański

R O Y
Andrzej 

Grygowski
DBC Bike

Dariusz Banaszek

Nowogard („Sarni Las”)  
4 grudnia (niedziela) 2016 r.

Start I grupy godz. 11:00
(odprawa techniczna godz. 10:45)

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem 
e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 

wyścigiem od godz. 8:00-10:45 w Biurze Wyścigu w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

SKLEP SPORTOWY 
Kubicka

SKLEP ROWEROWY 
Ryszarda Szurkowskiego

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

ZPZ
Zbigniew Golacik

II Wojewódzki Turniej 
kwalifikacyjny juniorów

Adrian Kurenda  
na podium
W miniony weekend, w Turowie odbywał się II Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny Juniorów. Do rywalizacji przystąpił 
jeden zawodnik z Wierzbięcina, a był nim Adrian Kurenda., 
Młody tenisista stołowy udowodnił, że robi szybkie postępy 
i po świetnym występie wywalczył 3. miejsce. 

W Turowie rozegrany został II 
Turniej kwalifikacyjny Juniorów. 
W zawodach wystartowało 40 te-
nisistów stołowych, a pośród nich 
jeden Zawodnik Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin – Adrian Kuren-
da. Podopieczny Józefa Korkosza, 
niecałe dwa miesiące temu, wy-
startował w pierwszym WTK Ju-
niorów i zajął tam 17. miejsce. 
Tym razem jednak utalentowa-
ny zawodnik postanowił, że zna-
cząco poprawi swój wynik i sta-
nął na wysokości zadania. Ad-
rian Kurenda osiągnął swój naj-
lepszy wynik i zanotował znaczny 
awans oraz widoczny progres, zaj-
mując w Turowie 3. miejsce. Do-
bry występ i ciągle rosnąca forma 
młodego zawodnika jest docenia-
na przez trenera Józefa Korko-
sza, który daje najmłodszemu za-
wodnikowi coraz więcej szans na 
grę w II Lidze Mężczyzn, co jak 
widać procentuje z dużym skut-

kiem. Kolejny Wojewódzki Tur-
niej Kwalifikacyjny Juniorów od-
będzie się dopiero w następnym 
roku. Natomiast już w najbliższą 
niedzielę, bardziej doświadcze-
ni zawodnicy Visonex LUKS Top 
Wierzbięcin zagrają na drugim 
WTK Seniorów. 

KR

Adrian Kurenda w Turowie podczas II 
WTK Juniorów wywalczył 3. miejsce

Rozgrywki o Puchar Tymbarku

SP nr 3 wygrywa do lat 10
W dniach 9 i 15 listopada, w powiecie goleniowskim rozegrano w sumie trzy turnieje na 
różnych szczeblach wiekowych z serii rozgrywek o Puchar Tymbarku. Do rywalizacji przy-
stąpili uczniowie szkół podstawowych z Nowogardu, a także młodzi piłkarze oraz piłkar-
ki z ZSP w Osinie. 

W środę (9 listopada), w Step-
nicy odbył się turniej U12 dziew-
cząt. Do rywalizacji przystąpiły 
tylko dwie drużyny. Zawodniczki 
z ZSP w Osinie rozgromiły swo-
je rówieśniczki ze Stepnicy i auto-
matycznie awansowały do kolej-
nej rundy. Tego samego dnia ry-
walizowali również młodzi pił-
karze w kategorii U10. Do wal-
ki przystąpiły trzy zespoły: SP nr 
3 w Nowogardzie, ZSP Osina oraz 
UKS Zalew Stepnica. Młodzi pił-

karze z Nowogardu najpierw roz-
gromili rówieśników z Osiny 7:0, 
następnie po zaciętym boju zwy-
ciężyli ze Stepnicą 3:2, sięgając 
tym samym po 1. miejsce. Osina 
w swoim meczu z UKS-em Za-
lew Stepnica ponownie zanoto-
wała wysoką porażkę. Z kolei we 
wtorek (15 listopada), na boisku 
w Goleniowie walczyli już piłka-
rze do lat 12. Wystąpiło pięć ze-
społów, w tym dwa z Nowogardu: 
SP nr 3 i SP nr 1, a także ZSP Osi-
na, SP Racimierz oraz SP Stepni-
ca. Najlepiej spisali się piłkarze SP 
Racimierz, którzy pomimo wyso-
kiej porażki w pierwszym meczu z 
SP nr 1 z Nowogardu (6:3), w dal-
szej części turnieju rozkręcali się z 
meczu na mecz, by ostatecznie za-
jąć 1. miejsce. Na drugim stopniu 
podium uplasowali się młodzi pił-
karze z „trójki”, którzy na podium 
wyprzedzili swoich kolegów z „je-
dynki”. Piłkarze ZSP Osina swoją 
rywalizację zakończyli na 5. miej-
scu. Przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz klasyfi-
kację końcową w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

KR

U12 chłopcy:
SP Stepnica – SP 3 Nowogard 1:3
SP 1 Nowogard – SP Racimierz 6:3
SP Osina – SP 3 Nowogard 0:3
SP Stepnica – SP 1 Nowogard 3:2
SP Osina – SP Racimierz 0:1
SP 3 Nowogard – SP 1 Nowogard 3:0
SP Osina – SP 1 Nowogard 0:3
SP Racimierz – SP Stepnica 5:2
SP Osina – SP Stepnica 1:1
SP 3 Nowogard – SP Racimierz 0:2
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Racimierz
2. SP 3 Nowogard
3. SP 1 Nowogard
4. SP Stepnica
5. SP Osina
U12 dziewcząt:
ZSP Stepnica – ZSP Osina 1:6
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSP Osina
2. ZSP Stepnica
U10 chłopcy:
SP 3 Nowogard – ZSP Osina 7:0
SP 3 Nowogard – UKS Stepnica 3:2
UKS Stepnica – ZSP Osina 6:0
Klasyfikacja końcowa:
1. SP 3 Nowogard
2. UKS Zalew Stepnica
3. ZSP Osina
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Kolarska Liga Przełajowa i MTB

W niedzielę 1 seria!
Już w najbliższą niedzielę (27 listopada), po raz kolejny zostanie przeprowadzona rywali-
zacja w Kolarskiej Lidze przełajowej i MTB na terenie „Sarniego Lasu” w Nowogardzie. Za-
chęcamy wszystkich do wspólnej rywalizacji podczas treningowych serii. 

Kolarska Liga Przełajowa i 
MTB powstała w ubiegłym roku. 
Kolarze amatorzy spotykali się w 
okresie zimowym w „Sarnim Le-
sie”, co dwa tygodnie, aby wspól-
nie trenować, a przy tym rywa-
lizować na podstawie uzyskiwa-
nych punktów w poszczególnych 
startach. W pierwszej edycji w 
sumie wystartowało aż 50 zawod-
ników i zawodniczek. W związ-
ku z tak dużym zainteresowa-
niem organizatorom nie pozosta-
ło nic innego, jak kontynuować 
zimowe zmagania w tym samym 
systemie. – Zapraszamy wszyst-
kich rowerzystów na I serię wy-
ścigu przełajowego i MTB w No-
wogardzie, rozgrywanego w „Sar-

nim Lesie” przy ul. Kolonia Smu-
żyny 1. Liga ma charakter trenin-
gowy i jest tzw. treningiem nadzo-
rowanym – informuje Łukasz Ja-
nic. W pierwszej kolejności wy-
startują dzieci o godzinie 11:30, a 
następnie kategoria Open kobiet 
i mężczyzn od 17 lat. Wyścig od-
będzie się na rundach około 1800 
metrów (40 minut około 8 rund). 
Trasa w całości jest przejezdna 
bez potrzeby biegania. Start prze-
widziany jest dla amatorów od 17 
lat, a także dla dzieci (szkółki ko-
larskie) w kategoriach żak, mło-
dzik, junior młodszy. Wystar-
tować może każdy, kto posiada 
sprawny rower i obowiązkowo 
kask. Zawody będą odbywać się 

cyklicznie, co 2-3 tygodnie w for-
mie Ligi przełajowej, aż do koń-
ca sezonu zimowego. Drobne na-
grody przewidywane są na ko-
niec cyklu. Podczas każdej edy-
cji prowadzona będzie klasyfika-
cja, a pierwszych dziesięciu za-
wodników zdobywa punkty do 
klasyfikacji generalnej. Każdy za-
wodnik kategorii Open, który bę-
dzie chciał wystartować, powi-
nien wykupić Nr startowy. Opła-
ta jednorazowa na wszystkie se-
rie wynosi 30 zł. Dla dzieci do lat 
17 bezpłatnie. Zbiórka odbędzie 
się o godzinie 11:00, w „Sarnim 
Lesie”. Zapraszamy do udziału w 
rywalizacji. 

KR 

Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej i Koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej, po 
raz kolejny organizuje „Plebiscyt 
na najpopularniejszego piłkarza 
województwa zachodniopomor-
skiego”. Podobnie jak w poprzed-
niej edycji, impreza obok finało-
wej gali zakończy się także „Ba-
lem Piłkarza”, który cieszył się du-
żym powodzeniem. W plebiscycie 
nagrodzeni zostaną najlepsi i naj-
popularniejsi piłkarze z naszego 
województwa, niezależnie od po-

Firma z branży rolnej

Operator 
silosów zbożowych / Magazynier

Firma rolnicza Farma Redło Sp. z o.o. o stabilnej pozycji na rynku pol-
skim, poszukuje pracownika na stanowisko operatora silosów zbożo-
wych/ magazyniera.

Miejsce pracy: Redło k. Nowogardu
Zadania:

•	 Odpowiedzialność za właściwe dokonywanie przeładunków zbóż i 
towarów sypkich

•	 Nadzór nad eksploatacją magazynu
•	 Współpraca z Działem Logistyki w ramach obsługi okresowych i 

bieżących dostaw surowców
•	 Nadzór nad dokumentacją i prowadzenie gospodarki magazyno-

wej
Wymagania:

•	 Min. 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z magazynowa-
niem zbóż na skalę przemysłową

•	 Wiedza z zakresu charakterystyki przechowywania zbóż
•	 Znajomość procesów związanych z przepływem zbóż przez maga-

zyn
•	 Wykształcenie min. średnie rolnicze
•	 Znajomość języka niemieckiego lub języka angielskiego mile wi-

dziana 
•	 Znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:
•	 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•	 Możliwość rozwoju zawodowego i wsparcie w podnoszeniu kwali-

fikacji zawodowych
•	 Przyjazna atmosfera pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie swojego CV na dres  
e-mailowy: edyta.nowak@verbio.pl lub pocztą na adres:  
Verbio Polska Sp. z o.o. , ul. Sowińskiego 78, 70-236 Szczecin 

reklama

Rafał Listkiewicz nominowany do plebiscytu

9 goli i 7 asyst – najlepszy wynik w zespole
Trener Zbigniew Gumienny wytypował piłkarza, który będzie reprezentował Pomorzanin Nowogard w plebiscycie na najpopularniejszego piłkarza w re-
gionalnej okręgówce.  Został nim Rafał Listkiewicz i trzeba przyznać, że była to oczywista nominacja, gdyż Listkiewicz w tym sezonie spisywał się najle-
piej w zespole Pomorzanina. 

Rafał Listkiewicz w rundzie jesiennej był najlepszym piłkarzem Pomorzanina

ziomu rozgrywek, na których wy-
stępują. Dotyczy to również ko-
biet. W niższych kategoriach od B 
klasy do klasy okręgowej, oddziel-
nie wyróżniać będziemy piłkarzy 
z regionu szczecińskiego i kosza-
lińskiego. W plebiscycie fani oce-
niają zawodników na przestrze-
ni roku kalendarzowego. Trze-
ba więc pamiętać i brać pod uwa-
gę, że po udanym ostatnim sezo-
nie, jesień nie dla wszystkich była 
dobra. Jeśli chodzi o seniorów Po-
morzanina, zarówno wiosna, jak 
i jesień była udana w wykonaniu 
Rafała Listkiewicza. W zakoń-
czonej rundzie Listkiewicz strze-
lił 9 goli i zaliczył 7 asyst, głównie 
dzięki tym liczbom trener Zbi-
gniew Gumienny zgłosił jego kan-
dydaturę do plebiscytu. Wciąż nie 

znamy nazwiska piłkarki, którą 
wskaże Paweł Błaszczyk, decyzja 
ta ma zapaść na dniach, a o wy-
borze poinformujemy na łamach 
DN. Przypominamy, że od grud-
nia będzie można głosować na 
swoich faworytów. Podobnie jak 
w poprzednim roku, głosowanie 
odbywać się będzie na trzy sposo-
by. Poprzez SMS, portal facebook 
oraz kliknięcia. Głosowanie ru-
sza 1 grudnia i potrwa do 6 stycz-
nia, do północy. Ponadto Kapituła 
Plebiscytu dokona swojego wybo-
ru w kilku kategoriach. W dniu 20 
stycznia, w polickim hotelu Do-
bosz, odbędzie się uroczysta gala, 
a po niej zabawa do białego rana 
podczas „Balu Piłkarza”.

KR

Po raz drugi w Sarnim Lesie w Nowogardzie zostanie przeprowadzona Liga Przełajowa.jpg
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 1739 

m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmina 
Dobra), zagospodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam tanio działkę budowlaną 
w Kościuszkach 1202 m2. Przy działce 
prąd, woda, kanalizacja, dojazd utwar-
dzony w pobliżu jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na wsi koło Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, c.o., Tel. 609 
881 060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe centrum, 
I piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kom-
pleks w Dąbrowie Nowogardzkiej gmi-
na Nowogard powierzchnia 7ha ornej 
7ha pastwiska 7ha łąki 1.6ha lasu na 
działkach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z kompletnym 
wyposażeniem po kapitalnym remon-
cie. Gotowe do zamieszkania. Cena 185 
tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
o powierzchni 52 m2 przy ul. Racibora I 
4w Nowogardzie tel: 783 570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi ornaza 
195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 poko-
je I piętro Grzęzno cena do uzgodnie-
nia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Kawalerka do wynajęcia w Nowogar-
dzie. 608 659 566 po 16stej

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV piętro 
ul. Światowida. 601 500 090

•	  Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
58m z garażem na ul. Poniatowskiego. 
Cena 185 tys. Tel. 503 826 580, 502 118 
124 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 697 980 702 

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 pod 
działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w blo-
ku. 792 525 292 po 15 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 50 m2 na 
biuro. 696 801 512 

• Sprzedam działki budowlane w Kar-
sku przy drodze. 691 664 658

•	 Garaż do wynajęcia. 732 630 575

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w domu jednorodzinnym w Nowo-
gardzie. 667 994 240 

•	 Wynajmę 1/2 domu w Grabinie 7 km od 
Nowogardu. 513 561 194 

•	 Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na 
poddaszu, ul. Bankowa 3 e i garaż na 
Jana Pawła. 601 328 360 

•	 Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 695 151 

•	 Sprzedam górę domu dwurodzinnego 
100	m2	garaż+podwórko.	603	079	044	

•	 Wynajmę pokój w Osinie. 886 839 636 

•	 Trzypokojowe mieszkanie do wynaję-
cia. 609 643 227 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 889 215 737 

•	 Do wynajęcia kawalerka I piętro. 661 
933 969 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 41 m2 dwa 
pokoje. 695 323 419

•	 Garaż do wynajęcia. 796 642 805 

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym Sa-
dzie. Tel. 609 388 410

•	 Sprzedam garaż Zamkowa. 664 012 380 

•	 Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein letnie 
215/50 R17 91V, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam skutem JM STAR 2007 spraw-
ny zarejestrowany, 500 zł. 502 562 378 

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziemnia-

ki jadalne vineta, denar – cena 70 gr 
oraz jak lecą 35 gr. 782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belowa-
nie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fiona, 
rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na opął 
ok. 7 ton. Cena 450 za tonę przy całości 
możliwość negocjacji. Do 20 km trans-
port gratis. 600 653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i ziem-
niaki paszowe. Tel 608 013 995 

•	 Ziemniaki jadalne bryza, Olchowo 
21.Tel. 665 720 038

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18. 605 092 517 

•	 Sprzedam gęsi żywe, skubane. 665 267 
797

•	 Sprzedam jagnięcine kameruńską do 
uboju lub chowu. 785 563 315 

•	 Sprzedam kombajn Bizon z sieczkarnią 
w dobrym stanie lub zamienię na cią-
gnik 360. Tel. 607 541 101

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i tale-
rzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam kurę bażanta diamento-
wego. 512 482 344

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• mONTaŻ meBlI, fachowość i doświad-
czenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / 
LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• matematyka wszystkie poziomy, pro-
fesjonalnie, matura rozszerzona, liczby 
zespolone, całki, macierze. 724 558 005 

•	 Matematyka – liceum. 782 077 426

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, re-
gipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

•	 Posprzątam, umyje okna. Profesjonal-
nie, tanio. 601 611 867 

• Wykończenia mieszkań, glazura, te-
rakota, mozaika, granit, kamień na-
turalny, marmur – szpachlowanie 
– malowanie – montaż drzwi we-
wnętrzne i zewnętrzne – laminat, pa-
nele -  regipsy. 572 673 286

• Remonty. 508 920 135 

•	 Remonty mieszkań, adaptacje podda-
szy. 726 403 937

•	 Układanie kostki granitowej, kamień 
polny, ogrodzenie, tarasy, schody, i alta-
ny. 722 154 477

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933 

•	 Transport koni. 607 739 866 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. Facho-
wo. 665 602 592 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki komu-
nikatywny, zarobki netto do 1500 
euro/mies., wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 737 451 825, 
737 886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane prawo jazdy kat. 
B. 731 404 464

•	 Zatrudnię pracownik na fermę drobiu. 
511 731 352

• Zatrudnimy pracownika na stanowi-
sko Główna Księgowa. Umowa o pra-
ce, praca w zespole. Wymagane do-
świadczenie w pracy na samodziel-
nym stanowisku księgowej, dobra 
znajomość przepisów z zakresu kadr, 
ustawy o rachunkowości i prawa po-
datkowego. CV kontakt biuro@arto-
-plus.pl, Tel. 609 493 989 

•	 Zatrudni dwie osoby do laminowania. 
Tel. 604 903 853 

•	 Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 601 085 199

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 666 27 
77 41 

•	 Poszukuje osoby do odprowadzania i 
przyprowadzania dziecka ze szkoły. 661 
234 142 

•	 Zatrudnię	 kierowcę	 C+E	 okolice	 Berli-
na. Zakwaterowanie, stawki niemieckie, 
dowolny system pracy. Tel. 533 284 260

•	 Poszukuje cieśli. 69 44 59 637

•	 Zatrudnię do pracy przy kładzeniu re-
gipsów. Praca na 2-3 miesiące. Tel. 730 
744 751

•	 Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwoże-
nia posiłków. 604 103 158 

•	 Zatrudnię przy szpachlowaniu i przy 
płytkach. 608 817 214 

•	 Poszukuje pracownika do wykończeń . 
694 459 637

•	 Zatrudnię pracownika na gospodar-
stwo rolne. 511 731 352 

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 666 277 
741 

•	 Firma zatrudni do dozorowania mienia 
osobę z aktualnym orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności (otwarty rynek 
pracy) tel. 91 39 25 275

•	 Pracowników budowlanych, betonia-
rzy zbrojarzy zatrudnię. 694 440 205

•	 Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Atrakcyjne zarobki. 601 085 199

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 

026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2200 
zł, Zestaw nowych mebli - Szafa na-
rożna+biurko+blat	 z	 regałem	 -	699	zł.,	
Kompresor - Sprężarka samochodowa 
Nowa	 12V	 +	 końcówki-	 65zł.Tel.	 503-
005-554

• Poszukuje pana w wieku do 70 lat do 
bliższego poznania. Tel. 882 898 732 

•	 Karp kroczek do zarybienia oczek. 91 
39 18 297

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu sprze-
dam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe kominko-
we. 667 788 820

•	 Kupię poroże jelenia. 693 344 667 

•	 Sprzedam drewno opałowe pocięte w 
klocki, sosna, brzoza, buk i dąb. Tel 514 
740 538 

•	 Sprzedam zestaw do zrywki drewna, 
przyczepę Farma 8 – 51 D, z HDS. Cena 
do negocjacji. 665  544 518

•	 Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 503 
332 355 

Zamienię mieszkanie 
w Szczecinie na ul. Barnima 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

balkon, piwnica. Własnościowe 
na podobne w Nowogardzie. 

602 474 266
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ROZKŁAD JAZDY PKP

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET 300 EUR.
aTerIma meD. 

Telefon 91 506 55 55

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE
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KRZYŻÓWKA Dziennika

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

reklama

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Cztery pory roku

Jolanta Kozioł, Zofia Lepka, Jó-
zef Kochelski, Pelagia Feliksiak, 
Maria Machocka, Malwina Bryn-
dza, Patrycja Bartnicka, Urszula 
Łyczkowska, Katarzyna Łyczkow-
ska, Halina Galus, Henryk Rosa, Ja-
dwiga Patecka, Cecylia Furmań-
czyk, Alicja Wypych, Andrzej Lesz-
czyński, Lucyna Andrzejczak, Wła-
dysława Huget, Danuta Skowron, 
Christiana Syfert, Grażyna Kosmal-
ska, Grażyna Siedlecka, Urszula 
Skowron

Zwycięscy prenumerata:  Zo-
fia Lepka, Katarzyna Łyczkowska, 
Henryk Rosa

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Gabrysia Bortnik, Kasia Bort-

nik, Weronika Zaremba, Daria Fe-
liksiak, Mateusz Wiertalak, Nadia 
Grenda, Kacper Solarski, Hubert 
Solarski, Kacper Danicki, Kacper 
Skowroński, Basia Kloch, Lilka Fe-
liksiak, Miłosz Wielgus

Zwycięzca: Nadia Grenda
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

Zapraszam do pracy
akord sortowanie 
sadzonek, zarobki  

od 80-150 zł dziennie. 
Tel. 505 149 049
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POLSKI WYDAWCA

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 9-11

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów rad-

cy prawnego mogą ulegać zmianom)

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5 s. 11

reklAmA

reklAmA

s.3

Zk Nowogard 

''Bezpieczna Jazda"

s.6
Przeżyli razem 65 lat

Wystąpili znani 
aktorzy

Bociarski  
wice-prezesem

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

Zuchwała kradzież na pastwisku

Ukradli byki  
o wartości 60 tys. zł
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Nasza sonda

kronika 
policyjna

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

W ostatnim czasie rozpoczęły się ekshumacje ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Decyzja o ich przeprowadzeniu budzi 
spore kontrowersje, biorąc pod uwagę zarówno ich celo-
wość, jak i jednoznaczny sprzeciw części rodzin osób, któ-
re zginęły 10 kwietnia 2010 r. W dzisiejszej sondzie pytamy 
mieszkańców Nowogardu (czyt. poniżej) oraz Osiny (patrz 
s. 4), co sądzą na ten temat:

Pan Stanisław: Uważam, że 
zajmują się tym, co nie trzeba. 
Powinni ich zostawić w świę-
tym spokoju i zająć się czymś 
ważniejszym. Te ekshumacje są 
bezcelowe i nic nowego do tej 
sprawy nie wniosą.

Pani Elżbieta: Jestem przeciw-
na temu. Od katastrofy minęło 
już sześć lat. A te ekshumacje to 
jest rozgrzebywanie starej rany. 
Rana już się zagoiła, została pa-
mięć. Nawet cierpienie już się uko-
iło. A oni na nowo to roztrząsają. 
Na miejscu rodzin tych ofiar, nie 
wytrzymałabym tego psychicznie i 
współczuję im.

Pan Zdzisław: To jest trochę 
taka parodia z tym wszystkim. Je-
stem przeciwko tym ekshumacjom. 
Niepotrzebnie to robią.  Skoro te 
osoby już spoczęły, to nie przeszka-
dzajmy im, a szczególnie nie mąć-
my spokoju rodzin tych ofiar.

Pani Marta: Ja mam szacunek 
do prawa, ale skoro wyniki śledz-
twa są znane i udokumentowa-
ne to uważam, że ekshumacje po-
winny się odbyć jedynie za zgodą 
rodziny.

Pan Mirosław: Nie interesu-
ję się już tym, ponieważ za bar-
dzo „kręcą” z tym wszystkim. Zo-
stawiliby te osoby, co zginęły w 
spokoju. Tyle lat po śmierci, a oni 
będą szargać ich pamięć i bezcze-
ścić ich ciała, całkowicie bez sen-
su.

Dorota Śmieciuch

21.11.2016 r.
godz. 13:09
Kolizja drogowa przy ul. Dwor-

cowej w Nowogardzie pomiędzy 
pojazdem marki Audi i nn pojaz-
dem.

godz. 14:16
Zdarzenie ogniowe w m. Jar-

chlino.
22.11.2016 r.

godz.14:07
Kradzież torebki damskiej wraz 

z pieniędzmi i dokumentami.
24.11.2016 r.
godz. 16:51
Pracownik ochrony sklepu Net-

to powiadomił o kradzieży skle-
powej.

godz. 20:44
Kradzież paliwa na stacji paliw 

PKN Orlen w Nowogardzie.
25.11.2016 r.
godz. 12:59
Kradzież bydła w m. Boguszyce.
godz. 17:08
Zdarzenie drogowe z udziałem 

pieszego w m. Miętno.
Komisariat Policji w Nowogardzie

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Zofia Razik: lat 67, zmarła 25.11.2016r., pogrzeb odbył się 28.11.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Bolesław Jabłoński: lat 69, zmarł 25.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 30.11.2016r, o godz. 12:00  na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Stanisława Nowak: lat 83, zmarła 26.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 29.11.2016r, o godz. 14:00  na cmen-

tarzu w Żabowie.
Radosław Kluszczyński: lat 58, zmarł 28.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 01.12.2016r, o godz. 13:00  na 

cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Tłumy na pogrzebie

Pożegnali Łukasza...
Tłumy żegnały na nowogardzkim cmentarzu 33-letniego Łukasza Koladyńskiego, miesz-
kańca Nowogardu tragicznie zmarłego w wypadku pod Korytowem. 

Uroczystość pogrzebowa 
odbyła się w minioną sobo-
tę, 26.11. W pogrzebie wzię-
ło udział ok. 200 osób. Wśród 

nich najbliżsi Łukasza, ale także 
przyjaciele i koledzy zmarłego. 
Mszę świętą w intencji zmar-
łego, jaka została odprawiona 

w cmentarnej kaplicy, konce-
lebrowali: ks. Grzegorz Legut-
ko oraz ks. Wojciech Koladyń-
ski – prywatnie kuzyn tragicz-
nie zmarłego.  

Po Mszy św. kondukt żałobny 
przeszedł do miejsca wiecznego 
spoczynku Łukasza, gdzie zło-
żono w grobie urnę z prochami 
mężczyzny.  

Do wypadku, w którym zgi-
nął 33-letni Łukasz Koladyń-
ski doszło w piątek, 18 listopa-
da tuż za Korytowem. Jak in-
formuje policja, mężczyzna kie-
rując samochodem marki Audi 
A3, nagle uderzył w przydrożne 
drzewo. Okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia bada proku-
ratura. 

MS

Uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie w wypadku 33-letniego Łukasza 
odbyły się w minioną sobotę

W pochówku śp. Łukasza wzięły udział tłumy, wśród nich koledzy i przyjaciele tragicznie zmarłego
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Pomóżmy sobie

DUŻe  
CHOINkI BIO

Duże, od 3 – 5m. 
Wys. do wystroju 

ulic, placu, zakładów 
oraz choinki świąteczne 

z własnej plantacji, 

Atrakcyjne ceny. 
Olchowo 74. 

507 102 211, 91 39 27 047

Zuchwała kradzież koło Boguszyc

Ukradli byki o wartości 60 tys. zł 
W nocy, z czwartku na piątek (24/25 listopada), z pastwiska koło Boguszyc nieznani dotąd sprawcy ukradli 14 sztuk młodych byków rasy Limousin. Zwie-
rzęta zostały najpierw uśpione, a później wywiezione z pastwiska. Policja i właściciele skradzionych zwierząt poszukują sprawców kradzieży. 

Byki zostały uśpione za po-
mocą lotek wypełnionych 
środkiem nasennym. Jedną z 
takich lotek znaleziono na pa-
stwisku – mówi dla DN, Ma-
ciej Toboła, który wspólnie z 
bratem i ojcem hoduje bydło 
k. Boguszyc. 

- Kiedy przyjechaliśmy na 

miejsce, znaleźliśmy lotkę ze 
środkiem usypiającym. Praw-
dopodobnie w ten sposób 
uśpiono nasze byki i załado-
wano je na samochód. Zna-
leźliśmy także ślady dwóch sa-
mochodów, którymi złodzieje 
wjechali na łąkę, a później wy-
wieźli zwierzęta – mówi Ma-

ciej Toboła. 
 Skradziono 14 sztuk mło-

dego bydła. Koszt jednej sztu-
ki waha się pomiędzy trzy a 
cztery tysiące złotych. Wła-
ściciele zwierząt są przekona-
ni, że byki zostały skradzione 
na zlecenie. 

-Byki mogły trafić od razu 
na rzeź, choć my podejrzewa-
my, że zostały skradzione do 
dalszej hodowli, z uwagi na 
ich wiek i dobry stan zdrowia - 
dodaje M. Toboła. 

Dlatego nowogardzka poli-
cja, która prowadzi w sprawie 
śledztwo sprawdza również 
okoliczne ubojnie. 

Właściciele skradzionego 
bydła proszą, aby osoby, któ-
re mogą posiadać jakąkol-
wiek wiedzę na temat zdarze-
nia, kontaktowały się z no-
wogardzkim Komisariatem 
Policji (tel. 91 57-92-311). 
Ostrzegają jednocześnie in-
nych hodowców w okolicy, by 
byli czujni. 

- Bardzo prosimy o kontakt! 
Niech złodzieje nie będą bez-
karni! Przy okazji ostrzegamy 
innych rolników o grasującej w 
naszej okolicy szajce złodziei 
bydła- apelują rolnicy. 

Szajka nie jest tu z pewno-
ścią określeniem na wyrost. 

Podobne kradzieże, do ja-
kiej doszło pod Boguszyca-
mi w ostatnim czasie, miały 
bowiem miejsce w Luboniu 
Dolnym (koło Reska), a także 
w okolicach Drawska i Świ-
dwina. Wszystko wskazuje, 
więc na to, że kradzieży zwie-
rząt dokonuje dobrze przygo-

towana do tego grupa, która 
wie jak postępować z bydłem 
i ma do tego odpowiednie na-
rzędzia. Zwierzęta nie mogły 
się jednak „rozpłynąć w po-
wietrzu”. Wydaje się więc, że 
ustalenie sprawców kradzieży 
jest tylko kwestią czasu. 

MS, DŚ

Na zdjęciu jedno ze zwierząt z tzw. lotką.

Z tego pastwiska w zeszłym tygodniu skradziono młode byki

OGŁOSZeNIe

-Oddam komplet mebli w tym m.in. fotele, stół, kanapa. Oddam także sprzęty RTV i AGD – tel. 695 403 
158

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego – tel. 661 672 036
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami oraz pralkę automatyczną – tel 

667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, pokojowy, dywan -  723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół tel. 735 448 007
- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia i spania – 517 636932
Przyjmę: lodówkę 782 764 335
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodarczej dla chorego  Miłosza,
  który bardzo potrzebuje nowy wózek i ortezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji
   Dziennika Nowogardzkiego. 
- Oddam małe kotki w dobre ręce – 514509853
Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej
   w Korytowie. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. 728 815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. 604 953 182
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: poligraf@post.pl  

OGŁOSZENIE
PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej
 w Nowogardzie 

informuje o dniach i godzinach 
wydawania jabłek: 

29.11.2016, wtorek, od godz. 9:00 - 14:00
30.11.2016, środa, od godz. 9:00 -14:00

01.12.2016, czwartek, od godz. 9:00-14:00
Jabłka będą wydawane tylko osobom ko-

rzystającym z pomocy PKPS. 
Prosimy zabrać ze sobą Dowód Osobisty. 

Zarząd PKPS
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Nasza Sonda z Osiny

k S e r O
A 4 -20 gr

 czarno-białe
A3 -40 gr/czarno-białe

A4- kolor 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Nasz felieton

masz problem, lub byłeś 
świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

 513 088 309 
 91 392 21 65

WIZYTÓWKI
Tanio - Szybko

Już od 12 gr/szt.
ul. Boh. Warszawy 7A • Nowogard
tel. 91 392 21 65

Trwają ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej. Decyzja 
o ich przeprowadzeniu budzi spore kontrowersje w społe-
czeństwie, a także wśród rodzin ofiar zmarłych. My zapyta-
liśmy mieszkańców Osiny, co sądzą na ten temat: 

Pani Barbara: Uważam, że nie 
zaszkodzi sprawdzić, czy nikt się 
nie pomylił. Jednakże powinno 
się uszanować zdanie tych rodzin, 
które nie wyrażają na to zgody. A 
ci, którzy chcą przeprowadzenia 
ekshumacji, niech innych do tego 
nie zmuszają.

Pan Zbyszek: Nie powinno się 
ruszać tych ofiar. Po co to? Kata-
strofa owszem była, ale już bardzo 
dawno. Po co ciągle odgrzebywać 
ten temat? Niech Ci ludzie leżą w 
spokoju.

Pan Robert: Pogrzeby były już dawno. Mogli robić te swoje bada-
nia, kiedy była na to pora. Teraz lepiej niech nie ruszają tych ofiar. Ni-
komu to nie jest tak naprawdę potrzebne, a tylko zakłócają ich wiecz-
ny spokój.

Pan Marian: Tak szczerze po-
wiem, że już mnie to nie interesu-
je. I tak zrobią, co chcą. To są po-
lityczne gierki, a zdanie prostego 
człowieka w tej kwestii się nie liczy.

Pani Julia: Moim zdaniem, powinno zostawić się tych ludzi w spo-
koju. I tak nic nowego w tym temacie nie odkryją. Niepotrzebnie nara-
żają rodziny ofiar na dodatkowe przeżycia. Skoro już ich pochowano, to 
niech odpoczywają w spokoju. Niepotrzebnie robią z tego taką szopkę. 

Dorota Śmieciuch

Chamstwo co tkwi w genach

Układ genetyczny człowie-
ka, to nadal bardzo tajemniczy 
i skomplikowany fragment na-
szego jestestwa.  Naukowcy nie 
mają np. pewności, jak docho-
dzi do uszkodzenia poszczegól-
nych genów odpowiedzialnych 
za to czy tamto, nie wiedzą tak-
że, ile czasu wymagają zmia-
ny genetyczne będące dostoso-
wywaniem się człowieka do wa-
runków środowiskowych, czy 
też funkcji układu genetycznego, 
jaką on pełni w procesie dziedzi-
czenia nie tylko chorób, ale cech 
i skłonności osobowościowych i 
charakterologicznych. Niezależ-
nie jednak od braku tego kom-
pleksowego rozeznania pojawia-
ją się fragmentaryczne odkrycia. 
Np. w ostatnim czasie opubliko-
wano badania, z których wynika, 
że palenie papierosów doprowa-
dza do zmian genetycznych już 
u tego osobnika, który delektu-
je się tytoniem tylko przez kil-
kanaście lat. Oprócz wpływu ge-
nów na fizjologie, człowieka in-

tersujące i jeszcze bardziej ta-
jemnicze zagadnienie dotyczy 
ich wpływu na psyche i osobo-
wość.   Nie mam wiedzy na te-
mat tego czy naukowcy zajmo-
wali się też wpływem na układ 
genetyczny człowieka, sposobu 
(zwłaszcza braków) jego wycho-
wania i czy np. w związku z tym 
chamstwo (często spotykany ob-
jaw braku kultury i okrzesania) 
można uznać za dziedziczne czy 
uwarunkowane genetycznie? Są-
dząc jednak po obserwacji ze-
wnętrznej niektórych środowisk 
i osobników wiele wskazuje na 
to, że chamstwo może być dys-
pozycją wynikającą z jakości ge-
nów. Jakości zarówno przejętej 
dziedzicznie, jak i ukształtowa-
nej pod wpływem stałych impul-
sów – tak jak to jest w przywo-
łanym przypadku wpływu pale-
nia tytoniu.  Chamstwo niewąt-
pliwie jest przykrą dla otocze-
nia przywarą, i to bynajmniej nie 
dlatego, że cham dzisiaj śmier-
dzi (tak jak to bywało na ogół w 
przeszłości). Współczesny cham 
już nie śmierdzi, więcej on na 
ogół pachnie. I to też jest efekt 
działania instynktu samozacho-
wawczego tego pasożyta. Cham, 
to bowiem pasożyt. Gdy smród 
w wyniku rozwoju społecznego 
zaczął ludzi odstraszać, to cha-
my zmieniły swój image - aby 
móc długo żerować na bliźnich 
należało pachnieć i w ten spo-
sób ukryć swoją w istocie śmier-

dzącą naturę. Współczesny cham 
jest znacznie groźniejszy od cha-
ma historycznego, także z powo-
du rozwoju powszechnie dostęp-
nych nowych instrumentów spo-
łecznych.  Demokracja np. otwo-
rzyła chamom dostęp do narzę-
dzia, o którym niegdyś mogli tyl-
ko pomarzyć – chodzi o władzę. 
Władza zdobyta demokratycznie 
uczyniła z chamów prawdziwych 
panów życia i śmierci-, ponieważ 
nie ma nic gorszego, jak cham na 
tzw. stanowisku. Taki to ci dopie-
ro pokaże, że on może wszystko, 
że może, jako „ten, który może, 
co chce” postępować wbrew 
wszelkiej logice, nauce, racjonal-
nej potrzebie. Nie masz też co li-
czyć na zrozumienie, współczu-
cie czy jakiekolwiek inne ludz-
kie reakcje nie tylko w sytuacji, 
w której czegoś nie dopilnowa-
łeś, czegoś zapomniałeś nieświa-
domie. Musisz się trzymać dla 
własnego bezpieczeństwa z dale-
ka od władzy z chamem na cze-
le nawet wtedy, gdy jesteś wzo-
rowym obywatelem, gdy niczego 
nie potrzebujesz, a nawet służysz 
dobru wspólnemu bezinteresow-
nie.  Dlatego radzę - naucz się 
rozpoznawać chama, zwłaszcza 
chama u władzy, i naucz się go 
neutralizować, inaczej padniesz 
prędzej czy później jego ofiarą – 
bo cham, to nie tylko pasożyt, to 
nienasycony pasożyt. 

sm

M. Bociarski wiceprezesem 
pszczelarzy w województwie
Michał Bociarski, radny Rady Miejskiej w Nowogardzie, został wiceprezesem Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Pszczelarzy. 

Wyboru nowych władz Wo-
jewódzkiego Związku Pszczela-

rzy, dokonano w ostatni week-
end podczas zjazdu delegatów 
z regionu, który odbył się w 
Szczecinie. To tam delegaci w 
drodze głosowania wybrali na 
wiceprezesa Zarządu WZP Mi-
chała Bociarskiego. Prezesem 
został natomiast Olgierd Ku-
stosz z Przelewic. 

M. Bociarski od lat kieruje 
nowogardzkim Kołem Pszcze-
larzy. Sam też hoduje pszczoły.  
Oprócz tego, od trzech kaden-
cji Bociarski sprawuje mandat 
radnego Rady Miejskiej w No-
wogardzie z ramienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Do WZP – Szczecin należy 

28 gminnych kół pszczelarzy 
z całego województwa. Zrze-
szają one łącznie 588 pszczela-
rzy. Nowogardzkie koło liczy 
41 hodowców i zajmuje trzecie 
miejsce po Szczecinie i Łobzie 
pod względem ilości pni (ro-
dzin pszczelich) w całym woje-
wództwie. Jak podaje na oficjal-
nej stronie WZP, w naszej gmi-
nie jest 1 435 uli. Natomiast w 
całym regionie ilość pszczelich 
rodzin wynosi ponad 22 tysiące 
(jedna rodzina w sezonie może 
liczyć od 60 do nawet 100 tys. 
sztuk owadów). 

MS

Michał Bociarski w trakcie sesji RM
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„Są chwile, by działać i takie 
kiedy należy pogodzić się z tym co przynosi los”

Paulo Coelho

Pani Lucynie Prekwa
 głębokie i szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
 składają 

Dyrektorzy Szkół 
i Przedszkoli Gminy Nowogard

                                      

             
        Wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci 

Śp. Radosława 
Kluszczyńskiego

       Rodzinie i bliskim 
Składają 

członkowie nowogardzkiego koła 
Prawa i Sprawiedliwości  

Rondo oficjalnie oddane 
W miniony piątek, 25 listopada, dokonano oficjalnego oddania do użytku ronda przy zbie-
gu ulic: Poniatowskiego i Boh. Warszawy. 

Budowa ronda zakończyła 
się już pod koniec września. 
Dopiero teraz odbyło się ofi-
cjalne oddanie ronda. Wzię-
li w nim udział przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego, Zarządu 
Dróg Wojewódzkich z Kosza-
lina i Stargardu, a także wyko-
nawcy tj. PRD Nowogard. W 
uroczystości wziął udział rów-
nież ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
który poświęcił nowe skrzyżo-
wanie. 

Przypomnijmy, że inwesty-
cja kosztowała 1 mln 236 tys. 
zł i została sfinansowana po 
połowie ze środków Gminy 
Nowogard oraz Wojewódz-
twa, które reprezentowane 
jest w tym przypadku przez 
Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, właści-
ciela drogi. 

Podczas ostatniej sesji, któ-
ra odbyła się 23 listopada, rad-
ni zdecydowali, że rondo bę-
dzie nosiło imię Sybiraków. Z 
taką inicjatywą do władz mia-
sta wystąpił Związek Sybira-
ków w Nowogardzie. 

MS Fot. DŚ

Nasz komentarz
Nowe i w zasadzie jedyne duże rondo w Nowogardzie niewątpliwie może się podobać. Niestety tylko es-

tetycznie. Znacznie gorzej jest już z jego funkcjonalnością. Póki ruch tutaj jest tzw. codzienny, to wszystko 
jest w porządku i przepustowość wystarczająca. Ale tak samo było, gdy ronda nie było! Jak się wydaje 1, 5 
mln złotych to należałoby uzyskać jakąś istotną poprawę i drożności oraz płynności ruchu i bezpieczeństwa. 
Jak mieliśmy się okazję przekonać w okresie wzmożonego ruchu w związku ze świętami 1 listopada, korki 
na Boh. Warszawy sięgały byłego POM-u i nowe rondo nic tutaj nie pomogło, a to dlatego, że w Nowogar-
dzie w innym miejscu leży problem(przejazd kolejowy).  A co będzie latem, gdy istotnie wzrasta tędy właśnie 
przez rondo tranzytowy ruch wakacyjny nad i z nad morza? Odpowiedź oczywista. Teraz bezpieczeństwo: 
co prawda, nieco się poprawiło, ale aby pomyśleć także o bezpieczeństwie rowerzystów, to już wyobraźni de-
cydentom zabrakło. Pasa dla rowerów ze ścieżki Boh. Warszawy przez rondo nie poprowadzono.  Nie pomy-
śleli o tym inwestorzy, a więc WDD i Gmina Nowogard. Usprawiedliwiony jest w tej sytuacji tylko burmistrz 
Nowogardu, on ma przecież głowę zajętą „prawdziwymi” ścieżkami, takimi przez lasy i pola (dookoła jezio-
ra) a nie takimi, z których korzystają codziennie jadący do pracy, szkoły czy przemieszczający się w innym, 
równie pospolitym celu.

Red. 

Poświęcenia ronda dokonał ksiądz dziekan Kazimierz Łukjaniuk 

Rondo otrzymało decyzją Rady nazwę Ronda im. Sybiraków

6 lat temu zmarł ks. 
Grzegorz Zaklika
Dokładnie wczoraj, 28 listopada, minęła szósta rocznica 
śmierci śp. ks. Grzegorza Zakliki- proboszcza parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP oraz dziekana Dekanatu Nowogard. 

Śp. ks. Grzegorz pełnił posługę 
w nowogardzkiej parafii przez 20 
lat i w tym czasie dał się poznać 
nie tylko, jako gorliwy kapłan, 
ale także jako niezwykle życzliwy 
człowiek o bogatej osobowości i 
szerokich zainteresowaniach, tak-
że literackich. Już po śmierci księ-
dza Grzegorza ukazała się książka 
będąca zbiorem jego zapisków pa-
miętnikarskich, które czynił przez 
lata swojego pracowitego życia. 
W 6- tą rocznicę śmierci poleca-
my Panu duszę śp. Grzegorza, a 
on sam niech do nas przemówi 
słowami swojego pamiętnika. Oto 
zapis z dnia 1 grudnia 2013: 

sm
Poniedziałek 1 grudnia 2003
Już trwa Adwent. Kolejny w 

moim życiu i kolejny w Nowogar-

dzie. Dziś pierwsze Roraty. Jeszcze 
nie potrafię cieszyć się Adwentem. 
Nie potrafię wydobyć adwentowej 
radości spod zmęczenia spowodo-
wanego wysiłkiem i trudem ostat-
nich dni, zwłaszcza ostatniej so-
boty i niedzieli. Były to dni prze-
ładowane do granic bezpieczeń-
stwa. Ale owa adwentowa radość 
przyjdzie. Od pewnego czasu po-
niedziałkowe przedpołudnie spę-
dzam na Zamkowej. Zamkowa – 
to moje określenie na zakład kar-
ny, który tak mocno wrósł w no-
wogardzką społeczność. Wrósł tak-
że w moje życie. W każdą niedzie-
lę odprawiam tam dwie Msze św. i 
moją duszpasterską posługę każdej 
niedzieli rozpoczynam od Zam-
kowej. Poniedziałkowe godziny to 
czas na jedną Mszę św. i indywi-
dualne spotkania. Jeden z miesz-
kańców Zamkowej poprosił o przy-
gotowanie do chrztu św. Spełniam 
jego prośbę. Dziś też mieliśmy spo-
tkanie przygotowujące. Nie mo-
głem jednak zbyt wiele powiedzieć. 
Głównie słuchałem. On mówił. 
Opowiadał swoje życie. Szybko, 
jakby bał się, że nie zdąży powie-
dzieć wszystkiego. Uczyłem się jego 
życia. Bardzo chaotyczne i pogma-
twane. Spodziewa się, że chrzest 
wprowadzi pewien ład w jego ży-
cie. (….)

Piątek, 29 listopada 1996 r
Nowogardzka policja również protestuje
Od dnia 26 listopada br., trwa akcja protestacyjna Policji, której inicjatorem jest Niezależny Samorządny 

Związek Policjantów. Jak twierdzi Krzysztof Saniuk, przewodniczący NSZZ nowogardzkiej policji, akcja pro-
testacyjna na razie ogranicza się do oflagowania policyjnych pojazdów oraz wywieszeniu na maszt (przy ko-
mendzie) flagi związkowej i dotarciu do jak największej ilości mass mediów. Głównym postulatem jest wyod-
rębnienie budżetu policji z ogólnego budżetu, który obowiązuje dziś, to jest Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Protestują także o podwyżkę płac i poprawę warunków pracy.

ZSR kształci rolników, masaży, palaczy
Zespół Szkół Rolniczych, wbrew panującej powszechnie opinii, wcale nie jest „producentem bezrobot-

nych”. Jak poinformował nas wicedyrektor szkoły: Nowe kierunki zawodowe w szkole tworzymy zgodnie z za-
potrzebowaniem na rynku pracy. Według danych z Rejonowego Urzędu Pracy, tegoroczni absolwenci ZSR nie 
mieli większego problemu ze znalezieniem pracy. Między innymi na 31 osób z klasy Technikum Rolniczego- 
bezrobotnych jest tylko 14. 

DŚ

20 lat temu                                            pisał:DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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Felieton mariana Piłki

PIS poparł CETA

Grupa 89 eurodeputowanych 
podjęła próbę zastopowania, a 
w każdym razie opóźnienia ra-
tyfikacji umowy o tzw. „wol-
nym handlu” pomiędzy Kanadą 
a Unią Europejską. Euro-posło-
wie sformułowali projekt wnio-
sku do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości  o wydanie opi-
nii prawnej czy zapisy umowy 
chroniące inwestorów poprzez 
wprowadzenie mechanizmu ar-
bitrażowego są zgodne z pra-
wami państw do regulowania 
porządku prawnego   w zakre-
sie polityki społecznej, ochrony 
środowiska, czy ochrony zdro-
wia. Gdyby Trybunał wydał ne-
gatywną opinię, to w ten sposób 
zakończono by procedowanie 
nad tą umową.

CETA bowiem przewidu-
je, że korporacje mogą proce-
sować się z państwami w spra-
wie tzw. „utraconych zysków’, 
to znaczy, że umowa przyznaje 
korporacjom prawo do uczest-
niczenia w procesie powstawa-
nia prawa, powstrzymania jego 
wprowadzenia, a także uzyska-
nia finansowych rekompensat w 
przypadku wprowadzenia okre-
ślonych regulacji prawnych, któ-
re mogą oddziaływać na zmniej-
szenie  poziomu zysków uzyski-
wanych w rezultacie wprowa-
dzenia nowego prawa.

Ponad to umowa oznacza 
uznanie wzajemnych certy-
fikatów. W praktyce oznacza 
to, państwa Unii Europejskiej 
uznają znacznie bardziej libe-
ralne przepisy kanadyjskie doty-
czące m.in. ochrony środowiska, 
czy  bezpieczeństwa żywnościo-
wego, w tym produktów GMO. 
Oznacza także zgodę na masowy 
import   tańszej żywności   pro-
dukowanej   w sposób przemy-
słowy.  Wprowadzenie tej umo-
wy zagraża nie tylko polskiemu 
eksportowi żywności na rynki 
unijne, ale uderza w samo jego 
istnienie, bowiem czyni polską 
produkcję rolną nieopłacalną.

Umowa CETA, to rezygna-
cja   z podmiotowości stanowie-

nia prawa przez państwa naro-
dowe na rzecz międzynarodo-
wego arbitrażu.  Co więcej skład 
tego arbitrażu będzie wyznacza-
ny przez Komisję Europejską, a 
zatem istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że Polska nie bę-
dzie miała nawet symboliczne-
go wpływu na jego działalność. 
Międzynarodowy arbitraż sta-
nie się  nadrzędną instancją nad 
stanowieniem w Polsce prawa. 
W ten sposób dokona się kolej-
ny etap destrukcji suwerenno-
ści państwowej na rzecz między-
narodowych korporacji. Jest to 
stopniowa likwidacja i suweren-
ności i mechanizmów demokra-
tycznych.

Za przyjęciem tego wniosku  o 
zbadanie tej umowy przez ETS 
w dniu 23 listopada,  głosowało 
218 eurodeputowanych, z Pol-
ski m.in. Marek Jurek i Kazi-
mierz Ujazdowski. Wniosek zo-
stał odrzucony większością 419 
głosów.  Niestety zdecydowana 
większość polskich eurodeputo-
wanych, w tym eurodeputowa-
nych z PiS głosowała przeciw-
ko tej próbie powstrzymania tej 
bardzo groźnej dla Polski umo-
wy. Była to jedyna szansa na po-
wstrzymanie   lub nawet zablo-
kowanie tej umowy w Parla-
mencie Europejskim. Po odrzu-
ceniu tego wniosku debata nad 
tą umową została wyznaczona w 
Międzynarodowej Komisji Han-
dlu na 5 grudnia.

Ta umowa jest fundamental-
nym zagrożeniem nie tylko dla 
polskiego rolnictwa, ale dla sa-
mej suwerenności naszego pań-
stwa. Dlatego też dziś najważ-
niejszym wyzwaniem polskiej 
polityki musi być jej zastopowa-
nie. Stosunek do niej weryfikuje 
także deklaracje poszczególnych 
partii odnoście obrony polskie-
go interesu narodowego i obro-
ny interesów polskiej wsi. Rząd 
Beaty Szydło już wcześniej wy-
raził swoje poparcie dla tej umo-
wy. Dlatego też, aby przykryć jej 
antynarodowy charakter, par-
tia rządząca w ostatnim okresie 
zintensyfikowała swoją kampa-
nię retoryczną deklarującą obro-
nę interesów zarówno polskie-
go rolnictwa, jak i polskiej suwe-
renności. Ale ta kampania poka-
zuje, że dla PiS - nie tylko obec-
nie, ale podobnie było w przy-
padku akceptacji traktatu li-
zbońskiego - słowa służą jedynie 
ukryciu intencji i czynów, a nie 
są zobowiązaniami społecznymi.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Żelazne gody Stefanii i mariana Golema

Bierzemy to, co Pan Bóg daje
W miniony piątek, 25 listopada, minęło dokładnie 65 lat od dnia, kiedy na ślubnym ko-
biercu stanęli państwo: Stefania i Marian Golema z Wierzbięcina. Z okazji okrągłego Jubi-
leuszu, małżonkowie otrzymali medale od Prezydenta RP.

Rodzina Państwa Gole-
ma zainicjowała dla nich 
niespodziankę, w formie 
przyjęcia w restauracji 
"Kamena". Przyjęcie roz-
poczęło się o godzinie 18: 
00, w piątek, 25 listopada. 
Tam burmistrz Nowogar-
du, Robert Czapla, wręczył 
Jubilatom odznaki za dłu-
goletnie pożycie małżeń-
skie, przyznane przez Pre-
zydenta Polski. Od Gminy 
Nowogard otrzymali list 
gratulacyjny oraz kosz pe-

łen słodkich upominków. 
Poznali się, szukając 

pracy
Pan Marian (lat 90) uro-

dził się w Głogowie Ma-
łopolskim, a Pani Stefania 
(lat 80) w Toruniu. Oboje, 
po wojnie po 1945 roku, 
przyjechali na Pomorze w 
poszukiwaniu pracy. Po-
znali się w małej miejsco-
wości pod Łobzem. 

- Po wojnie każdy wyjeż-
dżał w różne strony za pra-
cą. Miałem to szczęście, że 

znalazła się i praca i mał-
żonka. To była miłość od 
pierwszego wejrzenia - 
wspomina pan Marian.

- Ja miałam 17 lat, kiedy 
wyszłam za mąż. Wszystko 
działo się błyskawicznie. Po 
roku już byliśmy małżeń-
stwem. - mówi pani Stefa-
nia.  

Małżonkowie zapyta-
ni o receptę na tak długie 
małżeństwo, odpowiadają: 
człowiek pracował, cieszył 
się, że jest zdrowy i skła-
dał Panu Bogu za wszystko 
serdeczne dzięki. Ile jeszcze 
Pan Bóg da? Nie wiadomo, 
ale bierzemy wszystko, co 
daje - powiedzieli Jubilaci.

Państwo Golema mają 
trójkę dzieci. Doczekali 
się także siedmioro wnu-
cząt i prawnucząt. Jak obo-
je twierdzą, rodzina to 
ich przyszłość. Od 30 lat 
mieszkają w Wierzbięci-
nie.

Pozostaje jedynie ży-
czyć Jubilatom dalszych 
lat małżeństwa w zgodzie 
i miłości, a także zdrowia, 
które jest najważniejsze.

Dorota Śmieciuch

Jubilaci Stefania i Marian Golema

Rodzina i zaproszeni goście
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Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

Oferty proszę wysyłać na adres ul. 3 Maja 27 b 72-200 Nowogard 
lub e-mailowo na adres werner@toyota-pewneauto.pl
Wszelkich informacji można również uzyskać pod nr 501 374 789

- doradca blacharsko-lakierniczy,
- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza,
- lakiernik samochodowy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

Uczą się, jak zapobiegać i żyć z chorobą

Trwa „Szkoła Cukrzycy” 
W minioną sobotę, 26 listopada, odbył się drugi wykład w ramach nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy. Tym razem rozmawiano m. in., jaka jest rola wysiłku 
fizycznego u chorych na cukrzycę. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 grudnia.  

Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie 
psychologa. Samokontrola - cele i 
zasady. Rola wysiłku fizycznego- 
tak dokładnie brzmiał temat so-
botniego wykładu w Szkole Cu-
krzycy, który poprowadziła trady-

cyjnie dr Marzena Kargul- lekarz 
prowadząca cały cykl wykładów. 
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 
słuchaczy. 

Wykłady w Szkole Cukrzycy są 
adresowane do wszystkich osób 

zainteresowanych problemem cu-
krzycy pragnących pogłębić lub 
utrwalić swoją wiedzę o cukrzy-
cy i zagrożeniach, jakie niesie ze 
sobą ta choroba. Udział w wy-
kładach dla wszystkich uczestni-
ków jest bezpłatny.  Uczestnikiem 
szkoły może zostać osoba chora z 
cukrzycą, jej opiekun i członko-
wie jej rodziny, jak również każ-
da osoba, która uzna za stosowne 
pogłębienie lub utrwalenie swo-
jej wiedzy o cukrzycy i jej konse-
kwencjach. Zajęcia dla wszystkich 
uczestników są bezpłatne i odby-
wają się w Świetlicy Środowisko-
wej im. św. Jana Pawła II przy ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go. 

Szkoła Cukrzycy jest ogólno-
polskim projektem Federacji „Po-
rozumienia Zielonogórskiego” i 
Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków. Jest kampanią na rzecz za-

pobiegania cukrzycy oraz propa-
gowaniu aktywnej postawy wo-
bec tej choroby. Szkoła Cukrzycy 
w Nowogardzie jest prowadzona 
przez Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków (PSD) Koło Nowogard. 
To już VI edycja tego projektu. 

Kolejny, trzeci z ośmiu zapla-
nowanych wykładów w ramach 

Szkoły Cukrzycy odbędzie się 16 
grudnia. Tematem spotkania bę-
dzie: żywienie w cukrzycy - praw-
da i mity. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich chętnych, rów-
nież tych, którzy do tej pory nie 
uczestniczyli w zajęciach i nie są 
członkami PSD. 

MS

„Bezpieczna jazda” w Zakładzie Karnym 
Obchodzony w tym roku, 20 listopada, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jest okazją do zaprezentowania pracy, jaką wykonują funk-
cjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie ze sprawcami wypadków drogowych. 

Każdego dnia na polskich drogach 
ginie średnio kilkanaście osób, a po-
nad sto zostaje rannych. Według badań 
Światowej Organizacji Zdrowia wy-
padki drogowe zajmują 9 pozycję na li-
ście przyczyn nagłych zgonów. Rocznie 
na świecie ginie 1,3 mln osób, co daje 
4 tys. osób dziennie. To ogromna licz-
ba! A dochodzi do tego bardzo wielu, 
którzy przez całe życie noszą duchowe 
zranienia i traumę po tragicznej stracie 
najbliższych. Doceniając problem bez-
piecznych dróg oraz solidaryzując się z 
ofiarami wypadków komunikacyjnych, 
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowi-
ło trzecią niedzielę listopada, jako co-
roczny Dzień Pamięci Ofiar Wypad-
ków Drogowych. Od kilku lat dzień 
ten jest dla całej społeczności między-
narodowej wyrazem pamięci o wszyst-
kich poszkodowanych na drogach oraz 
ich najbliższych. Jest też okazją do po-

dejmowania wielu przedsięwzięć ma-
jących na celu poprawę stanu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej, 
na co dzień pracują ze sprawcami wy-
padków drogowych, których bardzo 
często przyczyną był alkohol, a kon-
sekwencją śmierć lub trwałe inwalidz-
two uczestników tych zdarzeń. Oso-
by wchodzące w konflikt z prawem na 
skutek popełnienia przestępstwa z art. 
178 a Kodeksu karnego w dużym stop-
niu mają upośledzoną zdolność prze-
widywania konsekwencji własnych za-
chowań, przede wszystkim ze względu 
na spożywany alkohol czy środki odu-
rzające. Pojawia się także problem bra-
ku świadomości bezpośredniego za-
grożenia. Kierowcy niejednokrotnie 
nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ne-
gatywny wpływ na ich stan fizyczny i 
emocjonalny ma spożycie alkoholu i 
środków odurzających. W tym aspek-
cie ogromne znaczenie ma unaocz-
nienie skazanym potencjalnych zagro-
żeń dla bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Rosnąca represyjność nie jest 
wystarczająca do poradzenia sobie ze 
skalą zjawiska. Wśród prowadzących 
pod wpływem alkoholu jest wiele osób, 
które mają za sobą już przynajmniej je-
den wyrok w tej samej sprawie. Część 
osób boryka się z problemem uzależ-
nienia, natomiast inne mają wypaczo-
ne postawy skutkujące negatywnie na 
życie w społeczeństwie. Zwykłe kary 
dla takich osób nie stanowią żadnej 
groźby. W takim wypadku należy ukie-

runkować działania na zabiegi eduka-
cyjne, które mają za zadanie kształto-
wać w nich odpowiednie zachowania 
społeczne oraz pomagać w poradzeniu 
sobie z nałogiem. 

Zajęcia mają na celu angażowa-
nie skazanych do myślenia i działa-
nia w wielu płaszczyznach sfery po-
znawczej. Obejmują tematykę uzależ-
nień, przepisów ruchu drogowego i 
pierwszej pomocy. Omawiane są tak-
że aspekty prawne i etyczne badań kie-
rowców. Programy są formą stymulo-
wania uczestników w kierunku zmia-
ny w obszarach świadomości, wiedzy, 
poczucia odpowiedzialności oraz kre-
owania nawyków związanych z kon-
trolą trzeźwości. Cele szczegółowe pro-
gramów to min. zmniejszenie prawdo-
podobieństwa ponownego prowadze-
nia pojazdów pod wpływem alkoholu, 
zapobieganie powrotu do przestępstwa 
oraz zmiana postaw dotyczących kie-
rowania pojazdem pod wpływem al-
koholu (internalizacja normy: „piłeś – 
nie jedź”). 

Programy bazują m.in. na materia-
łach dydaktycznych Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych pt.”Program psychokorekcyj-
ny dla kierowców zatrzymanych za jaz-
dę w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu”; „Raporcie o pro-
gramach reedukacji nietrzeźwych kie-
rowców, realizowanych w Europie oraz 
na świecie i możliwości zastosowania 
tego rozwiązania w Polsce” opracowa-
nego przez Stowarzyszenie „Na Dro-

dze” z Katowic oraz „Polityce prewen-
cyjnej wobec nietrzeźwych kierowców w 
Polsce w latach 2006 – 2013” opracowa-
nej dla Instytutu Transportu Samocho-
dowego w Warszawie.       

W Zakładzie Karnym w Nowogar-
dzie prowadzony jest program pt. „Bez-
pieczna jazda”. Realizuje go starszy psy-
cholog kpt. Marta Łaszuk. W bieżącym 
roku przeprowadzono 4 cykle zajęć dla 
27 skazanych. Natomiast w Oddzia-
le Zewnętrznym w Płotach funkcjonu-
je program pt. „Odpowiedzialny kie-
rowca”. Realizują go: młodszy psycho-
log st. szer. Magdalena Tkacz, młodszy 
wychowawca ppor. Karol Nowowiej-
ski oraz ratownik medyczny Pan Piotr 
Bartnicki. Przeprowadzono 2 cykle za-
jęć dla 23 osadzonych.  

Warto dodać, iż w Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie prowadzonych 
jest kilkanaście programów readapta-
cyjnych i psychokorekcyjnych. Ponad-
to funkcjonuje oddział terapeutyczny 
dla skazanych uzależnionych od środ-
ków odurzających lub psychotropo-
wych. Zatem oferta różnych form od-
działywań jest bardzo szeroka, dająca 
szansę na osiągnięcie kluczowych ce-
lów wykonywania kary pozbawienia 
wolności tj. wzbudzenia w skazanych 
woli współdziałania w kształtowaniu 
społecznie pożądanych postaw.  

Opracował:
por. Przemysław Sońtka

Rzecznik Prasowy
Dyrektora Zakładu Karnego

w Nowogardzie

Pilni słuchacze Szkoły Cukrzycy w trakcie sobotniego wykładu

OGŁOSZeNIe

Zajęcia prowadzone ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w ZK 
Nowogard. Fot. P. Sońtka

Główna brama do ZK w Nowogardzie. 
Fot. A. Bojanowicz
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

„knaga” aktywna także poza sezonem 

Rusza „zimowa szkółka żeglarska”
Już za dwa tygodnie, w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Knaga” Nowogard rozpoczną się zajęcia teoretyczne dla dzieci, które brały udział w szkoleniach i re-
gatach żeglarskich na naszym jeziorze. Młodzi wodniacy przyswoją dzięki temu niezbędną wiedzę, którą przyda się w trakcie żeglowania.  Są jeszcze wol-
ne miejsca dla chętnych, chcących brać udział w szkoleniu. 

Władze Klubu odpowia-
dają w ten sposób na suge-
stie rodziców dzieci, któ-
re już połknęły żeglarskie-
go bakcyla. Chodzi o to, 
żeby młodzi adepci że-
glarstwa mogli nie tylko 
szkolić swoje umiejętności 

praktyczne w czasie sezo-
nu, czyli głównie podczas 
kursów i regat odbywają-
cych się latem, ale też zdo-
bywali wiedzę i umiejętno-
ści teoretyczne oraz manu-
alne, jak np. wiązanie wę-
złów. Dlatego też powstał 

pomył, aby również w cza-
sie, kiedy pogoda nie po-
zwala na żeglowanie, dzie-
ci mogły spotykać się w 
„Knadze” i przyswajać in-
formacje, które później 
przydadzą im się już na 
wodzie. „Zimową szkółkę 

żeglarską” będzie prowa-
dził Dacjan Kijowski z No-
wogardu, wykwalifikowa-
ny jachtowy sternik mor-
ski, doświadczony żeglarz 
i wieloletni członek „Kna-
gi”, prowadzący podobne 
kursy w Kamieniu Pomor-
skim.  Pomagać mu w tym 
będzie Zbigniew Kolibski – 
bosman „Knagi”. 

W minioną sobotę, 26 li-
stopada, w siedzibie Klu-
bu „Knaga” przy przystani 
jachtowej nad nowogardz-
kim jeziorem, odbyło się 
spotkanie organizacyjne w 
sprawie „zimowej szkół-
ki żeglarskiej”. Ustalano 
wspólnie, że zajęcia będą 
odbywać się, co dwa tygo-
dnie, w sobotę, od godz. 
11: 00. Docelowo dzieci, 
które będą brały udział w 
systematycznym szkoleniu, 
mają stworzyć „kadrę klu-
bu” i reprezentować jego 

barwy na regatach, organi-
zowanych nie tylko na na-
szym jeziorze, ale również 
innych akwenach w regio-
nie. 

Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc dla zainteresowa-
nych uczestnictwem w „zi-
mowej szkółce żeglarskiej”. 
Knaga zaprasza szczególnie 
dzieci, które już ukończyły 
podstawowy kurs żeglar-
ski „Junga&Kadet”. Zgło-
szenia należy kierować na 
adres: klub@knaga.nowo-
gard.eu, podając imię i na-
zwisko dziecka oraz telefon 
kontaktowy. 

MS

Rodzice i członkowie Knagi, którzy wzięli udział w sobotnim spotkaniu zorganiozwanym w siedzibie Klubu
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Mamy rozwiązanie  
na Twoje mieszkanie

ProsTy kredyT Mieszkaniowy

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 30.09.2016 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Moc najserdeczniejszych życzeń, 
dużo zdrowia, 

szczęścia 
i wszelkiej pomyślności 

z okazji 80 urodzin
 Tadeuszowi Kozioł 

składa
 Koło Związku Sybiraków 

w Nowogardzie

Z serca płyną te życzenia 
w datę Twego urodzenia, 

zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, moc radości!

 Zdrowie wiecznie niech Ci 
służy, uśmiech stale miej 

na twarzy, niech się spełni 
to o czym marzysz! 

Z okazji 80 urodzin 

Tadeuszowi 
Kozioł

najserdeczniejsze życzenia 
składają żona, rodzina oraz 

przyjaciele

Spektakl w NDk

Wystąpili znani aktorzy
W sobotę, 26 listopada, o godzinie 19: 30, na scenie Nowogardzkiego Domu Kultury od-
był się spektakl pt. „Pół na Pół”, w reżyserii Wojciecha Malajkata. W role braci przyrod-
nich wcielili się popularni aktorzy Piotr Szwedes (znany m. in. z serialu „Złotopolscy”) oraz 
Piotr Polk (znany m. in. z filmu „Ojciec Mateusz”).

Spektakl „Pół na Pół”, jest pol-
ską adaptacją hiszpańskiej sztu-
ki, którą obejrzało już ponad pół 
miliona widzów. Jest to historia 
dwóch przyrodnich braci, któ-
rzy zastanawiają się, jak się po-
zbyć już matki. Jeszcze za jej ży-
cia próbują podzielić się spad-
kiem po niej. Mimo wątpliwych 
moralnie planów, zjednują sobie 
widownię już od pierwszej sce-
ny.

W spektaklu są błyskotliwe i 
zabawne dialogi, czarny humor 
i niespodziewane zwroty akcji. 
Mimo komediowego charakte-
ru, sztuka podejmuje wiele ludz-
kich dylematów. Dotyka relacji 
rodzinnych, które tylko z pozo-

ru wydają się proste i jednowy-
miarowe. Porusza też kwestię 
odnalezienia siebie w gąszczu 
obowiązków i presji otoczenia. 

Spektakl zgromadził w Nowo-
gardzie pełną widownię. 

Red.
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Otwarte Przełajowe MISTRZOSTWA Okręgu 
W RAMACH

X MikołajkowEGO
 kOLARSKIEGO wyścigu pRZEŁAJOWEGO I m.t.b.

Sponsorzy:
Z b i g n i e w 
Szczepkowski

M a r e k
Szymański

R O Y
Andrzej 

Grygowski
DBC Bike

Dariusz Banaszek

Nowogard („Sarni Las”)  
4 grudnia (niedziela) 2016 r.

Start I grupy godz. 11:00
(odprawa techniczna godz. 10:45)

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem 
e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 

wyścigiem od godz. 8:00-10:45 w Biurze Wyścigu w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

SKLEP SPORTOWY 
Kubicka

SKLEP ROWEROWY 
Ryszarda Szurkowskiego

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

ZPZ
Zbigniew Golacik

START

META

1
2

3

4 5

LEGENDA:

1. BIURO ZAWODÓW
2. SZATNIE - WC
3. PARKINGI
4. GASTRONOMIA
5. PUNKT MEDYCZNY

3

OŚRODEK
WYPOCZYNKOWY
„SARENKA”

TRASA WYŚCIGU

TRASA WYŚCIGU DLA DZIECI I DPS

TRASA MIKOŁAJKOWEGO WYŚCIGU PRZEŁAJOWEGO I MTB
               W RAMACH MISTRZOSTW OKRĘGU - 2016 

mikołajkowy kolarski Wyścig Przełajowy i m.T.B.

Już w niedzielę kolarskie święto
W najbliższą niedzielę (4 grudnia), w Nowogardzie odbędzie się Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B. Przypominamy, że każdy może wziąć 
udział w tej imprezie, zarówno jako zawodnik, jak i kibic. Zachęcamy do wspólnej zabawy. 

W wyścigu mogą startować za-
wodniczki i zawodnicy w katego-
rii: Żak, Młodzik, Junior Młodszy, 
Junior (z aktualnymi książeczka-
mi zdrowia) i starsi w kategoriach 
M1 i M2 oraz zawodnicy Domu 
Pomocy Społecznej. Zawodnicy 
nieposiadający licencji muszą po-
siadać zgodę rodziców na udział w 
zawodach. Podczas startu obowią-
zują sztywne kaski kolarskie oraz 
sprawne rowery. Wyścig zostanie 
przeprowadzony w dniu 4 grud-
nia (niedziela), na terenie „Sarnie-
go Lasu” w Nowogardzie. Rywali-
zacja odbędzie się na okrężnej tra-
sie o długości około 2000 metrów. 
Pierwsza grupa wystartuje o go-
dzinie 11:00, a odprawa technicz-
na zaplanowana jest na godzinę 

10:45. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostaną odznaczeni dy-
plomami, pucharami, medalami 
oraz nagrodami. Ilość i rodzaj na-
gród oraz wykaz fundatorów pu-
charów będą podane bezpośred-
nio przed wyścigiem. Zawodnicy i 
osoby towarzyszące uczestniczą w 
zawodach na koszt własny. Opła-
ta startowa ustalona jest zgodnie z 
przepisami P.Z.Kol. Zgłoszenia do 
wyścigu będą przyjmowane za po-
średnictwem poczty oraz e-mail 
posackiryszard@onet.pl i bezpo-
średnio przed wyścigiem od go-
dziny 8:00 do 10:45 w Biurze Wy-
ścigu w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Sarenka” w Nowogardzie 
(Henryk Grygowski tel. 694  484 
485). Warto dodać, że zawodnicy 

i osoby towarzyszące uczestniczą-
ce w wyścigu na własną odpowie-
dzialność powinny mieć ubezpie-
czenie OC i NW. Organizator wy-
ścigu nie ponosi odpowiedzialno-
ści za rzeczy zaginione i uszko-
dzone w czasie trwania wyści-
gu. Odpowiedzialni za przepro-
wadzenie wyścigu są: Ryszard Po-
sacki (tel. 605 686 547), Kazimierz 

Lembas (tel. 781 446 645), Łukasz 
Janic (tel. 889 316 146).  Przy arty-
kule publikujemy mapę wyścigu. 
Trasa została już przetestowana 
w minioną niedzielę podczas roz-
grywek przełajowej nowogardz-
kiej ligi kolarskiej. Jeśli dopisze 
pogoda, w odróżnieniu od 2015 
roku, „Sarni Las” zostanie pokry-
ty białym puchem, który zapew-

ni dodatkowy koloryt temu Miko-
łajkowemu Wyścigowi. Zachęca-
my wszystkich mieszkańców No-
wogardu do wzięcia udziału w za-
wodach, gwarantujemy dobrą za-
bawę. Dziennik Nowogardzki jest 
sponsorem medialnym niedziel-
nego wyścigu.  

KR

Już za tydzień po raz kolejny, kolarze z Nowogardu oraz okolic powalczą w wyścigu 
Mikołajkowym
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Narodowy Instytut Sportu  
w Nowogardzie

Adepci Szkółki 
Kolarskiej przeszli testy
W czwartek (24 listopada), do Nowogardu przyjechali pra-
cownicy Narodowego Instytutu Sportu w Warszawie. Ce-
lem ich wizyty było przeprowadzenie profesjonalnych te-
stów wydolnościowych, którym poddali się adepci ze Szkół-
ki Kolarskiej. 

W czwartek (24 listopada), bu-
dynek klubowy Pomorzanina No-
wogard przy placu Szarych Szere-
gów, który pełni również funkcję 
siedziby LKK Chrabąszczy No-
wogard, zamienił się w profesjo-
nalne studio medycyny sporto-
wej. Wszystko to za sprawą testów 
wydolnościowych, jakie tego dnia 
przeprowadzili pracownicy Naro-
dowego Instytutu Sportu z War-
szawy. Testom zostali poddani 
młodzi kolarze z nowogardzkiej 
Szkółki Kolarskiej, w której opie-

kunami są: Ryszard Posacki, Łu-
kasz Janic oraz Anna Kłos. Dzieci 
przeszły specjalistyczne testy wy-
dolnościowe. Narodowy program 

rozwoju kolarstwa mocno wspie-
ra szkółki kolarskie, m.in. poprzez 
wyposażanie ich w rowery, stroje 
oraz dba o rozwój zawodników 
poprzez cykliczne badania, testy 
oraz profesjonalną opiekę trener-
ską. Program ten ma na celu wy-
szukiwanie kolarskich talentów 
pośród dzieci i przygotowanie 
ich na każdym etapie rozwoju do 
olimpiady Tokio 2020 oraz 2024. 
Przypominamy, że w każdej chwi-
li można zapisywać swoje pocie-
chy do Szkółki Kolarskiej, dlatego 

gorąco zachęcamy oraz zaprasza-
my dzieci do uczestnictwa w zaję-
ciach z kolarstwa.

KR

Wojewódzki Turniej kwalifikacyjny Seniorów

Podium dla Wierzbięcina
W miniony weekend, w Międzyzdrojach odbył się Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Se-
niorów. Podczas zawodów walczyła spora grupa zawodników z Wierzbięcina, którzy ode-
grali główne role. W Międzyzdrojach zwyciężył Bartosz Jemilianowicz, który w finale po-
konał swojego klubowego kolegę – Bartosza Dobrowolańskiego. 

W ostatnim wydaniu DN, pisa-
liśmy o sukcesie Adriana Kurendy 
podczas II Wojewódzkiego Tur-
nieju Kwalifikacyjnego Juniorów. 
Tym razem na tej samej impre-
zie, ale już rangi seniorów, wystar-
towali kolejni podopieczni Józefa 
Korkosza z klubu Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin. W zawodach or-
ganizowanych w Międzyzdrojach 
brali udział najlepsi tenisiści sto-
łowi z województwa zachodniopo-
morskiego. W sumie rywalizowało 
50 zawodników. Główne role ode-
grali podopieczni Józefa Korko-
sza – Bartosz Jemilianowicz oraz 
Bartosz Dobrowolański. Zawodni-
cy Visonex LUKS Top Wierzbięcin 
nie mieli sobie równych i awan-
sowali do finału, gdzie pomiędzy 
sobą rozegrali bój o 1. miejsce. 
Lepszy okazał się Bartosz Jemilia-
nowicz, i to on został zwycięzcą 
Wojewódzkiego Turnieju Kwalifi-
kacyjnego. Oprócz zwycięzcy oraz 
drugiego Bartosza Dobrowolań-
skiego, w pierwszej ósemce zna-
lazło się jeszcze trzech tenisistów 
stołowych z Wierzbięcina. Na pią-
tym miejscu swoją rywalizację za-
kończył Sebastian Jemilianowicz, 

6. pozycja przypadła Arturowi Le-
wanczukowi, z kolei Mateusz Wit-
kowski wywalczył 8. miejsce. Po-
śród mężczyzn wystartowali jesz-
cze Adrian Kurenda oraz Kamil 
Amilianowicz. Jedyną reprezen-
tantką Wierzbięcina pośród pań 
była Jowita Nadobna. Podopiecz-
na Józefa Korkosza również zapre-
zentowała się z bardzo dobrej stro-
ny, kończąc swoją rywalizację na 
wysokim 6. miejscu. Dodajmy, że 

Bartosz Jemilianowicz oraz Bar-
tosz Dobrowolański, dzięki zaję-
ciu dwóch pierwszych miejsc au-
tomatycznie zagwarantowali sobie 
udział w zawodach ogólnopolskich 
na II Grand Prix Polski, które od-
będą się w Zawierciu w dniach 16-
18 grudnia. Gratulujemy udanych 
startów tenisistom stołowym z 
Wierzbięcina oraz życzymy im ko-
lejnych indywidualnych sukcesów. 

KR

Jowita Nadobna w Międzyzdrojach wywalczyła wysokie 6. miejsce

Osińska liga Piłki Siatkowej

Znamy uczestników – znów 
wystartuje 10 drużyn
Tak jak w minionym sezonie, i tym razem w rozgrywkach Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej ry-
walizować będzie 10 zespołów. To cieszy, gdyż ponownie liga organizowana w Osinie naj-
prawdopodobniej będzie największą ligą siatkarską w naszym powiecie.  

Dziesięć drużyn liczyć sobie bę-
dzie Osińska Liga Piłki Siatkowej. 
Nastąpiły jednak drobne zmiany. 
Do rozgrywek nie przystąpił Bo-
dzęcin, ale obrońcy tytułu wystawi-
li dwa zespoły, udowadniając tym 
samym, że w Wojcieszynie żyje się 
siatkówką. Poza tym, nastąpiła ko-
smetyczna zmiana w nazwie dru-
żyny gospodarzy. Tak więc w sezo-
nie 2016/2017 o mistrzostwo ry-
walizować będą następujące zespo-
ły: Gwiazda Osina, Bruklin Osi-
na, Wojcieszyn I, Wojcieszyn II, 
Krzywice, Czermnica, LZS Dąbro-

wa, LZS Wena Kikorze, LZS Żabo-
wo, LZS Czarni Węgorza. Przypo-
mnijmy, że tytuł mistrzowski bronić 
będą siatkarze z Wojcieszyna, któ-
rzy w finale pokonali Węgorza. Brą-
zowy medal w minionym sezonie 

przypadł zawodnikom z Dąbrowy. 
Rozgrywki siatkarskiej ligi odby-
wać się będą w hali sportowej ZSP 
w Osinie. O terminie pierwszej ko-
lejki poinformujemy na bieżąco. 

KR 

W hali ZSP w Osinie ponownie o tytuł mistrzowski rywalizować będzie 10 drużyn

Trenerzy nowogardzkiej Szkółki Kolarskiej zachęcają najmłodszych miłośników 
kolarstwa do uczęszczania na zajęcia

Pracownicy Narodowego Instytutu Spoertu z Warszawy wykonali młodym kola-
rzom profesjonalne testy wydolnościowe
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

 Wizyta w Ciastkarni -Piekarni Żelek 
Dnia 17 listopada zastała zorganizowana wycieczka do Ciastkarni-Piekarni Żelek w Kamie-
niu Pomorskim. 

Uczestnikami wyjazdu byli 
uczniowie klasy II TŻ i UG, a 
opiekę nad nimi sprawował na-
uczyciel przedmiotów zawodo-
wych gastronomicznych Beata 
Woźnica- Stanisławek wraz z Dy-
rektorem ZSP im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie Jarosławem 
Chudykiem. Celem wycieczki 
było zapoznaniem z technologią 
produkcji wybranych wyrobów 
piekarniczych i cukierniczych, 
układem przestrzennym po-
mieszczeń na terenie zakładu, wy-
posażeniem w urządzenia i sprzęt 

oraz przybliżenie charakterysty-
ki pracy w zawodzie cukiernika i 
piekarza. Młodzież wraz z opieku-
nami miała możliwość degustacji 
niektórych z wyrobów.Właściciel 
zakładu Pan Wiesław Żelek bar-
dzo chętnie dzielił się z młodymi 
ludźmi swoimi doświadczeniami 
z perspektywy pracownika pro-
dukcyjnego, jak i przedsiębiorcy.

Ciastkarnia-Piekarnia Żelek 
powstała w marcu 1995 roku. Po-
czątkowo pieczywo oraz wyro-
by cukiernicze dostarczane były 
mieszkańcom Kamienia Pomor-

skiego. Obecnie dostarczane są do 
większości miejscowości nasze-
go powiatu, a także na teren Świ-
noujścia, Międzyzdrojów, Woli-
na, Goleniowa, Szczecina, Star-
gardu, Nowogardu, Gryfic, Łobza, 
Świdwina, Drawska Pomorskie-
go, Złocieńca, Połczyna Zdroju, 
Kołobrzegu i Koszalina. Produk-
cja odbywa się w dwóch zakła-
dach Kamieniu Pomorskim i Gol-
czewie. Główna siedziba znajduje 
się w  Kamieniu Pomorskim.Zaj-
mują się produkcją wyrobów cu-
kierniczych i piekarniczych. Sze-
roki asortyment tej produkcji oraz 
rozwinięta sieć sprzedaży pozwa-
la na modernizacje zakładów oraz 
wdrażanie nowych technologii 
umożliwiających rozszerzanie ka-
talogu produkowanych wyrobów.

Jesteśmy pełni podziwu,że 
mimo dużej ilości pracy, wcze-
snego wstawania, ciągłego napię-
cia nerwowego pan Wiesław Że-
lek jest ciągle pełen energii, opty-
mizmu i nie opuszczającej pasji 
w prowadzonej działalności go-
spodarczej. Pranę nadmienić, że 
uczniowie naszej szkoły już po raz 
czwarty gościli na terenie Ciast-
karni- Piekarni w Kamieniu Po-
morskim. 

Beata Woźnica – Stanisławek 

„Nikotyna – legalny narkotyk” 
22 i 23 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie odbyły się prelekcje dla klas pierwszych - zarówno technicznych, jak i zawodowych -  
pt.:  „Nikotyna-legalny narkotyk”.

Zajęcia zostały poprowadzone 
przez policjantkę Panią Klaudię 
Gieryń (starszy inspektor Refera-
tu Prewencji w Zespole ds. Nielet-
nich i Patologii Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie).  Prelekcje zo-

stały przygotowane przy współ-
pracy pedagoga szkolnego-Pani 
Ewy Reginy Krzak. Miały one na 
celu zwrócenie uwagi młodzie-
ży szkolnej na niebezpieczeństwo, 
jakie niesie dla naszego zdrowia, 

a nawet życia, palenie papierosów. 
Prelekcje powtarzane są cyklicz-
nie każdego roku w ramach pro-
filaktyki i zagrożeń związanych z 
nikotyną. 

Monika Rasowska kl. II TE 

Pani Klaudia Gieryń podczas prowadzenia zajęć 

Klasa II TE na 
wycieczce w Szczecinie 
22 listopada klasa II TE wraz z wychowawcą Panią Mirosła-
wą Szymaniak i opiekunem Panem Andrzejem Osuchow-
skim pojechała na wycieczkę do Szczecina.  

Młodzież w tym dniu mia-
ła okazję załapać bliższy kon-
takt z kulturą i sztuką poprzez 
obejrzenie wystaw w Książni-
cy Pomorskiej w Szczecinie. Ty-
tuły wystaw:  „Mruczę, więc je-
stem/Świat zwierząt naszym świa-
tem”, „Obraz kartograficzny Po-
morza i miast pomorskich na ma-
pach i planach”, „Stanisław Kubic-
ki (1889-1942)/ Hermann Stohr 
(1898-1940)”, galeria jednego ob-
razu – Ludwik Sandecki - „Jesień”, 
wystawa malarstwa Szczecińskeij 
Grupy Twórców Nawa. Młodzież 
podziwiała wystawy i obrazy, jak i 

zastanawiała się nad tym, co arty-
sta miał na myśli,  jak widzi świat 
i jak go interpretuje.  Jedną z moż-
liwości było także własne zinter-
pretowanie dzieła, jak i jego po-
dziwianie.  Gdy młodzież skoń-
czyła podziwiać dzieła artystycz-
ne, udała się na film w 3D pt.: 
„Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć”, co także dało możliwość 
zapoznania się z współczesną kul-
turą i sztuką.  Była to bardzo po-
uczająca wycieczka w formie roz-
rywkowej. 

Klaudia Druciarek kl. II TE  

Uczestnicy wycieczki z właścicielem Ciastkarni -Piekarni Żelek - Panem Wiesławem 
Żelkiem

Tuż przed seansem filmowym 

Zdjęcie klasowe z wychowawcą 

Prawdziwi krytycy sztuki:)
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

A13.4.śczb.do

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

rOZkŁAD JAZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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www.dzienniknowogardzki.pl
P14.1.śczb.do

OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789
Zamienię mieszkanie 

w Szczecinie na ul. Barni-
ma 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica. Własnościowe 

na podobne w Nowogardzie. 
602 474 266

NIERUCHOMOŚCI
•	Sprzedam działkę budow-

laną 1739 m2, uzbrojoną 
w Dobropolu (gmina Do-
bra), zagospodarowana, 
tel. 502 385 935

•	Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w Kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanalizacja, 
dojazd utwardzony w pobli-
żu jeziora. 575 345 659 

•	Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi 
koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 
mkw., 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

•	Wynajmę biuro 28m2, ści-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818

•	Sprzedam 3 pokoje I pię-
tro, ładne. Ciekawa ofer-
ta. 697 999 578 

•	Sprzedam 3 działki rol-
ne jeden kompleks w 
Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard 
powierzchnia 7ha ornej 
7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach 
są programy rolno środo-
wiskowe cena 450000zł 
509341675

•	Do wynajęcia pomiesz-
czenie 92m2. Tel.609 24 
58 16 

•	Sprzedam działkę pod 
zabudowę. 91 39 25 888

•	Sprzedam mieszkanie z 
kompletnym wyposaże-
niem po kapitalnym re-
moncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 
tys. Tel. 91 35 03 127

•	Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o powierzch-
ni 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	Sprzedam w Grabi-
nie 9ha ziemi ornaza 
195000zł tel 509 341 675

•	Sprzedam mieszkanie 
53,61 m2 2 pokoje I pię-
tro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 
151

•	Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe pow. 77,20 
m2,. Tel. 519 833 074 

•	Sprzedam mieszkanie 
46 m2 IV piętro ul. Świa-
towida. 601 500 090

•	 Sprzedam lokal na dzia-
łalność handlową. 517 
357 653

•	Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 58m z ga-
rażem na ul. Poniatow-
skiego. Cena 185 tys. Tel. 
503 826 580, 502 118 124 

•	Do wynajęcia powierzch-
nia 92m2 pod działal-
ność. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszka-
nie 55m2 w bloku. 792 
525 292 po 15 

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w Karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	Sprzedam mieszkanie 
dwa pokoje 53,61m2, I 
piętro Grzęzno. 600 695 
151 

•	Sprzedam górę domu 
dwurodzinnego 100 m2 
garaż+podwórko. 603 
079 044 

•	Do wynajęcia kawaler-
ka. 889 215 737 

•	Do wynajęcia kawalerka 
I piętro. 661 933 969 

•	Do wynajęcia mieszka-
nie 41 m2 dwa pokoje. 
695 323 419

•	Sprzedam garaż w Cze-
reśniowym Sadzie. Tel. 
609 388 410

•	Sprzedam garaż Zamko-
wa. 664 012 380 

•	Kupię GARAŻ przy uli-
cy 5-go Marca w Nowo-
gardzie. Tel 606615239, 
668441696 

•	Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbro-
jone. 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

•	Sprzedam lokal usługo-
wy w nowym budownic-
twie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

MOTORYZACJA
•	Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908 

•	Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 R17 
91V, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

ROLNICTWO
•	Sprzedam siano w ko-

stach, ziemniaki jadal-
ne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

•	Koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie sia-
na. 608 01 39 95

•	Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

•	Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	Sprzedam owies paszowy 
bądź na opął ok. 7 ton. 
Cena 450 za tonę przy 
całości możliwość nego-
cjacji. Do 20 km trans-
port gratis. 600 653 124

•	Sprzedam ziemniaki vi-
neta i ziemniaki paszo-
we. Tel 608 013 995 

•	Sprzedam ziemniaki Vi-
neta, Żabówko 18. 605 
092 517 

•	Sprzedam gęsi żywe, 
skubane. 665 267 797

•	Sprzedam przyczepę 6 
tonową i talerzówkę 2,70 
m szerokości. 603 839 
782 

•	Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

•	Sprzedam tuczniki. 606 
576 417 

•	Sprzedaż świeżych jaj 
kurzych, ul. Boh. War-
szawy 21

 USŁUGI
•	PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄTA-
NIE RÓWNIEŻ Z UŻY-
CIEM PARY. 668 151 516

•	MONTAŻ MEBLI, fa-
chowość i doświadcze-
nie, tel. 608 317 548,

•	Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na 
budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	P R A N I E - M A G I E -
L,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	Mycie okien. 731 792 
825

•	Usługi hydrauliczne fa-
chowo. 600 653 124

•	Transport, wywrotka 6 
ton. 600 653 124 

•	MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

•	Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie miesz-

kań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

•	Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

•	Glazurnik fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

•	Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 
153 159 

•	TRANSPORT-PRZE-
PROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

•	Posprzątam, umyje 
okna. Profesjonalnie, ta-
nio. 601 611 867 

•	Remonty. 508 920 135 
•	Remonty mieszkań, ada-

ptacje poddaszy. 726 403 
937

•	Układanie kostki gra-
nitowej, kamień polny, 
ogrodzenie, tarasy, scho-
dy, i altany. 722 154 477

•	Remonty mieszkań. 607 
729 933 

•	Transport koni. 607 739 
866 

•	Specjalizacja łazienki i 
nie tylko. Fachowo. 665 
602 592

•	 Posprzątam, umyję 
okna tanio. 884 928 256 

PRACA
•	Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków, do-
rywczo do prac biurowych. 
606 824 461

•	Zatrudnię do dociepleń i 
elewacji z doświadczeniem. 
782 860 130

•	Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, spraw-
dzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych, zbro-
jarzy, cieśli. Umowa o pra-
cę, atrakcyjne zarobki. Pra-
ca na miejscu. Mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B. 
731 404 464

•	Firma zatrudni do dozoro-
wania mienia osobę z aktu-
alnym orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy) tel. 
91 39 25 275

•	Pracowników budowla-
nych, betoniarzy zbrojarzy 
zatrudnię. 694 440 205

•	Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego. Atrakcyj-
ne zarobki. 601 085 199

•	Zaopiekuję się starszą osobą 
chodzącą. 666 277 741 

•	Przyjmę do pracy na fer-
mę norek koło Nowogar-
du. Więcej informacji pod 
numerem 661 285 105

INNE
•	Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
•	Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	Sprzedam: Kosiarkę trak-
torek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 
zł, Zestaw nowych mebli 
- Szafa narożna+biurko-
+blat z regałem - 699 zł., 
Kompresor - Sprężarka sa-
mochodowa Nowa 12V + 
końcówki- 65zł.Tel. 503-
005-554

•	Karp kroczek do zarybie-
nia oczek. 91 39 18 297

•	Pianino Nokturn po na-
strojeniu sprzedam. 602 
474 266 

•	Sprzedam drewno opa-
łowe kominkowe. 667 
788 820

•	Sprzedam drewno opa-
łowe pocięte w klocki, 
sosna, brzoza, buk i dąb. 
Tel 514 740 538 

•	Sprzedam zestaw do 
zrywki drewna, przy-
czepę Farma 8 – 51 D, z 
HDS. Cena do negocja-
cji. 665  544 518

•	Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	Sprzedam fotel rehabili-
tacyjny. Tel. 503 332 355 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO mAN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SóW
INFOrmATOr lOkAlNY - NOWOGArD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.13.2.O.7.03.do
tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

OGŁOSZeNIe

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zapraszam 
do pracy akord

 sortowanie sadzonek, 
zarobki 

od 80-150 zł dziennie
Tel. 505 149 049

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

HOTEL & RESTAURACJA

 „Miodziki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 
Jeszcze do 15 grudnia uczniowie z województwa zachodnio-
pomorskiego mogą zgłębiać tajniki pszczelego świata oraz 
walczyć o wyposażenie pracowni przyrodniczej. O tym, jak 
ważną rolę w naszym ekosystemie pełnią pszczoły, wiedzą 
uczniowie z zespołu „Miodziki” ze Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie. 

Dzieci pod opieką pani Agniesz-
ki Białczak biorą udział w IV edy-
cji niezwykłego konkursu edu-
kacyjnego „Akademie Przyjaciół 
Pszczół: Pszczeli Bohaterowie”, or-
ganizowanego w ramach programu 
„Z Kujawskim pomagamy pszczo-
łom”. Dzięki interaktywnej for-
mule programu młodzi uczestni-
cy z pasją odkrywają wyjątkowy 
świat pszczół i podejmują działa-
nia na rzecz ochrony środowiska. 
Dzięki wspólnej pracy uczniowie 
z Nowogardu zdobyli już ponad 
8 000 punktów i są na pierwszym 
miejscu w województwie zachod-
niopomorskim!

Pani Agnieszka Białczak, nauczy-
cielka z Nowogardu oraz opiekun-
ka zespołu, opowiada o powodach 
przystąpienia do programu:

Jestem nauczycielem przyrody w 
klasach 4-6 i wiem, jak wielka jest 
rola owadów zapylających. Ucznio-
wie wykonując zadania w Akademii 
Przyjaciół Pszczół, dzięki scena-
riuszom i dostępnym materiałom, 
mają możliwość zdobycia bardzo 
szerokiej wiedzy na temat tych po-

żytecznych owadów. Zauważyłam, 
że dzięki rywalizacji moi ucznio-
wie bardzo zaangażowali się w wy-
konywanie swoich zadań. Prawie na 
każdej długiej przerwie przybiega-
ją do klasy i monitorują swoje po-
stępy, sprawdzają ile mają już punk-
tów, na jakim poziomie się znajdują 
i ile pracy jeszcze muszą włożyć, aby 
osiągnąć zamierzone cele. Poza tym 
uczą się pracy w grupie, wymieniają 
się doświadczeniami, a dodatkowo 
zupełnie nieświadomie poszerzają 
swoją wiedzę i uczą się szybciej za-
pamiętywać.

Nauczyciele, którzy zdecydują się 
na udział w konkursie wciąż mogą 
rejestrować swoje zespoły na stro-
nie www.pomagamypszczolom.pl. 
Po rejestracji otrzymają dostęp do 
atrakcyjnych materiałów edukacyj-
nych oraz pszczelich zadań kon-
kursowych dla klasy. Natomiast dla 
uczniów klas 0-3 oraz szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych eks-
perci programu przygotowali sce-
nariusze zajęć edukacyjnych.

Inf. własna

W ramach jednego z zadań w Akademii Przyjaciół Pszczół, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie mieli możliwość skosztowania naturalnego mio-
du od lokalnego pszczelarza.

O kluczowej roli pszczół w naszym ekosystemie członkowie zespołu informują swo-
ją lokalną społeczność.
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

6 mln na operację plastyczną  •  Zapomniane cmentarze  •  Kwiatkowski wydał książkę

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Targowisko Miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

www.facebook.com/ServiceBojarski/ lub 
na www.autobojarski.com.pl/aktualności

ZAPRASZAMY 
GRYFINO • UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

mgr inż. Tadeusz Bojarski
ul. Pomorska 57b
74-100 Gry�no
tel. +48 91 415 02 90
tel. +48 91 415 12 48
biuro@autobojarski.com.pl
www.autobojarski.com.pl

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

reklama

Nowogard • ul. 15 Lutego 8
tel. 605 522 880,  889 054 164
pn-pt. 10 - 18  •  sb.-nd. 12 - 18

Zapraszamy do skorzystania z oferty 

Sylwester dla dzieci 
w klubokawiarni Fiku-Miku 

wraz z całonocną opieką

Szczegółowe informację telefonicznie 
bądź na miejscu w klubokawiarni 

Startujemy 31.12.2016 r. o godz. 19. 

WYPRZEDAŻ 

-50%
Meble łazienkowe
Kabiny
Umywalki, WC
Baterie

HURTPOL
ul. Młynarska 1a

Oferta ważna do wyczerpania 

ekspozycji

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii T.;
- doświadczenie w pracy w rolnictwie;
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
   i uprawnienia na opryski.
Oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia;
- zatrudnienie na umowę o pracę, 
   po czasie próbnym na czas nieokreślony;
- możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień.

zatrudni traktorzystę 
– pracownika gospodarstwa

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Była melina, to zagrodzili wejście

Pozbyli się problemu, a 
cukiernia traci klientów...

Nowa 
ordynator 
wewnętrznego

s. 3Czytaj s. 3

mija drugi tydzień  
od pożaru 

Jak radzą 
sobie 
pogorzelcy?

s. 2
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W skrócie

Trwa remont wewnątrz budynku, gdzie mieścił się oddział pediatryczny 
szpitala w Nowogardzie (dotychczas funkcjonujący w starej bryle szpi-
tala). W budynku będzie się mieściło „centrum rehabilitacji” prowadzone 
przez spółkę założoną przez nowogardzkich fizykoterapeutów. Spółka 
wydzierżawiła obiekt od nowogardzkiego szpitala i przeprowadza ada-
ptację pomieszczeń, tak by dostosować je do obowiązujących standar-
dów – poinformował nas Kazimierz Lembas, dyrektor szpitala. MS

Otrzymaliśmy sygnał od naszego Czytelnika, mieszkańca miejscowo-
ści Sikorki, że na całej szerokości jezdni w środku wioski, powstała dziu-
ra. Prawdopodobnie ubytki w jezdni powstały na skutek prowadzonych 
tam ostatnio remontów sieci wod-kan biegnących pod jezdnią. Miesz-
kańcy skarżą się na utrudniony ruch zarówno pieszy, jak i samochodo-
wy. - Ciężko jest tam przejechać samochodem i przejść pieszo, a osoby star-
sze i niepełnosprawne mają dodatkowo trudniej. Mamy nadzieję, że w koń-
cu ktoś się tym zainteresuje i naprawi tę dziurę.- mówi mieszkaniec Siko-
rek. 

Zarwany właz do studzienki telekomunikacyjnej stwarza zagroże-
nie na ulicy Wojska Polskiego (na wysokości budynku nr 59). Dziura jest 
dość spora. Przykryto ją deską pilśniową, jednak mimo to, może być nie-
bezpieczna. Prosimy uważać na to miejsce, a do służb odpowiedzial-
nych za tego typu infrastrukturę o jak najszybsze przykrycie studzien-
ki nowym włazem.

O przetargu na wodę w „Rzepie” 
We wtorkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, na stronach poświęconych „samorzą-
dom” ukazał się artykuł dotyczący tzw. „przetargu na wodę” w Nowogardzie. 

Tekst dotyczy wyroku, jaki 
wydał ostatnio Naczelny Sąd 
Administracyjny (pisaliśmy 
o tym kilka numerów gaze-
ty wstecz). Przypomnijmy, że 
NSA uznało, iż wybór przez 
gminę niemieckiego partne-
ra mającego u nas świadczyć 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków, jest nieważny, bo firma 
ta nie posiadała w Polsce swojej 
siedziby. Tym samym NSA roz-
strzygnęło sprawę na korzyść PU-
WiS z Nowogardu, które właśnie 
z tego powodu zaskarżyło wybór 

niemieckiego partnera przez gmi-
nę. 

Niestety jak na razie nie ma in-
formacji o tym, w jaki sposób 
gmina zamierza zakończyć trwa-
jący spór z PUWiS, zwłaszcza te-

raz, kiedy wyrok NSA nie po-
zostawia złudzeń. Jedno wia-
domo na pewno, kryzys w go-
spodarce wodociągowo-kana-
lizacyjnej, do jakiego własny-
mi działaniami doprowadził 
burmistrz Nowogardu ogłasza-
jąc przetarg na wodę, koszto-
wał nas wszystkich grubo po-
nad 300 tys. zł – tyle zapłacono 

dotychczas poznańskiej kancela-
rii, która w praktyce miała pomóc 
gminie usunąć z rynku PUWiS i 
oddać naszą infrastrukturę wod.-
-kan. w ręce Niemców.  

MS

Mija drugi tydzień od pożaru w Jarchlinie 

Jak radzą sobie pogorzelcy?
Wracamy do sprawy pożaru w Jarchlinie, który pozbawił 5 rodzin praktycznie dachu nad 
głową. O tym, jaką pomoc w dniu tragedii oraz zaraz po pożarze (nie)udzieliła pogorzel-
com gmina już pisaliśmy. Tym razem odwiedziliśmy poszkodowane rodziny, by zapytać, 
jak sobie radzą w tej trudnej sytuacji i co się zmieniło od feralnego zdarzenia. 

Czwartek, 1 grudnia. Podjeżdża-
my pod spalony dom w Jarchlinie. 
Jest godz. 18:00. Pada deszcz i wie-
je silny wiatr.  Równo z nami pod 
dom podjechała również jednost-
ka straży pożarnej. Ktoś z sąsiadów 
zawiadomił straż, w obawie o plan-
deki, którymi osłonięty jest spalo-
ny dach. Silny wiatr, co chwila pod-
nosił grubą folię. Strażacy ze wzglę-
du na kondycję dachu, a także trud-
ne warunki atmosferyczne nie zde-
cydowali się jednak wejść na dach, 
tym bardziej, że musieliby zrobić 
to za pomocą drabiny. Dzisiaj (pią-
tek), na miejsce ma zostać wezwany 
wóz z podnośnikiem, jeśli miesz-
kańcy wyrażą taką wolę to wówczas 
plandeki zostaną wzmocnione. 

Straż odjeżdża. My natomiast 
wchodzimy do jednego z mieszkań 
na parterze. Już przed wejściem wi-
dać pracujących ludzi, którzy w be-
toniarce kręcą zaprawę murarską. 
W mieszkaniu, a raczej tym, co po 
nim zostało, spotykamy panią Be-
atę. Pytamy jak sobie radzi? 

- Przychodzą sąsiedzi i pomaga-
ją. Teraz kładziemy tynki. Materia-
ły dostaliśmy od prywatnych spon-
sorów. Na szczęście są ludzie dobrej 
woli – mówi pani Beata.

- Niech pan spojrzy, ile tynku tutaj 
trzeba kłaść. Miejscami nawet po-
nad 10 centymetrów – dodaje mąż 
p. Beaty, p. Stanisław. 

 Co z dachem pytamy? - Podpi-
saliśmy umowę z wykonawcą. Za-
mówione są już materiały. Gmi-
na obiecała dołożyć ok. 30% do da-
chu - dodaje Kobieta. Z mieszkania 
pani Beaty udajemy się do sąsiadów 
obok. Na strychu spotykamy pana 
Waldemara.

- Tu na strychu mieliśmy ta-
kie pomieszczenie gościnne. Widzi 
pan, wszystko jest zniszczone. Po-
palone krokwie. Nie wiem, czy coś 
się z tego da uratować, raczej nie... 
Na dole mamy mieszkanie. Może-
my zejść, to panu pokażę - zaprasza 
pan Waldemar. Schodzimy ostroż-
nie na dół. Na klatce nie ma prądu. 
Towarzyszy nam syn pani Beaty, p. 
Krystian. Młody mężczyzna oświe-
ca nam drogę latarką z telefonu ko-
mórkowego. W samym mieszkaniu 
prąd już jest. Włączone są grzejniki 
elektryczne. 

- Muszę osuszać powietrze, bo 
wszystkie ściany są pozalewane. To, 
co dostaliśmy z gminy, czyli na ra-
zie 2 tys. zł, poszło już na materiały 
budowlane. A co będzie z dachem? 
Sam nie wiem. Mam żal do władz, 
że działają tak...wolno. Przecież jest 
taka pogoda, a bez dachu nie ma co 
ruszać z remontem. To już powinno 
być już robione, a my wciąż czekamy 
- mówi pan Waldemar, który wraz z 
rodziną mieszka na razie u siostry 
w Konarzewie. 

Dobrze, że mieszkańcy mogą li-
czyć na pomoc sąsiadów. - Trzeba 
pomagać. Dzisiaj to spotkało ich, ju-
tro może dotyczyć nas – mówi jeden 
z mężczyzn, który pomaga kłaść 
tynki w sąsiednim mieszkaniu. 

Z pomocą ruszyli też nowogardz-
cy radni, którzy z prywatnych pie-
niędzy wspomogli finansowo po-
gorzelców. Potrzeb jest jednak jesz-
cze wiele. Poszkodowane rodziny z 
Jarchlina wciąż liczą na wsparcie, 
zwłaszcza w kwestii materiałów bu-
dowlanych i wykończeniowych. 

Przypomnijmy, że pożar wieloro-
dzinnego budynku w Jarchlinie wy-
buchł 21 listopada, ok. godz. 13:30. 
Pożar gasiło sześć zastępów straży 
pożarnej. Na szczęście w zdarzeniu 
nikt nie został ranny. Straty są jed-
nak ogromne i sięgają dziesiątki, a 
może i setki tysięcy złotych. Gmina 
- pomijając wymienione przez nas 
wyżej działania - jak dotąd w spra-
wie pomocy pogorzelcom, to napi-
sała głównie bardzo obszerny ra-
port.

Z Jarchlina Marcin Simiński 

Sąsiedzi po pracy przychodzą i pomagają pogorzelcom w odbudowie ich mieszkań
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Była melina, to zagrodzili wejście

Pozbyli się problemu, a cukiernia traci klientów...
Zamknięte wjazd i przejście na podwórze stało się kością niezgody pomiędzy mieszkańcami a właścicielką cukierni, która jak twierdzi, traci klientów. 
Chodzi o kamienicę przy ul. 3 Maja 41, w której od podwórka działa znana cukiernia „Marysieńka”.

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklamareklama

CHOINkI BIO
Duże, od 3 – 5m. 
Wys. do wystroju 

ulic, placów, zakładów 
oraz choinki świąteczne 

z własnej plantacji, 

atrakcyjne ceny. 
Olchowo 74. 

507 102 211, 91 39 27 047

Nowa ordynator wewnętrznego
Od 1 grudnia (czwartek), nowym ordynatorem oddziału wewnętrznego nowogardzkiego szpitala jest dr n med. Beata Peł-
ka-Lalik, po tym jak z funkcji szefa tego oddziału zrezygnował lek. Tomasz Rokicki. 

B. Pełka–Lalik jest internistą i 
hipertensjologiem, czyli specja-
listą zajmującym się profilakty-
ką i leczeniem nadciśnienia tętni-
czego.   Studia medyczne ukoń-
czyła w 2000 roku w Szczeci-
nie. Pięć lat później uzyskała ty-
tuł doktora nauk medycznych. 
W 2007 roku ukończyła specjali-
zację chorób wewnętrznych, a w 
2011 roku hipertensjologii. Do-
datkowo ukończyła dwuletni kurs 
podyplomowy - Międzynarodo-
wą Szkołę Medycyny Paliatyw-
nej oraz letnią szkołę nadciśnie-
nia tętniczego Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tęt-
niczego. Jest członkiem Polskie-
go i Europejskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego.  

Przez większość swojej kariery 
zawodowej B. Pełka-Lalik praco-
wała w Klinice Endokrynologii i 

Nadciśnienia Tętniczego, a potem 
w Klinice Hipertensjologii w Szpi-
talu na Unii Lubelskiej. Współ-
pracowała także z Hospicjum św. 
Jana Ewangelisty w Szczecinie.  
Przez dwa lata leczyła również pa-

cjentów szpitala w Stargardzie. 
Od kilku lat doktor Pełka-La-

lik przyjmuje w poradni kardio-
logicznej działającej w przychod-
ni przyszpitalnej w Nowogardzie. 
W przeszłości pełniła również dy-
żury na oddziale wewnętrznym 
naszego szpitala. Teraz wróciła na 
oddział, ale już w roli ordynatora.

- W małych szpitalach mamy 
mniejsze możliwości szerokiej dia-
gnostyki i konsultacji niż w dużych, 
co też powoduje, że są to miejsca o 
wiele trudniejsze do pracy – od-
powiada nowa ordynator oddzia-
łu wewnętrznego w Nowogardzie, 
pytana przez nas o różnicę pra-
cy w małych i dużych ośrodkach 
zdrowia. 

Doktor B. Pełka–Lalik oprócz 
kierowania oddziałem wewnętrz-
nym, nadal będzie też przyjmo-
wała w poradni kardiologicznej 

przychodni działającej przy na-
szym szpitalu. 

Przypomnijmy, że lek. Tomasz 
Rokicki złożył rezygnację z funk-
cji ordynatora oddziału wewnętrz-
nego, dokładnie przed dwoma ty-
godniami. Nieoficjalnie wiadomo, 
że powodem takiej decyzji była 
zła kondycja zdrowotna ordynato-
ra. Jak poinformował nas dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas, T. Ro-
kicki ma wrócić do pracy na od-
dziale po kilkutygodniowej rekon-
walescencji, ale już nie na stanowi-
sko zarządzającego oddziałem, a 
jako jeden z lekarzy dyżurujących. 

Oddział wewnętrzny nowo-
gardzkiego szpitala posiada 25 łó-
żek dla pacjentów. Pracuje w nim 
4 lekarzy, w tym ordynator i 11 
pielęgniarek. 

MS

Nowa ordynator oddziału wewnętrz-
nego B. Pełka-Lalik

Zagrodzone przejście od strony ul. 3 Maja

 Przez lata do cukierni można 
było dotrzeć zarówno od łączni-
ka ulicy Zielonej (pomiędzy pla-
cem manewrowym a Prywatnym 
przedszkolem), lub po prostu od 
strony 3 Maja. Wspólnota miesz-
kaniowa zdecydowała, że właśnie 
zamknie to przejście prowadzące z 
głównej ulicy. Ludzie byli zmęczeni 
sprzątaniem butelek i innych, czę-
sto obrzydliwych odpadów, jakie 
pozostawiali po sobie miłośnicy li-
bacji w ciemnych zaułkach. 

- Obok jest sklep a to miejsce było 
świetne do spożycia alkoholu, szcze-
gólnie po zmroku. Ludzie wyrzu-
cali tu też śmieci, a my to wszystko 
później musieliśmy sprzątać. Dlate-
go postanowiliśmy, że wstawimy be-
tonowe ogrodzenie i furtkę – mówi 
pani Bożena, prezes Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul 3 Maja 41. 

Każdy członek wspólnoty otrzy-
mał klucze do furtki. Przez jakiś 

czas rozwiązanie poskutkowało. 
Skończyły się libacje w tym miej-
scu. Mieszkańcy mieli wreszcie 
spokój i porządek. Po jakimś cza-
sie furtka została jednak zniszczo-
na przez chuliganów. Mieszkańcy 
wspólnoty zdecydowali, że nie będą 
jej naprawiać, ani też zamawiać no-
wej. W miejsce gdzie była furtka 
wstawiono kolejne, betonowe przę-
sło grodząc przejście tą stroną już 
na dobre. Tyle, że tego pomysłu, jak 
twierdzi właścicielka „Marysieńki”, 
już nikt z nią nie skonsultował, a po 
zagrodzeniu przejścia drastycznie 
spadła ilość klientów odwiedzają-
cych cukiernię. 

-Zgodziłam się na furtkę, ale nie 
na całkowite zagrodzenie przejścia. 
Nikt mnie o to nie zapytał, a prze-
cież też płacę czynsz do wspólno-
ty, i to jako przedsiębiorca znacz-
nie większy. Teraz mam dużo mniej 
klientów. Ci co mają samochody 

podjeżdżają tak jak zawsze od po-
dwórka, ale wiele osób zachodziło 
do mnie idąc ulicą 3 Maja – mówi 
Mariana Malinowska, właścicielka 
Cukierni „Marysieńka”.  

Mieszkańcy wspólnoty uważa-
ją inaczej. Ich zdaniem większość 
klientów i tak do cukierni pod-

jeżdżało, czy przychodziło od po-
dwórka. Ze swojej strony zamówi-
li baner informacyjny,  na którym 
narysowano strzałką drogę do cu-
kierni.  – My tu przecież ciągle wi-
dzimy z okien, że wszyscy podjeż-
dżają do cukierni od tyłu. Poza tym 
zdecydowaliśmy, że zawiesimy ba-

ner na ogrodzeniu z informacją, 
że przejście do cukierni jest możli-
we tylko drugą stroną. Każdy tam z 
pewnością trafi jak będzie chciał – 
mówi p. Bożena. 

W moc baneru nie wierzy wła-
ścicielka „Marysieńki”. - Ludzie nie 
będą chodzić dookoła, zwłaszcza, 
że tam jest dziurawa, gruntowa 
droga, którą w czasie deszczu prak-
tycznie nie da się przejść. Nie chcę 
się kłócić z ludźmi, ale tak nie może 
być. Może warto założyć solidniej-
szą furtkę? Sama nie wiem, co mam 
teraz zrobić– martwi się zrezygno-
wana M. Malinowska. 

Niezależnie od mocy argumen-
tów dwóch stron tego sporu war-
to, aby mieszkańcy wspólnoty raz 
jeszcze przemyśleli swoją decy-
zję. Tym bardziej, że odbija się to 
na obrotach cukierni - tak wyni-
ka przynajmniej z relacji jej wła-
ścicielki. Wszak wszyscy od lat żyli 
tutaj w niemal idealnych stosun-
kach sąsiedzkich. Nie warto chyba 
tego przekreślać. Trzeba po prostu 
usiąść wspólnie do stołu i się do-
gadać. 

Marcin Simiński 
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Wydali 4 miliony publicznego grosza i nic 

Rzeczka z fekaliami płynie nadal
4 miliony złotych- już tyle według gminnej propagandówki wydał burmistrz Robert Cza-
pla, na rozwiązanie problemu wylewających się fekalii ze studzienek nad jeziorem. 

 W każdym miejscu, gdyby 
miarka błędów tak się przebrała, 
jak przebierają się studzienki z fe-
kaliami nad nowogardzkim jezio-
rem, odpowiedzialny za to przy 
najbliższych wyborach zostałby 
zmyty głosami wyborców w hi-
storyczną niepamięć. Ale w każ-
dym miejscu, to nie znaczy w No-
wogardzie. Tutaj można bezkar-
nie szastać publicznym groszem, 
ponieważ proporcjonalnie o wie-
le wyższa od najniższej krajowej 
rzesza towarzyszy na emeryturze 
mąci ludziom w głowach, jak gów-
na mącą deszczową wodę miesza-
jąc się z nią w studzienkach kana-

lizacyjnych. Ostanie mącenie to 
namawianie publiki do zachwy-
tów nad burmistrzem w związku 
z wydaniem przez niego 4 milio-
nów złotych na rozwiązanie pro-
blemu wybijających studzienek. 
Pieniądze rzeczywiście zostały 
wydane i to jest jedyna prawdzi-
wa wiadomość, którą da się odce-
dzić w tym zamąconym przekazie. 
Na tym koniec prawdy. Studzien-
ki bowiem wybijają, jak wybija-
ły a nawet można zaryzykować 
twierdzenie, że wybijają częściej- 
już przy znacznie mniejszych 
opadach, jak było to poprzednio. 
Jak widać na załączonym zdjęciu 

(wykonanym w czwartek) „ wred-
ne wybijanie” próbowano zadu-
sić ciężkim głazem. Niestety jak 
mówi ludowa mądrość „gówno 
zawsze na wierzch wypłynie” i nic 
to nie dało.  I pomyśleć, że wystar-
czyło pomyśleć i zamiast wywa-
lać 4 miliony ciężkiego publiczne-
go grosza na nieefektywne „row-
ki” należało wyłożyć tylko nieco 
około 1 miliona na przepompow-
nię w okolicach ulicy Dąbrowsz-
czaków, która zdaniem fachow-
ców rozwiązałaby problem wybi-
jania fekalii definitywnie. Myśle-
nie jednak wymaga … myślenia. 

sm 
Jak widać na załączonym zdjęciu fekalia wypływają już nawet przy niewielkich 
opadach

Chcieli reorganizacji, czy eliminacji? 

Nie będzie likwidacji ZEAS-u
Radni po raz kolejny odrzucili projekt uchwały burmistrza, zakładający likwidację Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół – jednego z wydzia-
łów w Urzędzie Miejskim. Tymczasem wydział ten nadal nie ma kierownika, po tym jak z pracy zwolniono Magdalenę Pędzik. Urzędniczka straciła pracę, 
chociaż wiceburmistrz Krzysztof Kolibski zapewniał radnych publicznie, że gmina nie zamierza zwalniać pracowników.

Przypomnijmy, że już w paź-
dzierniku gmina przedłoży-
ła radnym pod głosowanie pro-
jekt uchwały zakładający likwida-
cję ZEAS-u i powołanie w to miej-
sce Centrum Usług Wspólnych. 
Nowa jednostka miała zajmować 
się zadaniami z zakresu obsłu-
gi administracyjnej, organizacyj-
nej i finansowej nie tylko szkół, co 
dotychczas należało do obowiąz-
ków ZEAS-u, ale również Ośrod-
ka Opieki Społecznej oraz Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie. 
Docelowo też urząd chciał, aby w 
CUW zatrudnić specjalistę ds. or-
ganizacji przetargów publicznych, 
– bo jak przyznał burmistrz „gmi-
na sobie nie radzi z przetargami”. 

UM tłumaczył, że proponowa-
na zmiana jest odpowiedzią na 
nowelizację ustawy o samorządzie 
gmin. Większość radnych uznała 
jednak, że propozycja gminy jest 
zbyt daleko idąca. Okazuje się bo-
wiem, że nowe przypisy nie zmu-
szają gmin do likwidacji funkcjo-
nujących już komórek odpowie-
dzialnych za wspólną obsługę ad-
ministracyjną i księgową szkół. 
Samorządy są jedynie zobligowa-
ne dostosować zasady ich funk-
cjonowania do nowych uwarun-
kowań prawnych. 

Ponadto, zdaniem większości 
radnych, w projekcie burmistrza 
brakowało także analizy wskazu-
jącej kierunek i zakres konsolida-
cji zadań, jakimi miałby zajmo-
wać się CUW.  

Radni zawnioskowali więc do 
burmistrza, by na następną sesję 

przygotował nowy projekt, któ-
ry nie będzie zakładał tak daleko 
idących zmian w strukturze orga-
nizacyjnej UM. Burmistrz jednak 
na wniosek radnych pozostał obo-
jętny i na ostatniej sesji, która od-
była się 23 listopada, ponowił ten 
sam projekt co miesiąc wcześniej. 
Radni (koalicja większościowa) 
go po raz drugi odrzucili, ale jed-
nocześnie przyjęli własny projekt 
uchwały. Tym samym ZEAS bę-
dzie nadal jednostką obsługują-
cą szkoły, tylko że w ramach „cen-
trum usług wspólnych” - do cze-
go obligują nowe przepisy o sa-
morządzie.  

Czy wiceburmistrz dotrzymał 
słowa? 

Trudno nie zauważyć, że na-

stąpił tu przynajmniej dziwny 
ciąg zdarzeń. Kiedy przed miesią-
cem radni rozmawiali z kierow-
nictwem UM na temat likwidacji 
ZEAS-u, pytali także czy nie bę-
dzie to wiązało się ze zwolnienia-
mi pracowników. Wówczas wice-
burmistrz Krzysztof Kolibski, za-
pewniał radnych, że w związku z 
planowaną reorganizacją nikt nie 
straci pracy. Okazało się, że kilka 
dni później wypowiedzenie z pra-
cy otrzymała Magdalena Pędzik, 
kierowniczka ZEAS, mimo iż rad-
ni przecież projektu uchwały o li-
kwidacji tego wydziału nawet nie 
przyjęli (informowaliśmy o tym w 
poprzednich wydaniach). 

Podczas sesji, jaka odbyła się w 
środę w zeszłym tygodniu, rad-

ni pytali wiceburmistrza, jak się 
mają jego słowa do czynów. Ten 
jednak odpowiedział, że zwolnie-
nie kierownik Pędzik było spowo-
dowane tym, co nastąpiło już po 
sesji, na której wypowiedział swo-
je słowa. Postanowił być jednak 
tajemniczy i uznał, że jest to spra-
wa pomiędzy pracodawcą i pra-
cownikiem, dlatego nie zamierza 
o tym informować radnych. Jaka 
to sprawa? Być może już wkrót-
ce wszystko wyjdzie na jaw, bo 
jak dowiedziała się redakcja DN, 
zwolniona kierowniczka zamie-
rza domagać się sprawiedliwości 
przed Sądem Pracy. Nie zgadza się 
bowiem z treścią wypowiedzenia, 
jakie wręczył jej zresztą osobiście 
Kolibski.

Nie zwolnili, tylko wyrzucili 
 Przypomnijmy, że M. Pędzik 

została zwolniona, a raczej wy-
rzucona zza biurka, dokładnie 10 
listopada. Urzędniczka musiała 
jeszcze tego samego dnia opuścić 
stanowisko pracy, bo wypowie-
dzenie było ze skutkiem natych-
miastowym, tj. bez obowiązku 
świadczenia pracy. Tak burmistrz 
i jego zastępca podziękowali pra-
cownikowi za ponad 20 lat pracy 
w UM. Nie pozwolono jej się na-
wet pożegnać ze współpracowni-
kami. 

M. Pędzik uznawana była 
za kompetentnego urzędni-
ka, zwłaszcza w środowisku no-
wogardzkiej oświaty, z którym 
współpracowała na co dzień. Dla-
tego jej nagłe zwolnienie z pracy 
wywołało falę oburzenia nie tylko 
w szkołach, ale także w całym śro-
dowisku samorządowym. 

Zaraz po zwolnieniu M. Pę-
dzik, ogłoszono konkurs o nabo-
rze na nowego kierownika ZEAS. 
Termin składania dokumentów 
upłynął 21 listopada. Gmina do 
tej pory nie poinformowała, jakie 
są wyniki konkursu. Nieoficjalnie 
tylko wiemy, że zainteresowanie 
pracą w nowogardzkim magistra-
cie było prawie zerowe. To naj-
pewniej efekt „atmosfery” panu-
jącej w UM od dłuższego czasu, a 
jaka w ostatnim czasie była przed-
miotem kontroli Państwowej In-
spekcji Pracy. Do tego tematu 
wrócimy w najbliższym czasie.  

MS

Wiceburmistrz swoje, życie swoje - pełen skład ZEAS został tylko na kartce
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Nowogard skansenem komunizmu?

Chce wydać 6 milionów na „operację plastyczną”
6-ciu milionów złotych domaga się od radnych, burmistrz Nowogardu. Mają one być przeznaczone na odnowę pomnika prosowieckiego i jego najbliższe-
go otoczenia, czyli Pl. Wolności.

Pod hasłem rewitalizacji Placu 
Wolności, burmistrz Robert Cza-
pla chce przeprowadzić niezwy-
kle kosztowną operację, która w 
istocie miałaby uchronić, przed 
wyburzeniem, przez kolejne dzie-
siątki lat stojący tu pomnik. Kon-
cepcję wizualną tej swoistej ope-
racji plastycznej tego fragmentu 
miasta, burmistrz prezentuje na 
propagandowym filmiku i ulot-
ce, dostarczanej w tych dniach 
pocztą do wszystkich mieszkań 
(15 tys. ulotek).  Taki właśnie rze-
czywisty zamiar jest czytelny rów-
nież z tego powodu, że jak poka-
zano na wspomnianym materia-
le wuzualnym, centralnym punk-
tem organizującym urbanistycz-
nie modyfikowana przestrzeń jest 
właśnie monument z sowieckim 
żołnierzem, z sowiecką gwiazdą 
na szczycie. Prosowiecki i post-
peerelowski pomnik stanowi tak-
że o głównej funkcji tak aranżo-
wanego obszaru miasta. Nie moż-
na bowiem traktować poważ-
nie, jako objawów ważnej funk-
cjonalności, widocznej na ulot-
kach fontanny czy też obiektów 
małej rekreacji, w postaci ławek 
wśród drzewek.  Nie można dlate-
go, że 100 metrów niżej za mura-
mi, Nowogard posiada niepowta-
rzalny układ rekreacyjny nad je-
ziorem idealnie spełniający funk-
cję zielonych terenów wypoczyn-
kowych, na dodatek rozciągają-
cych się na wielohektarowym ob-
szarze. Układ ten poprzez swo-
ją rozległość jest łatwo, dostępny 
i leży “blisko” dla większości za-
mieszkujących miasto od ul. Woj-
ska Polskiego, poprzez centrum 
miasta aż do 3 Maja i ulic pobocz-
nych. Mając taką możliwość, od-
poczywania w rześkim powietrzu 
wsród zieleni z widokiem na je-
zioro, trzeba byłoby być bardzo 
przekornym (żeby nie użyć bar-
dziej dosadnych określeń), aby w 
zamian fundować sobie inhalację 
spalin z samochodów poruszają-
cych się główną miejską przelo-
tówką, zasiadając wygodnie pod 
ratuszem. Ławeczki i fontanna 
widoczne w koncepcji moderni-
zacji placu to, więc tzw. „pic na 
wodę” mający ukryć istotę zamy-
słu funkcjonalnego, czyli zamia-
ru obudowania prosowieckiego 
pomnika, wielomilionową w ce-
nie dekoracją i w ten sposób za-
betonowania, oczywistej koniecz-
ności jego rozbiórki, na czas nie-
ograniczony. Dlatego też wszyst-
ko w tym pomyśle tak kosztowne 
– jakby się bowiem wydało 6 mi-
lionów to jakiekolwiek burzenie 
później, po takim wydatku, było-

by rzeczywiście marnotrawstwem 
grosza publicznego. Przypadko-
wość i nietrafność widocznych w 
koncepcji funkcji wynika z fak-
tycznie innego celu tego projektu 
- nie o Pl. Wolności tu chodzi...  o 
pomnik komuszy tu chodzi!     

W Stargardzie ścięli, w Szcze-
cinie już wkrótce, nawet w Koło-
brzegu także mają plan.

W ubiegłą środę, nawet media 
krajowe, prezentowały migawki 
z efektownej operacji ścięcia Po-
mnika Wdzięczności w Stargar-
dzie.  Stanowiący głowę cokołu 
pomnika wieniec laurowy z so-
wiecką gwiazdą wylądował na la-
wecie, po czym został zmagazy-
nowany na lokalnym cmentarzu 
żołnierzy radzieckich. Wkrót-
ce wyburzona zostanie pozostała 
część monumentu postawionego 
tutaj w 1946 roku decyzją dowód-
cy radzieckiej armii.  - Mamy już 
koncepcje zagospodarowania pla-
cu, na którym stał dotychczas po-
mnik – mówił do mediów prezy-
dent Stargardu -wkrótce przedsta-
wimy je do społecznej akceptacji.

Inny prezydent, tym razem pre-
zydent Szczecina, Piotr Krzystek, 
także w środowym, wieczornym 
programie TVP Szczecin poinfor-
mował, że znajdujący się w cen-
tralnym punkcie miasta przy Pl. 
Żołnierza pomnik zostanie stąd 
wkrótce usunięty.  - W budżecie 
na przyszły rok zabezpieczyliśmy 
kwotę na usunięcie pomnika i roz-
pisanie konkursu na zagospodaro-
wanie tego miejsca i otoczenia – 
powiedział prezydent Krzystek.

Także prezydent Kołobrzegu, 
miasta, będącego szczególnym 
symbolem, w obowiązującej za 

PRL mitologii wyzwoleńczej misji 
żołnierza radzieckiego, poinfor-
mował, że trwają przygotowania 
do usunięcia lokalnego pomnika 
wdzięczności żołnierzom Armii 
Radzieckiej z miejskiej przestrze-
ni publicznej. 

Miesiąc temu informowali-
śmy o zniknięciu w Goleniowie, 
w ciągu jednej nocy, na mocy de-
cyzji lokalnej Rady i burmistrza, 
dwóch pomników upamiętniają-
cych sowieckich żołnierzy i inter-
nacjonalistyczną przyjaźń komu-
szych klik ZSRR i PRL.  

W Nowogardzie będzie zaś 
skansen

Tak więc Polska systematycznie 
oczyszcza się z pozostałych jesz-
cze symboli narzuconej ideologii 
i reliktów lat zniewolenia.  Polska 
tak, ale Nowogard nie. Mieszkań-
cy tego miasta wybrali skansen. 
Najpierw wybrali kustosza skan-
senu, który od betonowego ko-
mucha odróżnia tylko wiek. W 
tym skansenie nie brakuje takich, 
co pieją w zachwycie nad pomy-
słami, których nie powstydził-
by się największy aparatczyk cza-
sów realnego komunizmu. Tyl-
ko aparatczyk planuje bowiem 
ogromne wydatki na cele, które 
podyktowane są tylko ideologicz-
nie, a w żaden sposób nieprzemy-
ślane koncepcyjnie (jak tzw. od-
nowa Pl. Wolności). Tylko apa-
ratczyk rodem z sag Barei może 
planować ogromne wydatki pu-
blicznych środków na absurdalne 
zbytki, gdy jednocześnie podsta-
wowe potrzeby nie są zabezpie-
czone.  O zbytkach, nietety u nas 
zrealizowanych, pisaliśmy wielo-
krotnie, teraz przypomnijmy tyl-
ko niektóre, ale ważne bolączki:

- Na naprawie tragicznie zde-
kapitalizowanej sieci wod.- kan. 
od 5 lat gmina nie dała ani grosza 
(wydaje tylko PUWiS włącznie z 
ostatnim Warnkowem - 1,5 mln).

- Budzący zawstydzenie wy-
gląd miejskiego targowiska – i to 
w czasie, gdy wiele miast korzy-
stając z Funduszy Europejskich 
uczyniło z miejskich bazarów 

prawdziwie nowoczesne miejsca 
drobnego lokalnego handlu.

- Brak porządnej hali sporto-
wej w SP nr 2. Brak ten będzie 
szczególnie dotkliwy po wejściu 
w życie reformy edukacji. We-
dług niektórych znających się 
na rzeczy, taką halę można było-
by zbudować w znacznej mierze 
z wykorzystaniem funduszy ze-
wnętrznych (i to nie tylko unij-
nych) projektując w niej trybuny 
dla publiczności.

- Chodniki wraz ze ścieżkami 
rowerowymi do Warnkowa(i da-
lej Karska) a także Sieciechowa to 
pilny wymóg bezpieczeństwa.

- Stan nawierzchni niektórych, 
o dużym natężeniu ruchu piesze-
go i samochodowego ulic i chod-
ników (np. Dworcowa, Żerom-
skiego).  

To tylko niektóre zagadnienia 
inwestycyjne, że nie wspomni-
my już o braku strategicznych 
koncepcji dotyczących miesz-
kalnictwa czy przyszłości nowo-
gardzkiej demografii, a także lo-
kalnej gospodarki i miejsc pra-
cy. Wiemy, że zagadnienia te są 
zbyt trudne dla ludzi, których nie 
stać na wizje (mamy na myśli wi-
zje intelektualne a nie np. narko-
tyczne), ale tacy to powinni dać 
sobie spokój z funkcjami publicz-
nymi i szybko odejść…, najlepiej 
do skansenu i to skansenu zbu-
dowanego za prywatne, a nie pu-
bliczne pieniądze.    

sm          

W minioną środę Pomnik Wdzięczności w Stargardzie został usunięty przez cięcie

kolejne „odkrycie”

Rondo, co w głowie ludziom zakręcić miało... 
Po raz kolejny okazuje się, że pieniądze na nowe nowogardzkie rondo wydano w niezbyt 
przemyślany sposób. 

Pisaliśmy już, że nowe rondo 
nie rozwiązuje problemu płynno-
ści przejazdu w sytuacjach wzmo-
żonego natężenia ruchu. Dowo-
dem na to były kilkusetmetro-
we korki na Boh. Warszawy w 
dniach poprzedzających Wszyst-
kich Świętych. Podczas budowy 
ronda, powstały także nowe stu-
dzienki kanalizacyjne i odbierają-
ce wodę deszczową z drogi. Nie-
stety, jak się okazało, one też nie są 
wystarczająco drożne. Nawet przy 
niedużym deszczu przepełniają 
się wodą, która z kolei zalewa są-
siadującą studzienkę telekomuni-
kacyjną. Dzieje się tak od samego 
początku istnienia nowego ron-
da, które w tzw. międzyczasie zo-
stało odebrane i technicznie i uro-

czyście. Burmistrz foty do sztam-
bucha strzelił, sukces wielokrotnie 
odtrąbił a tylko dla DN pozosta-
je pytanie, co będzie się tutaj dzia-

ło przy ulewnych deszczach i czy 
woda zalewająca studzienki te-
lekomunikacyjne nie wpłynie na 
sprawne działanie urządzeń ko-
rzystających z linii telefonicznych 
w tych studzienkach położonych? 
Oczywiście próżno oczekiwać, że 
burmistrz się tym zagadnieniem 
zajmie. Jest on bowiem specjalistą 
od pięknej „wirtualnej” rzeczywi-
stości stale opiewanej w quasi ko-
reańskim stylu w lokalnym „idiot- 
druku” (przeznaczonym podob-
nie jak znany „idiot-aparat” dla 
niemyślących). Burmistrz nie jest 
zaś od tej rzeczywistości praw-
dziwej, która na ogół „skrzeczy” i 
„woda ją zalewa” jak studzienki te-
lekomunikacyjne przy rondzie

ms
Woda z przepełnionej studzienki kana-
lizacyjnej zmierza prosto do studzienki 
telekomunikacyjnej  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marianna Sułkowska: lat 88, zmarła 29.11.2016r., pogrzeb odbędzie 

się O2.12.2016r,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Dariusz Hetmański: lat 45, zmarł 29.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

02.12.2016r, o godz. 13:00  na cmentarzu w Sikorkach.
Ryszard Witczak: lat 57, zmarł 29.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

03.12.2016r, o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Andrzej Macełko: lat 47, zmarł 29.11.2016r., pogrzeb odbędzie się 

02.12.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Jenikowie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W owym czasie wystąpił Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 
te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie . Do niego to od-
nosi się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 
prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan no-
sił odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a jego po-
karmem była szarańcza i miód le-
śny. Wówczas ciągnęły do niego Jero-
zolima oraz cała Judea i cała okoli-
ca nad Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyzna-
jąc przy tym swe grzechy. A gdy wi-
dział, że przychodzi do chrztu wielu 
spośród faryzeuszów i saduceuszów, 
mówił im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzą-
cym gniewem? Wydajcie więc god-
ny owoc nawrócenia, a nie myślcie, 
że możecie sobie mówić: Abrahama 
mamy za ojca, bo powiadam wam, 
że z tych kamieni może Bóg wzbu-
dzić dzieci Abrahamowi. Już siekie-
ra do korzenia drzew jest przyłożo-

na. Każde więc drzewo, które nie wy-
daje dobrego owocu, będzie wycięte 
i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; lecz Ten, któ-
ry idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma On 
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: 
pszenicę zbierze do spichlerza, a ple-
wy spali w ogniu nieugaszonym. (Mt 
3,1-12)

Motywem przewodnim dzisiej-
szego Słowa jest motyw nawróce-
nia. To z ust wielkiego proroka, Jana 
Chrzciciela, do uszu zebranych na 
Pustyni Judzkiej i do nas docierają 
te słowa: nawracajcie się, bo bliskie 
jest królestwo niebieskie. Jak reagu-
ję na to wezwanie? Co czuję słysząc: 
nawróć się? Drażnią mnie te słowa? 
Czuję jakąś niechęć? A może są dla 
mnie w tym okresie adwentu rado-
ścią i motywują mnie do przemiany 
życia? Widzę swoją słabość i mizer-
ność, a te słowa są dla mnie zachętą 
do zmagania się z moimi grzecha-
mi. Współczesny świat jest coraz 
bardziej światem tolerancji i akcen-
tacji. Mówi nam, że mamy akcep-
tować każdego i tolerować wszyst-
ko. Czy o takie rozumienie miłości 
względem bliźniego chodziło Jezu-
sowi? Wielokrotnie i On nawoły-
wał: nawróćcie się! Przemieniajcie 
swoje życie. Gdy odpuszczał grze-
chy mówił przecież: a od tej chwi-
li już nie grzesz. Uważaj, by coś gor-
szego Ci się nie przytrafiło. Czy mi-
łość względem bliźniego to akcepta-

cja wszystkich i tolerancja wszyst-
kiego? Czy Jezus nie uczy nas miło-
ści, która wymaga? Nieustanne na-
wracanie się, jej wymaganiem, za-
proszeniem do podjęcia trudu. Do 
Jana Chrzciciela przychodziło wie-
lu, aby otrzymać z Jego rąk chrzest 
nawrócenia. Chrzest na odpuszcze-
nie grzechów. Jan mówił do fary-
zeuszów i saduceuszów: wydajcie 
więc godny owoc nawrócenia. Każ-
de, prawdziwe nawrócenie przyno-
si owoce. Chrztem nawrócenia, któ-
ry udzielał Jan na pustyni jest dzi-
siejsza spowiedź święta. Czy odcho-
dząc od konfesjonału jestem praw-
dziwie nawrócony? Czy ja w ogóle 
pragnę odejść odmienionym? Czy 
dotykam moich grzechów aż przy 
ich korzeniu, źródle czy tylko po-
wierzchownie? Jan woła: wydajcie 
godny owoc nawrócenia! Moja co-
dzienność ma być dla innych, ale 
przede wszystkim dla mnie same-
go świadectwem, że moje życie się 
zmieniło, bo przyjąłem Jezusa na 
mojego Pana i Króla. Minęło VI 
wieków, bo taka jest różnica mię-
dzy prorokiem Izajaszem, a Janem 
Chrzcicielem, że słowo proroka zo-
stało zrealizowane w posłudze Jana. 
VI wieków. Mówi nam to o tym, że 
Bóg jest Bogiem cierpliwym i Jego 
zbawczy plan w odpowiednim cza-
sie ujrzy realizację. Jan Chrzciciel 
uczynił to w konkrecie swojego ży-
cia. Słowo Boże zawsze czeka na re-
alizację. Czeka, aż znajdzie się czło-
wiek, który Słowo usłyszane potrak-
tuje poważnie i uczyni je projektem 
do wypełnienia w swoim życiu. Bóg 
do nas mówi nieustannie w swoim 
Słowie. Mówi, aby poruszać moje 
serce. Mówi, aby budzić je z ospa-
łości, z duchowego letargu. Słowo 
Boże, które jest zawsze żywe, zreali-
zowało się w życiu Jana. Ono pra-
gnie realizować się i w naszym ży-
ciu. Czy jednak my mu na to po-
zwolimy? 

Ks. Krystian Dylewski 

Caritas informuje 

Kolejna wydawka żywności 
6 i 7 grudnia (wtorek i środka) od godz. 13: 30 odbędzie się kolejna wydawka żywności z programu po-

mocowego UE. We wtorek zapraszamy serdecznie osoby o numerze porządkowym od 1 do 60. Natomiast 
w środę osoby posiadające numerek 61 do ostatniego na liście. 

Dary wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2.
Zespół Caritas  przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

-Oddam komplet mebli w tym m.in. 
fotele, stół, kanapa. Oddam także 
sprzęty RTV i AGD – tel. 695 403 
158

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) 
do pokoju dziecięcego – tel. 661 
672 036

- Potrzebuję kuchnię gazową, szaf-
ki kuchenne i wersalkę z fotela-
mi oraz pralkę automatyczną – tel 
667108029

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 
733794989

- Potrzebuję pilnie opał, pralkę au-
tomatyczną, segment kuchenny, 
pokojowy, dywan -  723970460

- Przyjmę: meble do przedpokoju - 
tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - 
tel. 667 353 578

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 
878 292

- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub 
narożnik, stół tel. 735 448 007

- Oddam: cztery małe, miłe kotki Tel. 
695 988 425

- Przyjmę: telewizor 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel 

dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fote-

le i kanapę do siedzenia i spania – 

517 636932
- Potrzebne nakrętki po napojach, 

mleku, kawie, chemii gospodar-
czej dla chorego  Miłosza, który 
bardzo potrzebuje nowy wózek i 
ortezy.  Nakrętki można przyno-
sić do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

- Oddam małe kotki w dobre ręce – 
514509853

Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 
sztuki), oddam kafle – 509-528-
688

Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię 
nieodpłatnie do wyrównania te-
renu przy świetlicy wiejskiej w Ko-
rytowie. 607 690 741

Oddam biurko szkolne i wersalkę 
rozkładaną. 608 356 697

Przyjmę pralkę Franie. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wystery-

lizowaną w dobre ręce. 728 815 
148

Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 
3 osobową. 604 953 182

Oddam różne artykuły gospodarcze 
(naczynia itp.) 721 211 892 

Nowe oferty lub dokonanie zmia-
ny w ofercie można również prze-
syłać na adres mailowy: poligraf@
post.pl 

Pomóżmy sobie

T. Kwiatkowski wydał 
książkę podróżniczą
Tomasz Kwiatkowski, mieszkaniec Nowogardu, po skoń-
czonej wyprawie rowerowej do Chin postanowił napisać 
książkę podróżniczą. Premiera książki odbyła się wczoraj, 
tj. czwartek. Teraz nowogardzki podróżnik wybiera się do 
Brazylii, by pomagać potrzebującym. 

1 czerwca 2013 roku, Tomasz 
Kwiatkowski wraz z Piotrem Ku-
ryło rozpoczęli podróż rowerową 
z Lizbony, która miała się zakoń-
czyć we Władywostoku. Po dro-
dze jednak plany się zmieniły i T. 
Kwiatkowski został sam. Zmie-
nił się też kurs wyprawy: Chiny! 1 
grudnia 2016 roku odbyła się pre-
miera książki T. Kwiatkowskiego, 
pt: „Odważ się żyć, czyli 13 000 
km z Portugalii do Chin”. Jest to 
opis wyprawy, która przestała być 
jedynie wyczynem sportowym, 
uwarunkowanym głównie na czas 
i przejechane kilometry. Pojawia-
ją się niezwykłe spotkania, reflek-
syjne rozmowy i przyjemność po-
dróżowania.

- Książka jest dziennikiem ca-
łej wyprawy. Starałem się pisać co-
dziennie od 1 czerwca do 15 wrze-
śnia. Najwięcej dzieje się w Azji i 
mam bardzo dużo zdjęć w książce, 
co powinno ją urozmaicić - mówi 
Tomasz Kwiatkowski. 

Już w tę sobotę (3 grudnia), no-
wogardzki podróżnik wyruszy do 
Brazylii, gdzie przez ponad rok 
będzie pomagał potrzebującym, 
jako jeden z wolontariuszy wspól-
noty Domy Serca. Ta katolicka 

wspólnota wywodzi się z Francji 
i ma swoje oddziały w 25 krajach. 

- Będziemy odwiedzać i poma-
gać ludziom, którzy są samotni i 
nie ma kto się nimi zająć – mówi 
T. Kwiatkowski. 

Redakcja DN, oczywiście na 
bieżąco będzie śledzić misję na-
szego mieszkańca w Brazylii. 

Przed wylotem T. Kwiatkow-
ski spotka się w uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 3, na któ-
rym opowie o swoich podróżach, 
książce i wyjeździe do Południo-
wej Ameryki. 

DŚ
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Zapomniane cmentarze
Minął listopad – miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy zmarłych, odwiedzamy mogiły, miejsca pamięci o bliskich nam osobach. Są jednak 
i w naszej gminie takie miejsca pochówku, które odeszły w zapomnienie.  Jednym z takich miejsc są Boguszyce, gdzie znajdują się aż dwa, dziś nieczynne 
cmentarze. 

Jeden cmentarz jest poniemiec-
ki (to rodowy cmentarz dziedzi-
ców Lestkówka, założycieli Bogu-
szyc (kiedyś Ottendorf). Drugi to 
polski cmentarz. Obydwa są nie-
czynne. O ile na polski czasami 
ktoś zagląda, to ten drugi jest cał-
kowicie zapomniany. 

Zapiski o polskim cmentarzu 
sięgają okresu początków wsi Bo-
guszyce. Z początku był to cmen-
tarz niemiecki. Dopiero w okre-
sie międzywojennym i po II Woj-
nie Światowej zaczęto chować tam 
Polaków. Ludzie pamiętają, że w 
latach 60-tych na cmentarzu ktoś 
rozkopał groby, szukając prawdo-
podobnie, jakichś cennych rze-
czy.  –Niestety aktualnie nie pozo-
stał nawet ślad, że kiedyś istniały 
tam groby niemieckie. Na począt-
ku lat 60-tych, kiedy byłam jeszcze 
mała, przyjechali jacyś ludzie i roz-
kopali groby. Prawdopodobnie szu-
kali jakichś drogocennych rzeczy. 
Czy znaleźli? Nie wiadomo. Wia-
domo natomiast, że zniszczyli gro-
by i same nagrobki. Nikt teraz nie 
wie, że grobów na tym cmentarzu 
było niegdyś więcej - mówi jedna z 
mieszkanek wsi. 

Taki los spotkał nie tylko cmen-
tarz w Boguszycach. Zgodnie z 
rozporządzeniem ówczesnych 
władz PRL, nakazano zlikwido-
wać wszystkie cmentarze ponie-
mieckie na terenach Ziem Za-
chodnich. Nie pomogły sprzeciwy 
ludzi i Kościoła. Nie pomogły na-
wet propozycje finansowe ze stro-
ny niemieckiej. Zaczęto rozbie-
rać groby i tym samym przepadła 
pamięć, o leżących tam ludziach, 
a także o wielu pomnikach mają-
cych wartość artystyczną. 

Przywrócić pamięć…
Tak było i w Świerczewie, gdzie 

w latach 60-tych rozgrabiono sta-
re, poniemieckie, wykonane z 
czarnego marmuru pomniki. Za-
chowały się tylko mogiły Polaków, 
chowanych we wsi zaraz po woj-
nie. Dziś, cmentarz w Świercze-
wie nadal jest nieczynny, ale przed 
4 laty, mieszkańcy wsi postano-
wili o niego zadbać, ocalić od za-
pomnienia. Uporządkowali te-
ren, posprzątali zachowane groby 
i odsłonili je, przywracając tym sa-
mym należyty im szacunek. Usta-
wili też tablicę z kamienia, na któ-
rej poinformowali, że tutaj znajdu-
je się wieczne miejsce spoczynku 
zarówno Polaków jak i Niemców. 

I w Boguszach jakiś czas temu 
mieszkańcy próbowali podjąć po-
dobne próby, porządkując polski 
cmentarz. 

-W roku 2009 zaczęliśmy prace 
porządkowe na terenie cmentarza. 
Udział w tej akcji brała spora ilość 
mieszkańców Boguszyc. Wykosi-

liśmy trawę, posprzątaliśmy gałę-
zie i liście. Wyczyściliśmy groby i 
uprzątnęliśmy ścieżkę prowadzą-
cą do pomników. Pracy było spo-
ro, jednak ze wszystkim się upora-
liśmy. Jeden z mieszkańców wioski, 
zrobił metalowy krzyż. Umieścili-
śmy go na cmentarzu. Jednak ra-
dość nasza była krótkotrwała. Po 
około dwóch miesiącach krzyż zo-
stał skradziony. Do dziś nie usta-
lono sprawców. Po tym incydencie 
zapał mieszkańców osłabł i cmen-
tarz powrócił do dawnego stanu – 
mówi jedna z mieszkanek Bogu-
szyc.

Aktualnie na polskim cmenta-
rzu w Boguszycach zostały nie-
liczne groby. Bliscy osób tam leżą-
cych, czasami je odwiedzają. Naj-
częściej w okresie 1-go listopada. 
Dopiero wtedy powraca pamięć 
o zmarłych. Na co dzień cmen-
tarz jest opuszczony i zapomnia-
ny. Nasza kultura mówi o sza-
cunku i pamięci dla zmarłych. A 
my często w ferworze zdarzeń co-

dziennych zapominamy o naszych 
przodkach. Każdy cmentarz, mały 
czy duży, wiejski czy miejski, pol-
ski bądź innych narodów, należy 
do naszej kultury. Jest częścią na-
szej cywilizacji. 

Takich miejsc w naszej gminie 
jest więcej

W naszej gminie jest obecnie 
27 cmentarzy. Z tego aż 16 jest 
nieczynnych. Wszystkie zosta-
ły założone jeszcze przed II Woj-
ną Światową. Oprócz Boguszyc, 
to w Maszkowie i Wyszomie-
rzu są dwa, niegrzebalne cmenta-
rze. Jak nam wyjaśniono, wszyst-

kie cmentarze zostały zamknięte 
dla nowych pochówków zaraz po 
1945 roku, bądź w latach 60-tych. 
Obecnie nie prowadzi się żadnych 
działań w sprawie otwarcia tych 
miejsc na nowe pochówki. Cmen-
tarze te zostały porzucone, zapo-
mniane i zaniedbane. 

Oprócz wymienionych wyżej 
cmentarzy, takie nekropolia znaj-
dują się także w: Grabinie, Orze-
chowie, Wojcieszynie, Karsku, Ol-
chowie, Czermnicy, Żabówku, 
Glicku i Dąbrowie Nowogardz-
kiej. 

Dorota Śmieciuch

Cmentarz w Boguszycach pozostało jedynie kilka grobów, które do dziś są odwie-
dzane

Przyjdź - zobacz, posmakuj, kup…

Świąteczny kiermasz  
w Nowogardzkim Domu Kultury
 W niedzielę, 4 grudnia, w Nowogardzkim Domu Kultury odbędzie się kiermasz świątecz-
ny, który rozpocznie się o godzinie 12: 00 i potrwa do godzin wieczornych (do 19:00). 

Na kiermaszu będzie moż-
na zakupić rozmaite ozdoby 
świąteczne, ręcznie wykona-
ne przez lokalnych hobbystów. 
Atrakcją kiermaszu będą spe-

cjały kuchni polskiej. Przewi-
dziana jest także grochówka, 
serwowana z polowej kuch-
ni strażackiej, a także pierogi, 
tradycyjne wędliny, wędzone 

ryby i wiele innych potraw na 
świąteczny stół. 

Wszystkich serdecznie zapra-
szamy.

Inf. własna 

Przegląd w Debrznie  

Wyróżnienie  
dla Jerzego Salwy
Jerzy Salwa, na co dzień członek zespołu Wesoła Ferajna, 
został wyróżniony na Pomorskim Przeglądzie Zespołów i 
Solistów Biesiadnych

XII Pomorski Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych, Biesiad-
nych i Kapel Podwórkowych im. 
Świętego Andrzeja, odbył się w 
minionych dniach, to jest 19-20 
listopada 2016 roku, w Debrznie 
(woj. pomorskie). 

W Przeglądzie tym brało udział 
wiele kapel, zespołów i solistów 
ludowych z całej Polski. Z nasze-

go rejonu, w kategorii solistów, 
wystąpił pan Jerzy Salwa, członek 
zespołu Wesoła Ferajna, działają-
cego przy NDK. Za swój występ 
pan Jerzy otrzymał wyróżnienie 
od jury Przeglądu. 

Gratulujemy tego osiągnięcia i 
życzymy dalszych sukcesów.

DŚ

J. Salwa w czasie koncertu w Debrznie

Zapomniany grób
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

reklama

Miś pluszowy wita was…
Mały, duży, milutki, z kokardką czy w kubraczku… Każdy posiada bądź po-
siadał własnego i ulubionego misia. Był i jest dla nas  przyjacielem.

Dnia 28.11.2016r w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie odbyły się obchody 
Światowego Dnia Pluszowego Misia.  Dzie-
ci miały okazję oglądać wystawę  misiów, 
spośród nich wybrały swojego ulubieńca. 
Korytarz szkolny przystrojono kolorowymi 
rysunkami. Każdy uczeń mógł brać aktyw-
ny udział w obchodach święta. Organizato-
rzy przygotowali prezentację na temat hi-
storii misia, ich roli w życiu każdego czło-
wieka. Dużo radości wywołała zabawa mu-
zyczno- ruchowa i piękna, nastrojowa pio-
senka  „Kołysanka dla misia ‘’, w wykonaniu 
uczennicy klasy III Zuzi Gruchały.

Najwięcej emocji wywołały konkuren-
cje: karmienie misia, wyjadanie miodku, 
przekładanie wykałaczek, rysowanie mi-
sia zgodnie z wylosowanym elementem czy 
nazywanie ulubionych bohaterów .Pod ko-
niec wspólnego świętowania nagrodzono 
uczniów za najładniejsze prace w konkursie 
plastycznym „Mój miś’’. Tradycyjnie już ob-
chody Światowego Dnia Pluszowego Misia 
zakończyły się losowaniem wśród uczniów 
misia ufundowanego przez  panią Dyrektor 
Lidię Wiznerowicz- Gliwnę.

Organizatorki: Jolanta Modrzejewska, 
Urszula Zajda, Marzenna Florczak

W Zielonym Przedszkolu 
W dniu 25 listopada, wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście ob-
chodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia każdy przedszkolak 
przyniósł ze sobą swojego ulubionego pluszowego przyjaciela - Misia, któ-
ry towarzyszył mu w trakcie całego dnia pobytu w przedszkolu. 

Specjalnym gościem uroczystości był 
Pluszowy Miś, który przybył tego dnia w 
odwiedziny do przedszkola. Swoim przy-
byciem sprawił dzieciom wiele radości. 
Dzieci wspólnie z Pluszowym Misiem ba-
wiły się przy piosenkach: „Pokochaj plu-
szowego misia”, „Jadą jadą misie”. Nasz so-
lenizant przygotował także Turniej Misio-
wych zagadek, wszystkie grupy świetnie 
odpowiedziały na pytania. Podczas wspól-
nej zabawy dzieci miały okazję dowiedzieć 
się o zwyczajach niedźwiadków oraz ich 
przysmakach. Kolejnym zadaniem, z któ-

rym musiała się zmierzyć każda grupa, 
było ułożenie obrazka z części. Po złoże-
niu, którego ukazały się misie ze znanych 
bajek m.in. Miś Uszatek, Miś Yogi, Kubuś 
Puchatek. Oprócz zadań Pluszowy Miś 
przygotował zabawy muzyczno – rucho-
we, gimnastykę „niedźwiadka”, „misiowe” 
tańce. Na zakończenie spotkania wszystkie 
grupy miały możliwość zrobienia pamiąt-
kowego zdjęcia z Pluszowym Misiem. Ten 
dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  
radości.  Zapraszamy Misiu do nas za rok!

Inf. własna

 Dzień Pluszowego Misia
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Połowinki Rady Miejskiej VII kadencji

Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard 
Jako Radni Koalicyjni VII kadencji Rady Miejskiej chcielibyśmy Państwu przedstawić sprawozdanie z dwóch lat naszej działalności.  Na początku swojej 
kadencji ustaliliśmy cel priorytetowy działań, jakim jest rozwój gospodarczy naszej Gminy a także poprawa infrastruktury dróg. 

Radni Koalicyjni konsekwentnie dążyli do realizacji 
priorytetowych założeń i dzięki temu w swoich dwuletnich 
działaniach na rzecz rozwoju Gminy udało nam się zapla-
nować i zrealizować w 2015 i 2016 roku następujące zada-
nia: 
•	 przyznanie środków na dokumentację uzbrojenia strefy 

ekonomicznej, co w konsekwencji wpłynęło na ujęcie tej 
inwestycji w projekcie Kontraktu Samorządowego, który 
został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego 

•	 przyznanie środków na budowę drogi do orlika przy 
SP 3, dzięki temu zyskali uczniowie, osoby korzystają-
ce z obiektów sportowych oraz przedsiębiorcy działają-
cy przy tej drodze,

•	 zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego po-
między ulicami Warszawska -Zamkowa -Kowalska w 
Nowogardzie -dokumentacja 

•	 budowę z dofinansowaniem ze środków ZZDW ronda 
przy ul. Boh. Warszawy i Poniatowskiego 

•	 budowę drogi do strefy ekonomicznej (drogi gminnej 
do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Mięt-
no-Nowogard) dofinansowanej z budżetu  Wojewody 
Zachodniopomorskiego

•	 remont- utwardzenie ul. Dąbrowszczaków - wykonanie
•	 budowa drogi i parkingów przy Przedszkolu nr 3
•	 budowa parkingu przy Przedszkolu nr 4
•	 na remont drogi na osiedlu Radosław

•	 obniżenie podatków od nieruchomości, transporto-
wego oraz rolnego 

•	 zakup nowego sterylizatora do szpitala 
•	 dobudowanie sali w szkole podstawowej w Długołęce
•	 budowa oświetlenia przy ul. 15-go Lutego, Boh. Warsza-

wy 54, Krótkiej, Łąkowej, Wierzbięcinie, Orzechowie

•	 modernizacji dróg i chodników os. Waryńskiego - wy-
konanie dokumentacji

•	 przebudowy drogi Strzelewo-kol. Strzelewo
•	 budowy świetlicy w Wyszomierzu-projekt
•	 remont drogi Piaski-Olszyca-Dąbrowa

Kluczową decyzją dla rozwoju miasta była również decy-
zja Radnych Koalicyjnych o obniżeniu podatków od nieru-
chomości, transportowego i rolnego. Staramy się wspoma-
gać przedsiębiorców oraz zmierzamy cały czas do zmniej-
szania zadłużenia Gminy i nie zaciągania kolejnych zobo-
wiązań.  

Mimo ciągłej krytyki oraz przekazu płynącego z 
Ratusza, że oto burmistrz chce, a Rada mu przeszkadza, 
nie zamierzamy zejść z drogi, którą założyliśmy sobie na 
początku kadencji. 

Naszym celem nie jest ciągłe urządzanie igrzysk, ale roz-
wój naszej gminy. 

Podpisali: radni koalicyjni VII Kadencji: 
Klub Radnych Niezależnych: Jowita Pawlak, Dariusz Kielan, 
Michał Wiatr.
Klub Radnych PiR i PiS:  Piotr Słomski, Lidia Bogus, Bogusław 
Dziura, Marcin Nieradka.
Klub Radnych PSL: Roman Kwiatkowski, Rafał Paśko, Michał 
Bociarski, Michał Krata, Stanislaw Saniuk.

Wizualizacja zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska - Zam-
kowa - Kowalska

Mapka parkingu przy przedszkolu nr 4

Rondo im. Sybiraków
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Rewitalizować  czyli przywrócić do życia
Zapóźnienia rozwojowe to wielkie  wyzwanie dla władz,  organizacji społecznych ale także społeczności, których dotknęło to zjawi-
sko. Dotacje z Funduszy Europejskich umożliwiają wsparcie projektów  rewitalizacyjnych służących  przywracaniu do życia  obszarów 
zdegradowanych. Wspierają  też ponownie integrowanie  zamieszkujących je społeczności.

Uwaga - stan kryzysowy
Określenie stan kryzysowy1 bu-

dzi niepokój.   Jednak w przypad-
ku działań rewitalizacyjnych stan 
kryzysowy stanowi przede wszyst-
kim bodziec do działania.

Mieszkam na wsi, w której więk-
szość mieszkańców  pracowała w 
miejscowym PGR.  - mówi  nam 
p. Stanisław - Gdy  po 1989 r. PGR 
upadły rozsypywało się także stop-
niowo wokół to, co z tamtym sys-
temem było związane.  Najpierw 
upadła nasza  wiejska świetlica 
prowadzona kiedyś przez RUCH, 
a sam budynek stał się wkrótce 
ruiną,  potem  zamknięto sklep ge-
esowski.  W kolejnych latach ogra-
niczono ilość klas w szkole do czte-
rech żeby ostatecznie w 2008 roku 
szkołę zlikwidować, ludzie młodzi, 
powyjeżdżali,  nie było wesoło...

Takich miejscowości jak ta, w 
której mieszka p. Stanisław,  a w 
których nawarstwiły się deficyty 
od infrastrukturalnych po demo-
graficzne  jest na Pomorzu Za-
chodnim  wiele. Tworzą one całe 
obszary  różnorakich zapóźnień, 
w których z powodu ich skali i 
stopnia zgodnie z nazewnictwem 
przyjętym przez Urząd Marszał-
kowski stwierdzamy  stan kryzy-
sowy  i które dla celów wsparcia z 
Funduszy Europejskich nazwano 

Specjalną Strefą Włączenia  SSW. 
2

SSW obejmuje  w naszym wo-
jewództwie 67 na 114 gmin ogó-
łem, głównie tych położonych we 
wschodniej części województwa. 
Patrz mapa.

 W gminach tych nie tylko 
samorządy ale także różnorod-

ne organizacje,  przedsiębiorcy, 
a nawet kościoły i związki wy-
znaniowe uzyskają  dodatkowe 
możliwości realizacji projektów, 
które wspomagają rozwój infra-
struktury, tworzą miejsca pra-
cy, przywracają do użytkowania 
zaniedbane obiekty, zapewniają 
mieszkańcom niezbędne usługi. 

Niektóre programy dofinasowa-
nia wymagają zaangażowania 
lokalnej społeczności. Z Fundu-
szy Europejskich, na działania 
rewitalizacyjne  można  też sko-
rzystać  w gminach położonych 
poza SSW, jeśli występuje tam 
zjawiska podlegające rewitaliza-
cji. Niezależnie jednak od klasy-
fikacji Gminy aby uzyskać dostęp 
do środków na rewitalizację  ko-
nieczne jest opracowanie przez 
gminy Lokalnych  Programów 
Rewitalizacyjnych (LPR).

Najpierw program potem 
projekt

Przed przystąpienia do przy-
gotowania konkretnego projek-
tu rewitalizacji, zakładającego 
dofinansowanie z Funduszy Eu-
ropejskich,  należy  zapoznać 
się z aktualną listą programów 
rewitalizacyjnych.  Warunkiem 
ubiegania się o wsparcie  kon-
kretnych projektów z  RPO WZ 
jest bowiem  wskazanie lokalnego 
programu rewitalizacji, w ramach 
którego ten projekt miałby być 
realizowany.  Chodzi o to aby po-
szczególne inicjatywy i projekty 
wpisywały się w strategiczny plan 
działań rewitalizacyjnych i w ten 
sposób w cząstkowym zakresie 
realizowały kompleksowy pro-
gram odnowy.  Taka konstrukcja 
pozwala także włączać w działa-
nia zaprojektowane przez władze 
publiczne społeczności lokalne 
występujące zarówno jako inicja-
tor i wnioskodawca a często i wy-
konawca  poszczególnych projek-
tów.   Programy rewitalizacyjne  
zwane Lokalnymi Programami 
Rewitalizacji (LPR)  przygoto-

wują gminy. Jak wspomniałem 
Gminy  mogą otrzymać z Fundu-
szy Europejskich  dofinasowanie 
również  na przygotowanie bądź 
aktualizację  lokalnego programu 
rewitalizacji. Dotacje taką otrzy-
mały np. Gmina Miasto Stargard 
(projekt Gminny Program Rewi-
talizacji Miasta Stargard do roku 
2026), Gmina Łobez (projekt Po-
tencjał miejsca potencjałem ludzi 
– aktualizacja Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Łobez), 
Gmina Goleniów (projekt Opra-
cowanie Lokalnego Programu 
rewitalizacji Miasta Goleniów w 
ujęciu partycypacyjnym).  

Jest problem jest rozwiązanie
W miejscowości p. Stanisława 

od końca poprzedniej dekady i 
czasów  które opisywał  w rozmo-
wie z nami zmieniło się bardzo 
wiele. Różne działania rewitali-
zacyjne nabrały szczególnego dy-
namizmu  w ostatnich latach gdy 
pojawiły się rezultaty wdrażania 
projektów realizowanych z za-
angażowaniem Funduszy Euro-
pejskich.  Skutki tych działań są 
widoczne  nie tylko w sferze ma-
terialnej ale i mentalnej- Najważ-
niejsze, że mamy teraz świetlice – 
mówi p Stanisław.- Kilka osób ma 
tutaj zajęcie, w tym ja ponieważ 
jestem  gospodarzem  i konserwa-
torem. Są zajęcia świetlicowe dla 
dzieci, jest także gdzie się spotkać, 
urządzić imprezę wiejską, można 
bez wstydu zaprosić osoby z odczy-
tami czy na spotkania literackie.       

Wszystko to było możliwe, gdy 
na wieś trafiły Fundusze Euro-
pejskie   te same,  które stano-
wią podstawę finansowania pro-Gminy należące do SSW w województwie Zachodniopomorskim

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich 
przeznaczonych na rewitalizację 

(krok po kroku)

sprawdzenie 
czy został uchwalony 
program rewitalizacji 

analiza problemów 
występujących na terenie 

przeznaczonym do rewitalizacji 
i określenie sposobu 

ich rozwiązania

zapoznanie się z wymogami 
konkursu ogłoszonego 

w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Faza 
przygotowawcza

Faza 
realizacyjna

 przygotowanie dokumentacji 
technicznej / planu działań 

na rzecz społeczności lokalnej 
złożenie dokumentówpodpisanie  umowy 

i realizacja projektu

Tabela 1
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

jektów rewitalizacyjnych RPO 
WZ na najbliższe lata.  Obecnie 
wsparcie będzie udzielane m. in. 
w trybie działania 9.3 RPOWZ

9.3 Wspieranie rewitalizacji  
fizycznej, gospodarczej i spo-
łecznej ubogich społeczności i 
obszarów miejskich i wiejskich

Dotacje w tym działaniu 
mają wspierać projekty  ujęte 
w LPR i realizowane na obsza-
rach zdegradowanych głównie 
popegeerowskich powojsko-
wych i poprzemysłowych (w 
tym po-stoczniowych), których 
podstawowym  rezultatem bę-
dzie  włączenie społeczne mar-
ginalizowanych grup.  Istotny 
dla wnioskodawców jest jeszcze 
inny  warunek - rozstrzygająca 
o wsparciu będzie tu komple-
mentarność składanych w tym 
trybie projektów  z projektami 
realizowanymi ze wsparcia Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach osi VI, VII, VIII 
chodzi o to aby uzyskać  wzmoc-
nienia efektów już wykonanych, 
z wykorzystaniem Funduszy Eu-
ropejskich,  działań.   Zgodnie 
z  zasadami przyjętymi w woje-
wództwie zachodniopomorskim3  
wspierana będzie  zwłaszcza  
przebudowa lub adaptacja zde-
gradowanych obiektów i budyn-
ków, szczególnie tych związanych 
z byłymi pegeerami, a także dofi-
nansowane może zostać zagospo-
darowanie  przestrzeni aby mogła 
służyć lokalnej społeczności (np 

boiska, place zabaw) . O dotacje 
w ramach 9.3 mogą ubiegać się  
oprócz podmiotów publicznych 
także przedsiębiorcy stowarzy-
szenia czy kościoły i związki wy-
znaniowe co pozwala realizować 
projekty publiczne, prywatne i 
te przygotowane w  partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Na zada-

nie to Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego  przewiduje 
przeznaczyć kwotę 40 mln euro, z 
tym że poziom dofinansowania 
zależny jest od typu gminy  we-
dług klasyfikacji SSW (Specjalna  
Strefa Włączenia) w której pro-
jekt będzie  realizowany. Poziom 
tej pokazujemy w tabeli nr 3. 

Harmonogram procedury 
wnioskowania zawiera tabela nr 

1. Informacje na temat aktualne-
go lokalnego GPR dostępne  się w 
poszczególnych  w gminach

7.1 Wzmocnienie potencjału 
społeczności  lokalnych na ob-
szarach rewitalizowanych

To bardzo ważny społecznie 
typ działania z wykorzystaniem 
Funduszy Europejskich, wspiera 

się bowiem tutaj te projekty, które  
zakładają udział lokalnej społecz-
ności z obszaru zdegradowane-
go w przygotowaniu, wdrożeniu 
i realizacji tego projektu. WUP 
będący Instytucją Pośredniczącą 
w realizacji RPOWZ przeprowa-
dził już w tym roku konkurs dla 
tego typu projektów działania 
7.1, które dotyczą rewitalizacji. W 
efekcie wyłoniony został operator 

- koszalińska Fundacja Nauka dla 
Środowiska. Otrzyma ona z pro-
gramu regionalnego ponad 4 mln 
złotych.  W ramach projektu będą 
świadczone bezpłatne usługi na 
rzecz społeczności objętej rewi-
talizacją (obszar i mieszkańcy 18 
gmin znajdujących się w SSW) 
minimum w zakresie: usług ani-
macyjnych, doradztwa i konsul-
tacji dotyczących tworzenia LPR, 
w tym wyboru i oszacowania 
wskaźników, zdiagnozowania 
problemów, identyfikacji źródeł 
finansowania oraz umożliwie-
nia realizacji 72 przedsięwzięć 
inwestycyjnych na terenie obję-
tym wsparciem projektowym. W 
ramach świadczonych usług bę-
dzie do każdej z gmin skierowa-
ny animator, który swoje zadania 
będzie realizował bezpośrednio 
w miejscowościach objętych re-
witalizacją.

Zgodnie z założeniami przyję-
tymi w naszym województwie4 
wsparciem w ramach tego dzia-
łania  mają być objęte przede 
wszystkim miejscowości pope-
geerowskie o szczególnie silnym 

nawarstwieniu problemów  wy-
nikających z degradacji tych śro-
dowisk.  Na całe działanie  7.1 
Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego planuje prze-
znaczyć w perspektywie 2014-
2020 aż 82 mln euro, w tym na 
rewitalizację około 10 mln zło-
tych.

Inne możliwości uzyskania 
wsparcia na działania rewitali-
zacyjne

Wsparcie na inwestycje o cha-
rakterze rewitalizacyjnym moż-
na uzyskać również w innych 
programach finansowanych z 
Funduszy Europejskich aniże-
li działanie 9.3  RPOWZ,  jeśli 
przewidują one premiowanie ta-
kich projektów.   Lista  projektów  
realizowanych w innych progra-

mach  w naszym województwie 
dostępna  jest na stronie 16. do-
kumentu: Zasady prowadzenia 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014-2020 
Szczecin marzec 2016. 

Adresy:
Urząd Marszałkowski  

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 

70-536 Szczecin
Telefony do konsultantów

tel. 800 34 55 34, 91 
432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS

w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 163

e-mail: rpo@wup.pl

Urząd Gminy i Miasta  
w Goleniowie

Plac Lotników 1 
72-100 Goleniów
Tel. 91 46-98-200 

ugim@goleniow.pl

Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1 

72-200 Nowogard
Tel. 91 392 62 00

sekretariat@nowogard.pl 

Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo

tel. 91 4187567
urzad@maszewo.pl 

Urząd Gminy  
w Przybiernowie

ul. Cisowa 3,  
72-110 Przybiernów 

sekretariat@przybiernow.pl
Tel. 91 466 75 30

Urząd Gminy w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

ug@stepnica.pl
tel. 91 418 85 21

Urząd Gminy Osina
72-221 Osina 62

ug@osina.pl 
tel. 91 39 10 390

1 - Zasady prowadzenia przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szcze-
cin marzec 2016).
2. tamże.
3. tamże.
4. tamże.

Świetlica w Krzywicach, gmina Osina, wybudowana z funduszy PROW

 Poziom dofinansowań projektów w zależności od typu gminy wg SSW

Tabela 2

 Harmonogram działań rewitalizacyjnych w Województwie Zachodniopomorskim

Tabela 3

2017 r. (pierwszy 
konkurs styczeń 
2017 r.)
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Otwarte Przełajowe MISTRZOSTWA Okręgu 
W RAMACH

X MikołajkowEGO
 kOLARSKIEGO wyścigu pRZEŁAJOWEGO I m.t.b.

Sponsorzy:
Z b i g n i e w 
Szczepkowski

M a r e k
Szymański

R O Y
Andrzej 

Grygowski
DBC Bike

Dariusz Banaszek

Nowogard („Sarni Las”)  
4 grudnia (niedziela) 2016 r.

Start I grupy godz. 11:00
(odprawa techniczna godz. 10:45)

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem 
e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 

wyścigiem od godz. 8:00-10:45 w Biurze Wyścigu w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sarenka” w Nowogardzie

SKLEP SPORTOWY 
Kubicka

SKLEP ROWEROWY 
Ryszarda Szurkowskiego

KAR-GAZ 
Ryszard Karpul

ZPZ
Zbigniew Golacik

Laura córka Moniki Kiljan ur. 
29-11-2016 z Błotnego Młyna

Julian syn Katarzyny Rozwód 
ur. 20-11-2016 z Mokre ok

Emilka córka Natalii Stefań-
skiej ur. 24-11-2016 z Dobrej

Leon syn Małgorzaty i Krzysz-
tofa Banasiewicz ur. 28-11-
2016 z Osiny

Wojtuś syn Agaty Górnej ur. 
25-11-2016 z Łobza

Zuzanna córka Aleksandry 
Wesołowskiej ur. 1-12-2016 z 
Wiejkowa

Wojtuś syn Agnieszki Koto-
wicz ur. 25-11-2016 z Nowo-
gardu

Mateusz syn Małgorzaty Pie-
truszewskiej ur. 18-11-2016 z 
Nowogardu

Natalia córka Katarzyny i 
Grzegorza Pleskacz ur. 17-11-
2016 z

Szymon syn Eweliny i Marcina 
Artym ur. 29-11-2016 z Łobza

Krzysztof Skryplonek leci na Mistrzostwa Świata

Na Dominikanie powalczy o medal
Jak poinformował Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Sportowego, 
zawodnik Pomorzanina Nowogard – Krzysztof Skryplonek, znajduje się w ka-
drze Polski, która w miejscowości Santo Domingo na Dominikanie powalczy 
podczas Mistrzostw Świata. 

Dobre wieści, które napłynę-
ły z PZKFiTS potwierdził pre-
zes Pomorzanina Marcin Skór-
niewski. – Potwierdzam, że re-
prezentant Polski i zawodnik Po-
morzanina Nowogard – Krzysz-
tof Skryplonek, za kilka dni po-
walczy o tytuł Mistrza Świata 
w dalekiej Dominikanie – infor-
muje Marcin Skórniewski. Dla 
utytułowanego nowogardziani-
na to wielka szansa, aby odnieść 
życiowy sukces. Przypomnijmy, 
że w maju 2016 roku Skryplo-
nek w hiszpańskiej miejscowo-
ści Santa Susanna wywalczył ty-
tuł Mistrza Europy w kategorii 
weteranów do 90 kg (40-49 lat). 
W tej samej kategorii zawodnik 
Pomorzanina powalczy o me-
dal w Ameryce łacińskiej. Polski 

Związek Kulturystyki, Fitness i 
Trójboju Siłowego w oficjalnym 
komunikacie poinformował, że 

na Mistrzostwa Świata polecą ci 
Juniorzy i Weterani, którzy osią-
gnęli najlepsze wyniki podczas 
Mistrzostw Polski, które odbyły 
się w Warszawie. Ponadto, Zwią-
zek podjął swoją decyzję o skła-
dzie kadry za sprawą kontaktów 
z zawodnikami oraz co najważ-
niejsze, uwzględniając wyniki 
badań antydopingowych. Mi-
strzostwa Świata w Kulturysty-
ce i Fitness odbędą się w mie-
ście Santo Domingo na Domi-
nikanie w dniach 9-12 grudnia 
2016 roku. Wierzymy, że miesz-
kaniec Nowogardu sprawi nam 
dużą radość i wróci z Ameryki 
z krążkiem. O wyniku osiągnię-
tym przez zawodnika Pomorza-
nina poinformujemy na bieżąco. 

KR 

Krzysztof Skryplonek do złotego meda-
lu Mistrzostw Europy, będzie miał oka-
zję dorzucić krążek Mistrzostw Świata

Zapraszamy na Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB

Nowogardzianie 
powalczą o podium
Wielkimi krokami zbliża się ostatnia w tym roku impreza 
kolarska w Nowogardzie. Już w najbliższą niedzielę (4 grud-
nia), po „Sarnim Lesie” ścigać się będą młodzi i nieco starsi 
kolarze z Nowogardu oraz całego regionu i nie tylko. Pod-
czas „Mikołajkowego Wyścigu” organizatorzy przygotowa-
li szereg atrakcji, zarówno dla zawodników, jak i kibiców. 

Przypomnijmy, że wyścig ma 
na celu m.in. uczczenie pamię-
ci zmarłych kolarzy: Pawła Zuga-
ja, Artura Komisarka oraz działa-
cza LZS Franciszka Palenicy. Wy-
ścig zostanie przeprowadzony w 
najbliższą niedzielę (4 grudnia), 
na terenie „Sarniego Lasu” w No-
wogardzie. Trasa okrężna liczy ok. 
2000 metrów (1 okrążenie). Zgło-
szenia do wyścigu wciąż są przyj-
mowane za pośrednictwem e-
-mail pod adresem posackiry-
szard@onet.pl. Ci kolarze, którzy 
nie zdążą zgłosić swojego udziału, 
mogą to zrobić przed zawodami 
w Biurze Wyścigu, które znajdo-
wać sie będzie w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Sarenka”, w godzi-
nach 8:00-10:45. Odprawa tech-
niczna rozpocznie się o godzinie 
10:45, a piętnaście minut później 
wystartują pierwsi kolarze. Rywa-
lizacje o godzinie 11:00 rozpocz-
ną zawodnicy w kategorii Mło-
dzik (rocznik 2003 i 2004) oraz 
Juniorki Młodsze (rocznik 2001 i 
2002). Następnie o godzinie 11:30 
wystartują zawodnicy w katego-
rii Junior Młodszy (rocznik 2001 i 

2002) oraz Juniorki (rocznik 1999 
i 2000). Następni w kolejce będą 
Juniorzy (rocznik 2000 i 1999) 
oraz kobiety Open (1998 i star-
sze), którzy wystartują o godzi-
nie 12:15. Wyścig główny przewi-
dziany dla kategorii Open (M1 – 
rocznik 1997-1974 oraz M2 rocz-
nik 1973 i starsi) rozpocznie się o 
godzinie 13:00. Najmłodsi uczest-
nicy, czyli kategorie Żak (rocz-
nik 2005 i młodsi) oraz Młodzicz-
ki (rocznik 2003 i 2004), starto-
wać będą w przerwach pomiędzy 
wyścigami na zmienionej trasie, 
to samo tyczy się również katego-
rii Zawodnicy DPS. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w zawo-
dach, a szczególnie młodych ko-
larzy, którzy chcieliby rozpocząć 
swoją przygodę z tym sportem. 
Jak sama przyznała w wywiadzie 
na łamach DN, tak właśnie za-
czynała, Nikola Wielowska, któ-
ra dziś uchodzi już za wielki ko-
larski talent. Warto zatem przyjść 
i sprawdzić się na tle innych za-
wodników. 

KR 

W niedzielę po raz ostatni w tym roku kolarze z Nowogardu oraz okolic powalczą 
o podium
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wydruki  
koloroWe 

usługi graficzne

introligatorskie
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

 Z okazji 60 urodzin, 

Andrzejowi Grabowskiemu
najserdeczniejsze życzenia

składa rodzina i przyjaciele

Z dumą przyznaj się do wieku,
Bo wiek świadczy o człowieku,
Ogrom wiedzy, doświadczenia,
Godny jest pozazdroszczenia.
Każdy dzień witaj z radością,

Darz swych bliskich szczerą miłością.
Przez życie idź z uśmiechem szerokim,

Stawiaj czoła górom wysokim.

HOTEL & RESTAURACJA

B
A
N
E
R
Y oraz

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

e-mail: gra�k@domjudy.pl

NA
JT
AN
IE
J

z projektem 

z dostarczeniem

tel. 91 577 2007
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET 300 EUR.
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

Przyjmę 
magazyniera 

w branży rolniczej. 
Umowa o pracę. 

Prawo jazdy samochodowe 
wskazane uprawnienia na 

wózek widłowy. 
Znajomość

 obsługi komputera. Cen-
tral Soya Nowogard, 

ul. Bohaterów Warszawy 71. 
Tel. 500 106 580

POSPRZĄTAM, 
UMYJĘ OKNA 

TaNIO.  
884 928 256

reklama

reklama

Nowogardzka Liga Przełajowa i MTB

Jarosław Panejko liderem
W niedzielę (27 listopada), odbyła się pierwsza seria Nowogardzkiej Ligi Przełajowej i 
MTB. Najszybszy podczas wspólnego treningu był Jarosław Panejko z zespołu Cubica Re-
acing Team. W pierwszej serii wystartowali również młodzi kolarze. 

Podczas pierwszej serii Nowogardzkiej Ligi Przeła-
jowej i MTB wystartowało 20 kolarzy oraz 2 kolarki 
w kategorii Open. Pośród mężczyzn najszybszy był Ja-
rosław Panejko startujący w barwach Cubica Reacing 
Team, który objął pozycję lidera w klasyfikacji gene-
ralnej z 11 punktami na koncie. Drugi na mecie był 
klubowy kolega nowego lidera – Przemysław Horniat-
ko, który do swojego dorobku dopisał 9 punktów. Po-
dium pierwszej serii uzupełnił Jan Zugaj występujący 
w barwach JF Duet Goleniów Nexelo, który wywalczył 
8 punktów. Tuż za podium uplasował się Łukasz Janic 
z LKK Nowogard. Pośród pań zwyciężyła Nikola Wie-
lowska, która swoją kolarską karierę w nowym sezonie 
kontynuować będzie w klubie BCM Ziemia Darłow-
ska. Nikola wygrała ze swoją jedyną tego dnia rywalką 
– Anną Kłos, reprezentującą barwy Bike Team. Nikola 
Wielowska tym samym wywalczyła 5 punktów, nato-
miast na konto Anny Kłos wpłynęły trzy oczka. 

KR
Nowogardzka Liga przełajowa i MTB
Open:
1. Jarosław Panejko (Cubica Reacing Team) – 11 pkt.
2. Przemysław Horniatko (Cubica Reacing Team) – 9 pkt.
3. Jan Zugaj (JF Duet Goleniów Nexelo) – 8 pkt. 
4. Łukasz Janic (LKK Nowogard) – 7 pkt. 
5. Grzegorz Strojny (Cubica Reacing Team) – 6 pkt. 

6. Piotr Bąkowski (Cubica Reacing Team) – 5 pkt.
7. Jakub Krause (Nowogard) – 4 pkt. 
8. Artur Pulchny (Świnoujście) – 3 pkt. 
9. Zbigniew Szkołuda (JF Duet Goleniów Nexelo) – 2 pkt. 
10. Piotr Kamiński (Świnoujście) – 1 pkt. 
Kobiety:
1. Nikola Wielowska (BCM Ziemia Darłowska) – 5 pkt. 
2. Anna Kłos (Bike Team) – 3 pkt.

W sumie 22 kolarzy i kolarek wystartowało podczas 1 serii Ligi Przełajowej

Na zdjęciu zwycięzcy w kategorii Open, od lewej - Przemysław 
Horniatko, Jarosław Panejko oraz Jan Zugaj

Trener Paweł Błaszczyk wybrał 
piłkarkę do Plebiscytu

Karolina Kowalczuk 
wyróżniona
W czwartek (1 grudnia), rozpoczęło się głosowanie w „Ple-
biscycie na najpopularniejszego piłkarza województwa za-
chodniopomorskiego”. Seniorską drużynę reprezentować 
będzie Rafał Listkiewicz, z kolei trener żeńskiego zespołu – 
Paweł Błaszczyk, w tym roku wskazał Karolinę Kowalczuk, 
jako piłkarkę Pomorzanina w Plebiscycie.  

Choć forma głosowania budzi 
kontrowersje (sms lub kliknięcia 
na stronach internetowych), to 
sama nominacja jest dla zawodni-
ków i zawodniczek już dużym wy-
różnieniem. Dlaczego mówimy o 
tym, że forma głosowania nie jest 
uczciwa? Otóż za swoją boiskową 
postawę już w minionych latach 
zawodniczki zgłoszone przez Po-
morzanin powinny wygrywać ple-
biscyt, a zawsze znajdowały się ni-
sko w tym zestawieniu. Gdyby to 
trenerzy oceniali, a nie przyjaciele 
nominowanych osób, w III Lidze 
wygrałaby np. Anita Piotrowska, 

lub Katarzyna Piotrowska, a nie 
zawodniczka nieliczącej się dru-
żyny w rozgrywkach… Pomińmy 
jednak sprawy techniczne, w tym 
roku trener Paweł Błaszczyk wska-
zał na Karolinę Kowalczuk. Jest to 
efektem tego, że trener nie chciał 
powielać kandydatur zawodni-
czek, które już w plebiscycie star-
towały, poza tym twierdzi, że Ka-
rolina Kowalczuk całkowicie na to 
wyróżnienie zasłużyła. – Na kan-
dydaturę Karoliny musimy spoj-
rzeć pod kątem całej jej przygody 
z Pomorzaninem. Odkąd istnieje 
ta drużyna, Karolina stanowi o jej 
sile. Nie opuszcza meczów, stara się 
sumiennie trenować na zajęciach. 
Jest pewnym punktem w defensy-
wie i z całą pewnością zasłużyła na 
to, aby to ona teraz reprezentowała 
kobiecy klub Pomorzanina w Plebi-
scycie na „Piłkarze Roku” – mówi 
Paweł Błaszczyk. Dodajmy, że Ka-
rolina Kowalczuk występuje na 
środku obrony, a w bieżącym se-
zonie strzeliła jedną bramkę. Waż-
niejszą statystyką w jej przypadku 
jest jednak bilans „Pomorzanek” 
pod względem straconych goli. 
Nowogardzianki w 9 spotkaniach 
dały sobie strzelić tylko 6 bramek 
i to zasługa m.in. właśnie Karoliny 
Kowalczuk. 

KR

W tym roku to Karolina Kowalczuk re-
prezentować będzie Pomorzanin pod-
czas Plebiscytu na Piłkarza Roku
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

Oferty proszę wysyłać na adres ul. 3 Maja 27 b 72-200 Nowogard 
lub e-mailowo na adres werner@toyota-pewneauto.pl
Wszelkich informacji można również uzyskać pod nr 501 374 789

- doradca blacharsko-lakierniczy,
- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza,
- lakiernik samochodowy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

reklama

Kto będzie nowym trenerem juniorów?

Już w grudniu zaczną 
przygotowania
Sezon piłkarski dopiero co się zakończył, ale zespół Juniorów Pomorzanina już w połowie 
grudnia wystąpi na silnie obsadzonym turnieju. Co najważniejsze, młodzi piłkarze będą 
już mięli nowego trenera. Kto nim zostanie? Klub na razie nie ujawnia tych informacji, 
gdyż ostateczna decyzja ma zapaść w przeciągu kilku dni. 

Juniorzy Pomorzanina w sobo-
tę (17 grudnia), wystąpią w ha-
lowym turnieju piłkarskim orga-
nizowanym przez Sokół Pyrzyce. 
Spotkania będą rozgrywane w py-
rzyckiej hali widowiskowo-spor-
towej. Turniej rozpocznie się o go-
dzinie 10:00. Oprócz młodych pił-
karzy z Nowogardu oraz gospoda-
rzy z Pyrzyc, w zawodach powal-
czą jeszcze zawodnicy m.in.: SA-

LOS-u Szczecin, Orła Trzcińsko-
-Zdrój, Kluczevii Stargard, Białych 
Sądów, Odrzanki Radziszewo, czy 
też Morzycka Moryń. Będzie to 
świetna okazja do zakończenia 
przyzwoitego 2016 roku, a tak-
że bardzo dobry moment do tego, 
aby piłkarze mogli zaprezentować 
się przed nowym trenerem, któ-
ry jak informuje klub na dniach 
obejmie tę funkcję. Kto zatem zo-

stanie nowym trenerem Juniorów? 
Tego póki co nikt nie chciał zdra-
dzić, wiemy jedynie, że ma to być 
ciekawa postać, której wybór dla 
wielu, może okazać się zaskocze-
niem… Z niecierpliwością czeka-
my na wieści z klubu, a gdy tylko 
poznamy nazwisko nowego tre-
nera Juniorów, poinformujemy o 
tym naszych Czytelników. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

W niedzielę 1. kolejka
Już w najbliższą niedzielę (4 grudnia), w hali ZSP w Osinie 
rozegrana zostanie 1. kolejka tegorocznej edycji Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10: 
00 i potrwają, co najmniej do godziny 17:30. 

Pierwszą kolejkę Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej zainau- guruje mecz po-
między Kikorza- mi oraz Dą-
brową. Spotka- nie zaplano-
wano na go- dzinę 10:00. 
N a s t ę p n i e do cieka-
wej rywaliza- cji dojdzie 
w meczu po- między Ża-
bowem oraz C z e r m n i -
cą. W trzecim p ojedynku 
na przeciw siebie staną siatka-
rze z Węgorzy oraz drużyny Bruklin 
Osina. W ostatnich dwóch meczach ki-
bice, którzy tego dnia od- wiedzą halę sportową ZSP 
w Osinie, obejrzą mecze w wykonaniu Wyszomierza. Najpierw dru-
gi zespół z tej miejscowości zagra z Krzywicami, natomiast w ostat-
nim spotkaniu dnia, o godzinie 16:00, zagrają siatkarze pierwszej dru-
żyny Wyszomierza z Gwiazdą Osina. Zachęcamy wszystkich miłośni-
ków siatkówki do kibicowania podczas niedzielnych gier. 

KR
Osińska Liga Piłki Siatkowej
1. kolejka (4 grudnia 2016):
Kikorze – Dąbrowa   (10:00)
Czermnica – Żabowo   (11:30)
Węgorza – Bruklin Osina  (13:00)
Wojcieszyn II – Krzywice  (14:30)
Wojcieszyn I – Gwiazda Osina  (16:00)

Młodzi piłkarze Pomorzanina w połowie grudnia wystąpią w Pyrzycach podczas halowego turnieju



Nr 92 (2522)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zagospodaro-
wana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard powierzch-
nia 7ha ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach są programy 
rolno środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapitalnym 
remoncie. Gotowe do zamieszka-
nia. Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogardzie tel: 783 
570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi or-
naza 195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	 Sprzedam mieszkanie 46 m2 IV pię-
tro ul. Światowida. 601 500 090

•	  Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 58m z garażem na ul. Poniatow-
skiego. Cena 185 tys. Tel. 503 826 
580, 502 118 124 

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 695 
151 

•	 Sprzedam górę domu dwurodzin-
nego 100 m2 garaż+podwórko. 603 
079 044 

•	 Do wynajęcia kawalerka. 889 215 
737 

•	 Do wynajęcia kawalerka I piętro. 
661 933 969 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 41 m2 
dwa pokoje. 695 323 419

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym 
Sadzie. Tel. 609 388 410

•	 Sprzedam garaż Zamkowa. 664 012 
380 

•	 Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

•	 Uzbrojone działki budowlane Ko-
ściuszki sprzedam. Tel. 69 11 88 48, 
793 777 241 

•	 Do wynajęcia pomieszczenia maga-
zynowo-biurowe blisko centrum w 
Nowogardzie. 601 544 530

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. Tel. 668 15 15 16, 608 626 696 

•	 Zamienię mieszkanie 67 m2  na par-
terze własnościowe na mniejsze. 91 
39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka na dłuższy 
okres. 607 420 272 

•	 Sprzedam dom w Grabinie koło No-
wogardu. 513 561 194 

•	 Sprzedam mieszkanie na IV piętrze 
dwupokojowe 46m2 Żeromskiego. 
535 910 060 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Citroen Xara 1.9. Tel. 733 494 673 

•	 AIXAM 400 – autko bez prawa jaz-
dy – sprzedam. Rok produkcji 1999. 
Pierwsza rejestracja 2005, przebieg 
35800 km., cena 9500 zł do uzgod-
nienia. 667 766 061 

•	 Sprzedam Citroen Berlingo '08. tel. 
607 607 814

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziem-

niaki jadalne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 600 653 
124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabów-
ko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam gęsi żywe, skubane. 665 
267 797

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i ta-
lerzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 
782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, ul. 
Boh. Warszawy 21

•	 Sprzedam gęsi perliczki dorosłe, Dę-
bice 5. 725 533 380

 USŁUGI
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

•	 Posprzątam, umyje okna. Profesjo-
nalnie, tanio. 601 611 867 

• remonty. 508 920 135 

•	 Remonty mieszkań, adaptacje pod-
daszy. 726 403 937

•	 Układanie kostki granitowej, kamień 
polny, ogrodzenie, tarasy, schody, i 
altany. 722 154 477

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933 

•	 Transport koni. 607 739 866 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. Fa-
chowo. 665 602 592

•	  Posprzątam, umyję okna tanio. 884 
928 256 

•	 Sprzątanie. 887 077 570

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków, dorywczo do prac 
biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 731 404 464

•	 Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) tel. 91 39 
25 275

• Pracowników budowlanych, be-
toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 694 
440 205

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Atrakcyjne zarobki. 601 
085 199

•	 Zaopiekuję się starszą osobą cho-
dzącą. 666 277 741 

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
koło Nowogardu. Więcej informa-
cji pod numerem 661 285 105

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

•	 Zatrudnię mechanika do warsztatu 
samochodowego w Goleniowie. 606 
948 278 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam: Kosiarkę traktorek z ko-
szem, Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł, Zestaw nowych mebli - Sza-
fa narożna+biurko+blat z regałem 
- 699 zł., Kompresor - Sprężarka sa-
mochodowa Nowa 12V + końcówki- 
65zł.Tel. 503-005-554

•	 Karp kroczek do zarybienia oczek. 
91 39 18 297

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe komin-
kowe. 667 788 820

•	 Sprzedam drewno opałowe pocięte 
w klocki, sosna, brzoza, buk i dąb. Tel 
514 740 538 

•	 Sprzedam zestaw do zrywki drew-
na, przyczepę Farma 8 – 51 D, z HDS. 
Cena do negocjacji. 665  544 518

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 
503 332 355 

•	 Kilberry orbitrek bardzo dobry stan 
tanio sprzedam. 691 180 848, 793 
777 241 

•	 Piec CO 16 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Sprzedam tanio bramy wjazdowe 
wykonane z siatki i kątownika: wys. 
120-2 m. szer. (2 skrzydła) i wys. 110 
– 2m. Szer. (2 skrzydła). 793 546 019

•	 Stare pojazdy – motocykle, rowery-
,motorowery, literaturę kupię. 600 
182 682

•	 Blachę dachową kupię. Tel 600 182 
682

Zamienię mieszkanie 
w Szczecinie na ul. Barnima 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

balkon, piwnica. Własnościowe 
na podobne w Nowogardzie. 

602 474 266
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Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

ku
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. imię ukochanej Winicjusza z powieści "Quo vadis" 
Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ..., co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera z baktrianem
10. o liczbie atomowej 65
11. miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna
18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini ogniska domowego
20. nagość w ramach
21. cyrkowy zapaśnik
22. język zwierzęcia
23. typ żaglowca
24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy, o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Orgona z komedii A. Fredry "Dożywocie"
28. powieść Larysy Mitznerowej 

29. wierzchnie, obszerne nakrycie, rodzaj peleryny, 
używane w star. Rzymie do podróży
30. miasto w Danii
31. strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta
34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej komedii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz
42. ... pracy lub myślenia
43. ... Sumac, piosenkarka
44. wiecznie zielone drzewo afryk.

Poziomo:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji
51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula

56. galeria otaczająca dziedziniec meczetu
57. zoofilia
58. sól kwasu jodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika
63. drugi plan
64. kraj z Luandą
65. autor "Skrzydeł nad Warszawą"
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała
69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71. miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81. imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii
PODPOWIEDŹ: ABILENE, ARCT, BASETLA, ENNS, EPE, 
ZANNI.

Sylwia Kubryńska
BIURWA
Najlepsza powieść autorki be-

stsellerowej „Kobiety dość do-
skonałej”! Kubryńska obnaża ab-
surdy urzędniczego świata, gdzie 
nikt nie jest „od tego”. Świata, z 
którego logika już dawno uciekła.

„Zaczęło się od ufarbowania 
długich włosów na rudo. Potem 
była trwała. Potem znów farbo-
wanie. Potem cięcie. Kolejne cie-
cie i kolejna farba. Cięcie. Farba. 
Cięcie. Farba. Coraz krótsze cię-
cie. Coraz jaskrawsza farba.

Aż wreszcie powiedziałam 
wczoraj po południu, po pięciu 
latach pracy, po tygodniu uspoka-
jania się winem, po miesiącu nie-
rozmawiania z dzieckiem, powie-

działam do tej miłej pani fryzjer-
ki: „Proszę obciąć mi głowę.” 

Wydawnictwo Czwarta Strona
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Wpadam w furię i rzucam 
przedmiotami
Sylwia Kubryńska to pisarka i felietonistka „Wysokich Obcasów”. Napisała m.in. bestselle-
rową powieść Kobieta dość doskonała. Teraz ukazała się jej najnowsza książka pt. Biurwa. 
Kubryńska składa się głównie z emocji, dlatego jej teksty wywołują śmiech, łzy i furię. Jed-
nocześnie. Postanowiliśmy zadać jej kilka pytań.

Skąd w Tobie potrzeba pisania?
Chyba w każdym człowieku jest 

potrzeba ekspresji, ludzie śpiewa-
ją, komponują, malują, robią zdję-
cia, szydełkują albo pieką ciasta – u 
mnie jest to akurat pisanie. Od kie-
dy pamiętam, to właśnie sprawia-
ło mi ulgę, satysfakcję, ale też było 
wyzwaniem, takim wewnętrznym 
przymusem. Myślę, że ta koniecz-
ność ekspresji – widzimy ją u dzie-
ci – jest niestety często traktowana 
po macoszemu, co powoduje fru-
strację i pustkę w dorosłym życiu. 
Ja postanowiłam o to zawalczyć. 

Co czułaś, pisząc Biurwę?
To była pierwsza książka, przy 

której nie czułam wściekłości ani 
żalu. Często się śmiałam, co się u 
mnie bardzo rzadko zdarza przy 
tworzeniu. W książce są oczywi-
ście te moje „mroki”, jest ta niemoc 

urzędnicza i mentalna, ale chyba 
dużo więcej zawarłam komedio-
wego absurdu, co ogólnie tworzy tę 
powieść zabawną. 

Na ile wydarzenia opisane w 
Biurwie są wynikiem Twoich wła-
snych przeżyć jako urzędniczki?

Nie wiem, czy potrafię wymyślać 
rzeczy, które się nie zdarzyły, ale w 
tej książce zrobiłam taki miszmasz 
wydarzeń, że właściwie trudno by-
łoby powiedzieć, że jest to jakaś 
kronika gminna, raczej obraz nie-
pojętego światka, owszem: pełnego 
absurdów, nonsensu i bezradności, 
ale prawdziwego.

Po Kobiecie dość doskonałej, Fu-
rii mać i Biurwie czas teraz na…?

Dość osobliwe wakacje. Jako en-
cyklopedyczna świruska, wybieram 
się do sanatorium dla psychicznie 
niezrównoważonych dekadentów. 
Mam nadzieję odciąć się od świata, 
by wreszcie stworzyć Dzieło Moje-
go Życia. Tak na marginesie, każda 
książka przed napisaniem jest Dzie-
łem Mojego Życia, po jej zakończe-
niu określenie „dzieło” galopuje w 
otchłań przyszłości. 

Czy jesteś kobietą dość dosko-
nałą i wpadasz czasem w furię?

Nie, jestem chodzącym aniołem 
bez skazy, nigdy się nie złoszczę, a 
uśmiech łagodności nie schodzi z 
mego lica. Oczywiście, że wpadam 
w furię, rzucam przedmiotami po 

ścianach i wyrywam balustrady ze 
schodów!

Dlaczego warto się czasem wku-
rzać?

Wkurzać się trzeba, nie tylko 
warto. Należy się powściekać, żeby 
oczyścić siebie z negatywnych emo-
cji, postawić granice, ochronić sie-
bie. Warto jednak przy okazji niko-
go nie skrzywdzić, dlatego tak na-
prawdę dobra furia to dwumian 
Newtona dla współczesnego czło-
wieka. Ja się tego pomału uczę. 

Czym grozi czytanie Twoich 
książek? 

Emocjami. Żywymi, bolesnymi, 
prawdziwymi. Jeśli ktoś za nimi nie 
przepada, a już sam z emocjami nie 
ma wiele wspólnego, niech omija 
moje książki szerokim łukiem. Je-
śli jednak chcemy podczas lektu-
ry zajrzeć do lochów Sinobrodego i 
dotknąć lęku, gniewu, smutku i ra-
dości – polecam. Czytelniczki i czy-
telnicy piszą do mnie, że to jest ka-
tharsis. 

Co sprawia, że w życiu jesteś na-
prawdę szczęśliwa?

Pytanie najczęściej zadawane w 
gabinecie psychiatrycznym. Na-
prawdę moje odpowiedzi na to py-
tanie nie są interesujące. Brzmią 
mniej więcej tak: kot, buraki, traw-
nik,	kefir,	rower,	cisza,	nic.	•

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Pożółkłe kalendarze

Grażyna Siedlecka, Anita Bu-
dzich, Łukasz Kochelski, Jolanta 
Kozioł, Danuta Skowron, Christia-
na Syfert, Martyna Grenda, Ewa 
Wieczorkiewicz, Sławomir Skow-
ronski, Władysława Huget, Cecy-
lia Furmańczyk, Ewa Stępnik, Pe-
lagia Feliksiak, Maria Stefańska, 
Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Stanisława Pokorska, Edwar 
Bachor 

Zwyciężcy prenumerata:  Ani-
ta Budzich, Edward Bachor, Ewa 
Stępnik 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Solarski, Hubert Solar-

ski, Asia Kamińska, Weronika Za-
remba, Mateusz Wiertalak, Krzyś 
Tomaczak, Igor Grenda, Joan-
na Stępnik, Miłosz Wielgus, Kac-
per Skowroński, Lena Skryplonek, 
Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Hubert Solarski



Nr 92 (2522)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

Zapraszam do pracy
akord sortowanie 
sadzonek, zarobki  

od 80-150 zł dziennie. 
Tel. 505 149 049

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27



Wtorek 
6 grudnia 2016 r 
Nr 93 (2523)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł
POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe bezpłatne 
porady prawne w środę 

godz. 10-12
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

(informujemy, że godziny dyżurów radcy  
prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 5s. 5

reklama

Oferty dla gminy 
za drogie

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii T.;
- doświadczenie w pracy w rolnictwie;
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
   i uprawnienia na opryski.
Oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia;
- zatrudnienie na umowę o pracę, 
   po czasie próbnym na czas nieokreślony;
- możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień.

zatrudni traktorzystę 
– pracownika gospodarstwa

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
www.darkat.pl

Szczegóły
rozkładu mieszkań

NOWOGARD
ul. Kilińskiego

Tel. 601 296 755 • 578 48 80 • 578 47 27

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE
Wykonujemy „od ręki” i tanio

Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Tragedia przy ul. 5 marca

Kobieta zatruła się 
śmiertelnie czadem

Czytaj s. 3

Dzisiaj zaproś
św. mikołaja

6 grudnia

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Pożar przy ul. Boh. Warszawy

Jedna osoba trafiła 
do szpitala Czytaj s. 2

Odcięli nas 
od świata 
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Weszła w życie (tj. od 1 października 2017 r.) nowa ustawa 
dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Kobietom emery-
tura należeć się będzie od 60 roku życia, a mężczyznom od 
65 roku życia. Zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, co sa-
dzą na temat tej zmiany.

Pani Halina: Mnie osobiście to 
nie dotyczy, bo już jestem na eme-
ryturze. Jednak nie jestem zadowo-
lona. Mam córkę, o którą się mar-
twię. Ona zresztą też się przejmu-
je tym wszystkim. Urodziła dziec-
ko w dość późnym momencie życia 
i teraz chciałaby mieć możliwość 
pracy, aby to dziecko wykształcić. 

Pan Kamil: Uważam, że jest to 
zły pomysł. Naszego państwa na to 
nie stać. ZUS może przez to upaść 
i Polacy finansowo nie podołają. 
Emerytury już teraz są niskie, a 
co to będzie, jak szybciej będziemy 
przechodzić na emeryturę?

Pan Krzysztof: Uważam to za 
słuszne posunięcie rządzących. 
Jednak istnieje pewien haczyk. 
Jak można wyczytać na wielu 
m.in. forach internetowych, że jest 
taki projekt, iż z chwilą przejścia 
na emeryturę będzie zabroniona 
praca dodatkowa. Jako wcześniej 
emerytowany mundurowy jestem 
za krótszym terminem pracy, acz-
kolwiek żeby nie było zakazu pra-
cy dodatkowej na emeryturze.

Pan Rafał: Według mnie powin-
no być tak, jak się podpisało papie-
ry np. w ZUS-ie. Jeżeli ktoś podpi-
sał umowę na to, że w wieku 65 lat 
przechodzi na emeryturę, to tak 
powinno zostać. Państwo, co chwi-
lę zmienia jednostronnie warunki 
umowy. Jest to nie fair dla przecięt-
nego obywatela, a obniżony wiek 
emerytalny jednakowo dla wszyst-
kich dodatkowo obciąży Skarb 
Państwa.

DŚ

Nasza sonda

Caritas informuje 
kolejna wydawka żywności 

6 i 7 grudnia (wtorek i środka) od godz. 13: 30 odbędzie się kolejna wydawka żywności z 
programu pomocowego UE. We wtorek zapraszamy serdecznie osoby o numerze porządkowym  
od 1 do 60. Natomiast w środę osoby posiadające numerek 61 do ostatniego na liście. 

Dary wydawane będą w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2.
Zespół Caritas 

przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie 

agnieszka rudawska: lat 37, zmarła 04.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 8.12.2016r,  o godz. 14:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

mariusz Żelisko: lat 52, zmarł 04.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 6.12.2016r, o godz. 12:00  na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Uwaga 
znaleziono 
klucze

Widoczne na zdjęciu klu-
cze znaleziono przy alej-
kach nad jeziorem (okoli-
ce murów obronnych). Wła-
ściciela prosimy o odbiór 
zguby w biurze redakcji DN 
przy ul. Boh. Warszawy 7a. 

Redakcja 

2016/11/29, godz.13:00
N/n sprawca dokonał uszko-

dzenia lewej tylniej szyby bocznej 
tzw. trójkata oraz zarysowania po-
włoki lakierniczej w samochodzie 
marki Opel Vectra. Straty w wyso-
kosci 800 zł., na szkodę Piotra M. 
(zam.Nowogard). Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

 2016/11/30, godz. 15:45
Marek B. lat 18 (zam.Ł.powiat ło-

bezki) poszukiwany w celu ustale-
nia miejsca pobytu osoby zaginio-
nej. Zatrzymany przez patrol OPI 
KP Nowogard. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.  

2016/12/01, godz.11:44
Mateusz O. lat 26 zam. Nowo-

gard (powiat goleniowski) zawia-

domił o oszustwie na portalu in-
ternetowym allegro.pl, gdzie do-
konał wpłaty w kwocie 450 zł na 
konto bankowe nie otrzymując 
zakupionego towaru w postaci so-
undbara marki Samsung. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.

2016/12/02, godz. 21:36
Marcin G. lat 41 zam. Nowogard 

(powiat goleniowski) powiadomił 
o oszustwie przy zakupie samo-
chodu marki Opel Corsa, gdzie po 
wpłacie zaliczki na konto banko-
we w kwocie 500 zł nie ma kontak-
tu ze sprzedającym celem odbio-
ru pojazdu. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

2016/12/05, godz.09:46
Dyspozytor Pogotowia Ratun-

kowego w Szczecinie powiadomi-
ła o pottrąceniu rowerzysty w No-
wogardzie przy ul. Gen. Bema 14b, 
a Wacław K. lat 85 zam. Nowogard 
(powiatt goleniowski) kierujac sa-
mochodem marki Mercedes nie 
zachował ostrożności na prostym 
odcinku drogi i najechał na tył ro-
weru kierowanego przez Jana K. 
lat 62 zam. Nowogard (powiat go-
leniowski) w wyniku

czego rowerzysta przewrócił się 
i doznał obrażeń lewej nogi i bar-
ku, został przewieziony do Szpita-
la w Gryficach. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Informacja KPP w Goleniowie

   Kronika policyjna

Pożar piwnicy przy ul. Boh. Warszawy

Jedna osoba trafiła do szpitala 
W minioną sobotę, ok. godz. 13:00, doszło do pożaru w jednej z piwnic znajdującej się w 
budynku wielorodzinnym przy ul. Boh. Warszawy. W wyniku zdarzenia jedna osoba zosta-
ła zabrana do szpitala.

 Jak informuje Straż Pożar-
na spaleniu uległy stare rzeczy, 
w tym drobne sprzęty gospodar-
stwa domowego. Nadpaleniu ule-
gła również instalacja elektryczna 
w piwnicy oraz okopcone zostały 
ściany. Ze względu na duże zady-
mienie, mieszkańcy musieli opu-
ścić budynek. 

Strażacy dość szybko ugasi-
li pożar, przewietrzyli piwnicę i 
oddymili klatkę schodową. Jedna 
z mieszkanek domu uskarżała się 
na duszności i została odwieziona 
karetką do nowogardzkiego szpi-
tala na obserwację. Straty wyce-
niono na tysiąc złotych. 

Po zakończeniu akcji gaśniczej 
mieszkańcy wrócili do swoich 
mieszkań. 

MS Do pożaru w piwnicy doszło w jednym z domów przy ul. Boh. Warszawy
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zaprasza do składania ofert na stanowisko 

– kierownik Zespołu 
ekonomiczno-administracyjnego 

Szkół w Nowogardzie. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się 

ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl 
w BIP  w zakładce „wolne stanowiska – w jednostkach or-
ganizacyjnych gminy”. 

Termin składania dokumentów upływa dnia 9 grudnia 
2016 r. o godz. 15.00.

reklama

Tragedia przy ul. 5 marca

Kobieta zatruła się śmiertelnie czadem
W minioną sobotę, 3 grudnia, wczesnym wieczorem, w jednym z mieszkań przy ul. 5-go Marca, doszło do tragicznego zdarzenia. 86-letnia kobieta w cza-
sie kąpieli w wannie śmiertelnie zatruła się czadem. „Cichy zabójca”, bo tak nazywany jest ten silnie trujący gaz, wydobywał się z piecyka gazowego. 

Pierwsza na miejsce przybyła 
Straż Pożarna wezwana przez syna 
kobiety, 55-letniego mężczyznę. 
Po przyjeździe zastano kobietę le-
żącą w pokoju. Była nieprzytomna 
i nie dawała oznak życia. 

-Kobietę z łazienki do pokoju 
przeniósł jej syn wraz z sąsiadką, 
jeszcze przed naszym przyjazdem. 
Na miejscu nie było jeszcze pogo-
towia ratunkowego, toteż strażacy 
rozpoczęli akcję reanimacyjną do 
czasu przejazdu służb medycznych 
- informuje Arkadiusz Skrzyp-
czak, rzecznik prasowy Straży Po-
żarnej. 

Po przyjeździe ratownicy me-
dyczni przejęli akcję od strażaków. 
Niestety kobiety nie można było 
już uratować i lekarz mógł tylko 
stwierdzić zgon. Na wszelki wy-

padek przebadano też syna zmar-
łej, który przebywał w mieszkaniu. 
Nie stwierdzono u niego podtru-
cia czadem. 

Straż pożarna potwierdza, że w 
pomieszczeniu, gdzie zasłabła ko-

bieta odnotowano stężenie tlenku 
węgla (tzw. czad). Śmiertelny gaz 
ulatniał się z piecyka gazowego. 

– W czasie pomiaru w łazience 
detektor wskazał 27 ppm (wskaź-
nik określający zawartość tlenku 
węgla w powietrzu – dop. red.). W 
pomieszczeniu znajdował się pie-
cyk gazowy do ogrzewania wody, 
z którego wydobywał się czad – in-
formuje A. Skrzypczak. 

Być może zdarzenie nie miałoby 
tak dramatycznego finału, gdyby 
nie fakt, że w niewielkiej łazience, 
w dodatku bez okien, pozatykane 
były otwory wentylacyjne.

– W otworach wentylacyjnych 
strażacy znaleźli pozwijane gazety 
– potwierdza A. Skrzypczak. 

W ten sposób najprawdopo-
dobniej domownicy chronili się 

przed chłodnym powietrzem, któ-
re dostawało się do pomieszcze-
nia, zwłaszcza w trakcie ostat-
nich wichur. To niestety najczę-
ściej popełniany błąd.  Brak dostę-
pu do świeżego powietrza (tlenu) 
powoduje niepełne spalanie pa-
liw, w tym przypadku gazu ziem-
nego, i powstawanie tlenku węgla 
(czadu). Ten, gdy dostanie się do 
organizmu działa błyskawicznie, 
często zbierając śmiertelne żniwo, 
bądź powodując nieodwracalne 
uszkodzenia ciała powstałe w wy-
niku niedotlenienia. 

Dramatu sobotniego zdarze-
nia dodaje fakt, że zmarła kobieta 
była prawdopodobnie jedyną bli-
ską osobą dla swojego 55-letniego 
syna.  Do tego mężczyzna boryka 
się z problemami zdrowotnymi. 

Okoliczności śmierci mieszkan-
ki Nowogardu, na zlecenie proku-
ratury, bada policja. Ciało kobie-
ty zostało zabezpieczone do badań 
sekcyjnych.  

To pierwsze śmiertelne zatru-
cie czadem na naszym terenie od 
prawie siedmiu lat. W lutym, 2010 
roku, bezwonny gaz pozbawił ży-
cia trzy osoby (rodziców i 20-let-
niego syna - piłkarza Pomorzanina 
Nowogard). Martwą rodzinę od-
nalazł nad ranem drugi syn, któ-
ry akurat tę noc spędzał poza do-
mem. Od tamtej pory dochodzi-
ło do kilku podtruć tlenkiem wę-
gla, ale szczęśliwie bez ofiar śmier-
telnych. Tak było do minionej so-
boty. 

MS

krajowy ranking Bibliotek  2016

Ankiety zostały w szufladzie
W opublikowanym w tych dniach zestawieniu krajowego Rankingu Bibliotek, nie ma no-
wogardzkiej placówki.  Dlaczego biblioteka od lat będąca w czołówce tej klasyfikacji nie zo-
stała w tym roku nawet odnotowana? Znamy odpowiedź na to pytanie. 

Nowogardzka biblioteka w ran-
kingu Bibliotek Rzeczpospolitej i 
Instytutu Książki, od lat plasowa-
ła się w czołówce krajowej i oczy-
wiście ścisłej czołówce wojewódz-
kiej. W ubiegłym roku oznaczało to 
4 miejsce w naszym województwie 
i 46 w kraju (na 787 sklasyfikowa-
nych bibliotek ogółem). Wcześniej, 
czyli w 2014 roku było jeszcze le-
piej, wówczas nasza biblioteka była 
trzecia w województwie zachodnio-
pomorskim. W tych dniach ukaza-
ły się wyniki kolejnej edycji rankin-
gu, tym razem za rok 2016. Niestety 
na 806 sklasyfikowanych bibliotek, 
nie znajdziemy tam biblioteki no-
wogardzkiej. Dlaczego jedna z naj-
lepszych przez lata bibliotek w kra-
ju nie została odnotowana w aktu-
alnym, bardzo prestiżowym wszak 
rankingu?  Z takim pytaniem zwró-
ciliśmy się do Anety Wysoszyń-
skiej, od prawie roku kierującej no-
wogardzką placówką w następstwie 
poprzedniej wieloletniej dyrektor 
Zofii Pilarz. Nowa dyrektor stwier-
dziła, że nowogardzka biblioteka 
została pominięta, ponieważ oso-
biście postanowiła nie wysyłać tym 
razem ankiet będących podstawą 
udziału w klasyfikacji. 

-Przyznaję, że nasza Biblioteka w 
tym roku nie wzięła udziału w ran-
kingu. Chcę dokończyć kilka dzia-
łań, które wkrótce wzbogacą ofertę 
naszej instytucji, takich jak np. dys-
kusyjny klub książki. Dlatego uzna-

łam, że na tę chwilę ranking nie był-
by zgodny z rzeczywistością. Podda-
my się weryfikacji w kolejnej, przy-
szłorocznej edycji rankingu - stwier-
dziła A. Wysoszyńska. 

Chyba jednak to nie był dobry 
pomysł 

W tym roku nie wiemy więc, 
jak wygląda praca naszej bibliote-
ki oceniona na tle innych placówek 
w kraju. I chyba szkoda, że tak się 
stało, i to bynajmniej nie z powodu 
niezaspokojenia próżnej ciekawo-
ści, ale dlatego, że ranking ten jest 
bardzo ważny pod wieloma wzglę-
dami. - To niezwykle prestiżowa kla-
syfikacja w środowisku bibliotekar-
skim – mówi DN, dyrektor bibliote-
ki w jednej z sąsiednich gmin- do-
bre miejsce w tym rankingu przed-
kłada się także na możliwości po-
zyskiwania wsparcia i środków ze-
wnętrznych. Dotąd zazdrościliśmy - 
w pozytywnym rozumieniu tego sło-
wa- Nowogardowi jego wysokich po-
zycji w tym zestawieniu.   

Dlaczego jeszcze warto było 
„spojrzeć w to lustro”

Poza wymienionymi zaletami 
i możliwościami wynikającymi z 
udziału w rankingu, są jeszcze inne 
korzyści.  Kryteria oceny, opra-
cowane przez znanych krajowych 
specjalistów, stanowią też dla bi-
bliotek biorących udział w rankin-
gu cenny materiał do opracowania 
wewnętrznych procedur skutecz-
ności i standardów działania wyni-

kających z najnowszych trendów w 
dziedzinie pracy bibliotekarskiej.

 - Ocenialiśmy między inny-
mi powierzchnię biblioteki i fi-
lii w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców- mówi nam przedstawi-
ciel organizatora rankingu- tak-
że wielkość księgozbioru w przeli-
czeniu na 1000 mieszkańców, wiel-
kość księgozbioru nabytego po 2005 
roku, jako procent całego zbio-
ru, czy nowe książki zakupione w 
2015 roku. Sporo punktów można 
było uzyskać za udział dotacji pod-
miotowej dla biblioteki w budżecie 
gminy w 2015 roku. Przyznawali-
śmy też punkty za dostępne dla czy-
telników tytuły prasowe. Oceniany 
był także oferowany przez bibliote-
ki dostęp do nowych mediów. Dzia-
łające przy bibliotece kółka czytel-
nicze, artystyczne, literackie ect. 

dodawały punkty, podobnie wolon-
tariat. Dodatkowo biblioteki otrzy-
mywały punkty za udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
dostępność książek dla osób słabo 
widzących i niewidomych - kończy 
nasz rozmówca. Oprócz informa-
cji z danych z ankiet wykorzysty-
wano też dane z Głównego Urzę-
du Statystycznego, o liczbie czytel-
ników w bibliotece na 1000 miesz-
kańców oraz liczbie wypożyczo-
nych książek przez jednego czytel-
nika w 2015 roku.

Jak z powyższego wynika „spoj-
rzenie w takie lustro” może istotnie 
pomóc ustawić właściwe kierunki i 
plany działań placówki bibliotecz-
nej. Biblioteka ma bowiem swo-
ją niezastąpioną specyfikę i swoje 
szczególne zadania w obszarze kul-
tury i na nich powinna się skon-
centrować, a nie np. rozpraszać na 
działania, które wykonują palców-
ki o innym charakterze czyli szko-
ły, Domy Kultury, czy nawet kluby 
sportowe. 

sm

W jednym z mieszkań w tym bloku za-
truła  się czadem 86 letnia kobieta

W tym roku o naszej bibliotece próżno szukać informacji w rankingu
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1 października 2017 roku, wejdzie w życie nowa ustawa o 
obniżeniu wieku emerytalnego. Zgodnie z tą ustawą kobiety 
będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyź-
ni w wieku 65 lat (wcześniej było to 67 lat dla wszystkich). 
W związku z tym zapytaliśmy mieszkańców Osiny, co sądzą 
na ten temat.

Pani Ewa: Bardzo jestem zado-
wolona. Będę krócej pracować a 
dłużej odpoczywać od pracy. Jed-
nocześnie nie obawiam się, żeby 
emerytura była niższa, raczej po-
zostanie bez zmian.

Pani Aniela: Cieszę się z tego. My pracowaliśmy ponad 30 lat albo i 
dłużej, a teraz młodzi idą do Gminy i dostają te same pieniądze, co my. 
A teraz jak nie zapracujesz to nie będziesz miał, więc żeby mieć, będziesz 
musiał już zacząć pracę.

Pani Jadwiga: Bardzo dobry po-
mysł. Pracuję już ponad 30 lat pra-
wie społecznie i po tylu latach pra-
cy sama mam ochotę położyć się 
i odpoczywać. Po 30- tu paru la-
tach mam dosyć tej roboty i dlatego 
uważam, że ten pomysł jest dobry.

Pan Marek: A co mam sądzić? Uważam, że jest dobrze. Dla mnie to 
trochę powrót do tego, co było. Realizują swoją obietnicę, że będzie lepiej, 
więc zobaczymy, jak to się sprawdzi w przyszłości.

Pani Marianna: Z obniżenia 
wieku cieszyliby się Ci, co nie mają 
pracy. Jak dla mnie jest to dobry 
pomysł, tylko najważniejsze w tym 
jest to, żeby nie zapomnieli później 
o tych, co są już na emeryturze. 
Jeżliby je tak, żeby człowiek mógł 
lepiej i godniej żyć.

DŚ

Nasza Sonda z Osiny

k S e r O
a 4 -20 gr  czarno-białe

a3 - 40 gr/czarno-białe      a4- kolor - 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a • Tel. 913 922 165

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

„Jak neuronauka i nowe 
technologie pustoszą ludzki świat”

 
 Czyńcie sobie ziemie podda-

ną… z tego polecenia i zachęty, 
jaką Stwórca skierował do pierw-
szych rodziców ludzkość czerpała 
przez wieki i inspirację i zarazem 
pewne usprawiedliwienie dla sta-
łego wysiłku, którego celem było 
poznanie, podporządkowanie i 
kierowanie, rządzenie całą ota-
czającą rzeczywistością zarówno 
w jej materialnym, cielesnym jak 
i duchowym psychicznym wy-
miarze. Ta „ziemia” z księgi Ro-
dzaju oznaczała w istocie fascy-
nujące rzeczywistości i kosmosu 
i mikrokosmosu i bezwymiaro-
wego świata ducha, rzeczywisto-
ści stopniowo odkrywane przez 
rozwój nauki i w biblijnym ro-
zumieniu ujarzmiane, poprzez 
rozwój technologii. Do pewne-
go momentu w dziejach zasadni-
czo było tak, że każde nowe od-
krycie i rozwijające się na jego ba-
zie technologie służyły człowie-
kowi w ten sposób, aby człowiek 
stawał się coraz bardziej „Panem 
tej Ziemi”, i to nawet jeśli te od-
krycia wykorzystywał też niekie-
dy do niecnych celów. Niestety to 
co było aktualne przez wieki to 
w czasach nowożytnych okazuje 
się zupełnie odmienne a odmien-
ność ta jest niezwykle groźna i to 
groźna dla człowieka właśnie jako 
„Pana Ziemi”. W jednym z ostat-
nio opublikowanych (Rzeczpo-

spolita) wywiadów, znany polski 
socjolog prof. Andrzej Zyberto-
wicz mówi tak: przez wieki tech-
nologia służyła do podporządko-
wywania świata. Teraz techno-
logia podporządkowuje sobie za-
równo rzeczywistość pozaludzką, 
jak i swego twórcę. Benedykt XVI 
w Bundestagu wskazał, że jeśli w 
centrum nie postawimy ekologii 
człowieka, to będziemy zgubieni. 
Coraz częściej osiągnięcia zwią-
zane z tzw. postępem wymyka-
ją się spod kontroli zaczynają żyć 
własnym życiem i realizują cele 
w istocie wymierzone przeciw-
ko człowiekowi i jego autentycz-
nym potrzebom. - Ludzkość przez 
technologię przekształca rzeczywi-
stość w sposób, którego już nie ro-
zumie - mówi prof. Zybertowicz. 
Złożoność dzisiejszych systemów 
technologicznych jest taka, że nikt 
tego nie ogrania, nawet ich twór-
cy. Systemy, które dziś powstają, 
wytwarzają niezamierzone efek-
ty, które rozpoznajemy z dużym 
opóźnieniem. Znaki czasu mówią, 
że musimy spowolnić rozwój, osła-
bić tempo zmian... Spowolnić roz-
wój osłabić tempo zmian…?, to w 
dzisiejszym mimo wszystko post-
-oświeceniowym świecie brzmi 
jak jakaś herezja. Ale czy nie ma 
w tym twierdzeniu zasadnicze-
go ostrzeżenia dla współczesne-
go człowieka który przestając pa-
nować nad własnymi wytworami 
może zagubić także samoświado-
mość? Jednym z najgroźniejszych 
dla ludzkości owoców technolo-
gicznego postępu jest wykorzy-
stanie ich do niebywałego wyrafi-
nowania technik dezinformacyj-
nych. Mówi A. Zybertowicz: wiek 
XIX i XX to był czas walki z cen-
zurą, walki o przejrzystość działa-
nia władz i prawo do informacji. 
Dziś mamy wiek dezinformacji. 
Transparentność demokracji stała 

się swoją własną ofiarą… Stało się 
tak dlatego, że owa transparent-
ność przestała służyć budowaniu 
autorytetów a stała się okazją do 
szukania haków na przeciwni-
ka zaś obowiązujący wymóg ko-
nieczności zwycięstwa propagan-
dowego zdominował „nieopłacal-
ne” szlachetne zajęcie poszukiwa-
nia prawdy. W tej sytuacji upadek 
autorytetów stał powszechnym 
zjawiskiem. A ten upadek wszel-
kich autorytetów powoduje, że 
znika czynnik, który wiarygod-
nie tłumaczy rzeczywistość. Od-
różnianie prawdy od fałszu za-
czyna wobec tego być zupełnie 
przypadkowe i przypomina kosz-
marną zabawę w rosyjską rulet-
kę gdzie fałsz stanowi ukryty na-
bój a prawda jest zupełnie nieroz-
poznawalna. Wszechogarniający 
szum informacyjny, w sferze ko-
munikacji społecznej, stał się tym 
dla prawdy czym jest gangrena 
dla zdrowia ciała. I jeszcze raz A. 
Zybertowicz:

Instytucje, które sprawdzały, co 
jest prawdą, a co fałszem, co jest 
dobre, a co złe, co jest ważne, a co 
nieistotne, wraz z rozwojem in-
ternetu i mediów społecznościo-
wych błyskawicznie straciły au-
torytet. Każdy może wygenero-
wać informację, która będzie wy-
glądać wiarygodnie i mimo że jest 
kompletnym fejkiem, będzie jak 
burza szła po sieci...

Jak burza więc po sieci idzie 
fałsz, i nikogo już nie dziwi, że 
na np. zdjęcie JP II opatrzone jest 
rzekomo jego cytatem, w któ-
rym zawarto słowa jakich nigdy 
nie wypowiedział czy napisał i ja-
kich nigdy wypowiedzieć czy na-
pisać nie mógł by ze względu na 
ich treść. Problem w tym, że nikt 
tego tu nie weryfikuje bo niko-
go nie obchodzi prawda - w in-
ternecie bowiem każdy ma racje! 
To dopiero demokratyczny świat: 
żadnych autorytetów, wszyscy 
równi, a głupota za Pan brat z 
mądrością zaś kłamstwo ubra-
ło się w prawdę tak doskonale, że 
jest już zupełnie nie do rozpozna-
nia. 

 Marek Słomski

Prof. Andrzej Zybertowicz jest 
socjologiem, doradcą prezyden-
ta Andrzeja Dudy. W ubiegłym 
roku wraz z zespołem wydał 
książkę „Samobójstwo Oświece-
nia? Jak neuronauka i nowe tech-
nologie pustoszą ludzki świat”

Nasz felieton

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, 
skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 

14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji 
samorządu gminnego

 - burmistrz czeka! Skorzystaj!
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Sygnały Czytelników @  

Roboty budowlane przy ul. Waryńskiego prowadzone na zlecenie gminy

Ze studzienki obok ul. Waryńskiego fekalia także wypływają do jeziora

Przetarg na komunikację jeszcze raz 

Oferty dla gminy za drogie
Urząd Miejski, po raz drugi ogłosił konkurs na komunikację miejską. W pierwszym terminie swoje oferty złożyło dwóch przewoźników, ale były one dla 
miasta „za drogie”. 

Gmina chce przeznaczyć na 
bezpłatną komunikację miej-
ską w przyszłym roku dokładnie 
166.077,08 zł brutto. Tymczasem 
PKS Gryfice wyliczyło, że może 
wozić pasażerów po mieście za 
kwotę 230.611,20 zł brutto. Firma 
Adam Fedeńczak z Nowogardu, 
która już od dwóch lat obsługuje 
przewozy w ramach komunikacji 
miejskiej, złożyła ofertę na kwotę 
203.106,00 zł brutto. To spora róż-
nica między tym, na ile cały kon-
trakt obliczyła gmina Nowogard. 
Pozostaje pytanie, czy znajdzie się 
firma, która zdecyduje się to robić 
za taką kwotę? Niemniej gmina 

musiała ogłosić kolejny przetarg. 
Tym razem UM czeka na oferty 

do 20 grudnia. Zgodnie z treścią 
zamówienia nie zmienia się trasa, 
po której ma jeździć miejski au-
tobus. Jak wyliczył UM, ma on w 
dni robocze pokonać łącznie 164 
km dziennie, trochę mniej, bo 126 
km w dniu 1 listopada i 24 grud-
nia (mniej kursów). Wykonawca, 
który zamierza podpisać z gminą 
umowę na obsługę linii komuni-
kacji miejskiej, musi dysponować 
autobusem spełniającym określo-
ne wymogi tj.: posiadać 72 miej-
sca dla pasażerów, w tym 45 sto-
jących i 27 siedzących, mieć auto-

matyczne drzwi i wjazd oraz miej-
sce dla wózków inwalidzkich i 
dziecięcych. W razie awarii prze-
woźnik jest zobowiązany zapew-
nić transport zastępczy. 

Za przejazd autobusem miej-
skim w Nowogardzie nie pobie-
ra się opłat od pasażerów. Tak jest 
od stycznia 2015 roku, kiedy rad-
ni przyjęli uchwałę w tej sprawie. 

Komunikacja miejska od ponie-
działku do piątku kursuje w go-
dzinach 05:30 – 18:25, a w soboty 
05:30 do 16:13. Początek trasy jest 
na osiedlu Bema, następnie pro-
wadzi przez ulice: Armii Krajo-
wej, Kościuszki, Romualda Trau-

gutta, Wojska Polskiego, Kościel-
ną, Dworzec PKS, i dalej przez 
ulice: 3 Maja (REM), Dworcową, 
Bankową, 15 Lutego, Żeromskie-
go, Boh. Warszawy, by zakończyć 
trasę na ulicy Radosława (zato-

ka naprzeciwko biurowca Nadle-
śnictwa). W dni robocze autobus 
miejski robi dokładnie 11 takich 
kursów dziennie.

MS

20 grudnia dowiemy się, kto będzie obsługiwał linię komunikacji miejskiej

Nasz komentarz
Wszystko, co bezpłatnie ofero-

wane na ogół spotyka się z apro-
batą społeczną. Problem w tym, 
że „za darmo” to tak naprawdę 
nie ma nic i za bezpłatną usłu-
gę, w tym wypadku dla korzy-
stających z autobusu miejskie-
go, też ktoś musi zapłacić - w tym 
wypadku Gmina. A skąd gmina 
ma na to pieniądze? To oczywi-
ste od podatników, czyli obywate-
li. W istocie więc z tzw. bezpłat-
nymi autobusami jest tak, że Ci 
co płacą podatki fundują bezpłat-
ne przejazdy tym co jeżdżą ko-
munikacją miejską. Ci zaś ostat-
ni chwalą władzę, że im „dała”.  W 
takich „darmowych” systemach 
oprócz ich oczywistej iluzji i on-
tycznego fałszu tkwią jeszcze inne 
mankamenty. Otóż zawsze bra-
kuje tu pieniędzy i to nie tylko na 
sfinansowanie tej „darmochy”, ale 
także na inne powiązane z taki-
mi usługami sprawy, choćby in-
frastrukturę przystankową. Tyl-
ko my wiemy ile odbieramy tele-
fonów od zdenerwowanych pasa-
żerów oczekujących i moknących 
na deszczu czy śniegu na Banko-

wej, na Kościelnej, na Żeromskie-
go itp. Tylko my wiemy, co wtedy 
słyszymy. Warto jednak, aby po-
słuchała tego władza, (do czego 
obywateli zachęcamy – do burmi-
strza z tym), bo może by się wte-
dy zastanowiła, gdy dla taniego 
poklasku wprowadza „darmo-
chę” zamiast po gospodarsku i z 
wyobraźnią zarządzać wspólnymi 
sprawami.     

red

Przystanek bez wiaty przy ul. Banko-
wej

Odcięli nas od świata 
Mieszkańcy osiedla przy ul. Waryńskiego zostali „odcięci od świata”, bo w okolicy rozpoczę-
to budowę sieci deszczowej. Boją się, że w razie potrzeby nie dojadę do nich służby ratunkowe. 

Do naszej redakcji zgłosił się 
mieszkaniec osiedla przy ulicy Wa-
ryńskiego. Wyraził on swoje zanie-
pokojenie w związku z prowadzo-
nymi tam pracami nad przebudo-
wą sieci kanalizacyjnej. Ulica w tym 
miejscu jest całkowicie rozkopana i 
nieprzejezdna. Mieszkańcy osiedla 

mają utrudniony dostęp do swoich 
posesji. Jednak nie tylko to ich nie-
pokoi: - A co będzie, jeżeli ktoś we-
zwie karetkę pogotowia? Jak ona się 
dostanie do potrzebującego, skoro 
nie ma w tym miejscu żadnego prze-
jazdu - mówi mieszkaniec. 

Pracownicy wykonujący robo-

ty zapewniają, że w razie potrzeby 
karetka może przejechać po chod-
niku, bądź drogą między blokami. 
Jak twierdzą, nie mają możliwości, 
żeby rozkopać jedynie połowę dro-
gi, ponieważ ciąg rur jest usytuowa-
ny na środku jezdni. - Prace powin-
ny zakończyć się najszybciej do 15 
grudnia. Nie mamy wpływu na to, 
jak położona jest kanalizacja i dla-
tego musimy kopać na środku jezd-
ni - tłumaczy nam jeden z pracow-
ników. 

Brak dojazdu to jedno. Miesz-
kańcy krytykują również termin w 
jakim rozpoczęto inwestycję. 

-Takich rzeczy nie robi się o tej 
porze roku. Proszę zobaczyć: deszcz 
pada, woda się leje, wszędzie błoto. 
Po za tym jest to robione na szybko, 

o szesnastej robi się już ciemno, a oni 
jeszcze o tej godzinie pracują. Zoba-
czymy, ile tu jeszcze awarii będzie!- 
tak komentuje wykonywane tam 
prace mieszkaniec tego osiedla.

Inwestycja przy ul. Waryńskie-
go to kolejny etap „wielkiego planu 
burmistrza”, który ma finalnie raz 
na zawsze rozwiązać problem wy-
bijających studzienek nad jeziorem. 
W poprzednim numerze DN infor-
mowaliśmy jednak o tym, że mimo 
iż na pomysł ten wydano już 4 mln 
złotych, w czasie deszczów (nawet 
niewielkich), fekalia jak wybija-
ły tak wybijają nadal. Mieszkańcy 

też nie mają złudzeń, że inwestycja 
przyniesie oczekiwany przez wło-
darza Nowogardu efekt. 

- Niby już kończą, a co się dzie-
je tam, na rogu? Wszystko wybija. 
To jest niedrożne, czy jak?  Nikt tego 
porządnie nie zrobił i jeszcze dodat-
kowo nie czyści. Co tu dużo opowia-
dać? Wszyscy widzą, co się dzieje 
nad jeziorem. Jak dla mnie to ta pra-
ca jest tylko zmarnowaniem czasu i 
pieniędzy - kwituje jeden z miesz-
kańców ul. Waryńskiego. 

No cóż…, jak to mówią: „jaki 
koń jest, każdy widzi”, a „gówno i 
tak na wierzch wypłynie”…   Red. 
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Niezwykłe spotkanie w SP 3

Tomasz Kwiatkowski opowiadał 
uczniom o swoich podróżach
W piątek (2 grudnia), o godzinie 9:45, w Szkole Podstawowej nr 3, odbyło się spotkanie z 
Tomaszem Kwiatkowskim, nowogardzkim podróżnikiem, który opowiadał uczniom o swo-
jej trzymiesięcznej podróży.

W spotkaniu brali udział 
uczniowie wszystkich klas Szko-
ły Podstawowej, wraz z nauczy-
cielami i dyrektorem. Na począt-
ku przedstawiono prezentację 
multimedialną zawierającą zdję-
cia z czasów, kiedy T. Kwiatkowski 
uczęszczał do SP 3. Otrzymał on 
także Dyplom Godnego Absol-

wenta, oraz obraz przedstawiający 
jego podróż, namalowany przez 
jedną z uczennic.

T. Kwiatkowski opowiedział 
uczniom o swojej ostatniej wypra-
wie rowerowej do Chin, prezentu-
jąc im zdjęcia z wyprawy. Przeje-
chał on trasę 13 000 km rowerem, 
który wraz z bagażem ważył 50 kg. 

Jak wyraził się T. Kwiatkowski, - 
nie było to łatwe zadanie, szczegól-
nie na górzystych terenach. Jednak 
determinacja i trud doprowadziły 
go do celu. Zwiedził m.in. Rosję, 
Mongolię i Chiny. Dotarł nad je-
zioro Bajkał i wspinał się na Wiel-
ki Mur Chiński. Poznał trudy ży-
cia ludzi w Mongolii. Zapytany 

przez uczniów, który kraj najbar-
dziej go zafascynował, odparł: - 
Tak naprawdę każdy kraj ma w so-
bie coś szczególnego. Być może dla-
tego, że jest inny w odróżnieniu od 
Polski. Najbardziej podobały mi 
się kraje położone w Azji, ponie-
waż krajobraz i życie jest tam cał-
kiem inne niż nasze. Mógłbym tak-
że zamieszkać w Chinach. Chiń-
czycy to wbrew pozorom mądrzy 
ludzie i do tego mili i sympatyczni 
– mówił podróżnik. 

T. Kwiatkowski opowiadał też, 
co skłoniło go do napisania swojej 
pierwszej książki pt. „Odważ się 
żyć”.  - Siedząc w domu, to niczego 
nie doświadczycie. Dlatego reali-
zujcie swoje marzenia nawet, jeżeli 
wydaje się Wam, że są nieosiągal-
ne. Warto poznawać innych ludzi, 
inny świat. Życzę Wam, abyście 

w przyszłości byli w stanie speł-
nić swoje marzenia. I o tym jest 
właśnie m.in. moja książka, któ-
rej nadałem tytuł „Odważ się żyć” 
-mówił T. Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że premie-
ra książki autorstwa nowogardz-
kiego podróżnika miała miejsce 
w zeszłym tygodniu. Opisuje on 
w niej właśnie wyprawę po Azji. 

Natomiast w sobotę ( 3 grud-
nia), T. Kwiatkowski wyjechał na 
misję do Brazylii, jako wolonta-
riusz. Tam, wraz z innymi wolon-
tariuszami, będą pomagać dzie-
ciom i ludziom samotnym. W 
Brazylii, T. Kwiatkowski spędzi 14 
miesięcy. Społeczność SP 3 zapro-
siła podróżnika, aby zaraz po po-
wrocie odwiedził szkołę i opowie-
dział o misji w Południowej Ame-
ryce.                                            DŚ

Pamiątkowe zdjęcie T. Kwiatkowskiego z uczniami i nauczycielami SP 3

T.Kwiatkowski podczas spotkania w SP 3, mówił m.in. o tym, że podróżowanie było 
jednym z jego marzeń.

mikołajkowe widowisko w NDk 

„Dziewczyna z zapałkami”
Działo się to w pewną ciemną świąteczną noc, bardzo chłodną i śnieżną. Ludzie, załatwiając ostatnie sprawunki, przemykali ulicami w radosnych nastro-
jach i składali życzenia spotykanym znajomym. Pod jednym z domów stała samotna, mała dziewczynka...fragment historii „Dziewczynki z zapałkami”, 
którą w niedzielny wieczór na scenie NDK zaprezentowały dzieci z zespołów, kół i pracowni działających w domu kultury. 

Widowisko, na motywach kla-
sycznej baśni Hansa Christiana 
Andersena, wyreżyserowała Elż-
bieta Tarczykowska, a na scenie 
zaprezentowali się młodzi artyści 
z: zespołów teatralnych (Mini, Pie-
cuchy z NDK, Młodzieżowy), ze-
społu tanecznego Andeor, zespołu 
tanecznego Flesz Dance I, zespo-
łu tanecznego Fenix, teatru tańca 
Fan oraz pracowni wokalnych. 

Młodzi artyści stworzyli peł-
ne ekspresji, sugestywne i przeko-
nujące widowisko. Ich opowieść 
o opuszczonej, samotnej dziew-
czynce, która tylko w wyobraź-
ni może przywołać postać jedy-
nej życzliwej osoby, nieżyjącej już 
babci – odwołała się do najgłęb-
szych uczuć widzów. Uświadomi-
ła, jak mało czasem trzeba, by po-
móc drugiemu człowiekowi, jak 
ważne jest otwarcie się na spra-
wy innych i pomaganie wszyst-
kim tym, którzy tej pomocy po-
trzebują.

W widowisku wystąpili: Mi-
chalina Kiryk (DZIEWCZYN-
KA Z ZAPAŁKAMI I),  Pola Bo-

siacka (DZIEWCZYNKA Z ZA-
PAŁKAMI II), Wiktoria Bucoń 
(BABCIA), Jakub Kazuba (AN-
DERSEN), Zofia Baca, Gerard 
Fiał, Amelia Filipińska, Aure-
lia Kubacka, Agata Marczuk, Mi-
chalina Mazurczak, Paweł Niem-

czyn, Hanna Podgórska, Kaja 
Podgórska, Sara Samulak, Anna 
Sierżant, Natalia Wątły (MIESZ-
KAŃCY MIASTECZKA); Domi-
nik, Konieczny, Julia Mąkowska, 
Weronika Pawłowska, Jakub Ka-
zuba, Ewa Soroka, Wiktoria Bu-

coń , Kornelia Krata, Krystian Za-
wadzki, (CHÓR PRZECHOD-
NIÓW);  DZIECI: GRUPA I - Na-
talia Babiarczuk, Szymon Burak, 
Iga Gnych, Zuzanna Krata, Julia 
Owczarek, Kalina Niedośmiałek, 
GRUPA II - Emilia Baszuk, Leon 

Bitenc, Oliwia Golema, Aleksan-
dra Krugła, Martyna Prochowska, 
Sara Witkowska i Szymon Rybar-
czyk, WOKALISTKI - Weronika 
Lalik, Maja Tębłowska, Klara Kra-
szewska, Zuzanna Kędzia. 

Źródło: NDK 

Finał spektaklu Dziewczynka z zapałkami, którego reżyserem była Elżbieta Tarczykowskaz ndk
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„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania 
dla księdza proboszcza  
Kazimierza Łukjaniuka 

za odprawienie Mszy Św. Pogrzebowej 
oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym i wszystkim tym, 
którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 
naszego ukochanego Męża i Ojca 

śp. Radosława Kluszczyńskiego 
składają żona z dziećmi

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Marianny Sułkowskiej 
serdeczne podziękowania 

składa pogrążona w smutku rodzina

PODZIękOWaNIa

W poszukiwaniu rozwiązań
Aby dostać się do dentysty w 

naszej nowogardzkiej przychod-
ni rejonowej, czekać musimy od 
piątej rano. Podobnie sprawa ma 
się z chirurgiem. O tych i innych 
problemach rozmawialiśmy z kie-
rownikiem przychodni, Januszem 
Glińskim. - Niestety w naszej przy-
chodni mamy tylko jednego chirur-
ga. Uważam, że obecna forma reje-
stracji wbrew pozorom nie jest taka 
zła. Jedni pacjenci są rejestrowani 
rano, a drudzy w godzinach póź-
niejszych. Jak powiedział nam J. 
Gliński, w przyszłym roku plano-

wane jest przeniesienie gabinetu 
z piętra na parter, co dodatkowo 
będzie ułatwieniem dla pacjen-
tów. Co zaś się tyczy dentysty, w 
tej kwestii nie ma na chwilę obec-
ną dobrego rozwiązania. Nasi sto-
matolodzy są najlepsi a pracują za 
grosze i przyjmują dziennie mak-
symalną liczbę pacjentów. Więcej 
nie da się z nich „wycisnąć”. Stąd 
kolejki, które zresztą są problemem 
ogólnokrajowym. Te i inne proble-
my załatwiłaby reforma Służby 
Zdrowia, na którą na razie się nie 
zapowiada.

Czy czujesz się kapitalistą?
Ostatnie dni wydawania przez 

PKO BP Świadectw Udziałowych 
przypomniało „dobre” zamierz-
chłe już czasy sprzed sklepu mię-
snego z kaszanką. Niemal w ca-
łym kraju przed PKO ustawiły się 
kilkusetosobowe kolejki. Za Świa-
dectwo można było zapłacić 20 zł. 
Prasa krajowa doniosła, że Świa-
dectwa były wywożone do Nie-
miec i sprzedawane za 400 DM. 
Nowogardzianie, zapytani o to, czy 
czują się kapitalistami, stwierdzi-
li, że nie. Większość z nich od razu 
sprzedała swoje Świadectwa. Tylko 
nieliczni postanowili zakupić ich 
więcej i zainwestować w NFI.

DŚ

DĄBROWA

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Dąbrowy „DĄB” realizuje 
swoje cele statutowe poprzez 
projekty oraz inne działania na 
rzecz społeczności wsi Dąbrowa. 
W obecnych czasach, w erze 
Internetu, gdzie wszystko można 
znaleźć, ściągnąć, zatraca się 
możliwość przeżycia wielu zda-
rzeń i czerpania przyjemności z 
oglądania na żywo i delektowa-
nia się ucztą dla ducha. Dlate-
go też, aby kultywować umiejęt-
ność przeżywania i obcowania z 
prawdziwą sztuką, zorganizowa-
liśmy dla mieszkańców Dąbrowy 
oraz sympatyków naszego Stowa-
rzyszenia wyjazd w dniu 26 listo-
pada do Teatru Muzycznego w 
Gdyni, na musical „Skrzypek na 

Dachu”.  Było nas 50 osób. Mamy 
nadzieję, że wszystkim się podo-
bało. Wszyscy dobrze się bawili-

śmy, dopisywały humory i wspa-
niała atmosfera.  No i oczywiście 
planujemy już następne wyjazdy 
i projekty.  

Prezes Stowarzyszenia 
Z. Florkowski

20 lat temu                                 pisał:

kącik kolekcjonera

Zaproszenie na giełdę kolekcjonerską
Zapraszamy na przedświątecz-

ną giełdę kolekcjonerską: „Roz-
maitości i Osobliwości”. W pro-
gramie giełdy skup, wymiana, wy-
cena, sprzedaż lub zamiana: me-
dale, banknoty, monety, znaczki 
filatelistyczne, karty telefoniczne, 
literatura tematyczna oraz wiele 
innych eksponatów. 

Giełda odbędzie się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury (Plac 
Wolności 7), dnia 11 grudnia 2016 
rok (niedziela), o godz. 14:00.

W tym samym dniu odbędzie 

się również spotkanie tj. „Wieczór 
wigilijny”, na który zapraszamy 
naszych członków i sympatyków, 
numizmatyków, kolekcjonerów 
oraz spadochroniarzy. Spotkanie 
odbędzie się po giełdzie kolek-
cjonerskiej w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Stefana Żerom-

skiego w Nowogardzie (Plac Wol-
ności 8), spotkania to przewidzia-
no na godzinę ok. 16:15 lub 16:30.

Serdecznie zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera

Koło Numizmatyczne
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I 

Batalionu Szturmowego

Świąteczna Zbiórka  
darów „Caritas” 

W najbliższy weekend, odbę-
dzie się pierwsza z dwóch akcji 
zbiórki żywności, dla rodzin po-
trzebujących z terenu naszej gmi-
ny, zorganizowana przez Para-
fialne Zespoły „Caritas” działa-
jące przy parafiach: pw. Wniebo-
wzięcia NMP oraz św. Rafała Ka-
linowskiego. Dary, najlepiej w po-
staci produktów „suchych”, o dłu-
gim terminie przydatności do 
spożycia, będzie można wkładać 
do specjalnie oznakowanych lo-
giem „Caritas” koszów, ustawio-
nych w marketach, przy których 
nad sprawnym przebiegiem akcji 

będą czuwać wolontariusze. 
Akcja będzie prowadzona w go-

dzinach od 10:00 do 18:00, (w pią-
tek, 9.12) oraz od 10:00 do 15:00 
(sobota, 10.12). Zespół „Caritas” 
z parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
powtórzy akcję jeszcze w kolej-
ny weekend tj. 16 i 17 grudnia, w 
tych samych godzinach. 

Z zebranych darów przygoto-
wane będą paczki żywnościowe, 
które wręczone zostaną potrzebu-
jącym jeszcze przed Świętami Bo-
żego Narodzenia. 

Inf. własna

Przed spektaklem, które grają na dużej Sali - liczy ona około 1200 miejsc.
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Mikołaj z odwiedzinami w kościele 
Miłą niespodzianką zakończyła się Msza św. o godz. 12:30, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Dzieci, które tego dnia przybyły do ko-
ścioła odwiedził św. Mikołaj. 

Mikołaj przybył do kościoła ze 
swoimi pomocnikami: aniołami i 
psem rasy husky. Uradowane wi-
zytą dzieci oblegały Świętego. 
Każde z dzieci dostało paczkę peł-
ną słodyczy od św. Mikołaja. 

W ten sposób parafia pw. Wnie-
bowzięcia NMP nawiązała do li-
turgicznego wspomnienia Święte-
go Biskupa z Miry, które przypada 
na 6 grudnia. Tego dnia, zgodnie 
z wieloletnią tradycją, dzieci od-
najdują pod poduszkami drobne 
upominki. 

Ciekawostką niech będzie fakt, 
że św. Mikołaj z Miry jest m.in. 
patronem dzieci, bednarzy, cu-
kierników i piekarzy, a także wie-
lu państw (np. Albanii, Grecji) 
i miast (np. Berlina, a w Polsce: 
Bydgoszczy, Elbląga czy Głogo-
wa). 

Według średniowiecznych prze-
kazów, święty Mikołaj żył na prze-
łomie III i IV wieku. W chrześci-
jaństwie czczony jest od ok. IX 
wieku. 

MS
fot. Robert Leszczyński 
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Gala rozdania „Filemonów” 2016
         29 listopada 2016 w Pla-

cówkach Edukacyjnych w Rado-
wie Wielkim odbyła się cykliczna 
już, podniosła uroczystość wrę-
czenia nagród „Filemonów” – 
statuetek kotów przyznawanych 
przede wszystkim uczniom i wy-
chowankom w różnych katego-
riach za zaangażowanie, zapał, 
oddanie, osiągnięcia i sukcesy, or-
ganizowana przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną, Ruchową i z 
Autyzmem w Resku. Nagradzani 
są również dorośli za swój nieco-
dzienny wkład, oddanie i wspar-

cie. Sama nominacja jest już nie-
zwykłym wyróżnieniem, a jej 
otrzymanie to prestiż i duma. Na-
grody przyznaje Kapituła w skład 
której wchodzą: Przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością, Intelek-
tualną, Ruchową i z Autyzmem 
w Resku Czesław Frost, pani dy-
rektor Katarzyna Tyza, dyrektor 
Monika Duszyńska oraz dyrektor 
Aleksandra Klimaszewska. 

Prowadzącymi tegoroczną Galę 
byli: Paweł Pałka i Wojciech Frost, 
którzy   powitali zgromadzonych 
na uroczystości wychowanków i 

uczniów Placówek Edukacyjnych, 
rodziców oraz zaproszonych gości 
– przyjaciół i sympatyków, przed-
stawicieli placówek edukacyj-
nych, administracyjnych  i samo-
rządowych. Głos tytułem powita-
nia zabrał także p. Czesław Frost. 
Następnie wysłuchaliśmy utwo-
ru Bryana Adamsa – „ Everything 
i to” w wersji instrumentalnej w 
niezwykłej aranżacji na pianino, 
perkusję oraz bęben. Kolejno na-
stąpiło oglądanie nominacji w ka-
tegoriach i przyznawanie statu-
etek nagrodzonym.

Osoby nagrodzone statuetką „Filemona 2016”:
•	 UCZEŃ NA MEDAL – Kamil Życiński
•	 TYP  NIEPOKORNY – Miłosz Waszczyk
•	 SUPER  MALUCH – Ewa Borczyk
•	 ZAWODOWY SPEC –Mateusz Miller
•	 MISTRZ SZTUKI KULINARNEJ – Sławomir Gaweł
•	 CYFROWY GENIUSZ – Kacper Gaik
•	 MAŁY GIGANT – Oliwier Fabisiak
•	 SZKOLNY ZGRYWUS – Piotr Uliasz
•	 DZIEWCZYNA Z KLASĄ –Natalia Wiza
•	 MĄDRA GŁOWA – Kamil Gwardyś
•	 MAŁY KSIĄŻE – Jakub Stasiak
•	 SZKOLNA MISS – Regina Juralewicz
•	 PRZYJACIEL DZIECI – Justyna Fedak - Białkowska
•	 PRACOWNIK ROKU – Marta Małogowska

Pomiędzy kolejnymi nominacjami zaprezentował swoje umiejętno-
ści na naszej scenie Wojciech Frost  w aranżacji na pianino, w utworze  
„Nauvole Bianche” oraz „Masz w sobie wiarę”, w towarzystwie uzdol-
nionych pań. Po emocjach związanych  z  wręczeniem nagród głos za-
brali zaproszeni goście dziękując za wspaniałe wrażenia estetyczne i 
niezapomniane przeżycia, których mogli doświadczyć podczas tej wy-
jątkowej Gali. Na zakończenie uroczystości nie mogło zabraknąć rów-
nież pamiątkowych zdjęć wszystkich laureatów, którym serdecznie gra-
tulujemy!!!

A kolejna Gala „Filemonów” już za rok…
Katarzyna Leśniak-Szczepańska

reklama
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„Człowiek bez barier” 2016

Ewa Durska została wyróżniona
W piątek (2 grudnia), na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się gala 14. Konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji. Pośród zgłoszonych osób, była również kandydatura mieszkanki Nowogardu Ewy Durskiej, która spośród 20 półfinalistów, została 
wyróżniona przez Kapitułę konkursu.  

Tegoroczna gala odbyła się w 
przededniu Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Nie zabrakło znamienitych go-
ści, jak np. małżonka Prezyden-
ta Ukrainy – Maryna Poroszen-
ko. Polska pierwsza dama Agata 
Kornhauser-Duda objęła konkurs 
honorowym patronatem. „Czło-
wiek bez barier” to konkurs or-
ganizowany wyłącznie dla osób 
z niepełnosprawnością. Do kon-
kursu napłynęło mnóstwo zgło-
szeń, spośród których Kapituła 
wybrała w tym roku aż 20 półfina-

listów – pośród tej grupy znalazła 
się nowogardzianka Ewa Durska. 
Z grupy półfinalistów Jury wyróż-
nia w głosowaniu pięć osób, z po-
śród których jedna otrzymuje za-
szczytny tytuł „Człowieka bez ba-
rier”. - W 13 dotychczasowych edy-
cjach nagrodzono 28 kobiet i 41 
mężczyzn. Każda osoba wyróżnio-
na w Konkursie przełamuje barie-
ry, przeciwstawia się stereotypom 
i udowadnia swoją postawą oraz 
działaniem, że niepełnosprawność 
nie musi być ograniczeniem. W 
tym roku z grona 20 półfinalistów 

Konkursu, Jury wyłoniło „Człowie-
ka bez barier 2016” i czworo rów-
norzędnych wyróżnionych – poin-
formowali organizatorzy konkur-
su. Mieszkanka Nowogardu znala-
zła się w tym doborowym gronie 5 
osób, pomiędzy którymi rozstrzy-
gnięto, kto otrzyma tytuł „Czło-
wieka bez barier”. Został nim mu-
zyk Grzegorz Płonka, który pod-
czas gali wykonał na fortepianie 
sonatę Księżycową Beethovena i 
własną kompozycję pt. Zegar. Na-

grodę specjalną przyznano Nata-
lii Partyce, reprezentantce Polski 
podczas Igrzysk Olimpijskich. Ka-
pituła Konkursowa przyznała tak-
że cztery równorzędne wyróżnie-
nia, jedno z nich trafiło do Ewy 
Durskiej. Nowogardzianka zosta-
ła nagrodzona za swoją bezintere-
sowną postawę i wystawienie wy-
walczonego w Rio De Janeiro zło-
tego medalu olimpijskiego na li-
cytację, aby uzyskane pieniądze 
przekazać na rzecz 9-letniej Wik-

torii, chorej na białaczkę limfo bla-
styczną z koniecznością przeszcze-
pu szpiku. Wyróżnienia otrzymali 
również: Jolanta Golianek, Ceza-
ry Kopiczko, Bawer Aonda-Akaa. 
Pozostaje nam pogratulować re-
prezentantce Nowogardu tak wiel-
kiego wyróżnienia. Wierzymy, że 
Ewa Durska nie powiedziała jesz-
cze ostatniego słowa na arenie 
sportowej, i jeszcze nie raz ucieszy 
nas swoimi osiągnięciami. 

KR

Członek Zarządu Poczty Polskiej - Grzegorz Kurdziel, wręczył Ewie Durskiej statu-
etkę

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych osób biorących udział w gali Konkursu Człowiek bez barier

młodzi piłkarze Pomorzanina na turniejach halowych

Wygrali w Goleniowie
W sobotę, młodzi piłkarze Pomorzanina zaprezentowali się na dwóch halowych turniejach piłkarskich. Zespół rywalizujący w Goleniowie wywalczył 1. 
miejsce, z kolei drużyna, która tego samego dnia walczyła w Resku, uplasowała się na 6. miejscu. 

W sobotę (3 grudnia), pod-
opieczni Anity Piotrowskiej roz-
grywali halowy turniej piłkar-
ski w Goleniowie. Młodzi piłka-
rze Pomorzanina nie mieli sobie 
równych i wywalczyli 1. miejsce. 
Nie obyło się również bez wyróż-
nień indywidualnych. Najlep-
szym bramkarzem turnieju zo-
stał wybrany Kornel Gabrysiak, 
natomiast najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Oska-
ra Gibasa. Tego samego dnia, w 
Resku rywalizowali adepci pił-
ki nożnej Pomorzanina z roczni-
ków 2005/2006. Młodzi zawod-
nicy z Nowogardu zajęli na tym 
turnieju 6. miejsce. Wyniki osią-
gane przez młodych piłkarzy z 
Nowogardu mogą cieszyć i są za-

równo sukcesem samych zawod-
ników, jak i kadry trenerskiej. – 
Przede wszystkim dziękujemy ro-

dzicom, którzy podczas tych tur-
niejów wsparli kadrę trenerską w 
organizacji wyjazdu na turniej. 

Trzeba podkreślić ważną rolę, 
jaką odgrywają rodzice naszych 
młodych piłkarzy – mówi pre-

zes Pomorzanina Marcin Skór-
niewski.

KR   

Piłkarze Pomorzanina z roczników 2005-2006, ktorzy wystąpili na turnieju w Resku Na zdjęciu zawodnicy Pomorzanina, którzy w Goleniowie wywalczyli 1. miejsce
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Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2
Ogłasza przetarg ofertowy na:

 Sprzedaż samochodu  osobowego  marki DaeWOO NeXIa   
rok produkcji 1996 o numerze rejestracyjnym ZGL 17731; benzyna 

poj. 1498,00 cm3 
Pojazd można  oglądać w dniach  06 -12.12.2016 r. w godz. od 9.00 

do 14.00.
Oferty należy złożyć  do dnia 14.12.2016r. do godz. 11.00 w 

Domu  Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2  pok. 128.
Samochód wyceniono na 1300,00 zł (samochód wymaga naprawy 

układu hamulcowego, instalacji elektrycznej, układu wydechowego, 
brak aktualnego przeglądu technicznego). Pojazd posiada aktualne 
ubezpieczenie OC do 21.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 91 39 20 825 

Firma Toyota Kozłowski sp. z o.o. w Nowogardzie 

Oferty proszę wysyłać na adres ul. 3 Maja 27 b 72-200 Nowogard 
lub e-mailowo na adres werner@toyota-pewneauto.pl
Wszelkich informacji można również uzyskać pod nr 501 374 789

- doradca blacharsko-lakierniczy,
- blacharz samochodowy,
- pomocnik blacharza,
- lakiernik samochodowy.

poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

OGŁOSZeNIe

mikołajkowy kolarski Wyścig Przełajowy i mTB

Młodzi nowogardzianie na medal
Za nami kolejna edycja Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego i MTB, organi-
zowanego w Nowogardzie. W niedzielę (4 grudnia), kilkudziesięciu kolarzy i kolarek przy-
stąpiło do wspólnej zabawy i rywalizacji na trasie w nowogardzkim „Sarnim Lesie”. Wyścig, 
jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem i ponownie zakończył się sukcesem orga-
nizatorów. 

Kolarze amatorzy przez kil-
ka godzin ścigali się na przełajo-
wej trasie wytyczonej w nowo-
gardzkim „Sarnim Lesie”. Wszyscy 
obecni, zarówno zawodnicy, jak i 
towarzyszące im rodziny, mogli w 
międzyczasie ogrzać się przy ogni-
sku, zjeść pieczoną kiełbaskę, czy 
też przygotowany bigos oraz gro-
chówkę. Tego dnia najważniej-
sza jednak była sportowa rywali-
zacja. Naszą relację rozpocznie-
my od tych najmłodszych kolarzy. 
W kategorii Żak pośród dziewczy-
nek najszybsza była zawodniczka z 
Gryfina – Marzena Chłystek, która 
na podium wyprzedziła swoją klu-
bową koleżankę z UKS Energetyka 
Junior Gryfino, Oliwię Kubiszew-
ską, podium uzupełniła Martyna 
Turowska startująca w barwach 
Rowery Turowski. Pośród chłop-
ców najszybszy był szczecinianin, 
Filip Aspdarec, który wyprzedził 
dwóch zawodników Chrabąszczy 
Nowogard – Mateusza Krugłego 
oraz Miłosza Babireckiego. W ka-
tegorii Młodzików bardzo ładny 
wyścig zaliczyli zawodnicy z No-

wogardu. Zwyciężył Hubert Gry-
gowski, który na podium wyprze-
dził klubowego kolegę Jacka Fe-
caka. Na trzecim stopniu podium 
stanął Stanisław Kuźmicki. W ka-
tegorii Juniorka Młodsza, Niko-
la Wielowska nie miała rywalek, 
pomimo tego zaliczyła swój start, 
aby w pełni zasłużyć na złoty me-
dal. Pośród Juniorów Młodszych 
najszybszy był Dawid Szaliń-
ski z Ratusza Maszewo, a na dru-
gim stopniu podium uplasował 

się Marek Mar-
kiewicz z klu-
bu LKS Basz-
ta Golczewo. 
Trzecie miejsce 
i brązowy me-
dal wywalczył 
Robert Krau-
se, który repre-
zentował bar-
wy Chrabąsz-
czy Nowogard. 
W kategorii 
Juniorów bar-
dzo ładny start 
zanotował Ja-
kub Wielowski, 
który był naj-
szybszy, tym 
samym zdoby-
wając dla No-
wogardu ko-
lejny złoty me-
dal. Na drugim 
miejscu upla-
sował się Mar-
cel Modliński 
z Piasta Szcze-
cin, natomiast 
podium uzu-
pełnił Karol 
Dzierżawski z 
Ratusza Ma-
szewo. Roze-
grana została 
także konku-
rencja dla re-

prezentantów nowogardzkiego 
Domu Pomocy Społecznej. Wy-
startowało dwóch zawodników, a 
zwyciężył Mateusz Pączkiewicz, 
pokonując Artura Kubisa. Na ko-
niec pozostała nam jeszcze rywali-
zacja w kategorii Open. Panie star-
towały na trasie z Juniorami, a naj-
lepiej spisała się Monika Graczew-
ska z Ratusza Maszewo. Zaraz za 
nią uplasowała się Marta Balce-
rzak z Gorzowa Wielkopolskie-
go, natomiast brązowy medal wy-
walczyła mieszkająca w Nowo-
gardzie Anna Kłos reprezentują-
ca Bike Team Szczecin. Rywaliza-
cję panów podzielono na dwie ka-
tegorie: M1 i M2. W grupie młod-
szych zawodników, czyli M1, naj-
lepiej spisał się Gwidon Pintal, 
który do Nowogardu przyjechał 
z Gorzowa Wielkopolskiego. Pin-
tal wyprzedził na mecie kolegę z 
Gorzowa – Roberta Suszczyńskie-
go, a także Rafała Jarosa ze Szcze-
cina. Najwyżej sklasyfikowanym 
nowogardzianinem w tej kategorii 
był Robert Podoborski, który zajął 
6. miejsce. W pierwszej dziesiąt-
ce znaleźli się jeszcze Łukasz Janic 
– 7. miejsce, Jan Zugaj – 8. miej-
sce, Marek Miśkiewicz – 9. miej-
sce oraz Jakub Krause na 10. po-
zycji. W przedziale wiekowym M2 
najszybszy był Remigiusz Kuźmic-
ki reprezentujący barwy 2x3 Ra-
cing Team. Kuźmicki wygrał wal-
kę o złoto z Przemysławem Hor-
niatkiem oraz Grzegorzem Stroj-
nym, którzy startowali w barwach 
Cubica Racing Team Szczecin. 
Na 4. miejscu uplasował się Zbi-
gniew Szkołuda z JFD Neksto, z 
kolei Norbert Jarochowicz uplaso-
wał się na 7. pozycji, a Adam Wie-
lowski na 8. miejscu. Przy artyku-
le prezentujemy nazwiska najlep-
szych kolarzy w poszczególnych 
kategoriach. 

KR

Jakub Wielowski na najwyższym stopniu podium w kategorii Junior

W Open, w kategoriach M1 i M2 wystartowało łącznie 29 kolarzy

Jak co roku Wyścig Mikołajkowy cieszył się dużym zainteresowaniem

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB
Mężczyźni Open kat. M1
1. Gwidon Pintal (Gorzów Wlkp.)
2. Robert Suszczyński (Gorzów Wlkp.)
3. Rafał Jaros (Szczecin)
Mężczyźni Open kat. M2
1. Remigiusz Kuźmicki (2x3 Racing Team)
2. Przemysław Horniatko (Cubica Racing Team Szczecin)
3. Grzegorz Strojny (Cubica Racing Team Szczecin)
Junior
1. Jakub Wielowski (LKK Chrabąszcze Nowogard)
2. Marcel Modliński (Piast Szczecin)
3. Karol Dzierżawski (Ratusz Maszewo)
Kobiety Open
1. Monika Graczewska (Ratusz Maszewo)
2. Marta Balcerzak (Gorzów Wlkp.)
3. Anna Kłos (Bike Team Szczecin)
Junior Młodszy
1. Dawid Szaliński (Ratusz Maszewo)
2. Marek Markiewicz (LKS Baszta Golczewo)
3. Robert Krause (LKK Chrabąszcze Nowogard)
Juniorka Młodsza
1. Nikola Wielowska (LKK Chrabąszcze Nowogard)
Młodzik
1. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze Nowogard)
2. Jacek Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)
3. Stanisław Kuźmicki (Piast Szczecin)
Młodziczka
1. Tamara Szalińska (Ratusz Maszewo)
2. Maja Wróblewska (Ratusz Maszewo)
3. Wiktoria Turowska (Rowery Turowski)
Żak (chłopcy)
1. Filip Aspdarec (Szczecin)
2. Mateusz Krugły (LKK Chrabąszcze Nowogard)
3. Miłosz Babirecki (LKK Chrabąszcze Nowogard)
Żak (dziewczęta)
1. Marzena Chłystek (UKS Energetyk Junior Gryfino)
2. Oliwia Kubiszewska (UKS Energetyk Junior Gryfino)
3. Martyna Turowska (Rowery Turowski)
Dom Pomocy Społecznej
1. Mateusz Pączkiewicz (Nowogard)
2. Artur Kubisa (Nowogard)

Trasa biegnąca przez Sarni Las była bardzo wymagająca
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Mistrz ortografii w ZSP 
Z rzeczułkami i strużkami zmagali się uczniowie ZSP w Nowogardzie, którzy wzięli udział 
w Szkolnym Konkursie Ortograficznym dnia 28 listopada 2016 r. 

Organizatorkami konkursu 
były nauczycielki języka polskie-
go, P. Anna Durniewicz i P. Mo-
nika Sipajło. W konkursie wzię-
li udział uczniowie klas: I TIE – 
Krzysztof Pycka, II TOH – Alek-
sandra Lisowska oraz III THE – 
Dominika Telmanowska, Agata 
Kisała, Amelia Zabłocka, Niko-
la Urbaniak, Nikola Poręba oraz 
Kinga Nizio. Zadaniem uczestni-
ka konkursu było napisanie dyk-
tanda, które obfitowało w wyra-
zy mniej i bardziej skomplikowa-
ne. Najmniejszą liczbę błędów or-
tograficznych i interpunkcyjnych 
popełniła Aleksandra Lisowska, 
zdobywając tym samym I miej-
sce. II miejsce zostało przyznane 
Krzysztofowi Pycce, zaś III miej-
sce uzyskała Kinga Nizio. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali wyróż-
nienia. Gratulujemy zwycięzcom 
i zachęcamy wszystkich uczniów 
do udziału w konkursach organi-
zowanych przez naszą szkołę.

Monika Sipajło 
...pisania dyktanda ortograficznego 

Uczniowie podczas...

„Poznaj, zrozum, zaakceptuj!”
W październiku br. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie rozpoczęło kampanię informacyjną 
pt. „Poznaj, zrozum, zaakceptuj!”. 

W ramach tej kampanii zostały ogłoszone konkursy. W tym konkurs fotograficzny, w 
którym wzięła udział nasza uczennica Magdalena Bielska, która otrzymała wyróżnienie. 
Do Stowarzyszenia nadesłano 99 fotografii. Jury przyznało 3 równorzędne miejsca oraz 11 

wyróżnień. Prace wybierane były  pod kątem stworzenia z nich kalendarza na rok 2017.  
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 17.11.2016 roku w Teatrze Lalek „Ple-
ciuga” w Szczecinie. 

Madzia Bielska z dyplomem

Praca konkursowa

ZeBraNIe OTWarTe 
Zapraszamy na zebranie otwarte, 
które odbędzie się
 08 grudnia  2016 r. (czwartek) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
- godz. 16:30 – 17:00 
– spotkanie  rodziców z wychowawcami klas
- godz. 17:00 – 18:00 
– dyżury nauczycieli

ZAPRASZAMY!!!

ZaPrOSZeNIe 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zaprasza rodziców uczniów 
klas III gimnazjum 

na spotkanie, którego tematem będzie
„Świadomy wybór szkoły 

- porady dla rodziców”. 
Spotkanie poprowadzi doradca 

edukacyjno-zawodowy p. Patrycja Sierżant. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy w dniu 12.01.2017 r. o godz. 16.30.
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

rOZkŁaD JaZDY PkP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Zamienię mieszkanie 
w Szczecinie na ul. Barni-

ma 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica. Własnościowe 

na podobne w Nowogardzie. 
602 474 266

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam działkę budowlaną 
1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam lub wynajmę trzypo-
kojowe mieszkanie w dwurodzin-
nym domu, ul. Poniatowskiego 
Nowogard. 693 128 108

•	  Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
693 128 108 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 m2 
przy ul. Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

•	  Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane 
w karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Sprzedam mieszkanie dwa poko-
je 53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 
695 151 

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym 
Sadzie. Tel. 609 388 410

•	 Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

•	 Uzbrojone działki budowlane Ko-
ściuszki sprzedam. Tel. 69 11 88 48, 
793 777 241 

•	 Do wynajęcia pomieszczenia ma-
gazynowo-biurowe blisko cen-
trum w Nowogardzie. 601 544 530

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. Tel. 668 15 15 16, 608 626 
696 

•	 Zamienię mieszkanie 67 m2  na 
parterze własnościowe na mniej-
sze. 91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka na dłuż-
szy okres. 607 420 272 

•	 Sprzedam dom w Grabinie koło 
Nowogardu. 513 561 194 

•	 Sprzedam mieszkanie na IV pię-
trze dwupokojowe 46m2 w Nowo-
gardzie. 535 910 060 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, umeblowane, Armii Krajo-
wej, Nowogard. 697 420 201

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 535 910 060 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnie 10ha ziemi rolnej (głów-
nie łąki). Idealna na siedlisko, gra-
nicząca w rzeczką Wołczenicą. tel. 
668-676-788

mOTOrYZaCJa

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 r17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Citroen Xara 1.9. Tel. 733 494 673 

•	 AIXAM 400 – autko bez prawa 
jazdy – sprzedam. Rok produkcji 
1999. Pierwsza rejestracja 2005, 
przebieg 35800 km., cena 9500 zł 
do uzgodnienia. 667 766 061 

•	 Kupię Mercedesa każdego. 737 
539 555

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostach, 
ziemniaki jadalne vineta, denar 
– cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport gratis. 600 
653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
talerzówkę 2,70 m szerokości. 603 
839 782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, 
ul. Boh. Warszawy 21

•	 Sprzedam gęsi perliczki dorosłe, 
Dębice 5. 725 533 380

 USŁUGI

•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-
NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hu-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

• remonty. 508 920 135 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

•	 Sprzątanie. 887 077 570

PraCa

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne zarob-
ki. Praca na miejscu. Mile widziane 
prawo jazdy kat. B. 731 404 464

•	 Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
tel. 91 39 25 275

• Pracowników budowlanych, be-
toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 
694 440 205

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. atrakcyjne zarobki. 
601 085 199

• Przyjmę do pracy na fermę no-
rek koło Nowogardu. Więcej in-
formacji pod numerem 661 285 
105

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

•	 Zaopiekuję się osobą starszą cho-
dzącą. 666 277 741

•	 Podejmę pracę jako szpachlarz, 
malarz duże doświadczenie. Tel. 
669 432 236 

•	 Poszukuje budowlańca z znajo-
mością niemieckiego i samocho-
dem. 669 432 236

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

INNe

•	 Sprzedam drewno suche tanio. 
691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam zestaw do zrywki drew-
na, przyczepę Farma 8 – 51 D, z 
HDS. Cena do negocjacji. 665  544 
518

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 
Tel. 503 332 355 

•	 Kilberry orbitrek bardzo dobry 
stan tanio sprzedam. 691 180 848, 
793 777 241 

•	 Piec CO 16 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Sprzedam tanio bramy wjazdo-
we wykonane z siatki i kątowni-
ka: wys. 120-2 m. szer. (2 skrzydła) 
i wys. 110 – 2m. Szer. (2 skrzydła). 
793 546 019

•	 Stare pojazdy – motocykle, rowe-
ry,motorowery, literaturę kupię. 
600 182 682

•	 Blachę dachową kupię. Tel 600 
182 682



29.11-1.12.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

HOTEL & RESTAURACJA

Serdeczności  
dla Tadeusza Kozła 

Szanowny Solenizancie 
i tak doczekałeś się pięknych 

okrągłych 80 urodzin. 
I jak mówią, teraz już każdy dzień,  

to dzień darowany od Boga. 
Zatem życzę Ci kolejnych dni życia w szczęściu, 

słońcu, pośród dobrych przyjaciół, 
i nich ich będzie jak najwięcej. 

A wytrawnemu wędkarzowi życzę taaakiej ryby, 
której się z wody nie da wyciągnąć! 

Tadeusz, przede wszystkim zdrowia, zdrowia  
i jeszcze raz zdrowia, bo cóż nam 

z wszelkiego bogactwa, jak go nie ma. 
Zygmunt Heland 
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

Aż miło popatrzeć  •  Wojna jakaś to czy co?!  •  Dlaczego nikt nie chce pracować...

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

ATRAKCYJNE CENY • MONTAŻ GRATIS

ZAPRASZAMY

UL. GÓRNA 3, NOWOGARD
TEL. 91 39 27 177

Do każdej wymiany worki na opony  lub przechowalnia GRATIS

NOWE I UŻYWANE

SEZONOWA 
WYMIANA OPON

już od 40 zł

Targowisko Miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13

reklama

WYPRZEDAŻ 

-50%
Meble łazienkowe
Kabiny
Umywalki, WC
Baterie

HURTPOL
ul. Młynarska 1a

Oferta ważna do wyczerpania 

ekspozycji

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii T.;
- doświadczenie w pracy w rolnictwie;
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
   i uprawnienia na opryski.
Oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia;
- zatrudnienie na umowę o pracę, 
   po czasie próbnym na czas nieokreślony;
- możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień.

zatrudni traktorzystę 
– pracownika gospodarstwa

Wypadek k. Wojcieszyna

Staranował  
„Naukę Jazdy”

Sanepid 
wykrył 
bakterię 
coli

Czytaj s. 3
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W skrócie

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to doskonała okazja dla 
osób sprzedających ozdoby świąteczne. - Nie jest łatwo znaleźć klienta, 
ponieważ sporą konkurencją są dla nas markety, które oferują o wiele wię-
cej niż my. Nie jest jednak tragicznie, zawsze ktoś się znajdzie i coś kupi - 
opowiada sprzedawczyni z budki, która kilka dni temu stanęła na Placu 
Wolności. Z jej oferty, jak i wielu innych, będzie można  skorzystać aż do 
wigilii Bożego Narodzenia. DŚ

Trwa remont korytarza w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 3-go 
Maja. Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany Roman Pabisiak, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zakres robót obejmuje remont 
ścian, drzwi wewnętrznych oraz renowację drzwi wejściowych. Prace 
mają być zakończone do 15 grudnia 2016 roku. DŚ

Młodzi policjanci na ulicach 
Szeregi policjantów z Nowogardu (i Goleniowa) już po raz kolejny zasilili mundurowi prze-
chodzący etap adaptacji zawodowej. Do służby skierowanych zostało 10 młodych funkcjo-
nariuszy, po pozytywnie zakończonym szkoleniu podstawowym, i 4 policjantów Oddziału 
Prewencji ze Szczecina.

Policyjni adepci kierowani są 
przeważnie w miejsca zagrożo-
ne, tam gdzie najczęściej docho-
dzi do zdarzeń szczególnie uciąż-
liwych dla mieszkańców, a   także 
w miejsca, które mieszkańcy zgło-
sili, jako niebezpieczne za pośred-
nictwem Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa.

Pobyt adeptów sfinansował 
Urząd Gminy i Miasta w Golenio-
wie oraz Urząd Miejski w Nowo-
gardzie.  

- Tego typu adaptacje to dosko-
nała okazja, by oprócz nabytej w 
szkole wiedzy teoretycznej, młodzi 
funkcjonariusze mogli w prakty-
ce sprawdzić, jak wygląda praca w 
prewencji- mówi st. asp. Julita Fi-
lipczuk.

opr. MS

Kolej szuka nowego sprzedawcy 

Na dworcu biletu nie kupisz 
Dlaczego nie działa kasa biletowa na dworcu PKP? Z takim pytaniem zwrócili się do nas 
czytelnicy. 

Na stacji w Nowogardzie sprze-
daż biletów odbywała się za po-
średnictwem zewnętrznej firmy. 
Okazało się, że firma wypowie-
działa umowę. 

Z przyczyn niezależnych od 
Przewozów Regionalnych umowa 
została wypowiedziana ze skut-
kiem natychmiastowym. Obecnie 
szukamy nowej firmy, która po-
prowadziłaby kasę biletową w No-
wogardzie – informuje Przemy-
sław Tarasiewicz, rzecznik praso-
wy, „Przewozy Regionalne” spół-
ka z o.o. w Szczecinie. 

Brak możliwości nabycia bile-
tu bezpośrednio przed podróżą w 
kierunku Kołobrzegu lub Szcze-

cina nie będzie kłopotem dla pa-
sażerów, bo bilet można kupić w 

pociągu bez dodatkowych opłat. 
Gorzej mają ci, którzy planują po-
dróż pociągiem dalekobieżnym 
kursującym z innych miast. Po-
zostanie im zakupić bilet na naj-
bliższej stacji, czyli w Goleniowie 
lub za pośrednictwem interne-
tu – poprzez specjalną aplikację 
umożliwiającą taki zakup. To już 
jednak wymaga posiadania inter-
netu, a także karty debetowej za 
pomocą, której należy taką usłu-
gę opłacić.  Szczególnie dla osób 
starszych może to sprawiać kło-
pot. 

Miejmy nadzieję więc, że kasa 
na naszym dworcu zostanie znów 
otwarta jak najszybciej. W koń-
cu, co to za dworzec bez okienka, 
gdzie oprócz biletu można spraw-
dzić połączenia pociągów. 

MS

Widok dość smutny, ale jak zapewnia kolej tylko tymczasowy. Na razie okienko ka-
sy biletowej jest szczelnie zasłonięte roletami antywłamaniowymi

Informacja o nieczynnej kasie biletowej na dworcu w Nowogardzie
•	 Oddam komplet mebli w tym 

m.in. fotele, stół, kanapa. Oddam 
także sprzęty RTV i AGD – tel. 695 
403 158

•	 Przyjmę dywan (średniej wielko-
ści) do pokoju dziecięcego – tel. 
661 672 036

•	 Potrzebuję kuchnię gazową, szaf-
ki kuchenne i wersalkę z fotela-
mi oraz pralkę automatyczną – tel 
667108029

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy 
tel: 733794989

•	 Potrzebuję pilnie opał, pral-
kę automatyczną, segment ku-
chenny, pokojowy, dywan -  
723970460

•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - 
tel. 692 302 754

•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny 
oraz meble pokojowe dziecięce - 
tel. 667 353 578

•	 Oddam: kotki w dobre ręce tel. 
509 878 292

•	 Przyjmę: tapczan dwuosobowy 
lub narożnik, stół tel. 735 448 007

•	 Oddam: cztery małe, miłe kotki 
Tel. 695 988 425

•	 Przyjmę: telewizor 731 792 825
•	 Przyjmę: meble pokojowe, fotel 

dziecięcy, Junkers – 501 611 350 
•	 Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fo-

tele i kanapę do siedzenia i spania 
– 517 636932

•	 Potrzebne nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, chemii gospodar-
czej dla chorego  Miłosza, który 
bardzo potrzebuje nowy wózek i 
ortezy.  Nakrętki można przyno-
sić do redakcji Dziennika Nowo-
gardzkiego. 

•	 - Oddam małe kotki w dobre ręce 
– 514509853

•	 Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 
sztuki), oddam kafle – 509-528-688

•	 Sołectwo Korytowo przyjmie zie-
mię nieodpłatnie do wyrównania 
terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Korytowie. 607 690 741

•	 Oddam biurko szkolne i wersalkę 
rozkładaną. 608 356 697

•	 Przyjmę pralkę Franie. 731 792 
825

•	 Oddam półroczną kotkę, wyste-
rylizowaną w dobre ręce. 728 815 
148

•	 Oddam tapczan dwuosobowy, 
sofę 3 osobową. 604 953 182

•	 Oddam różne artykuły gospodar-
cze (naczynia itp.) 721 211 892 
Nowe oferty lub dokonanie 

zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: poligraf@post.pl 

Pomóżmy sobie
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklama reklamareklama

CHOINkI BIO
Duże, od 3 – 5m. 
Wys. do wystroju 

ulic, placów, zakładów 
oraz choinki świąteczne 

z własnej plantacji, 

Atrakcyjne ceny. 
Olchowo 74. 

507 102 211, 91 39 27 047

Wypadek k. Wojcieszyna

Staranował „Naukę Jazdy”
W miniony wtorek (06 grudnia), doszło do wypadku na drodze krajowej nr 6, na wysoko-
ści miejscowości Wojcieszyn. W wyniku zdarzenia pięć osób doznało obrażeń, jedna z nich 
była przetransportowana do szpitala.

Wypadek miał miejsce oko-
ło godziny 18.00. Jak informuje 
rzecznik policji, sprawcą zdarze-
nia był kierujący Mazdą, 20-let-
ni mieszkaniec powiatu gryfic-
kiego.

- Kierujący pojazdem marki 
Mazda, w trakcie manewru wy-
przedzania dwóch pojazdów, nie 
zachował należytej ostrożności. 
Nie przewidział także zagrożenia 
w postaci zwężenia drogi ekspre-
sowej, z dwóch pasów szybkiego 
ruchu do jednego pasa. Zjechał 

na prawy pas, po czym uderzył 
w tył prawidłowo jadącego samo-
chodu marki Hyundai „Nauka 
Jazdy” - informuje st. asp. Julita 
Filipczuk, rzecznik policji.

W wyniku zderzenia, obrażeń 
ciała doznali pasażerowie pojaz-
du marki Hyundai: instruktor 
nauki jazdy Roman T. lat 47, kie-
rująca kursantka Żaneta W.  lat 
18, i kursantka jadąca w samo-
chodzie, jako pasażer - Wioleta 
R. lat 19. 

19-latka z uwagi na obrażenia 

miednicy została przewiezio-
na do Szpitala w Szczecin Zdu-
nowo. Obrażeń doznali także 
kierujący i pasażer Mazdy, Ma-
teusz G. lat 26. Po opatrzeniu 
ran, zostali wypisani do domu. 
Wszyscy uczestnicy wypadku są 
mieszkańcami powiatu gryfic-
kiego. 

Postępowanie wyjaśniające w 
sprawie wypadku prowadzi KP 
Nowogard.

DŚ

Tak po zderzeniu z nauką jazdy wyglądała Mazda

 Co się wydarzyło w Błotnie i okolicy?

Wojna jakaś to czy co?!
Miejska propaganda przechodzi ostatnio samą siebie. Wznosząc się na szczyty braku kultu-
ry, na co dzień, od czasu do czasu wznosi się także na szczyty absurdu.     

Kilkanaście dni temu, w związku z 
ewidentnym opieszałym i niewystar-
czającym działaniem w podjęciu i re-
alizacji pomocy pogorzelcom z Jar-
chlina, DN zarzucił władzom gmi-
ny brak właściwego funkcjonowa-
nia zarządzania kryzysowego. Dla ja-
sności sprawy, nasze zastrzeżenia nie 
dotyczyły oceny pracy p. Stanisława 
Pietrzyckiego, urzędnika od lat zaj-
mującego się z oddaniem kwestiami 
bezpieczeństwa.  Jego kompetencje i 
możliwości zawierają się jednak w ra-
mach ogólnych regulacji ustanawia-
nych przez kierownika urzędu. Po-
nieważ rozumienie rzeczy nie należy 
do silnych stron obecnej władzy wy-
konawczej i „najbliższego” jej aparatu, 
to zamiast analizy własnych działań i 
wyciągnięcia wniosków po krytycz-
nych ocenach (nie tylko DN) miejski 
„idiot -druk”, (czyli druk przeznaczo-
ny dla niemyślących - podobnie jak 
znany powszechnie tzw. „idiot- apa-
rat”) doniósł, że DN nie wie, co to za-
rządzanie kryzysowe. Dowodem na 
to miałaby być między innymi, (czy-
li między epitetami w stosunku do 
redakcji DN) nieznajomość definicji 
BZK, która mówi, że (tu cytat z „idiot 

-druku”): Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego (BZK) re-
alizuje zadania przede wszystkim:   w 
zakresie spraw obronnych, w zakresie 
obrony cywilnej  oraz  w zakresie za-
rządzania kryzysowego  podczas kon-
fliktu wojennego albo klęski żywio-
łowej. Według tego samego źródła 
żadna z tych okoliczności, czyli woj-
na bądź klęska żywiołowa nie wystą-
piła w Jarchlinie stąd należało wnio-
skować, że wszystko z pomocą po-
gorzelcom było w porządku. Trudno 
się nie zgodzić z faktem, że pożar w 
Jarchlinie nie był konfliktem wojen-
nym, ale dlaczego w takim razie woj-
ną było środowe wyłączenie wody w 
Błotnie i okolicy?  Opublikowany bo-
wiem oficjalnie komunikat do miesz-
kańców Błotna, Grabina i Łęgna w tej 
sprawie został podpisany przez (no-
men omen!): Gminne Centrum Za-
rządzania Kryzysowego w Nowo-
gardzie, czyli przez coś, co powin-
no, zgodnie z przytoczoną wcze-
śniej wykładnią gminną sprzed kilku 
dni, działać tylko  podczas konfliktu 
wojennego albo klęski żywiołowej. 
Oczywiście my wiemy, o co tu chodzi: 
o PUWiS tu chodzi.  PUWiS przecież 

dla magistratu nowogardzkiego w ak-
tualnej obsadzie personalnej to gorsze 
nieszczęście jak wojna jakaś, jak na-
pad Germańców czy potop światowy! 

sm  

Sanepid wykrył 
bakterię coli
W minioną środę, wydano decyzję o zakazie picia wody 
płynącej z wodociągu Błotno-Łęgno-Grabin. Powód? W 
próbce wody, jaką Sanepid pobrał w sklepie w Błotnie, 
stwierdzono bakterię coli. 

Na tej podstawie Sanepid zde-
cydował, że woda w całej sie-
ci nie jest zdatna do celów spo-
żywczych, a jedynie gospodar-
czych. 

- Zaraz po otrzymaniu komu-
nikatu przebadaliśmy wodę na 
całym odcinku sieci. Nie stwier-
dziliśmy bakterii coli.  Mimo to, 
zgodnie z procedurą, schlorowa-
liśmy wodociąg na całym odcin-
ku - informuje Jakub Sobieralski 

z Przedsiębiorstwa Usług Wod-
nych i Sanitarnych w Nowogar-
dzie. 

Dzisiaj, tj. piątek., PUWiS ma 
ponownie zbadać wodę i jeśli 
będzie wszystko w porządku Sa-
nepid powinien dopuścić wodę 
do spożycia, do celów spożyw-
czych. Do tego czasu mieszkań-
cy mają dostarczaną wodę w 
beczkowozach. 

MS
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Zmieleni i jedni  
i drudzy

Wtorkowy wieczór w Szczecinie. 
Po załatwieniu spraw wracam do 
domu, ale po drodze chcę coś zjeść. 
Zjeżdżam w ślepą uliczkę w pobli-
żu byłego targowiska Turzyn, gdzie 
znajduje się mały barek. Parking 
tylko po jednej stronie ulicy, tej od 
górującego tu nad okoliczną zabu-
dową dużego akademika, zatłoczo-
ny, ani jednego miejsca. Po drugiej 
stronie, tej gdzie mój barek, pusto - 
stoi jeden samochód wzdłuż jezd-
ni. Przekonany, że tak można (jak 
się później okazało nie zauważy-
łem znaku zakazu postoju umiesz-
czonego przy wjeździe na ulicę) za-
trzymuję się tuż za parkującym już 
samochodem i idę do barku. Za-
mawiam pomidorową za 3,20 i po 
chwili zaczynam konsumpcję gorą-
cej zupy. Po dwóch, trzech łyżkach 
dociera do wnętrza baru odgłos 
policyjnej syreny i ostry blask nie-
bieskich świateł radiowozu. - Ko-
goś namierzyli – mówi głośno ja-
kiś klient baru wyrwany ze smęt-
nego oczekiwania na danie na wy-
nos. Spoglądam w okno i widzę, jak 
młoda policjantka biegnie w kie-
runku mojego samochodu. - Ktoś 
się tam włamuje - przebiega mi ni-
czym błyskawica, pierwsza myśl. 
Galop policjantki uwiarygodnia ta-
kie niekontrolowane skojarzenie. 
Podrywam się błyskawicznie znad 
niedokończonej zupy i wychodzę z 
baru. Policjantka stoi przed drzwia-
mi mojego samochodu od strony 
kierowcy i jakby zawiedziona, że 
nie dojrzała w środku nikogo, krzy-
czy do mnie - Czy to Pana samo-
chód? - Tak - odpowiadam niepew-
nie. - Proszę o dokumenty… kom-
plet - dodaje groźnie zdecydowa-
nym głosem. Ten komplet w rozu-
mieniu policjantki, to nie tylko do-
wód rejestracyjny, ubezpieczenie i 
prawo jazdy (z dwoma zdjęciami), 
ale jeszcze dowód osobisty (z jed-
nym zdjęciem). Dopiero po przeka-
zaniu tegoż „kompletu” dowiadu-
ję się, o co chodzi. - Zatrzymał pan 
samochód w miejscu, gdzie jest za-
kaz… - Przepraszam nie zauważy-
łem znaku – przerywam szybko. - 
Ponadto - kontynuuje policjantka 
nie zważając na moje wtręty - wi-
dać, że nie ma w tym miejscu ozna-
czonych miejsc postojowych, a wol-
ny parking jest tam dalej – tutaj 
wskazuje mi ręką jakąś niewidocz-

ną w ciemności przestrzeń, którą 
rozpoczyna jedyny widoczny wy-
raźnie element, czyli tablica TAXI. 
- Ale to postój taksówek - ponow-
nie próbuje coś tłumaczyć. - Pro-
szę za mną, mandat 100 zł i jeden 
punkt – recytuje niewzruszona po-
licjantka, kierując się jednocześnie 
w stronę radiowozu. - Zupa mi wy-
stygnie – zauważam zrezygnowa-
ny.  I tutaj zaskoczenie, pojawił się 
ludzki odruch – To proszę dokoń-
czyć. Ja w tym czasie wypiszę do-
kumenty. Wracam do baru zjadam 
szybko zupę, myśląc przy tym, jak 
przekonać władzę do zastosowania 
łagodniejszej w skutkach kary np. 
w postaci pouczenia. - Jaka decy-
zja? - zaczyna policjantka, gdy staję 
w końcu przed uchyloną szybą ra-
diowozu. Przez chwilę myślę z na-
dzieją, że nie wszystko stracone, że 
może sobie pogadamy o ostatecz-
nej decyzji dotyczącej rodzaju kary. 
Niestety po raz kolejny okazuję się 
naiwny. - O tym, czy przyjmuje Pan 
mandat 100 zł i 1 pkt. karny – roz-
wiewa szybko moje złudzenia poli-
cjantka. - No przecież nie pójdę do 
sądu. Tam tym bardziej nie uznają 
tłumaczeń - mamroczę zniechęco-
ny. - No to proszę poczekać, skoń-
czę wypisywać - stwierdza wyraź-
nie uradowana policjantka. Na są-
siednim siedzeniu jej partner – po-
licjant, wypełniał blankiety kar-
ne dla kierowcy samochodu, o któ-
rym wspomniałem na początku. W 
trakcie długo trwającej ceremonii 
pt. wypisywanie mandatu, dla prze-
rwania towarzyszącego temu mil-
czeniu pytam naszą parę policjan-
tów, czy wiedzą, dlaczego Temi-
da ma opaski na oczach? Wyklu-
czam przy tym znaną powszech-
nie odpowiedź, że dlatego, że spra-
wiedliwość jest ślepa. Właściwa od-
powiedź brzmi: ponieważ potrzeb-
ne paragrafy ma wypisane na wir-
tualnym ekranie, który umieszczo-
ny jest od wewnątrz opaski i po za 
tym niczego i nikogo widzieć nie 
potrzebuje, żeby się nie rozpraszać. 
Uśmiecham się… sam, policjan-
tów to nie bawi. Odbieram mandat, 
idę do samochodu i odjeżdżam. Za 
mną jedzie radiowóz. Na najbliż-
szym rondzie pirat drogowy narobił 
sporo popłochu, wszyscy kierow-
cy przezornie usuwali się robiąc mi 
miejsce, jak pojazdowi uprzywile-
jowanemu. Radiowóz nie pojechał 
za nim, aby go ścigać. Udał się spo-
kojnie w zupełnie innym kierunku 
– zapewne na inną ślepą ulicę z ni-
komu niepotrzebnym zakazem za-
trzymywania się… Tam to dopie-
ro są łowy. Opowieść ta, tylko nie-
co fabularyzowana, w dzień następ-
ny spisana przez:

Marek Słomski  

Nasz felieton
Znów pojawili się oszuści 

Uwaga na fałszywe wezwania 
do zapłaty! 
Wracamy do sprawy, którą zajmowaliśmy się już na łamach Dziennika Nowogardzkiego 
kilka miesięcy temu.  Okazuje się, że w ostatnich dniach do wielu przedsiębiorców z nasze-
go terenu znów trafiły fałszywe faktury z CEDGiF (Centralna Ewidencja Działalności Go-
spodarczych i Firm). Oszuści pod losowo wybrane firmy na terenie całej Polski rozsyłają pi-
sma żądając zapłaty 295 zł.  Prosimy ignorować korespondencję i zgłaszać się z tym na po-
licję. 

 Oszuści przysyłają pisma wraz 
z przekazem pocztowym na kwo-
tę 295 zł, tłumacząc w treści, że w 
związku z nowym regulaminem 
CEDGiF wymaga uregulowania 
fakultatywnej opłaty rejestracyj-
nej w wysokości 295 zł. Strasząc 
przy tym, że niedokonanie termi-
nowej płatności wiązać się będzie 
z konsekwencjami. Jedno z takich 
pism otrzymał pan Marian z No-
wogardu, który prowadzi firmę 
usługową. 

-Przyniósł to listonosz i to kil-
ka sztuk. Od razu postanowiłem 
państwa o tym poinformować, bo 
pamiętam, że pisaliście już o tych 
oszustach – mówi nam pan Ma-
rian. 

Co ciekawe nikt pod tym pi-
smem się nie podpisuje, jest tyl-
ko wydrukowany napis: „Z powa-
żaniem Administrator” oraz do-
pisek, że jest to dokument wyge-
nerowany elektronicznie, dlate-
go nie wymaga podpisu ani stem-
pla…. Jako swój adres CEDGiF 
wskazuje ul. Miedzianą 11/12 w 
Warszawie. Problem w tym, że 
instytucja nazywająca się CED-
GiF nie istnieje, a prawdziwy tego 
typu twór jest nadzorowany przez 
Ministerstwo Rozwoju pod nazwą 
Centralna Ewidencja i Informa-
cja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Zwróciliśmy się, zatem 
do Ministerstwa Rozwoju o ko-
mentarz w tej sprawie. - Central-
na Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej(CEIDG) 
jest jedynym oficjalnym rejestrem 
przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi, prowadzonym zgodnie 
z Ustawą o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. Rejestracja firmy 
oraz wszystkie czynności związane 
z jej prowadzeniem (zawieszenie, 
wznowienie działalności, zmia-

na wpisu czy wykreślenie) dokony-
wane w CEIDG są bezpłatne. Przy 
każdej możliwej okazji przypomi-
namy o tym przedsiębiorcom. W 
związku z pojawiającymi się zgło-
szeniami dotyczącymi pobierania 
opłat za wpis do różnych rejestrów, 
zamieściliśmy też stosowny komu-
nikat na naszej stronie interneto-
wej – komentuje Paweł Nowak z 
Departamentu Komunikacji Mi-
nisterstwa Rozwoju. Ten proce-
der trwa już drugi rok, z tym, że w 
2015 roku oszuści w piśmie mó-
wili o opłacie za rejestrację firmy, 
a zmyślona „instytucja” znajdo-
wała się wówczas pod innym ad-

resem. Tym razem obmyślili inną 
formę naciągania ludzi. Dodajmy, 
że podobne listy otrzymują przed-
siębiorcy nie tylko z naszej gminy. 
Ostatnio podobny proceder miał 
miejsce w Stargardzie. Pisma, któ-
re dostarczano przedsiębiorcom 
z tego terenu różniły się od tych, 
które krążą u nas jedynie adre-
sem. 

 Ponownie zatem przestrzega-
my przedsiębiorców z naszego te-
renu, aby ignorowali tego typu ko-
respondencję a najlepiej zgłaszali 
się z tym na policję.  

MS

Wyjaśnienie 
W poprzednim, wtorkowym 

wydaniu DN, informowaliśmy o 
pożarze, jaki wybuchł w piwnicy 
domu wielorodzinnego, w sobo-
tę 3 grudnia. W nasz tekst wkradł 
się błąd. Otóż zdarzenie miało 
miejsce przy ul. Warszawskiej, a 
nie jak napisaliśmy Boh. Warsza-
wy.  Za pomyłkę przepraszamy. 

Red. 
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Odsłonili elewację drugiego budynku

Aż miło popatrzeć
Odsłonięto elewację drugiego z budynków usługowo-mieszkalnych, jakie wybudowano przy ul. Bankowej. Posesja, podobnie jak ta która prędzej została 
wykończona, z zewnątrz jest również przykładem na to, że i w dzisiejszych czasach można budować z dużym poczuciem estetyki.

Elewacja nieruchomości zo-
stała wzbogacona o detale ele-
wacyjne wykonane na zamówie-
nie. Nawiązują one do tych, ja-
kie stosowano przy tej ulicy jesz-
cze przed wojną. Głównym moty-
wem, który spowodował że nieru-
chomość zyskała eleganckie obli-
cze, są sztukaterie zamontowa-
ne wokół okien, ale także niejako 
„odcinające” parter budynku od 
wyższych kondygnacji. Wzorem 
przedwojennego stylu, w central-
nej części posesji namalowano 
datę ukończona budowy. To oczy-
wiście nie koniec prac budowla-
nych. W najbliższych dniach, za-
gospodarowany zostanie teren 
wokół budynku o drobną infra-
strukturę komunikacyjną oraz 
nasadzenia. Jak poinformował 
nas Rafał Szpilkowski, architekt, 
który zaprojektował zarówno tę 
posesję jak i sąsiednią, nieru-
chomość zostanie także wyposa-
żona w iluminację świetlną, któ-
ra podkreśli jego walory wizual-
ne. Dobrą wiadomością dla oko-
licznych mieszkańców niech bę-
dzie fakt, że cały parter budynku 
zajmie przychodnia Praxis 2, któ-
ra obecnie znajduje się przy ul. 3 
Maja. Przychodnia ma przywitać 
swoich pacjentów w przestron-
nych pomieszczeniach z atrak-
cyjną aranżacją wnętrza. Wyko-
nanie projektu wnętrza placówki 
medycznej zlecono również Ra-
fałowi Szpilkowskiemu. Archi-
tekt nie ukrywa, że to dla nie-

go bardzo ważne zlecenie. -Cie-
szę się, że miałem możliwość za-
jąć się tą przestrzenią w sposób 
kompletny - mówi R. Szpilkow-
ski. - Moją współpracę z inwesto-
rami rozpocząłem od koncepcji po-
działu działki budowlanej na dwie 
części, którą wykonałem w 2008 
r. Projekty budowlane powstały w 
latach 2011-2012. Budowa ruszy-
ła w 2013 r. A ostatnie miesiące to 
praca nad nadaniem budynkom 
atrakcyjnego wyglądu zewnętrz-
nego połączona z bieżącym nad-
zorem nad wykonawcami. Chciał-
bym podkreślić, że właściciele koń-

czonego obecnie budynku wykaza-
li się ogromną dbałością o mate-
riały i detale wykończeniowe, dzię-
ki czemu budynek nawiązuje rela-
cję z historyczną zabudową nasze-
go miasta. Wspaniałą przygodę z 
tym miejscem kończę projektu-
jąc takie detale, jak oświetlenie ze-
wnętrzne i kasetony reklamowe, co 
pozwala na zapewnienie spójno-
ści wszystkich szczegółów obiektu. 
Chciałbym bardzo podziękować 
inwestorom za współpracę, z któ-
rej efektów myślę, że możemy być 
dumni – kończy Architekt. 

Parkingi z tyłu...
Oba budynki mają łącznie oko-

ło 360 m2 powierzchni zabudo-
wy. Ich budowa powoli dobiega 
końca. Już umieszczono na nich 
informację o możliwości wynaj-
mowania pomieszczeń, również 
mieszkalnych. Parkingi przy obu 
posesjach zostały zaplanowane z 
tyłu budynków, a nie jak to zwy-
kło się odbywać w naszym mie-
ście przed budynkiem. Tym sa-
mym osiągnięty zostanie jeszcze 
jeden niezwykle istotny efekt es-
tetyczny,  mający wpływ na archi-
tektoniczny ład całej ulicy (o co 
wielokrotnie upominał się DN), a 
mianowicie utrzymanie na pierw-
szym planie   równoległej zabu-
dowy miejskiej wzdłuż jednolitej 
pierzei, i schowanie z tyłu brzyd-
kich architektonicznie z natury 
parkingów.

 Marcin SimińskiPrace w budynku jeszcze trwają, zarówno w zakresie prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz posesji

Oprócz detali w postaci gzymsów na budynku namalowano rok ukończenia budowy

Ryba psuje się od głowy...

Dlaczego nikt nie chce pracować w Urzędzie
Stała posada, pensja na czas, a do tego kilka pracowniczych przywilejów. Wydawałoby się, że wymarzona praca to praca w urzędzie.  Nie w Nowogardzie. 
Tu chętnych nie ma, mimo że urząd co chwila publikuje ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska, w tym nawet kierownicze. 

 W Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie jest obecnie kilka wakatów 
na wolne stanowiska, w tym jed-
no kierownicze. Mowa o kierowni-
ku Zespołu Ekonomiczno -Admi-
nistracyjnym Szkół, którego bra-
kuje, od kiedy burmistrz zwolnił z 
tego stanowiska Magdalenę Pędzik. 
UM już dwukrotnie ogłaszał na-
bór na to stanowisko, ale jak na ra-
zie kandydatów brak. Dziś (tj. 9.12) 
kolejny termin, w którym powinny 
wpłynąć potencjalne oferty. Z na-
szych informacji wynika jednak, że 
zainteresowanie ofertą jest niemal-
że zerowe. Była ponoć jakaś kandy-
datka z Goleniowa, ale się wycofała, 
dowiadując się ponoć, że atmosfera 
pracy w nowogardzkim magistracie 
jest mówiąc oględnie „kwaśna”. 

UM bezskutecznie jak na ra-
zie szuka specjalisty ds. rozwo-
ju strefy ekonomicznej (obszaru, 
gdzie ponoć kiedyś mają stanąć fa-
bryki). Stanowisko takie stworzo-
no przy Wydziale Rozwoju Lokal-
nego, Funduszy, Kultury i Sportu. 
W sierpniu zatrudniono tam Jana 
Lisa, ale ten po paru tygodniach z 
pracy zrezygnował. Nieoficjalnie 
mówiło się, że powodem odejścia 
były znaczne różnice w tym, czym 
w praktyce miał się zajmować taki 
urzędnik zdaniem burmistrza, a 
jak swoją rolę widział sam zatrud-
niony.  „W praktyce miał wysyłać 
maile i rozdawać ulotki. To tak jak-
by kazać przekopać stadion naro-
dowy za pomocą jednej łopaty” – 
komentują nam osoby blisko zwią-

zane z urzędem. Takie informa-
cje szybko się rozchodzą, zwłasz-
cza w świecie „biznesu”. Trudno 
się zatem dziwić, że kandydaci nie 
pchają się drzwiami i oknami, kie-
dy na stronie miasta pojawiają się 
ogłoszenia o naborze na to stano-
wisko. Nie pomogło nawet ostatnio 
ogłoszenie opublikowane w Gaze-
cie Wyborczej. 

Pustkami świecą także biurka w 
Wydziale Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska. Najpierw ze względu na 
stan zdrowia, na zwolnienie po-
szedł Wojciech Szponar. Kilka ty-
godni później wypowiedzenie zło-
żyła Joanna Krępa – zastępca kie-
rownika ds. ochrony środowiska. 
W międzyczasie i sam kierow-

nik Tadeusz Fiejdasz musiał odbyć 
krótką rekonwalescencję zdrowot-
ną, ale wrócił po jakimś czasie. W 
najbardziej obciążonym sprawami 
wydziale, brak dwóch osób powo-
duje, że cała gmina pracuje jak nie-
naoliwiona maszyna. Toteż UM już 
trzy razy ogłaszał nabór na wolne 
stanowiska w GKMiOŚ. Jak moż-
na się jednak domyślać z marnym 
skutkiem. I do pracy w tym wydzia-
le chętnych jak nie było, tak nie ma. 

Co tak odstrasza kandydatów 
i kandydatki od pracy w naszym 
magistracie? Już ciągłe powtarza-
nie ogłoszeń o naborze pracowni-
ków, raczej dobrze o pracodawcy 
nie świadczy... Jak to  jednak mó-
wią „ryba psuje się od głowy”...

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Marianna Zajfert: lat 86, zmarła 03.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

O9.12.2016r,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisław Szoplik: lat 66, zmarł 07.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

10.12.2016r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Krzysztof Elert: lat 64, zmarł 07.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

10.12.2016r, o godz. 10:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Waldemar Syldatk: lat 59, zmarł 05.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

10.12.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Józef Bednarek: lat 47, zmarł 06.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

09.12.2016r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o 
czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: Czy Ty je-
steś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać? Jezus im 
odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co pa-
trzycie: niewidomi wzrok odzysku-
ją, chromi chodzą, trędowaci do-
znają oczyszczenia, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię. A błogosławio-
ny jest ten, kto we Mnie nie zwąt-
pi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: Coście 
wyszli oglądać na pustyni? Trzci-
nę kołyszącą się na wietrze? Ale 
coście wyszli zobaczyć? Człowieka 
w miękkie szaty ubranego? Oto w 
domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po coście więc 

wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, po-
wiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. On jest tym, o którym na-
pisano: Oto Ja posyłam mego wy-
słańca przed Tobą, aby Ci przygo-
tował drogę. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z nie-
wiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 
królestwie niebieskim większy jest 
niż on. (Mt 11,2-11)

W ubiegłym tygodniu widzieli-
śmy Jana, który głosił chrzest na-
wrócenia na pustyni. Dziś widzi-
my, że Jan siedzi w więzieniu. Jego 
misja, jako proroka, została za-
blokowana. Zadaniem Jana było 
przygotowanie ludu na przyj-
ście Mesjasza. Z tej to racji wysy-
ła swoich uczniów z zapytaniem 
do Jezusa: czy On jest tym, któ-
rego przyjścia oczekują? Jezus za-
pewnia Jana, że Jego czyny świad-
czą o Nim. To Jezus jest wyczeki-
wanym Mesjaszem. Jezus nie daje 
zebranym żadnej nauki o swo-
im boskim pochodzeniu. Wymie-
nia swoje czyny: niewidomi odzy-
skują wzrok, chromi chodzą, trę-
dowaci doznają oczyszczenia, głu-
si słyszą, umarli zmartwychwsta-
ją, ubogim głosi się Dobrą Nowi-
nę. Jan bardzo dobrze zrozumiał 

odpowiedź Jezusa. Dostrzegł, że w 
Nim wypełniają się słowa wypo-
wiedziane przez proroka Izajasza, 
a dotyczące Mesjasza. Jak chce 
się upewnić. Odpowiedź Jezusa 
uspokaja Jana. Wie, że jego mi-
sja jest zakończona. Mesjasz, któ-
rego miał zapowiedzieć rzeczywi-
ście przyszedł. Jan siedzi w więzie-
niu, ale słowa nie da się zamknąć, 
nie da się uciszyć. Głos proroków 
zawsze rozbrzmiewał i będzie roz-
brzmiewał. Nawet jeśli człowiek 
będzie chciał zamknąć się na Sło-
wo Boga, to ono będzie i tak do-
cierało do nas różnymi droga-
mi. Bóg nie chce przychodzić do 
nas tylko w czasie świąt. On chce 
przychodzić do nas każdego dnia, 
przychodzić do naszej codzien-
ności. Czy moje serce jest wraż-
liwe na Słowo Boże. Czy wyczu-
wam w liturgii, mojej modlitwie, 
drugim człowieku i otaczającym 
mnie świecie, mówiącego do mnie 
Boga? Chrześcijanin ma nieustan-
nie stawać się człowiekiem słu-
chającym, człowiekiem otwartym 
na Boże Słowa. Bóg nieustannie 
przemawia tylko czy ja nieustan-
nie słucham? Jezus zaznacza dziś 
do kogo przychodzi: do głuchych, 
ślepych, słabych, nieszczęśliwych. 
Przychodzi do nas: głuchych na 
Jego Słowo, ślepych na Jego znaki, 
słabych by się zmienić, nieszczę-
śliwych, ponieważ szukamy szczę-
ścia tam gdzie go nie ma. Jan pyta 
dziś Jezusa: czy jesteś Tym, na któ-
rego mamy oczekiwać czy też in-
nego mamy się spodziewać? Jezus 
potwierdza: tak, ja nim jestem. 
Wytężajmy więc nasze duchowe 
zmysły na nadchodzącego Jezusa. 
On niebawem do nas przyjdzie. 

Ks. Krystian Dylewski 

Najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci męża 
Ewie Syldatk 

składa Zespół z bloku 
operacyjnego 

w Nowogardzie

Zaproszenie 
do  Nowogardzkiej 
«Szkoła Cukrzycy»

Nastąpiła zmiana daty wykładu 
– wykład odbędzie się 09 grudnia 
2016r

Żywienie w cukrzycy - prawda 
i mity

są tematem wykładu, który od-
będzie się dnia 09 grudnia 2016 
roku (piątek) o godz. 16:00 w 
Świetlicy Środowiskowej im. św. 
Jana Pawła II nr 2 w Nowogar-
dzie (znajdującej się na  terenie 
parafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego). Wykłady w Szkole Cu-
krzycy są adresowane do wszyst-
kich osób zainteresowanych pro-
blemem cukrzycy pragnących 
pogłębić lub utrwalić swoją wie-
dzę o cukrzycy i zagrożeniach, ja-
kie niesie ze sobą cukrzyca oraz 
grożących konsekwencjach, je-
żeli zbagatelizujemy to zagroże-
nie lub będziemy w niewłaściwy 
sposób postępowali po zachoro-
waniu. Udział w wykładach dla 
wszystkich uczestników jest bez-
płatny. Lekarzem prowadzącym 
Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie 
jest Pani dr Marzena Kargul. 

Wszelkie informacje o zaję-
ciach w Szkole Cukrzycy moż-
na uzyskać w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium na terenie 
szpitala) w godz. od 8:00 do 10:00 
lub w dowolnej porze telefonicz-
nie pod nr:  500 553 190;  795 477 
793;  również za pośrednictwem 
poczty internetowej e-mail  cu-
krzycanowogard@wp.pl. Aktu-
alne informacje o szkole cukrzy-
cy są publikowane na stronie in-
ternetowej PSD Koła Nowogard  
http://www.cukrzycanowogard.
lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w 
znacznym stopniu zależą od sa-
mego chorego, a nie tylko leka-
rza i zastosowanego leczenia. To 
przede wszystkim chory musi za-
rządzać swoją chorobą przy po-
mocy lekarza.

„Chorzy na cukrzycę wiedzą-
cy najwięcej żyją najdłużej” (prof. 
Joslin)

Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD  Koła Nowogard

Świąteczna Zbiórka darów „Caritas” 
W najbliższy weekend, odbędzie się pierwsza z dwóch akcji zbiórki żyw-

ności, dla rodzin potrzebujących z terenu naszej gminy, zorganizowana 
przez Parafialne Zespoły „Caritas” działające przy parafiach: pw. Wnie-
bowzięcia NMP oraz św. Rafała Kalinowskiego. Dary, najlepiej w posta-
ci produktów „suchych”, o długim terminie przydatności do spożycia, bę-
dzie można wkładać do specjalnie oznakowanych logiem „Caritas” koszów, 
ustawionych w marketach, przy których nad sprawnym przebiegiem akcji 
będą czuwać wolontariusze. 

Akcja będzie prowadzona w godzinach od 10:00 do 18:00, (w piątek, 
9.12) oraz od 10:00 do 15:00 (sobota, 10.12). Zespół „Caritas” z parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP powtórzy akcję jeszcze w kolejny weekend tj. 16 i 17 
grudnia, w tych samych godzinach. 

Z zebranych darów przygotowane będą paczki żywnościowe, które wrę-
czone zostaną potrzebującym jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Inf. własna

KONDOleNCje

Caritas rośnie w siłę 

Przyjęli 28 nowych 
wolontariuszy 
W niedzielę, 4 grudnia, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie odbyło się uroczyste ślubowanie 28 nowych 
wolontariuszy szkolnych kół „Caritas”. 

Nowe koła „Caritas” zawiąza-
ły się w Szkole Podstawowej nr 1 
(opiekun siostra Klaudia), Gim-
nazjum nr 1 (op. Gabriela Bartos) 
oraz w LO nr 1 (op. Barbara Pa-
puszka). Podczas Mszy św., jaka 
odbyła się 4 grudnia, o godz. 11: 
00, w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP wolontariusze powołanych 
kół złożyli ślubowanie i otrzyma-

li legitymacje, potwierdzające ich 
członkostwo w „Caritas”. 

Szkolne koło „Caritas” działa 
już od kilku lat w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie. 

Uczniowie, wolontariusze będą 
pomagać m.in. podczas zbiórek 
żywności, które cyklicznie orga-
nizuje „Caritas”.   MS

Pamiątkowe zdjęcie nowych wolontariuszy przyjętych do grona Caritas
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Ochrona wizerunku
W jednym ze sklepów nagrywa-

ne są osoby dokonujące kradzieży 
słodyczy. Nagrania publikowane 
są następnie w Internecie. Czy ta-
kie zachowanie jest zgodne z pra-
wem?

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wizerunek osób fi-
zycznych stanowi dobro osobi-
ste podlegające ochronie praw-
nej. Jak wynika przy tym z tre-
ści art. 81 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, 
rozpowszechnianie wizerunku – 
w jakiejkolwiek postaci – wyma-
ga zgody osoby, której wizeru-
nek jest udostępniany. Wizerunek 
oznacza utrwalenie np. w formie 
nagrania, fotografii, portretu, ry-
sunku, rozpoznawalnej podobi-
zny danej osoby. Może obejmo-
wać także inne charakterystycz-
ne elementy pozwalające na iden-
tyfikację danej osoby, np. charak-
teryzacja, ubiór, sposób porusza-
nia się, kontaktowania z otocze-
niem, czyli wszystko to, co po-
zwala na identyfikację konkret-
nej osoby. Zgoda osoby, której wi-
zerunek ma być rozpowszechnio-
ny nie jest wymagana, gdy osoba 
taka otrzymała opłatę za pozowa-
nie, jak również w sytuacji w któ-
rej  wizerunek osoby powszech-
nie znanej wykonano w związ-
ku z pełnieniem przez nią funk-
cji publicznych, w szczególności 
politycznych, społecznych, zawo-

dowych, jak również kiedy osoba 
taka stanowi jedynie szczegół ca-
łości, takiej jak zgromadzenie, pu-
bliczna impreza.

W przypadku bezprawnego 
rozpowszechnienia wizerunku, 
osoba taka może w pierwszej ko-
lejności domagać się zaniechania 
naruszeń – w omawianym przy-
padku usunięcia nagrania z sieci 
internetowej. Poza tym pokrzyw-
dzonemu przysługuje roszczenie 
o usunięcie skutków naruszeń w 
postaci np. złożenia oświadcze-
nia o odpowiedniej treści i for-
mie, np. zamieszczenie przepro-
sin w prasie bądź innych środ-
kach masowego przekazu. Usta-
wa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jak również prze-
pisy kodeksu cywilnego przewi-
dują także możliwość wystąpie-
nia z roszczeniem o zadośćuczy-
nienie pieniężne. Na żądanie oso-
by pokrzywdzonej, sąd może tak-
że zobowiązać sprawcę naruszeń 
do uiszczenia odpowiedniej sumy 
pieniężnej na określony cel spo-
łeczny. Poza roszczeniami wyni-
kającymi z wyżej przytoczonych 
przepisów, osobie pokrzywdzonej 
przysługuje także prawo do wy-
stąpienia z prywatnoskargowym 
aktem oskarżenia.

W przypadku postawionego 
powyżej  pytania rozpowszech-
nianie nagrania z monitorin-
gu sklepowego stanowi narusze-
nie prawa ochrony wizerunku bez 
względu na bezprawność dzia-
łania osób na nim utrwalonych, 
a jedynym działaniem dozwolo-
nym jest przekazanie takiego na-
grania popełnienia wykroczenia 
czy przestępstwa odpowiednie-
mu organowi prowadzącemu po-
stępowanie.

Radca prawny
Agnieszka Warian

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

 Kino na weekend
FANTASTYCZNE ZWIERZĘ-

TA I JAK JE ZNALEŹĆ
09.12.2016, godz. 16.00
10.12.2016, godz. 16.00
11.12.2016, godz.16.00
przygodowy,fantasy, familijny
USA/Wielka Brytania / 2016 

/133 min., Od lat: 12

POLSKI DUBBING
Film „Fantastyczne zwierzęta i 

jak je znaleźć” oparty jest na po-
wieści i oryginalnym scenariuszu, 
debiutującej w roli scenarzyst-
ki J.K. Rowling. To kolejna od-
słona magicznego świata. Prawa i 
obyczaje, którymi rządzi się spo-

łeczność czarodziejów i czarow-
nic będą doskonale znane wszyst-
kim miłośnikom książek i filmów 
o Harry’m Potterze. Jednak histo-
ria Newta Scamandera rozpocz-
nie się w Nowym Jorku siedem-
dziesiąt lat wcześniej niż wydarze-
nia, w których główną rolę ode-
grał słynny czarodziej. 

ZWIERZĘTA NOWCY
09.12.2016, godz. 18.30
10.12.2016, godz. 18.30
11.12.2016, godz. 18.30
thiller, dramat
USA / 2016 /117min.
Od lat: 15

Przed piętnastoma laty Susan 
Morrow opuściła męża, Edwarda, 
ambitnego pisarza w wiecznym 
kryzysie twórczym. Dziś Susan 
jest właścicielką galerii i szczę-
śliwą małżonką innego mężczy-
zny. Któregoś dnia otrzymuje od 
Edwarda rękopis jego pierwszej 
książki, brutalnego thrillera, któ-
ry Susan interpretuje jako symbo-
liczną zemstę za rozstanie. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 

osób
zakup biletów - przynajmniej 1 

doba przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KA-

SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZI-
NĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

Dzieci z Osiny odwiedziły naszą redakcję 
We wtorek, 6 grudnia, do naszej redakcji zawitali uczniowie klasy I „a” i III „a” z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 

Dzieci przyjechały do nas ze 
swoimi wychowawczyniami: Ka-
milą Wójcik i Ewą Grygowską 
oraz rodzicami. Wszystkie mia-
ły na sobie mikołajowe czapki, 
bo tego dnia, jak wiadomo, Świę-
ty Mikołaj obchodził swoje imie-
niny. 

Nasi goście zostali oprowadze-
ni po całej firmie przez prezesa 

wydawnictwa Marka Słomskie-
go. Dowiedziały się, w jaki sposób 
przebiega proces produkcji gazety, 
tj. od zbierania materiałów praso-
wych, przez ich skład w kompute-
rze, aż po druk.  I to właśnie ten 
ostatni proces produkcji gazet, 
był największą atrakcją dla dzieci. 
Dzieci mogły bowiem na własne 
oczy zobaczyć, jak pracują maszy-

ny drukarskie i dowiedzieć się, na 
czym polega praca drukarza. 

Mamy nadzieję, że wizyta w na-
szej redakcji i drukarni zainspiro-
wała dzieci do tego, aby w przy-
szłości związać się zawodowo z 
dziennikarstwem lub poligrafią. 

Dziękujemy za miłe odwiedziny 
i zapraszamy ponownie.

DŚ

Uczniowie w redakcji DN

Dzieci obserwujące działanie maszyny drukarskiej
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Praca w Belgii dla niemalże każdego!
Marzysz o pracy za granicą, która stworzy Ci możliwość rozwoju zawodowego i realizacji pragnień o bardzo wysokich zarobkach? 
Chcesz poprawić swoją znajomość języka i poznać kulturę innego kraju? Przed Tobą szansa, obok której nie możesz przejść obojętnie.

Jednym z państw, które chętnie 
spoglądają w stronę Polski w poszu-
kiwaniu kompetentnych i wszech-
stronnych pracowników jest niewiel-
ka Belgia. Kraj bezpieczny, zamożny, 
stabilny i atrakcyjny zarówno dla tu-
rystów, jak i poszukujących zatrud-
nienia.

Rozległe kontakty i pielęgnowa-
na od ponad dziesięciu lat współ-
praca z belgijskimi firmami sprawi-
ły, że Agencja Pracy Tymczasowej KS 
Service stała się czołowym polskim 
przedsiębiorstwem funkcjonującym 
również i na tym rynku pracy. 

Dla agencji niezwykle ważna jest 
kwestia dbałości o każdy najdrob-
niejszy szczegół współpracy. Dlatego 
też jest członkiem wielu tamtejszych 
organizacji. Są to m.in. Przemysło-
wo-Handlowa Izba Flandrii, Bepolux 
oraz Belgian Business Chamber. 

Co to właściwie oznacza? Agen-
cja jest uznana na terenie Belgii 
za w pełni legalnie działającą fir-
mę, posiada więc, obok polskiego, 
również belgijski certyfikat Agencji 
Zatrudnienia, co znacznie usprawnia 
wszelkie formalności. Z nami może-
cie poczuć się w pełni bezpiecznymi. 
Zajmujemy się wszystkim co dla Was 
istotne. 

Profesjonalizm poparty doświad-
czeniem

Specjaliści KS Service, bazując na 
swoim doświadczeniu, zapewniają 

indywidualne podejście do osób po-
szukujących zatrudnienia, gwaran-
tują kompleksowe zajęcie się wszel-
kimi formalnościami związanymi z 
wyjazdem, nadzorują każdą aplikację 
z osobna, a także pomagają przejść 
przez proces rekrutacyjny i czas od-
delegowania do pracy. Na miejscu, w 
Belgii, naszym pracownikom poma-
ga polski koordynator. Organizujemy 
tam zarówno zakwaterowanie, jak i 
dojazd do pracy. Aktualnie agencja 
poszukuje pracowników dla cieszą-
cej się wielką renomą międzynarodo-
wej firmy logistycznej, która istnieje 
od 1854 roku, będąc jednym z lide-
rów światowego rynku pracy. Przed-
siębiorstwo zatrudnia około 12 tysię-
cy osób, którzy pracują w 28 krajach 
w potężnych i nowoczesnych halach 
produkcyjnych. Zorganizowana jest 
w siedem głównych jednostek biz-
nesowych, które koncentrują swo-
je działania w branżach: petroche-
micznej, chemikaliów specjalnych, 
dóbr konsumpcyjnych, przemysłu, 
operacji portowych, przetwarzania 
i projektów oraz ładunku ogólnego. 
Tym samym poszukiwani są przede 
wszystkim kandydaci do legalnej 
pracy związanej z magazynowaniem, 
przechowywaniem, pakowaniem, 
transportem, a także dystrybucją. To 
niezwykła szansa na pracę dla bardzo 
znanych  i cenionych na całym świe-
cie firm. Może być więc to kapitalne 

doświadczenie i zarazem wpis w CV, 
który otworzy przed Tobą drzwi do 
kariery u równie interesujących pra-
codawców!

Współpracują z nami najlepsi. 
Dołącz do sprawdzonej drużyny!

Praca ma miejsce w urokliwym, 
250 – tysięcznym, mieście Ganda-
wa. Pracownicy mieszkają w kwate-
rach wynajmowanych przez Agencję 
KS Service. Zatrudnienie odbywa się 
w oparciu o umowę o pracę. Zarob-
ki są niezwykle korzystne i zaczyna-
ją się od około 2100 Euro brutto za 
proste prace przy pakowaniu. Jest to 
wyliczenie przy przepracowaniu 168 
godzin, czyli 21 dni w miesiącu, bez 
nadgodzin. Do atrakcyjnego wyna-
grodzenia w walucie Euro przyzna-
wany jest także dodatek żywienio-
wy za każdy przepracowany dzień w 
kwocie ponad 5 Euro. Istnieje moż-
liwość pracy w godzinach nadlicz-
bowych, które są dodatkowo płat-
ne w wysokości 150% od podstawo-
wej pensji. Pracobiorcy mają prawo 
do półgodzinnych przerw na odpo-
czynek i spożycie posiłku. Pracow-
nik ma, oczywiście, zagwarantowany 
w pełni płatny urlop oraz na koniec 
roku do tzw. trzynastki. 

Oferty kierowane są zarówno do 
kobiet, jak i mężczyzn, wymagana 
jest jedynie pełnoletność. Warun-
kiem jest komunikatywny język an-
gielski. Praca jest w systemie dzien-

nym oraz zmianowym, zależnie od 
działu, w którym dana osoba pracuje.

Przedsiębiorstwo nastawione jest 
przede wszystkim na długotermino-
wą współpracę – na okres roku czasu 
i dłużej, choć osoby chcące pracować 
krócej również mają taką możliwość. 
Jej przedstawiciele zamierzają jed-
nakże zaproponować wybranym oso-
bom stałą pracę i zatrudnienie bez-
pośrednio w swojej firmie, co niesie 
za sobą szereg dodatkowych korzy-
ści.

Agencja Pracy Tymczasowej Ks 
Service na bieżąco monitoruje czy 
nasi pracownicy wypełniają swoje 
obowiązki zgodnie z zawartym po-
rozumieniem, jednocześnie stając na 
straży ich bezpieczeństwa prawnego i 
satysfakcji z zatrudnienia. 

Wykonywanie swoich obowiąz-
ków w oparciu o najwyższe standar-
dy przyniosło agencji szacunek i za-
ufanie wielu tysięcy osób prywat-
nych. Skutecznie odnajdujemy kom-
petentnych, zaradnych pracowników 
dla naszych klientów, czyniąc wszyst-
ko, aby obie strony były zadowolone 
z tej kooperacji. Nie zastanawiaj się 
więc nawet chwili i powiedz TAK po-
myślnej przyszłości!

Serdecznie zapraszamy do szcze-
gółowego zapoznania się z ofertą KS 
Service, a także do kontaktu z naszy-
mi rekruterami. 

Więcej na www.ksservice.pl.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



9-12.12.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Serdeczne podziękowania za profesjonalne 
wykonanie zabiegu  

dla doktora Ryszarda Cieślaka,  
pani doktor Anny Martynowicz-Czudiak, 

Józefy Krawczyk  
i Beaty Brodowskiej-Maślany 

wdzięczny pacjent Wiktor

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB

Podziękowania organizatorów
Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie oraz bezpieczne przeprowadzenie Otwartych 
Przełajowych Mistrzostw Okręgu, organizowanych w ramach Mikołajkowego Kolarskiego 
Wyścigu Przełajowego i MTB, prezentują listę osób oraz przedsiębiorstw, którym chcą po-
dziękować za sponsoring tego wydarzenia. 

Przypomnijmy, że kolejny Mi-
kołajkowy Wyścig odbył się w no-
wogardzkim „Sarnim Lesie” w 
niedzielę (4 grudnia). We wspól-
nej zabawie udział wzięło mnó-
stwo osób, które miło spędziły 
czas również za sprawą sponso-
rów, dzięki którym organizatorzy 
mogli wszystkim zapewnić szereg 
atrakcji. Dodajmy, że spikerem był 
prezes nowogardzkiego Koła Nu-
mizmatycznego – Tadeusz Łuka-
szewicz, który zwycięzcom wrę-
czał również kolekcjonerskie mo-
nety. Organizatorzy wyścigu z wy-
razami szacunku pragną podzię-
kować następującym osobom/fir-
mom: BDC - Dariusz Banaszek, 
BIUREX Stanisław Rynkiewicz, 
RANDELUX AUTO-NAPRAWA 
Grzegorz Owczarek, KAR-GAZ - 

Ryszad Karpul, ZPZ Zbigniew Go-
lacik, Sklep Sportowy Małgorza-
ta Kubicka, Marek Szymański, FJ 
DUET Jadwiga i Franciszek Har-
bacewicz, Zbigniew Szczepkow-
ski, Kurs Języka Norweskiego Ha-
lina Birkeland, ROYDENTAL An-
drzej Grygowski, Sklep Rowero-
wy Ryszarda Szurkowskiego, Pie-
karnia Karsk Bogumiła Lisiewicz, 
SGB Bank Spółdzielczy w Golenio-
wie, MARO - SPORT Robert Mar-
ciniak, Frątczak – Ubezpieczenia, 
Nadleśnictwo Nowogard, BICYKL 
Jan Zugaj, Dziennik Nowogardzki, 
Jaś i Małgosia Hurtownia Warzyw 
i Owoców, L.O. I - Klasa Policyjna, 
Szpital w Nowogardzie - Kazimierz 
Lembas, PPHU „EWA” - Ewa Ka-
sprzyk, Ośrodek Wypoczynkowy 
„Sarenka” - Henryk Grygowski, 

Krzysztof Kula, Sklepy Rowerowe 
- Marian Turowski, NOWOPRINT 
– Mirela Skwarczyńska.

Opr.: KR
 

Za owocną  
współpracę 
trenerowi 

Ryszardowi Posadzkiemu 
i Klubowi LKK Nowogard 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
Nikola i Jakub Wielowscy 

„Postaramy się Was 
nie zwieść”

PODZięKOWANiA

Podsumowanie rundy jesiennej w grupie trampkarzy

Tylko dwie porażki i 5. miejsce
Korzystając z przerwy zimowej, tym razem w naszym podsumowaniu rozgrywek piłkarskiej rundy jesiennej, prezentujemy wyniki młodych piłkarzy Po-
morzanina Nowogard, rywalizujących w trzeciej grupie I Ligi Okręgowej C1 Trampkarzy. Piłkarze z Nowogardu w 9 rozegranych spotkaniach zanotowa-
li pięć zwycięstw, dwa remisy i jedynie dwie porażki, przez co zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli.  

Młodzi piłkarze Pomorzanina, 
którzy występują w trzeciej gru-
pie I Ligi Okręgowej Trampkarzy, 
prowadzeni są przez Macieja Do-
browolskiego, któremu pomaga 
Przemysław Pawlak. Rozgrywki w 
tej grupie trampkarzy rozpoczę-
ły się 2 września, jednak zawod-
nicy z Nowogardu tego dnia pau-
zowali (w lidze występuje 11 dru-
żyn, przez co każdy z zespołów raz 
w rundzie pauzuje, przyp. red.). 
Swoje rozgrywki Pomorzanin za-
inaugurował 9 września, wyjaz-
dowym meczem z Dąbrovią. Pod-
opieczni Macieja Dobrowolskie-
go w efektownym stylu rozpoczę-

li rozgrywki, gromiąc rywali na 
ich terenie 0:6. W pierwszym me-
czu przed własną publicznością, 
trampkarze z Nowogardu dotkli-
wie przegrali ze swoimi rówieśni-
kami z Goleniowa 1:4. Następnie, 
w 4. kolejce Pomorzanin zremi-
sował w Łobzie 1:1, aby w kolej-
nym ligowym meczu po zaciętym 
boju pokonać Radowię Radowo 
Małe 3:2. Mecz z Radowią zapo-
czątkował serię zwycięstw nowo-
gardzian. W kolejnym pojedynku 
Pomorzanin wygrał w Mostach, z 
tamtejszym Promieniem 3:5, by 
w 7. kolejce zdeklasować gości z 
Krąpiela aż 11:1. Pomorzanin w 8. 

kolejce miał rozgrywać swój mecz 
na własnym boisku z Piastem 
Chociwel, jednak ten pojedynek 
został przełożony. Bardzo ładnie 
podopieczni Macieja Dobrowol-
skiego wypadli na tle Mewy Re-
sko, która wygrała wszystkie swo-
je mecze dosłownie roznosząc ry-
wali. Pomorzanin w Resku prze-
grał co prawda, ale po równym 
meczu 4:2. Dodajmy, że Mewa Re-
sko po 10 spotkaniach może po-
chwalić się imponującą skutecz-
nością, liderzy średnio w meczu 
strzelają aż 8, 8 goli! W ostatnim 
pojedynku na własnym stadionie 

Pomorzanin podejmował wysoko 
sklasyfikowaną Masovię Masze-
wo. Młodzi piłkarze z Nowogar-
du pokazali dużą klasę i pokonali 
Masovię 3:1. Na zakończenie run-
dy jesiennej trampkarze z Nowo-
gardu zremisowali w Goleniowie z 
tamtejszą Iną 2:2. Podsumowując, 
Pomorzanin w dziewięciu spotka-
niach wygrał pięć razy, dwukrot-
nie zremisował oraz przegrał, a 
wszystko to przy 34 strzelonych i 
18 straconych golach. Wywalczo-
ne 17 punktów plasuje nowogar-
dzian na 5. miejscu w ligowej ta-
beli, ale należy pamiętać, że Po-

morzanin ma do rozegrania jed-
no spotkanie więcej ze słabo pre-
zentującym się Piastem Chociwel, 
zatem w rundzie rewanżowej mo-
żemy liczyć na awans Pomorzani-
na, na wyższą lokatę. Gratulujemy 
uzyskanych wyników trampka-
rzom z Nowogardu oraz ich trene-
rowi Maciejowi Dobrowolskiemu, 
jak i pomagającemu mu Przemy-
sławowi Pawlakowi. Przy artyku-
le publikujemy wyniki osiągnięte 
przez trampkarzy oraz tabelę po 
rundzie jesiennej. 

KR 

I Liga Okręgowa C1 Trampkarz grupa 3
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard     Pauza
2. kolejka:
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Pomorzanin Nowogard  0:6
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Center MD Goleniów  1:4
4. kolejka:
Światowid 63 Łobez – Pomorzanin Nowogard  1:1
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Radowia Radowo Małe  3:2
6. kolejka:
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard  3:5
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Pom. Krąpiel-Pomorski Orzeł 11:1
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel  (Przełożone)
9. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  4:2
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo  3:1
11. kolejka:
Ina Goleniów – Pomorzanin Nowogard  2:2
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Mewa Resko 10 30 88 8 10 0 0
2 Center MD Goleniów 10 23 51 12 7 2 1
3 Masovia Maszewo 10 21 35 18 7 0 3
4 Światowid 63 Łobez 10 19 25 15 6 1 3
5 Pomorzanin Nowogard 9 17 34 18 5 2 2
6 Ina Goleniów 10 15 28 26 4 3 3
7 Radowia Radowo Małe 10 10 33 36 3 1 6
8 Piast Chociwel 9 9 20 33 3 0 6
9 Dąbrovia Stara Dąbrowa 10 7 15 37 2 1 7
10 Pomorzanin Krąpiel – Pomorski Orzeł 10 3 13 90 1 0 9
11 Promień Mosty 10 3 7 56 1 0 9

Podopieczni Macieja Dobrowolskiego wygrali pięć spotkań w rundzie jesiennej

PODZięKOWANiA
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 9

Z cyfryzacją za pan brat
Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz 
liczniejszych dziedzin: biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Mimo znacznego zaawansowania, nadal potrzebujemy wie-
lu inwestycji w tym zakresie oraz przygotowania obywateli by mogli w pełni z nich korzystać. Z pomocą przychodzą tu Fundusze Europejskie.

Dane pochodzące z Komisji Eu-
ropejskiej w całej UE mówią, że 
95% Europejczyków ma dostęp do 
Internetu. W Polsce wskaźniki te są 
mniejsze. Według Głównego Urzę-
du Statystycznego przynajmniej je-
den komputer znajduje się w prawie 
78% gospodarstwach domowych, a 
dostęp do Internetu ma prawie 76% 
Polaków. Liczby te z roku na rok ro-
sną, bo rośnie wachlarz możliwości 
jaką dają nam technologie cyfrowe 
i dostęp do globalnej sieci WWW. 
Technologie te wkraczają w coraz 
to nowe dziedziny naszego życia; 
trudno dziś wyobrazić sobie firmę 
bez komputera, a fabrykę bez in-
nowacyjnych technologii z obsza-
ru TIK. 

Co to jest TIK?
Pod pojęciem TIK (Technolo-

gie Informacyjno-Komunikacyjne, 
z ang. Information and Commu-
nication Technologies - ICT)  kry-
ją się procesy  przetwarzania, gro-
madzenia i przesyłania informacji 
w formie elektronicznej. Mowa tu 
np. o sieci internetowej, która po-
zwala na transfer danych  dobrej ja-
kości, oraz wymianę informacji za 
pomocą różnych aplikacji i progra-
mów. Rozwój TIK jest bardzo istot-
ny dla obywateli. Dzięki tym tech-
nologiom realizowane mogą być 
dla nas usługi w zakresie zdrowia, 
kultury, sportu, spraw urzędowych, 
edukacji, a także usługi biznesowe 
świadczone drogą elektroniczną. 
Dziś większość pociągów należą-
cych do Województwa Zachodnio-
pomorskiego jest wyposażona w 
dostęp do Internetu, co umożliwia 
w trakcie podróży bezpłatny dostęp 
do danych lub rozrywki. 

W instytucjach publicznych bę-
dzie to możliwość załatwienia spra-
wy bez wychodzenia z domu np. 

złożenie wniosku, założenie firmy, 
wysłanie drogą elektroniczną ze-
znania podatkowego za pomocą 
specjalnego programu. Będzie to 
w końcu handel, czyli sklepy inter-
netowe. Dziś coraz więcej osób ko-
rzysta z takiej formy zakupów, po-
cząwszy od odzieży, przez meble i 
urządzenia AGD oraz sprzęt RTV, 
kończąc na produktach spożyw-
czych. W świecie biznesu dzięki 
TIK firmy mogą tworzyć tzw. plat-
formy B2B 1. Z nowoczesnych tech-
nologii informatycznych korzy-
sta np. Nadmorski Park Miniatur 
i Kolejek w Dziwnowie, w którym 
możemy zobaczyć  modele latarni 
morskich z polskiego wybrzeża w 
skali 1:10 i modele kolejek.

– Turysta z Wrocławia może 
sprawdzić naszą ofertę poprzez In-
ternet, ustalamy terminy wizyt, pro-
wadzimy profile w mediach społecz-
nościowych. Teraz nadszedł czas na 
bardziej zaawansowane projekty we 
współpracy z naukowcami. Jesteśmy 
w trakcie rozmów z kilkoma uczel-
niami. Chodzi o współpracę przy 
stworzeniu innowacyjnego, proto-
typowego rozwiązania dla nowych 
modeli, które mają wzbogacić ofertę 
naszego Parku  – podkreśla Bartło-
miej Piaścik, właściciel Parku Mi-
niatur i Kolejek w Dziwnowie. 

Informatyzacja w firmach
Jeśli jesteś właścicielem firmy i 

zamierzasz rozwinąć swoje przed-
siębiorstwo o nowoczesne techno-
logie (TIK), które pozwolą ci stać 
się bardziej konkurencyjnym na 
rynku możesz skorzystać z Fun-
duszy Europejskich. Konkretną 
ofertę wsparcia oferuje Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego (RPO 
WZ), obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie. Jed-

nym z takich działań jest działanie 
1.5 o nazwie „Innowacje przedsię-
biorstw wspierające rozwój regio-
nalnych specjalizacji oraz inteli-
gentnych specjalizacji”. W ramach 
tego działania wspierane są przed-
sięwzięcia polegające na wdrażaniu 
innowacji produktowych, proceso-
wych i nietechnologicznych przez 
te przedsiębiorstwa, które  prowa-
dzą inwestycje w branżach i ob-
szarach tematycznych wpisanych 
w inteligentne specjalizacje Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go lub powiązane z nimi w postaci 
łańcucha dostaw. Dofinansowaniu 
będą podlegały projekty obejmu-
jące inwestycje w grunty, budyn-
ki, budowle, nowoczesne maszy-

ny i urządzenia, linie produkcyj-
ne, wartości niematerialne praw-
ne, czy wdrażanie nowych rozwią-
zań technologicznych, prowadzące 
do: wykreowania nowego lub za-
sadniczo ulepszonego produktu/
usługi, zwiększenia efektywności 
produkcji przedsiębiorstwa, zasad-
niczej zmiany procesu produkcyj-
nego, czytamy w regulaminie kon-
kursu na stronie www.rpo.wzp.pl 
Oferta ta skierowana jest do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), które planują rozwinąć się 
w obszarach inteligentnych specja-
lizacji. Wnioski składać można do 
31 stycznia 2017 roku, w którym 
planowany jest także kolejny nabór. 

Kolejnymi działaniami jakie są 
dostępne dla MŚP, realizowany-
mi w ramach RPO WZ są działa-
nia m.in.: 1.6 i 1.7, 1.8.  Pierwsze z 
nich dot. tworzenia nowych miejsc 
pracy na obszarze „specjalnej strefy 
włączenia” (chodzi o obszary, gdzie 
występują najbardziej niekorzystne 
wskaźniki rozwoju społeczno-go-
spodarczego). Tu dofinansowaniu 
będą podlegały takie same projek-
ty jak w przypadku działania wy-
mienionego wyżej, z tą różnicą, że 
mają one doprowadzić do stworze-
nia trwałych miejsc pracy. Drugim 
działaniem (1.7 – przyp. red.) jest 
możliwość dofinansowania takich 
samych inwestycji, jak w przypad-
ku działań 1.5 i 1.6 z tym, że mogą 
z niego skorzystać firmy działające 
na terenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitarnego tj. Dobra, Gole-
niów, Gryfino, Kobylanka, Kołba-
skowo, Nowe Warpno, Police, Sta-

re Czarnowo, Stargard, Szczecin, 
Stepnica i Świnoujście. Działanie 
1.8 – realizowane jest na obsza-
rze Koszalińsko-Kołobrzesko-Bia-
łogardzkiego obszaru funkcjonal-
nego. Nabory na te działania będą 
prowadzone w 2017 roku. Szcze-
gółowe terminy zawiera harmono-
gram zamieszczony na stronie in-
ternetowej Regionalnego  Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Parkingi, lasery…
Przedsiębiorstwo Ekomech-Sys-

tem Jarosław Horodecki powstało 
w czerwcu 2014 r. na bazie ponad 
30-letniego doświadczenia wła-
ściciela firmy w branży metalowo-
-maszynowej, jako firma mająca 
docelowo zajmować się produkcją 
wysokospecjalistycznych innowa-
cyjnych konstrukcji stalowych   o   
nietypowych   kształtach, działają-
ca  pod  własną  marką. Firma zaj-
muję się m.in.  produkcją parkin-
gów modułowych. Firma pozyskała 
na ten cel środki z RPO Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Środ-
ki dla Ekomech stanowią 45% war-
tości inwestycji.

- Liczymy na to, że środki z RPO 
pozwolą szybciej wdrożyć nasz nowy 
produkt i pozwolą zbudować nowy 
zakład produkcyjny na terenie Wał-
cza. Stworzymy miejsca pracy dla 
60-80 osób. Nasze parkingi będą ste-
rowane w pełni przy wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii in-
formatycznych. Jesteśmy już w trak-
cie produkcji  - powiedział Andrzej 
Kowalczyk  reprezentujący EKO-
MECH-SYSTEM Jarosław Horo-
decki. 

Firma POWER-TECH z Wałcza 
prowadzona jest przez pasjonata 
nowych technologii Marcina Ejmę. 
Firma działa już 10 lat i dzięki no-
woczesnym technologiom cięcia la-
serowego zdobywa klientów nie tyl-
ko w Polsce, w Europie, ale również 
w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki. Pozyskała ona dotacje na inwe-
stycje między innymi z  Funduszy 
Unijnych. - Wszystkie dofinansowa-
nia zostały przyznane na zaawanso-
wane technologicznie projekty czego 
wynikiem są nowoczesne produkty 
firmy oraz usługi dostosowane do 
potrzeb najbardziej wymagających 
Klientów. Środki zostały przezna-
czone na zakup maszyn, technolo-
gii, oprogramowania oraz urucho-
mienie produkcji. We wrześniu  pod-
pisaliśmy umowę o dofinansowanie 
projektu „Wdrożenie technologii pro-
dukcji inteligentnych maszyn lase-
rowych generacji 5.0”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
cytuje Marcin Ejma. 

Podłącz się do świata

CYFRYZACJA
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Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Pożyczka Jeremie
Innym rodzajem pomocy dla 

przedsiębiorców są pożyczki zarzą-
dzane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (bank pełni tu rolę me-
nedżera funduszy, tzn. będzie za-
rządzał pulą pieniędzy - w przypad-
ku RPO WZ na lata 2014-20 jest to 
kwota 398 mln zł). Województwo 
Zachodniopomorskie jest czwar-
tym województwem w kraju, po po-
morskim, wielkopolskim i łódzkim, 
które będzie współpracować z BGK 
na tym   na polu. Oferta, podobnie 
jak działania w RPO jest skierowana 
do MŚP i polega na przyznawaniu 
podmiotom gospodarczym zwrot-
nych pożyczek lub poręczeń banku. 
Inicjatywa skierowana jest przede 
wszystkim dla tych firm, które: roz-
poczynają działalność (start-up‘y), 
nie posiadają historii kredytowej, 
nie posiadają zabezpieczeń o wy-
starczającej wartości. Z Inicjatywy 
JEREMIE może skorzystać przed-
siębiorca: zatrudniający od 1 do 250 
pracowników, mający obrót roczny 
w wysokości do 50 mln € oraz po-
siadający sumę bilansową do 43 mln 
€, nieposiadający wystarczających 
środków finansowych na realizację 
projektu; zabezpieczeń o wystarcza-
jącej wartości.

W ramach tego działania wspie-
rane będzie tworzenie nowych firm 
oraz na rozwój nowoczesnych tech-
nologii i innowacji w przedsiębior-
stwach. Ponadto wspierane będą 
inicjatywy doradczo-szkoleniowe, 
samozatrudnienia i tworzenie no-
wych miejsc pracy. Program ma być 
realizowany do 2023 roku. Warto 
się tym zainteresować, rozważając 
zgromadzenie kapitału na zaplano-
wany rozwój firmy czy rozpoczęcie 
przygody w prowadzeniem własnej 
działalności. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać w Urzę-
dzie Marszałkowskim, bądź szcze-
cińskim terenowym oddziale BGK 
(dane kontaktowe przy tekście). 

Kształcenie cyfrowe
Skuteczne wprowadzanie w na-

sze życie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych TIK wyma-
ga szkoleń na wielu płaszczyznach. 
Tu z pomocą przychodzi znów ofer-
ta Regionalnego  Programu Opera-
cyjny Województwa Zachodniopo-
morskiego, zwłaszcza adresowane 
do szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu pod-
stawowym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym (działania nr 8.2, 8.3 
RPOWZ). Są to projekty wspierają-
ce doposażenie pracowni informa-
tycznych w szkołach w sprzęt infor-
matyczny, działania zmierzające do 
poprawy kompetencji nauczycie-
li m.in. w zakresie wykorzystywa-
nia TIK, realizację projektów edu-
kacyjnych i dodatkowych zajęć dla 

uczniów oraz szkolenia dla osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach 
i osób starszych w zakresie wyko-
rzystywania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Działania 
te mają się przyczyniać do  dosko-
nalenie kompetencji kluczowych 
uczniów w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, ję-
zyków obcych, nauk matematycz-
no-przyrodniczych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej 
oraz rozwój systemu. Chodzi o to, 
aby przygotować młodych ludzi do 
poruszania się na rynku pracy, kie-
dy już wejdą w dorosłe życie. Reali-
zowane jest to np. przez  tworzenie 
w szkołach warunków do nauczania 
eksperymentalnego poprzez dopo-

sażenie bazy dydaktycznej i nauko-
wej szkół i placówek oświatowych 
zarówno w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, zwłaszcza w mobil-
ny sprzęt komputerowy (kontynu-
acja rządowego programu „Cyfrowa 
szkoła” w zakresie komponentu „e-
-szkoła”), jak również wyposażenie 
laboratoriów szkolnych w nowocze-
sne, współpracujące z urządzeniami 
TIK narzędzia do nauczania przyro-
dy, biologii, chemii i fizyki. 

– Podpisaliśmy umowę z Marszał-
kiem w ramach nowego RPO WZ 
i realizujmy kontrakt samorządo-
wy, jeden z sześciu na terenie woje-
wództwa. Jest to duży projekt połą-
czony z gminami Maszewo, Nowo-
gard i Osina. Nowogard otrzymuje 
środki w ramach kontraktu na roz-
wój infrastruktury technicznej Stre-
fy Ekonomicznej, a szkoły gminne 
będą przygotowywały remonty, tak 
żebyśmy mogli ten cały cykl eduka-
cyjny, od szkolnictwa podstawowe-
go, przez gimnazjum, do zawodowe-
go. To mają być uczniowie dobrze i 
kierunkowo wykształceni i potrafiący 
korzystać z nowoczesnych technolo-
gii informatycznych  – podkreśla To-
masz Kulinicz, starosta goleniowski.

Nie zapomniano też o osobach 
dorosłych,  w szczególności o oso-
bach o niskich kwalifikacjach i oso-
bach starszych w zakresie doskona-
lenia umiejętności wykorzystywa-
nia technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych i porozumiewania 
się w językach obcych (działanie 
8.10 RPO WZ, obsługiwane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczeci-
nie). Przedsięwzięcia podejmowane 
w ramach tego typu projektów mają 
zapewnić wsparcie dla osób w wie-
ku 25 lat i więcej, w szczególności 
dla osób starszych (50 lat i więcej) 
i osób o niskich kwalifikacjach (po-
siadających wykształcenie na pozio-
mie co najwyżej średnim), chcących 
podnosić swoje umiejętności, wie-
dzę i kompetencje poprzez udział 
w kształceniu ustawicznym, ukie-
runkowane na zdobycie nowych lub 
podwyższenie kompetencji infor-
matycznych oraz w zakresie języ-
ków obcych. Od stycznia ruszy na-

bór uczestników do szkoleń w ra-
mach projektów dofinansowanych 
przez Fundusze Unijne.  W przy-
padku szkoleń i kursów językowych, 
zakres wsparcia obejmuje kursy lub 
szkolenia kończące się certyfikatem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektów określonego 
poziomu biegłości językowej (zgod-
nie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego). W przy-
padku szkoleń i kursów realizowa-
nych w zakresie umiejętności doty-
czących TIK, zakres wsparcia obej-
muje kursy lub szkolenia kończące 
się certyfikatem potwierdzającym 
zdobycie przez uczestników pro-
jektu kompetencji określonych dla 
rożnych poziomów European Kom-
puter DrivingLicence (ECDL), w 
tłumaczeniu Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych. 

- Zdobywanie umiejętności nie 
tylko w obsłudze komputera, wy-
szukiwanie informacji ale ich anali-
za to niezbędne umiejętności w dzi-
siejszych czasach. To także potrzeba 
dnia codziennego. Warto kształcić się 
w tym zakresie i zdobywać umiejęt-
ności informatyczne – mówi Joanna 
Sienkiewicz – Szeląg, trener kompe-
tencji, egzaminator ECDL.

Co z sektorem prywatnym, po-
zarządowym, a także administracją 
publiczną? Tu do dyspozycji są pro-
jekty oferowane w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

również finansowanego z Funduszy 
Europejskich. Program realizowany 
jest w ramach trzech osi: oś 1 - do-
stęp do szerokopasmowego interne-
tu:  oś 2 - e-administracja i otwar-
ty urząd; oś 3 - cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa. Projekty finan-
sowane z Programu Polska Cyfro-
wa możemy podzielić na trzy grupy.  
Pierwszą stanowią te, w wyniku któ-
rych powstaje infrastruktura szero-
kopasmowa umożliwiająca dostęp 
do szybkiego Internetu. Mowa tu 
chociażby o hotspotach, czyli punk-
tów dostępu do Internetu w prze-
strzeni publicznej, np. na rynkach 
miast, czy w pobliżu budynków uży-
teczności publicznej. Bezpośredni-
mi odbiorcami tych projektów są 
mieszkańcy obszarów, na których 
do tej pory dostęp do sieci był ogra-
niczony lub wcale go nie było. Dru-
gą grupę stanowią przedsięwzię-
cia, dzięki którym zwiększa się pula 
usług publicznych dostępnych dro-
gą elektroniczną. Korzysta na tym 
całe społeczeństwo np. poprzez dar-
mowe programy antywirusowe czy 
możliwość wysyłania zeznania PIT 
za pomocą internetu. Z kolei trzecia 
grupa to projekty zachęcające ludzi 
do korzystania z Internetu i zwięk-
szające ich cyfrowe kompetencje. O 
dofinansowanie na tego typu działa-
nia będą mogły ubiegać się głównie 
organizacje pozarządowe w part-
nerstwie z samorządami. Z dota-
cji  dostępnych w ramach Programu 
Polska Cyfrowa mogą korzystać fir-
my telekomunikacyjne (np. dostaw-
cy internetu), organizacje pozarzą-
dowe (stowarzyszenia), państwowe 
ośrodki kultury,  ale także urzędy 
publiczne. Warto zajrzeć na stronę 
Cyfrowej Polski i sprawdzić harmo-
nogram naborów. Dane podajemy 
poniżej.

Pijesz kawę w domu i jesteś w 
urzędzie? 

Jak już wspomnieliśmy powy-
żej, dzięki Funduszom Europejskim 
możliwe jest dofinansowanie pro-
jektów dotyczących cyfryzacji, jakie 
chcą realizować samorządy. Chodzi 
tu np. o tzw. E-usługę – czyli usłu-
gę świadczoną drogą elektroniczną ,  
która nie wymaga wielkiego udzia-
łu człowieka. W praktyce oznacza 
to, że cześć spraw urzędowych mo-
żemy załatwić za pomocą internetu 
np. złożyć wniosek do miejscowe-
go urzędu o wydanie dowodu oso-
bistego,  napisać wiadomość e-mail 
w ważnej dla nas sprawie, czy umó-
wić wizytę w konkretnym wydzia-
le urzędu, w którym mamy do zała-
twienia jakąś sprawę. 

Przykładem na zastosowanie tego 
typu narzędzia jest miasto Stargard, 
gdzie zrealizowano projekt pn. E-
-URZĄD – przyjazna administra-
cja.  Celem podstawowym projek-
tu było zapewnienie powszechno-

ści dostępu do treści i usług udo-
stępnianych elektronicznie w ra-
mach działań Urzędu Miejskiego. 
Przedmiotem projektu było dosto-
sowanie infrastruktury technicznej 
i informatycznej Urzędu Miejskie-
go do wymagań Unii Europejskiej 
w zakresie standardu obsługi inte-
resantów, sposobów archiwizacji 
oraz bezpieczeństwa danych i do-
kumentów pozostających w obiegu 
administracyjnym. Teraz pracowni-
cy przechodzą szkolenia by w pełni 
wykorzystać rozwiązania jakie daje 
im nowoczesnym system informa-
tyczny. 
 Instytucji, które skorzystały z dofi-
nansowania w technologie cyfrowe 
w naszym województwie jest wie-
le. Fundusze Europejskie oferują 
bowiem wiele możliwości. Warto 
więc wejść na stronę internetową 
programu regionalnego lub Polski 
Cyfrowej i zapoznać się z terminami 
naborów. Warto też skontaktować 
się z pracownikami Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich, 
aby sprawdzić na co można otrzy-
mać dofinansowanie i jakie warunki 
należy w tym celu spełnić.  

Marcin Simiński

Adresy:
Urząd Marszałkowski  

Województwa Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin
Telefony do konsultantów

tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91
432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS

w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 163
e-mail: rpo@wup.pl

ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ 
POWIERNICZY JEREMIE

Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Szczecinie

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin
Anna Pawlak, Kamila Lewandowicz, 

MirosławBera
email: Anna.Pawlak@bgk.pl, 

Kamila.Lewandowicz@bgk.pl, 
Miroslaw.Bera@bgk.pl 
telefon: 91 489 08 79

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
elektroniczna skrzynka podawcza 
na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytka

e-mail: cppc@cppc.gov.pl

1 (ang.  business-to-business – skrót po-
chodzący z języka angielskiego oznaczają-
cy transakcje pomiędzy dwoma lub więcej 
firmami. Wszystkie działania  realizuje się 
często za pomocą specjalnych platform, do 
których dostęp ma np. kupujący i sprzeda-
jący. 

E-urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Na zdjęciu 
siedziba magistratu przy ul. Czarnieckiego
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Antoś syn Anny Pawelec ur. 4-
12-2016 z Nowogardu

Ania córka Moniki Pestrak ur. 
1-12-2016 z Dobrej

Agatka córka Katarzyny Miel-
czarek ur. 1-12-2016 z Nowo-
gardu

Lenka córka Roksany Rokosz 
ur. 7-12-2016 z Trzebawi

Melania córka Anny Gołdyn 
ur. 4-12-2016 z Wyszomierza

Zosia córka Eweliny Daniel ur. 
1-12-2016 z Łobza

ii liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Chcą dobrze 
zamknąć rok
W najbliższą sobotę (10 grudnia), tenisiści stołowi klubu Vi-
sonex LUKS Top Wierzbięcin rozegrają dwa ostatnie w tym 
roku ligowe spotkania. Cel jest prosty – zwyciężyć i w taki 
pozytywny sposób zamknąć tegoroczny rok. Szczególnie cie-
kawie zapowiada się drugi pojedynek, w którym podopiecz-
ni Józefa Korkosza podejmować będą gości z Koszalina. 

W najbliższą sobotę tenisiści 
stołowi z Wierzbięcina rozegrają 
swoje ostatnie dwa ligowe spotka-
nia w 2016 roku. Do hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie przyjadą rywale z zespo-
łów ULKS Borne Sulinowo oraz 
KTS Koszalinianin Koszalin. 
Najpierw o godzinie 10: 30 pod-
opieczni Józefa Korkosza zmie-
rzą się z gośćmi z Bornego Suli-
nowa. Rywale są outsiderem ligi. 
Zajmują ostatnie miejsce w tabeli 
z zaledwie 1 punktem na koncie, 
wywalczonym za remis z drugim 
najsłabszym zespołem – UKS-em 
Czarni Pieszcz. Zwycięstwo nad 
zespołem ULKS-u jest tylko for-
malnością, jedyną niewiadomą są 
rozmiary tej wygranej. Trudniej-
sze zadanie przed tenisistami sto-
łowymi z Wierzbięcina czekać bę-

dzie o godzinie 15:30. Wówczas 
w ramach 9. kolejki podopieczni 
Józefa Korkosza zagrają z druży-
ną KTS-u Koszalinianin Koszalin. 
Rywale zajmują 4. miejsce w ligo-
wej tabeli z 6 punktami na koncie. 
Choć bilans gości z Koszalina nie 
musi zachwycać, to jednak zespół 
ten potrafi przeciwstawić się sil-
niejszym rywalom. W pierwszym 
spotkaniu obydwu drużyn Viso-
nex LUKS Top Wierzbięcin wy-
grał 2:8 i wierzymy, że zawodni-
cy z naszej gminy są w stanie po-
wtórzyć ten wynik. Zapraszamy 
wszystkich do pojawienia się tego 
dnia w hali SP w Wierzbięcinie i 
dopingowania tenisistów stoło-
wych zespołu Visonex LUKS Top. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier zaplanowanych w 8. i 9. 
kolejce. KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
8. kolejka (10 grudnia):
UKS Champion Police – KTS Koszalinianin Koszalin  (10:30)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – ULKS Borne Sulinowo  (10:30)
Darz Bór Karnieszewice – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  (11:30)
UKS Czarnie Pieszcz – ATS Stargard    (11:30)
9. kolejka (10 grudnia):
UKS Champion Police – ULKS Borne Sulinowo   (15:30)
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KTS Koszalinianin Koszalin (15:30)
Darz Bór Karnieszewice – ATS Stargard   (15:30)
UKS Czarni Pieszcz – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  (15:30)

Osińska liga Piłki Siatkowej

Za nami pierwsze spotkania
W minioną niedzielę (4 grudnia), siatkarze rywalizujący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej, 
zainaugurowali sezon 2016/2017. Obyło się bez niespodzianek, a także bez pięciosetowych 
pojedynków. Na uwagę zasługuje postawa zawodników z Węgorzy, którzy w pierwszym se-
cie swojego meczu, dosłownie zdeklasowali rywali. 

Sezon siatkarski w hali ZSP w 
Osinie rozpoczął się od meczu 
pomiędzy Kikorzami oraz Dąbro-
wą. Zawodnicy z Kikorzy bardzo 
źle rozpoczęli ten pojedynek, wy-
soko przegrywając w pierwszym 
secie 10:25. Siatkarze z Dąbrowy 
w tym pojedynku nie pozwoli-
li rozwinąć skrzydeł swoim rywa-
lom, wygrywając w drugiej par-
tii do 21, a następnie w trzecim 
ostatnim secie do 16. Najdłuższy 
mecz tego dnia rozegrali siatkarze 
z Czermnicy oraz Żabowa. Pierw-
sza partia padła łupem Czermni-
cy, która pewnie wygrała do 15. W 
drugim secie reprezentanci Żabo-

wa zabrali się do odrabiania strat 
i doprowadzili do wyrównania 
w meczu, po zwycięstwie 25:19. 
To jednak wszystko, na co było 
stać tego dnia siatkarzy z Żabo-
wa. Czermnica pewnie wygrała w 
trzecim i czwartym secie, przez co 
sięgnęła po trzypunktowe zwycię-
stwo. W trzecim spotkaniu dnia, 
pokaz siły zaprezentowali siatka-

rze reprezentujący Węgorza. Ich 
rywalami byli gospodarze z ze-
społu Bruklin. Pierwszy set przy-
niósł rekordowy wynik, który te-
raz poprzez pozostałą część se-
zonu będzie wskaźnikiem zdoby-
czy punktowej, poniżej której nie 
wypada spaść… Węgorza roznio-
sły swoich rywali, pozwalając im 
zdobyć jedynie 6 punktów! Po-
drażnieni zawodnicy z Osiny sta-
rali się jak mogli zamazać złe wra-
żenie, ale umiejętności w drugim 
secie starczyło im jedynie na zdo-
bycie 19 punktów. W trzeciej par-
tii Węgorza ponownie wypraco-
wały sobie dużą przewagę i osta-
tecznie wygrały w całym meczu 
3:0, tracąc w trzech setach jedy-
nie 40 punktów, dzięki czemu ob-
jęły prowadzenie w ligowej tabe-
li. W ostatnich meczach zapre-
zentowały się dwa zespoły z Wy-
szomierza. Najpierw drugi skład 
z tej miejscowości podejmował 
Krzywice. Zawodnicy z Krzywic 
nie mieli litości dla swoich rywa-
li szybko wygrywając to spotka-
nie, pokonując Wyszomierz II od-
powiednio do 14., 20. i 15. punk-
tów. Na koniec pierwszy zespół z 
Wyszomierza równie efektownie 
rozprawił się z gospodarzami, ze-
społem Gwiazdy Osina. Wyszo-
mierz w pierwszym secie poko-
nał rywali 25:18, w drugiej par-

tii pozwolił Osinie zdobyć zaled-
wie jeden punkt więcej, natomiast 
kropka nad „i” została postawio-
na po zwycięstwie 25:15. Za ty-
dzień w niedzielę rozegrana zo-
stanie 2. kolejka. Patrząc po wy-
nikach, które opisaliśmy powy-
żej, najciekawiej zapowiada się 
mecz pomiędzy Dąbrową i Krzy-
wicami. Te dwie drużyny, które 
efektownie wygrały swoje pierw-
sze spotkania, rozpoczną zma-

gania w hali ZSP Osina o godzi-
nie 10:00. Ciekawie zapowiada się 
również ostatni mecz tego dnia, 
zaplanowany na godzinę 16:00, w 
którym liderzy z Węgorzy, podej-
mować będą Żabowo. Zaprasza-
my wszystkich kibiców siatków-
ki do oglądania zmagań siatkarzy 
występujących w Osińskiej Lidze 
Piłki Siatkowej. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
tabelę. KR    

Osińska Liga Piłki Siatkowej 2016/2017
1. kolejka:
Kikorze – Dąbrowa  0:3 (10:25, 21:25, 16:25)
Czermnica – Żabowo  3:1 (25:15, 19:25, 25:17, 25:16)
Węgorza – Bruklin Osina  3:0 (25:6, 25:19, 25:15)
Wojcieszyn II – Krzywice  0:3 (14:25, 20:25, 15:25)
Wojcieszyn I – Gwiazda Osina 3:0 (25:18, 25:19, 25:15)
M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Czarni Węgorza 1 1 0 3 3 – 0 75 – 40 
2 LZS Dąbrowa 1 1 0 3 3 – 0 75 – 47 
3 Krzywice 1 1 0 3 3 – 0 75 – 49 
4 Wojcieszyn I 1 1 0 3 3 – 0 75 – 52 
5 Czermnica 1 1 0 3 3 – 1 94 – 73 
6 Żabowo 1 0 1 0 1 – 3 73 – 94 
7 Gwiazda Osina 1 0 1 0 0 – 3 52 – 75 
8 Wojcieszyn II 1 0 1 0 0 – 3 49 – 75 
9 LZS Kikorze 1 0 1 0 0 – 3 47 – 75 
10 Bruklin Osina 1 0 1 0 0 – 3 40 – 75 

2. kolejka (11 grudnia):
Dąbrowa – Krzywice  (10:00)
Gwiazda Osina – Wojcieszyn II (11:30)
Bruklin Osina – Wojcieszyn I (13:00)
Kikorze – Czermnica  (14:30)
Żabowo – Węgorza  (16:00)

Rywalizacja siatkarzy w hali ZSP w Osinie ponownie cieszyć będzie miłośników te-
go sportu



9-12.12.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

HOTEL & RESTAURACJA

PIaSek, PIaSek 
PRZeSieWANY, 

ŻWiR, CZARNOZieM, 
POSPÓŁka 

 ŻWiROWNiA 
DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO KlieNTA

A/0

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

reklama reklama

reklama

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

Paweł Błaszczyk nowym trenerem juniorów

Rozwój jest najważniejszy
Jak informowaliśmy w piątkowym wydaniu DN, na dniach miała zapaść decyzja dotycząca tego, kto będzie nowym trenerem drużyny Juniorów. Wybór 
padł na Pawła Błaszczyka, dla którego będzie to kolejny obowiązek, w swojej pracy na rzecz Pomorzanina Nowogard. Trener zapowiada, że w żaden spo-
sób nie utrudni mu to jego dotychczasowych obowiązków. 

Przypomnijmy, że drużyna Ju-
niorów Starszych rywalizuje w sil-

nej I Lidze Okręgowej. Rozgryw-
ki rozpoczęła pod wodzą Dawida 

Kurka, który swoich podopiecz-
nych szkolił już od ostatnich lat 
ich gry w trampkarzach. Na po-
czątku Juniorzy z Nowogardu wy-
grali 5 spotkań z rzędu, następ-
nie przyszedł kryzys i konflikt, o 
którym pisaliśmy na łamach DN. 
Na skutek tego, trener Dawid Ku-
rek zdecydował się zrezygnować 
z pracy, a drużyna Pomorzani-
na sezon dokończyła bez trene-
ra. Po rundzie jesiennej, Juniorzy 
zajmują 3. miejsce w ligowej tabeli 
z 18 punktami wywalczonymi po 
6 zwycięstwach i 4 porażkach. W 
tym tygodniu prezes Marcin Skór-
niewski ogłosił, że nowym trene-
rem zostanie Paweł Błaszczyk. Nie 
jest to anonimowa postać w Po-
morzaninie. Paweł Błaszczyk od 
początku istnienia sekcji prowa-
dzi kobiecy zespół, jednocześnie 
prowadzi także Akademię Piłkar-
ską Pomorzanina, a wcześniej na 
krótką chwilę przejął również ze-
spół rezerw. Ponadto jest Człon-
kiem Zarządu Pomorzanina, ale 
to nie jedyna funkcja, jaką pełni. 

Paweł Błaszczyk czynnie udzie-
la się w Akademickim Związku 
Sportowym, gdzie jest wicepreze-
sem od spraw upowszechniania 
oraz jedynym członkiem z woj. 
zachodniopomorskiego Zarządu 
Głównego AZS władz centralnych 
w Warszawie. Nowy trener Junio-
rów nie boi się wyzwania, jakim 
jest prowadzenie już trzech zespo-
łów. - Myślę, że dam radę prowa-
dzić zajęcia kobiecej drużyny, ju-
niorów oraz akademii. Na pewno 
będzie to wymagało dużej pracy, 
ale jest taka potrzeba chwili i bę-
dziemy musieli sobie radzić. Ja już 
raz w takiej sytuacji funkcjonowa-
łem, jak prowadziłem w jednym 
czasie zespół kobiet oraz rezerw 
– mówi Paweł Błaszczyk. Klub 
przed nowym trenerem postawił 
jasno określone cele, ci chłopcy 
mają się rozwijać tak, aby w przy-
szłości stanowić o trzonie nowo-
gardzkiego klubu. -  Długo trwa-
ły nasze rozmowy z prezesem, co 
do kształtu i przyszłości tego ze-
społu. Jak oni mają funkcjonować 

w strukturach pierwszego zespo-
łu, tak żeby było to z korzyścią dla 
nich i żeby nie dochodziło do ja-
kichś dziwnych sytuacji oraz prze-
pychanek. Cel jest jasny, zespół ma 
grać jak najlepiej, a chłopcy mają 
się rozwijać – to jest najważniej-
sze. W każdym meczu będziemy 
grać o zwycięstwo, bo ja mam taką 
naturę, że nie potrafię inaczej, ale 
przede wszystkim mają się chłop-
cy rozwijać, aby w przyszłości sta-
nowili o sile tego klubu – informu-
je Paweł Błaszczyk. Trener ma już 
za sobą pierwszy trening z Junio-
rami i przyznaje, że bardzo mu się 
spodobało profesjonalne podej-
ście młodych piłkarzy do zmiany 
trenera. - Pierwszy trening z chło-
pakami jest już za mną. Moje wra-
żenia są bardzo pozytywne, widać, 
że Dawid Kurek wykonał z nimi 
dobrą pracę. Zawodnicy byli chętni 
do pracy, podeszli do zmiany trene-
ra bardzo profesjonalnie – kończy 
Paweł Błaszczyk. 

 KR 
Paweł Błaszczyk został nowym trenerem Juniorów Starszych Pomorzanina

Nietypowa wizyta na treningu Pomorzanina

Mikołaj odwiedził skrzatów
Podczas treningu skrzatów z Akademii Piłkarskiej Pomorzanina Nowogard, miała miejsce wizyta św. Mikołaja, który zaskoczył zarówno dzieci, jak i obec-
nych na sali rodziców. Młodzi adepci piłki nożnej otrzymali prezenty, a następnie zaprezentowali swoje umiejętności w meczu z Mikołajem. 

Podczas treningu grupy skrza-
tów z Akademii Piłkarskiej Po-
morzanina Nowogard, który od-
był się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1, do dzieci przy-
szedł św. Mikołaj. Nikt nie wie-
dział o niespodziance, którą dla 
młodych piłkarzy przygotował 
trener Paweł Błaszczyk. Gdy tre-
ning trwał na dobre, w pewnym 
momencie trener skrzatów udał 
się do szatni, aby przywdziać ko-
stium Mikołaja, po czym pojawił 
się na sali wywołując ogromną 
radość u dzieci. - Jestem wesołym 

człowiekiem, uwielbiam dzieci i 
zabawy z nimi. Gdy prowadziłem 
zajęcia z naszą grupą, to na chwi-
lę wyszedłem do szatni, aby się 
przebrać, po czym wracając wy-
wołałem ogromną radość u dzieci 
i zaskoczenie u ich rodziców. My-
ślę, że dzieci były bardzo zadowo-
lone. Były łzy radości, dużo zaba-
wy i śmiechu. Oczywiście nie za-
brakło prezentów. Na koniec odbył 
się mecz, w którym wziął udział 
Mikołaj – opowiada trener Paweł 
Błaszczyk. Dodajmy, że adepci 
piłki nożnej z grupy skrzatów są 

z roczników 2008-2011. Grupa 
liczy 26 zawodników, a podczas 
treningów frekwencja jeszcze ni-
gdy nie spadła poniżej 19 osób. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w 
tygodniu. 

KR

Dzieci z grupy skrzatów otrzymały od Mikołaja słodycze, zabawkę do puszczania 
baniek, a także pamiątkowe czapki.jpg
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PReMie 

ŚWiĄTeCZNe NAWeT 300 eUR.
ATeRiMA MeD. 

Telefon 91 506 55 55

POSPRZĄTAM, 
UMYję OKNA 

TaNIO.  
884 928 256

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 7 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XVii/119/2016 Rady Gminy Osina z dnia 05.12.2016 r. 

taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina 
ulegają przedłużeniu na 6 miesięcy i wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,65 zł/m3 netto + należ-
ny podatek VAT 8% = 3,94 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego – 9,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 9,84 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 4,38 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto  
+ należny podatek VAT 8% = 4,73 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 6,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 7,24 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,66 zł/m3 netto  
+ należny podatek VAT 8% = 3,95 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na pod-
stawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 9,21 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek 
VAT 8% = 9,95 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 11,62 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 12,55 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w 
oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budynku wielolokalo-
wym, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 3,40 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 3,67 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 do 6,0  
i powyżej 9,5 do 
10,0 **

Poniżej 6,0 do 5,5 
i powyżej 10,0 do 
10,5 **

Poniżej 5,5 do 4,5 
i powyżej 10,5 do 
11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8. Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: 

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wod-
nego - wymienione w załączniku Nr 1 do Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)
0 1 2 3
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione 

stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 
50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki 

przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00. 
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ście-

ków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi  
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

Firma zatrudni 
osoby do ochrony 
zaplecza placu budowy. 

Praca w okolicach 
miejscowości: 

Goleniów, 
Nowogard oraz

 Płoty. 
Oferujemy atrakcyjne 

wynagrodzenie 

tel. 727-001-958.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o powierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogardzie tel: 
783 570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

•	  Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

•	 Sprzedam mieszkanie dwa poko-
je 53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 
695 151 

•	 Sprzedam garaż w Czereśniowym 
Sadzie. Tel. 609 388 410

•	 Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. 693 850 197 Naj-

lepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

•	 Uzbrojone działki budowlane Ko-
ściuszki sprzedam. Tel. 69 11 88 48, 
793 777 241 

•	 Do wynajęcia pomieszczenia ma-
gazynowo-biurowe blisko cen-
trum w Nowogardzie. 601 544 530

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. Tel. 668 15 15 16, 608 626 
696 

•	 Zamienię mieszkanie 67 m2  na 
parterze własnościowe na mniej-
sze. 91 39 73 664

•	 Do wynajęcia kawalerka na dłuż-
szy okres. 607 420 272 

•	 Sprzedam dom w Grabinie koło 
Nowogardu. 513 561 194 

•	 Sprzedam mieszkanie na IV pię-
trze dwupokojowe 46m2 w Nowo-
gardzie. 535 910 060 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, umeblowane, Armii Krajo-
wej, Nowogard. 697 420 201

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. 535 910 060 

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnie 10ha ziemi rolnej (głów-
nie łąki). Idealna na siedlisko, gra-
nicząca w rzeczką Wołczenicą. Tel. 
668-676-788

•	 Sprzedam lub wynajmę trzypo-
kojowe mieszkanie w dwurodzin-
nym domu, ul. Poniatowskiego 
Nowogard. 693 128 108

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
693 128 108

•	 Wynajmę /sprzedam dom. 601 58 
74 38

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 15 lutego. 602 262 859 

•	 Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie. 508 309 980 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
531 844 996

MOTORYZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Citroen Xara 1.9. Tel. 733 494 673 

•	 AIXAM 400 – autko bez prawa 
jazdy – sprzedam. Rok produkcji 
1999. Pierwsza rejestracja 2005, 
przebieg 35800 km., cena 9500 zł 
do uzgodnienia. 667 766 061 

•	 Kupię Mercedesa każdego. 737 
539 555

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

ROlNiCTWO
• Sprzedam siano w kostach, 

ziemniaki jadalne vineta, denar 
– cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport gratis. 600 
653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
talerzówkę 2,70 m szerokości. 603 
839 782 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, 
ul. Boh. Warszawy 21

•	 Sprzedam gęsi perliczki dorosłe, 
Dębice 5. 725 533 380

•	 Gęsi, koguty ubite lub żywe. 692 
777 602 

 USŁUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-

NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• PRANie-MAGiel,PRANie DYWA-
NÓW, WYKŁADZiN, TAPiCeRKi 
MeBlOWej SAMOCHODOWej/ 
SKÓRZANej MATeRiAŁOWej / 
POŚCieli WeŁNiANej / lANOli-
NĄ/SPRZĄTANie: CZYSZCZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• mONTaŻ meBlI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FiRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hu-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

• Remonty. 508 920 135 

•	 Remonty mieszkań. 607 729 933 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

•	 Sprzątanie. 887 077 570

•	 Matematyka. 668 171 212

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 amBerCare24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies., wyjazdy od 
zaraz, sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825, 737 886 919, 
737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne zarob-
ki. Praca na miejscu. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. 731 404 464

•	 Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
tel. 91 39 25 275

• Pracowników budowlanych, be-
toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 
694 440 205

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Atrakcyjne zarobki. 
601 085 199

• Przyjmę do pracy na fermę no-
rek koło Nowogardu. Więcej in-
formacji pod numerem 661 285 
105

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

•	 Zaopiekuję się osobą starszą cho-
dzącą. 666 277 741

•	 Podejmę pracę jako szpachlarz, 
malarz duże doświadczenie. Tel. 
669 432 236 

•	 Poszukuje budowlańca z znajo-
mością niemieckiego i samocho-
dem. 669 432 236

•	 Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

•	 Zatrudnię pracownika do prac le-
śnych i kierowcę MTZ + operatora 
na przyczepę leśną HDS. 665 544 
518 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam zestaw do zrywki drew-
na, przyczepę Farma 8 – 51 D, z 
HDS. Cena do negocjacji. 665  544 
518

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 
Tel. 503 332 355 

•	 Kilberry orbitrek bardzo dobry 
stan tanio sprzedam. 691 180 848, 
793 777 241 

•	 Piec CO 16 kw sprzedam. 733 494 
673 

•	 Sprzedam tanio bramy wjazdo-
we wykonane z siatki i kątowni-
ka: wys. 120-2 m. szer. (2 skrzydła) 
i wys. 110 – 2m. Szer. (2 skrzydła). 
793 546 019

•	 Stare pojazdy – motocykle, rowe-
ry,motorowery, literaturę kupię. 
600 182 682

•	 Blachę dachową kupię. Tel 600 
182 682 
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ROZKŁAD jAZDY PKP
^

Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88701

j  b  n  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:21, Kliniska 5:33, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:48, Szczecin Port Centralny 5:56 Szczecin Główny 6:00 
~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

5:56 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:01, Osina 6:05, Mosty 6:10, Goleniów 6:17, Kliniska 6:28, Szczecin Dąbie 6:37, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:55 
~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:44 I
3

PR - R
s 88808

j  b  n  y

Żabowo 7:52, Płoty 8:01, Baszewice 8:08, Gryfice 8:14, Gąbin 8:24, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:39, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 9:00 ~ 1-6 / 1 XI, 11 XI;

7:46 II
1

PR - R
s 88705

j  b  n  y

Wyszomierz 7:51, Osina 7:55, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:07, Goleniów 8:25, 
Kliniska 8:37, Szczecin Dąbie 8:47, Szczecin Zdroje 8:52, Szczecin Port Centralny 9:01

Szczecin Główny 9:05 

9:28 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:43, Gryfice 9:55, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 1 XI, 11 XI;

10:34 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:39, Osina 10:44, Mosty 10:50, Goleniów 10:59, Kliniska 11:12, Szczecin Dąbie 11:23, 
Szczecin Zdroje 11:27, Szczecin Port Centralny 11:35 Szczecin Główny 11:39 

11:41 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:49, Płoty 11:58, Baszewice 12:05, Gryfice 12:12, Gąbin 12:22, Trzebiatów 12:27, Bieczyno 
Pomorskie 12:34, Karcino 12:37, Kołobrzeg Stadion 12:49 Kołobrzeg 12:54 
~ 7 XI-10 XII;

11:46 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:03, Baszewice 12:10, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 
~ 23 X-6 XI;

11:59 II
1

PR - R
88826

j  b  n  y

Żabowo 12:07, Płoty 12:16, Baszewice 12:23, Gryfice 12:30, Gąbin 12:40, Trzebiatów 12:46, Bieczyno 
Pomorskie 12:52, Karcino 12:56, Kołobrzeg Stadion 13:08 Kołobrzeg 13:13 
~ 16-22 X;

14:13 II
1

PR - R
s 88002

j  b  n  y

Żabowo 14:21, Płoty 14:30, Baszewice 14:37, Gryfice 14:43, Gąbin 14:53, Trzebiatów 14:59, Bieczyno 
Pomorskie 15:05, Karcino 15:09, Głowaczewo 15:13, Stary Borek 15:17, Kołobrzeg Stadion 15:23

Kołobrzeg 15:28 ~ 1-5 / 1 XI, 11 XI;

14:50 II
1

PR - R
s 88005

j  b  n  y

Wyszomierz 14:56, Osina 15:00, Mosty 15:05, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:11, Goleniów 15:27, 
Kliniska 15:43, Szczecin Dąbie 15:52, Szczecin Zdroje 15:56 Szczecin Główny 16:10 

15:54 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:01, Płoty 16:11, Baszewice 16:18, Gryfice 16:24, Gąbin 16:34, Trzebiatów 16:41, Bieczyno 
Pomorskie 16:47, Karcino 16:51, Głowaczewo 16:56, Stary Borek 17:00, Kołobrzeg Stadion 17:06

Kołobrzeg 17:11 

16:57 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:03, Osina 17:07, Mosty 17:12, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:18, Goleniów 17:34, 
Kliniska 17:45, Szczecin Dąbie 17:55, Szczecin Zdroje 17:59 Szczecin Główny 18:10 

17:42 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:50, Płoty 17:59, Baszewice 18:06, Gryfice 18:12, Gąbin 18:22, Trzebiatów 18:28, Bieczyno 
Pomorskie 18:34, Karcino 18:38, Głowaczewo 18:42, Stary Borek 18:46, Kołobrzeg Stadion 18:52

Kołobrzeg 18:58 

18:44 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:49, Osina 18:53, Mosty 18:59, Goleniów 19:06, Kliniska 19:17, Szczecin Dąbie 19:27, 
Szczecin Zdroje 19:31, Szczecin Port Centralny 19:40 Szczecin Główny 19:45 

21:03 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:10, Płoty 21:19, Baszewice 21:26, Gryfice 21:33, Gąbin 21:43, Trzebiatów 21:49, Bieczyno 
Pomorskie 21:55, Karcino 21:59, Głowaczewo 22:03, Stary Borek 22:07, Kołobrzeg Stadion 22:13

Kołobrzeg 22:18 ~ 17-22 X; 24 XI-10 XII 1-6;

21:17 II
1

PR - R
s 88030

j  b  n  y

Żabowo 21:24, Płoty 21:33, Baszewice 21:40, Gryfice 21:47, Gąbin 21:57, Trzebiatów 22:03, Bieczyno 
Pomorskie 22:09, Karcino 22:13, Głowaczewo 22:17, Stary Borek 22:21, Kołobrzeg Stadion 22:27

Kołobrzeg 22:32 ~ 24 X-23 XI 1-6 / 1 XI, 11 XI;

22:13 II
1

PR - R
s 88000

j  b  n  y

Płoty 22:28, Gryfice 22:39, Trzebiatów 22:54, Kołobrzeg Stadion 23:12 Kołobrzeg 23:17 

~ 1-57;

Strona 1 z 2^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

iNFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. aktor znany z "Ekstradycji"
2. kraj jankesów
3. żyzna gleba nadrzeczna
4. wypędzenie
5. rzeka w Hiszpanii i Portugalii
6. maciora
7. Johannes - fizyk niemiecki
8. dowodził Wikingami
9. miasto we Włoszech (Emilia-Romania)
10. skrócona nazwa kilograma
11. czarownik, czarnoksiężnik
12. znany producent leków
13. rzeka w Etiopii
14. Agnija L.(1906-81), poetka ros
15. miłość Tristana
16. pochyłe pismo drukarskie
17. odpowiada w lesie
18. ludowy pieśniarz turecki
19. imię Reagana
20. wystąpienie przeciw władzy
21. grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, 
w archipelagu Kardiny
22. ski
23. delfin z dorzecza Amazonki
24. dynastia, za której się jadało
25. pełna datków
26. Aleksander dla bliskich
27. materiał na rajstopy
28. czasopismo dla pań
29. muchy i mrówki
30. święty patron Irlandii

31. alkohol etylowy
32. reakcja organizmu na lęk
33. promieniotwórczy minerał; allanit
34. brytyjskie wojska lotnicze
35. 0
36. mocne piwo angielskie
37. siała go baba
38. las nad Amazonką
39. zamek ze studentami
40. próg rzeczny
41. grecka świątynia
42. bezpieczeństwo i higiena pracy (skrót)
43. najwyższe karty

Poziomo:
44. ojciec chrzestny dla rodziców dziecka
45. łowienie
46. radziecka agencja prasowa
47. potwierdzająca uwaga
48. grzyb jadalny
49. ... Sumac, piosenkarka
50. prawy dopływ Nilu (Etiopia i Sudan)
51. imię Comaneci
52. żart, dowcip sytuacyjny
53. typ krateru wulkanicznego
54. Oswald, artysta malarz syn Heleny z dramatu H. 
Ibsena "Upiory"
55. wyspy, o które toczy się spór pomiędzy Rosją a Japonią
56. szwajcarski dopływ Renu
57. zieleń na pustyni
58. Thomas, amer. sprinter, 2-krotny mistrz olimp. 
(1986)

59. metal używany do produkcji nici chirurgicznych 
oraz płytek uzupełniających braki kostne
60. ruiny w Turcji
61. łysina na głowie zakonnika
62. broń lekkiej jazdy
63. skoczny pląs
64. sojusz
65. z bieżnikiem
66. gatunek kawy
67. spirytus odparowany i skroplony
68. kraj od Alp do Sycylii
69. przyrząd do czyszczenia lufy
70. Eugeniusz, przedwojenny warszawski aktor
71. cymbał, matoł
72. gliniany instrument muzyczny
73. nauka o budowie organizmu
74. obecnie Sur w Libanie
75. tłuszcz z ryb
76. mała Urszula
77. artykuły gospodarstwa domowego
78. kolejna do zapłacenia
79. gorączka malaryczna
80. miasto w Badenii Wirtenbergii (Niemcy)
81. brat mleczny króla Artura
82. pseudonim Adama Asnyka
83. syn Nocy i Ereba
84. złożony z gemów
85. jasełka
86. maszyna imitująca warunki lotu

PODPOWIEDŹ: ATBARA, CESENA, EARL, ELY, INIA, TASS. 

Agata Przybyłek

GRZeCHU WARTA

Agata, córka Iwonki - bohater-
ki znanej z „Nie zmienił się tylko 
blond” i wnuczka Haliny z książ-
ki „Nieszczęścia chodzą stadami” 
- wraca do rodzinnego domu na 
wakacje. Niestety szybko okazu-
je się, że nie ma tam ani odrobiny 
prywatności. Postanawia więc za-
mieszkać u dziadków, by w spoko-
ju rozkoszować się urokami lata. 
Nic jednak nie idzie tak, jak za-
planowała… Dokąd zaprowadzi 
Agatę nadmierna kontrola babci 
Halinki? I gdzie w tym wszystkim 
miejsce na miłość?

Pełna bezpretensjonalnego hu-
moru, lekka opowieść o dziewczy-

nie, która, chcąc uwolnić się od 
nadopiekuńczej rodziny, na za-
wsze zmieniła swoje życie.

Wydawnictwo Czwarta Strona
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA liNiA Mi KRO BU SO WA SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOśCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2017

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Pożółkłe kalendarze

Grażyna Siedlecka, Anita Bu-
dzich, Łukasz Kochelski, Jolanta 
Kozioł, Danuta Skowron, Christia-
na Syfert, Martyna Grenda, Ewa 
Wieczorkiewicz, Sławomir Skow-
ronski, Władysława Huget, Cecylia 
Furmańczyk, Ewa Stępnik, Pelagia 
Feliksiak, Maria Stefańska, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Stani-
sława Pokorska, Edwar Bachor 

Zwyciężcy prenumerata:  Ani-
ta Budzich, Edward Bachor, Ewa 
Stępnik 

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Solarski, Hubert Solar-

ski, Asia Kamińska, Weronika Za-
remba, Mateusz Wiertalak, Krzyś 
Tomaczak, Igor Grenda, Joanna 
Stępnik, Miłosz Wielgus, Kacper 
Skowroński, Lena Skryplonek, Oli-
wia Feliksiak

Zwycięzca: Hubert Solarski

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 9

s. 3 s. 4

reklama

s. 2

Tak żyją przy 
asnyka

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii T.;
- doświadczenie w pracy w rolnictwie;
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
   i uprawnienia na opryski.
Oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia;
- zatrudnienie na umowę o pracę, 
   po czasie próbnym na czas nieokreślony;
- możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień.

zatrudni traktorzystę 
– pracownika gospodarstwa

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE
Wykonujemy „od ręki” i tanio

Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Bezdomny zaatakował starszego mężczyznę

Brutalny napad  
na klatce schodowej

Czytaj s. 3

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Odpowie za 
zabicie psa

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

s. 10

Skryplonek  7. 
na  Dominikanie

afera w SP 4
s. 5

Nowogard
zrezygnował
 z dotacji s. 5

Osińska liga Piłki Siatkowej

Zacięty mecz 
na otwarcie

s. 10

Finał 
Szlachetnej 
Paczki

Nasza Sonda
Jak wspominamy 
stan wojenny
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Nasza sonda    Kronika policyjna
05.12.2016 r. 
Godz. 09:45 
Na ul. Generała Bema doszło 

do potrącenia rowerzysty. Kie-
rujący pojazdem marki Mer-
cedes, Wacław K. nie zachował 
należytej ostrożności i najechał 
na tył prawidłowo jadącego ro-
weru. 

Godz. 12:40 
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

gdzie doszło do uszkodzenia sa-
mochodu marki BMW przez 
inny pojazd, który odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

06.12.2016 r. 
Godz. 12:40 
Uszkodzenie skrzynki energe-

tycznej w miejscowości Węgo-
rzyce. 

Godz. 15:00
Na ul. 700 Lecia zatrzymano 

kierującego samochodem marki 
Audi, Aleksandra G., który po-
sługiwał się prawem jazdy nale-
żącym do innej osoby.  

Godz. 18:15 
W miejscowości Wojcieszyn, 

doszło do wypadku drogowego, 
gdzie kierujący samochodem 
marki Mazda w trakcie wyko-
nywania manewru wyprzedza-
nia dwóch pojazdów nie zacho-
wał należytej ostrożności, nie 
przewidział zagrożenia w posta-
ci zwężenia drogi w wyniku cze-
go uderzył w tył prawidłowo ja-
dącego samochodu marki Hy-

undai.  
Godz. 19:20 
Do kolizji drogowej doszło 

w miejscowości Kikorze, gdzie 
kierujący pojazdem marki Re-
nault Master uderzył w zwierzy-
nę leśną.

07.12.2016 r. 
Godz. 18:15 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Olchowo, pomiędzy po-
jazdami VW Golf oraz Mitsu-
bishi. 

Godz. 18:50 
Powiadomienie o kradzieży 

paliwa na stacji Orlen w postaci 
oleju napędowego, przez kieru-
jącego samochodem marki Fiat 
Ducato.

08.12.2016 r. 
Godz. 12:10 
Na ul. 15 Lutego, Dariusz M. 

kierował samochodem marki 
VW Transporter bez uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. 

Godz. 17:45 
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży sklepowej. 

Godz. 21:45
Na ul. Żeromskiego, Grzegorz 

K. kierował samochodem mar-
ki VW Golf, znajdując się pod 
wpływem środków odurzają-
cych. 

09.12.2016 r. 
Godz. 07:00 

Powiadomienie o włamaniu 
do samochodu VW T4 w miej-
scowości Długołęka, skąd skra-
dziono piłę motorową marki 
Husqvarna, bańkę z paliwem 
oraz radio. 

Godz. 09:10 
Zatrzymanie prawa jazdy kie-

rującej pojazdem za przekrocze-
nie prędkości o ponad 50 km/h. 

Godz. 15:15 
Włamanie do mieszkania  

w miejscowości Dąbrowa. 
Godz. 18:15 
Znalezienie dowodu osobiste-

go na ul. Boh. Warszawy.
 
10.12.2016 r. 
Godz. 10:00
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej, Tomasz F. próbował do-
konać kradzieży alkoholu. 

Godz. 16:30 
Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej motorowerzy-
sty w miejscowości Jarchlino 
ujawniono, że kierujący Szy-
mon K. miał 0,58 mg/l alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 
12.12.2016 r.  

Godz. 00:20 
Powiadomienie o kradzieży 

pojazdu Mark BMW na ul. Ra-
cibora.
   

st. insp. Klaudia Gieryń 

k S e r O
a 4 -20 gr  czarno-białe

a3 - 40 gr/czarno-białe      a4- kolor - 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a • Tel. 913 922 165

Dokładnie 35 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzo-
ny został stan wojenny. Zapytaliśmy mieszkańców Nowo-
gardu, jak z perspektywy czasu wspominają ten dzień?

Pan Bolesław: Dzień wprowa-
dzenia stanu wojennego pamiętam 
doskonale. Byłem wtedy kierow-
cą taksówki i z soboty na niedzie-
lę mój samochód został uszkodzo-
ny. Przez stan wojenny musiałem 
pobierać zaświadczenia z Urzędu 
Pracy, że jadę np. do innego mia-
sta po części do samochodu. A i tak 
musiałem oddać auto do zakładów 
naprawczych i przez trzy miesiące 
byłem bez pracy. W każdym razie 

nie pochwalam ówczesnego wprowadzenia tego stanu, ponieważ uwa-
żam, że można było tę sprawę inaczej rozwiązać.

Pani Janina: Wprowadzenie 
stanu wojennego nie wpłynęło 
bezpośrednio na moje życie. Tam, 
gdzie akurat przebywaliśmy z ro-
dziną, to nas nie dotyczyło. Myślę, 
że u nas nikt aż tak bardzo nie od-
czuł tego wszystkiego. Mimo to, nie 
pochwalam stanu wojennego, my-
ślę, że było to niepotrzebne.

Pan Andrzej: Kiedy rozpoczął 
się stan wojenny, byłem akurat w 
wojsku. Dostałem przydział i pa-
trolowałem ulice Nowogardu. U 
nas jednak było spokojne, nie było 
rozruchów, jak w większych mia-
stach. A kiedy stan wojenny się 
skończył, byłem aktywnym działa-
czem „Solidarności”.

Pani Magdalena: Tak naprawdę 
to nie odczułam, że coś się dzieje. 
Mieszkaliśmy wtedy na wsi i tam 
było całkiem inne życie niż w mie-
ście. Zapamiętałam z tego okresu 
mniej istotne rzeczy, jak chociażby 
to, że po południu zabraliśmy dzie-
ci na kulig. Nikt aż tak bardzo się 
nie przejmował, bo w zasadzie nikt 
do końca nie wiedział, o co chodzi.

Pani Krystyna: W dzień wpro-
wadzenia stanu wojennego pamię-
tam, że dzieci zawołały z poko-
ju: „mamo, nie ma Teleranka”. To 
było dość dziwne, a później się oka-
zało, że to przez stan wojenny. Dla 
mnie wcześniej było ciężko, ale od 
13 grudnia 1981 roku, było coraz 
gorzej. Za komuny nie było tak we-

soło, jak niektórzy dziś opowiadają. Na szczęście to wszystko już minęło.
DŚ

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Józef Marczyk: lat 80, zmarł 07.12.2016r., pogrzeb odbył się 12.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Olechnowicz: lat 91, zmarła 09.12.2016r., pogrzeb odbył się 12.12.2016r,  na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Marcin Popko: lat 25, zmarł 28.11.2016r., pogrzeb odbył się 12.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Zdzisław Kozieł: lat 72, zmarł 10.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 13.12.2016r, o godz. 12:00  na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Zdzisław Rutkowski: lat 64, zmarł 09.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 13.12.2016r, o godz. 14:00  na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Ludmiła Daca: lat 61, zmarła 10.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 14.12.2016r, o godz. 14:00  na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Marek Borowski: lat 54, zmarł 11.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 14.12.2016r, o godz. 12:00  na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Antonina Szwacińska: lat 81, zmarła 12.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 14.12.2016r, o godz. 13:00  na 

cmentarzu w Mieszewie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Ogłoszenie PkPS 

Dziś i jutro wydawka jabłek 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miasta i Gminy Nowogard,
 Informuje  o terminach wydawania owoców – jabłek: 

13.12.2016 Wtorek od godz.9:00 14:00 Numery 1-100
14.12.2016 Środa od godz.9:00-14:00 Numery 101-230
Prosimy zabrać ze sobą Dowód Osobisty. 

KPS 



13-15.12.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Bardzo proszę
 o kontakt świadków

 zdarzenia: upadek kobiety 
obok ratusza dnia 13.06.2016r. 

ok. godz. 14.30. 
Tel. 606 369 512

OgłOSZeNIe

Bezdomny zaatakował starszego mężczyznę

Brutalny napad na klatce schodowej
Pan Zdzisław pokazuje nam posiniaczoną głowę i krwiaki na dłoni. Twierdzi, że został uderzony przez znanego w Nowogardzie bezdomnego, którego pró-
bował przegonić z klatki schodowej. 

Jak opowiada nam 78-letni pan 
Zdzisław, do zdarzenia doszło w 
miniony piątek, po północy przy 
ul. Poniatowskiego , gdzie miesz-
ka mężczyzna. Pana Zdzisława 
przywieziono wówczas transpor-
tem medycznym z dializy, jaką 
musi przechodzić kilka razy w 
tygodniu w Gryficach. 

- Wszedłem do klatki i od razu 
poczułem smród. Zobaczyłem, 

że na schodach leży ten bezdom-
ny listonosz. Zacząłem go budzić. 
Mówiłem, żeby stąd natychmiast 
wyszedł. A on nagle się podniósł 
i uderzył mnie czymś w głowę. 
Na chwilę straciłem orientację, 
po czym ominąłem go i zaczęłam 
wchodzić po schodach w kierunku 
mieszkania - opowiada wyraźnie 
zdenerwowany p. Zdzisław. 

W drzwiach do mieszkania 
czekała już żona p. Zdzisława, 
która słyszała niepokojące od-
głosy na klatce. 

- Żona pomogła mi wejść do 
środka i zaczęła wycierać mi gło-
wę z krwi. Po chwili wyszła na 
klatę, żeby pogonić tego listono-
sza. Ten jednak zaczął ją wyzy-
wać i odgrażać się – opowiada 
starszy mężczyzna. 

Pan Zdzisław zadzwonił na po-
licję. 

- Zadzwoniłem na 997, ale ode-
zwała się komenda w Goleniowie. 
Opowiedziałem szybo, co się sta-
ło i dyżurny przełączył mnie do 
Nowogardu. Tu znów przedsta-
wiłem przebieg zdarzenia. Poli-

cjant powiedział, że wysyła patrol 
i mam czekać na przyjazd. Minę-
ły 2,5 godziny, ale nikt nie przeje-
chał. W końcu położyłem się spać 
- mówi p. Zdzisław. 

Mężczyzna dopiero nad ranem 
w poniedziałek postanowił wró-
cić do sprawy i zgłosił się na poli-
cję, by złożyć zawiadomienie. 

Nie chce pomocy...
Bezdomny, o którym opo-

wiada p. Zdzisław, jest dosko-
nale znany lokalnej społeczno-
ści. Mężczyzna w przeszłości był 
szanowanym i lubianym listo-
noszem. Z niewyjaśnionych do 
końca przyczyn popadł w nałóg 
alkoholowy, i wreszcie trafił „na 
ulicę”. Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Teresa Skib-
ska, przyznaje, że z mężczyzną 
jest problem.  

Próbowaliśmy już różnych dzia-
łań, w tym prawnych, takich jak 
skierowanie na badanie psychia-
tryczne.  Pan jest jednak zdrowy i 
nie można go ubezwłasnowolnić.  
Nie chce też korzystać z miejsca w 
ośrodku dla bezdomnych, nawet 

na czas zimy. Mówi, że żyje na 
ulicy, bo ceni sobie wolność i taki 
jest jego wybór. Naprawdę mamy 
ograniczone możliwości pomocy 
w takiej sytuacji- mówi T. Skib-
ska. 

Od czasu do czasu pracowni-
cy społeczni jedynie przekazują 
mężczyźnie nowe ubrania. Bez-
domny korzysta też z darmo-
wych posiłków opłacanych przez 

opiekę.
Nie mniej, jeśli bezdomny 

mężczyzna staje się agresywny 
sprawa jest o wiele bardziej po-
ważna, niż do tej pory. Warto, 
aby odpowiednie służby podjęły 
raz jeszcze wysiłek, by mężczy-
zna został umieszczony w miej-
scu, gdzie będzie sam bezpiecz-
ny, a i innym nie będzie zagrażał. 

Marcin Simiński

Pan Zdzisław z obrażeniami głowy  
i ręki W jednej z klatek w tym domu doszło do napadu

Temu w głowie nowy plac, a ludzie niech brodzą w błocie 

Tak żyją przy Asnyka...
O tym, jak bardzo brakuje w naszej gminie inwestycji w uzbrojenie terenów, gdzie powstaje 
lub już powstała zabudowa jednorodzinna, piszemy praktycznie cały czas. Jeden z naszych 
czytelników, przekonał się o tym na własnej skórze i podzielił się z nami zdjęciami, zrobio-
nymi w czasie wczorajszego powrotu do domu. 

Zdjęcie wykonano na drodze 
(choć to w tym przypadku dale-
ce niewłaściwe określenie), jaką 

codziennie przemierzają miesz-
kańcy wybudowani przy Asnyka 
(wjazd od ulicy 15-Lutego, jeszcze 

przed Sieciechowem lub od Nad-
torowej). Padające deszcze spra-
wiły, że gruntowa droga stała się 
nieprzejezdna. Niestety jeden z 
mieszkańców, który nadesłał nam  
zdjęcia, przekonał się o tym, kiedy 
już na dobre utknął w błocie...Ta-
kich sytuacji w minionych dniach 
było kilka, informują mieszkań-
cy tego terenu. - Jeden samochód 
trzeba było nawet wyciągać trakto-
rem – mówi nam mieszkaniec uli-
cy Asnyka i pyta: a co będzie, jak 
ktoś będzie potrzebował pomocy? 
W jaki sposób dojedzie do nas ka-
retka pogotowia?

Na przykładzie takich sytuacji 
widać doskonale, w którym miej-
scu znajduje się dziś Nowogard 
pod względem uzbrojenia tere-
nów. Mimo tego nadal jest wie-
lu takich, co uważa, że w naszym 
mieście przede wszystkim to trze-
ba zrealizować projekt... przebu-
dowy Placu Wolności za 6 mln 
złotych. A reszta niech się dalej 
topi w błocie…

MSSamochód, którym mieszkaniec ul. Asnyka próbował dostać się do swojego domu.

Zebrali 900 kg żywności 
W piątek i sobotę, odbyła się akcja zbiórki żywności dla ro-
dzin potrzebujących z terenu naszej gminy, zorganizowana 
przez „Caritas”. 

Dary zbierano w nowogardz-
kich dyskontach. Nad sprawnym 
przebiegiem akcji czuwali wolon-
tariusze „Caritas”. Tylko w skle-

pach działających na terenie pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP ze-
brano 900 kg żywności. To głów-
nie makarony, konserwy, cukier, 
mąka, słodycze, słowem tzw. „su-
chy prowiant”, o długiej dacie do 
spożycia. 

Kolejna akcja zbiórki żywno-
ści odbędzie się w piątek (16.12) 
w godz. od 10:00 do 18:00 i sobotę 
(17.12), od 10:00 do 15:00. 

Z zebranych darów przygoto-
wane będą paczki żywnościowe, 
które wręczone zostaną potrzebu-
jącym jeszcze przed Świętami Bo-
żego Narodzenia. 

MS
Wolontariuszki Szkolnego Koła "Cari-
tas" działającego przy Gimnazjum nr 1 
w Nowogardzie, w czasie akcji zbiórki 
żywności prowadzonej w Netto
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lepszy komfort pracy i podjazd 
dla niepełnosprawnych 

Remont urzędu w 
Osinie zakończony 
Zakończył się remont budynku Urzędu Gminy w Osinie. 
Prace trwały 4 miesiące i kosztowały 394 990,00 zł.

Budynek Urzędu Gminy został 
wyremontowany przez firmę Tech-
no – Invest z Nowogardu. Nowy wy-
gląd zyskały wszystkie pomieszcze-
nia i korytarze. Pomalowano ścia-
ny i sufity, jak również wstawiono 
nowe drzwi i obniżono sufity oraz 
położono nowy dach.. 

Wszystkie  prace związane z re-
montem, miały również na celu po-

prawę komfortu pracy urzędników 
oraz osób odwiedzających Urząd. 

Budynek dostosowano także dla 
osób niepełnosprawnych. W tym 
celu zbudowano specjalny podjazd, 
ułatwiający osobom poruszającym 
się na wózku inwalidzkim, wejście 
do budynku urzędu w Osinie.

DŚ

53-latek z Osiny trafił do aresztu 

Odpowie za bestialskie 
zabicie psa 
Zdaniem policji, to 53-letni mieszkaniec gminy Osina powiesił na stalowej lince, w le-
sie koło Mostów, psa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. 

Martwego, wiszącego na drze-
wie psa odnalazła przypadkowa 
osoba, spacerująca po lesie mię-
dzy Mostami a Glewicami. Zwie-
rzę miało wokół szyi owiniętą sta-
lową linkę, zaczepioną o gałąź. 
Było już martwe, kiedy je znale-
ziono. Osoba, która dokonała tego 
makabrycznego odkrycia natych-
miast wezwała policję. Rozpoczę-
ło się śledztwo w sprawie. 

Okazało się, że za bestialskim 
czynem stoi 53-letni mieszkaniec 
gminy Osina, właściciel psa, a do-
kładnie suczki, która wabiła się 
„Burza”. Mężczyzna usłyszał za-
rzut nieuzasadnionego i niehu-
manitarnego zabicia czworonoga. 
Jak informuje Gazeta Goleniow-
ska, nie przyznał się do winy. Do-
wody w sprawie są jednak tak ob-
ciążające, że na wniosek komen-

danta goleniowskiej policji, pro-
kurator wystąpił do sądu o za-
stosowanie wobec podejrzanego 
aresztu, a sąd do tego wniosku się 
przychylił. 53-latek spędzi najbliż-
sze dwa miesiące za kratami. Jeśli 
natomiast zostanie udowodniona 
mu wina, grozi mu nawet 3 lata 
więzienia. 
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Martwego psa wiszącego na drzewie znaleziono w lesie koło Mostów

Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Odnowiony hol w budynku Urzędu Gminy w Osinie.

S6- ostatnie formalności dopełnione 

Budowa ekspresówki po 
nowym roku 
Ostatnie formalności niezbędne do rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S 6, która ma 
również biec koło Nowogardu, zostały dopełnione. Wojewoda Zachodniopomorski wydał 
decyzję zezwalającą na realizację budowy. 

Są to pierwsze z 6 realizowa-
nych w formule projektuj i bu-
duj odcinków S6, które uzyskały 
ostatnią decyzję administracyjną 
poprzedzającą budowę drogi. 

- Decyzje posiadają rygor na-
tychmiastowej wykonalności, co 
oznacza faktyczne objęcie nie-
ruchomości w posiadanie przez 
GDDKiA i możliwość rozpoczę-
cia robót z dniem wydania decyzji. 
Właściciele nieruchomości zaję-
tych pod drogę otrzymają stosow-
ne odszkodowania w toku prowa-
dzonej przez Wojewodę procedu-
ry odszkodowawczej. W pierwszej 
kolejności ruszą wycinki drzew 
w pasie przyszłej drogi. Inwesty-
cja powinna zostać zakończona w 
kwietniu 2019 roku – informuje 
Mateusz Grzeszczuk, z GDDKiA. 

Tym samym od przyszłego roku 
przez nasze województwo będzie 
biegł plac budowy o łącznej dłu-
gości 140 kilometrów – czyli 6 
odcinków od Goleniowa do Ko-
szalina oraz obwodnica Koszali-
na i Sianowa (budowa obwodni-
cy trwa od marca ubiegłego roku, 

w lipcu 2018 planowane jest za-
kończenie budowy). Odcinek S6 
na trasie Goleniów – Nowogard, 
będzie miał długość prawie 20 
km. Rozbudowany zostanie węzeł 
Goleniów Północ z drogą S3, po-

wstaną węzły Goleniów Lotnisko 
(Żółwia Błoć) i Osina (Kikorze). 
W ramach realizacji zadania po-
wstanie 17 obiektów mostowych 
(9 obiektów w ciągu drogi eks-
presowej, 7 wiaduktów nad drogą 
ekspresową, 1 górne przejście dla 
zwierząt o szerokości 60 metrów) 
oraz przepusty i przepusty ekolo-
giczne. Dojazd do nieruchomo-
ści przeciętych przez drogę będzie 
zapewniony dzięki drogom wspo-
magającym.

Wykonawcą S6 na odcinku Go-
leniów – Nowogard będzie firma 
BUDIMEX S. A.

MS

Obwodnica Nowogardu w ciągu S6
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kurator zapytał nauczycieli, co myślą o swoim dyrektorze 

Afera w Szkole Podstawowej nr 4
Większość kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie oceniło, że jest niewłaściwie traktowana przez swojego dyrektora, Beatę Kuligow-
ską. Nauczyciele negatywnie ocenili również to, w jaki sposób dyrektor szkoły ma ich traktować w czasie pracy. To wynik kontroli, jaką w szkole przeprowa-
dziło Kuratorium Oświaty, po tym jak otrzymało pismo w sprawie atmosfery panującej w szkole. Pytanie, co teraz zrobi kuratorium z wynikami kontroli?

Kontrola w SP 4 odbyła się 14 li-
stopada. Jak czytamy w protokole 
pokontrolnym, była reakcją na ja-
kieś pismo, które wpłynęło do Ku-
ratorium w dniu 20 października 
2016 r, jakie? O tym kuratorium 
już w protokole nie informuje. 
Z pismem tym zapoznano jedy-
nie radę pedagogiczną i dyrekto-
ra szkoły w samym dniu kontroli.  
Potem wizytatorzy z kuratorium 
rozdali wśród nauczycieli SP 4 
anonimowe ankiety. Na nich znaj-
dowało się 24 pytania zamknięte. 
Nauczyciele mogli zaznaczyć trzy 
odpowiedzi: tak, nie, nie wiem. W 
ankiecie wzięło udział 12 nauczy-
cieli, tylu ile pracuje w Sp 4. Oczy-
wiście w ankiecie udziału nie bra-
ła dyrektor szkoły, B. Kuligowska. 

Ogólnie 8 z 12 nauczycieli oce-
niło panującą w szkole atmosfe-
rę, jako „bardzo złą”. Tylko jeden 
z nauczycieli określił ją, jako „bar-
dzo dobrą”. 

Na pytanie czy dyrektor szko-
ły jest osobą bezwzględną, odpo-
wiedź tak, zaznaczyło 9 nauczy-

cieli, a apodyktyczną – 8. Aż 7 
nauczycieli uznało, że było „ofia-
rą agresji słownej i psychicznej” 
ze strony dyrektora szkoły. 8 an-
kietowanych przyznało, że dy-
rektor krzyczał na nich w obec-
ności innych współpracowników, 
uczniów i ich rodziców. Więk-
szość nauczycieli zarzuciło dyrek-
torowi również, że nie potrafi ich 
motywować do pracy, wprowadza 
stresującą atmosferę, nie wspie-
ra swoich podwładnych i ogólnie 
nie jest dobrym „liderem”. W an-
kiecie pytano też o płatne zastęp-
stwa, które zdaniem większości 
nauczycieli dyrektor szkoły przy-
dziela najczęściej samemu sobie 
(tak stwierdziło 7 z 12 nauczy-
cieli). Pytano również o to, czy 
nauczyciele zauważyli, aby jakiś 
uczeń (w trakcie zajęć indywidu-
alnych prowadzonych przez dy-
rektora szkoły „sygnalizował do 
niego wrogi stosunek”- 6 nauczy-
cieli zaznaczyło odpowiedź – tak. 
Niektóre z pytań były sformuło-
wane, jak na Kuratorium Oświa-

ty, dość nieprecyzyjnie i przez to 
„odważnie”, np. czy dyrektor jest 
osobą „łamiącą wszelkie normy”. 
Mimo że nie bardzo wiadomo, o 
jakie normy chodzi, 7 nauczycieli 
odpowiedziało „tak”. Pytano także 
o to, czy nauczyciele czują się za-
straszani przez swojego dyrektora. 
To jedno z niewielu pytań, na któ-
re większość odpowiedzi jest „na 
korzyść” dyrektora - 5 ankietowa-
nych odpowiedziało, że nie czu-
je się zastraszana, 4 że nie wie czy 
tak się czuje, a 3 zaznaczyło odpo-
wiedź „tak”. 

Beata Kuligowska w rozmowie z 
DN nie chciała komentować wy-
ników ankiety, jakie wśród na-
uczycieli przeprowadziło Kurato-
rium Oświaty. - Nie chcę tego ko-
mentować, przynajmniej do cza-
su, kiedy otrzymam treść pisma, a 
właściwie skargi na moją osobę, na 
podstawie której Kuratorium pod-
jęło decyzję o kontroli – powie-
działa B. Kuligowska. Dyrektor SP 
4 powiedziała, że odmówiono jej 
wydania kopii pisma, o co wnio-
skowała do Kuratorium Oświaty. 
Pytana przez nas, czy w związku 
z opinią, jaką za pośrednictwem 
ankiety wystawili jej nauczycie-
le, zrezygnuje z funkcji dyrektora 
szkoły odpowiedziała, że nie za-
mierza tego zrobić. 

Dziwne zalecenia...
Wyniki ankiety to jedno, a zale-

cenia, jakie w związku z tym wy-
dało Kuratorium Oświaty, to dru-
gie. Te trochę jakby nieco mijały 
się z tematem kontroli. O ile jesz-
cze pierwsze z nich mówi, aby na 
podstawie obowiązujących prze-
pisów dyrektor wspomagał i mo-
tywował kadrę pedagogiczną w 
realizacji programu (w ankiecie 

nauczyciele skarżyli się na brak 
wsparcia ze strony dyrektora), 
to już drugie zalecenie jest ad-
resowane do nauczycieli i doty-
czy ogólnie obowiązku należyte-
go wykonywania swojej pracy. W 
ankietach o tym mowy nie było, 
tj. nie dotyczyła ona kwestii nie-
należytego wypełniania obowiąz-
ków przez dyrektora, zwłaszcza w 
kwestii organizacji pracy w szko-
le, a co za tym idzie umożliwienia 
nauczycielom realizację podstawy 
programowej. Taka sytuacja mia-
ła miejsce w zeszłym roku szkol-
nym w Gimnazjum nr 3, kiedy 
tymczasowym dyrektorem szkoły 
był Bogdan Sobolewski. Wówczas 
kuratorium, w ślad za pismem 
od zaniepokojonych sytuacją na-
uczycieli, przeprowadziło w szko-
le kontrolę i zobowiązało dyrekto-
ra do przestrzegania prawa oświa-
towego w zakresie realizacji pro-
gramu nauczania.  

Wczoraj, zapytaliśmy Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie, czy 

i jakie kroki formalno-prawne, 
poza zaleceniami przekazanymi 
dla dyrektora, zamierza podjąć w 
związku z wynikami przeprowa-
dzonej w SP 4 kontroli. Jak wia-
domo, Kuratorium Oświaty zaj-
muje się sprawowaniem nadzoru 
pedagogicznego, a więc w prak-
tyce prawidłowego realizowania 
podstawy programowej w szko-
le, a w sprawach dotyczących sto-
sunków interpersonalnych panu-
jących między kadrą pedagogicz-
ną a dyrekcją interweniują tylko w 
wyjątkowych sytuacjach. Na od-
powiedź czekamy. 

Przypomnijmy, że poprzednim 
dyrektorem SP 4 była obecna Ku-
rator Oświaty, Magdalena Zaręb-
ska-Kulesza. W 2013 roku prze-
grała ona konkurs na to stanowi-
sko, właśnie z B. Kuligowską, po-
pieraną głosami Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego oraz przedsta-
wicieli Urzędu Miasta w Nowo-
gardzie.  

Marcin Simiński

Beata Kuligowska, dyrektor SP 4 w Nowogardzie

Co dzieje się za murami SP 4?

Nowogard zrezygnował z dotacji 
Gmina Nowogard ostatecznie zrezygnowała z dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Powód? Jak wyjaśnił nam jeden 
z urzędników „gra nie była warta świeczki”. 

Chodzi o dotację w wysokości 
22,5 tys. zł. Pieniądze te miały 
pomóc gminie finansowo przy 
tworzeniu LPR. To komplek-
sowy dokument, który określa 
kierunki rozwoju gminy zarów-
no w sferze społecznej, gospo-
darczej, przestrzennej, jak i śro-
dowiskowej. Uchwalenie takie-
go programu daje później gmi-
nom możliwość aplikowania o 

środki unijne na realizację ww. 
programu, np. na modernizację 
budynków, remonty ulic, inwe-
stycje ekologiczne itd. Chociaż 
wniosek naszego miasta o przy-
znanie dotacji został dość wy-
soko oceniony, nieoczekiwanie 
Nowogard zrezygnował z pod-
pisania umowy o dofinansowa-
nie z Marszałkiem Wojewódz-
twa. 

-Warunki, jakie zaproponował 
nam Urząd Marszałkowski były 
dla nas nie do przyjęcia. Wzięcie 
tej dotacji w praktyce oznaczałoby, 
że i tak byśmy tych pieniędzy nie 

wydali, bo naszym zdaniem kilka 
wydatków jest nierealnych i nie-
potrzebnie zawyża koszty wdra-
żania programu – informuje Ja-
rosław Soborski, kierownik Wy-
działu Rozwoju Lokalnego, Fun-
duszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) 
w UM Nowogard. 

Chodzi np. o decyzje środo-
wiskowe, które gmina Nowo-
gard zleciła do wykonania za niż-
szą kwotę uzyskaną w przetargu, 
niż miałaby do wykorzystania w 
ramach dotacji. Kolejną sprawą 
jest kwestia organizacji konsulta-
cji społecznych, na które zdaniem 

naszej gminy nie trzeba wydawać 
tyle, ile zakłada dofinansowanie. 

J. Soborski zaznacza jednak, że 
pieniądze są do wzięcia, ale po 
nowym roku, kiedy Urząd Mar-
szałkowski ogłosi konkurs po 
przygotowaniu przez gminy pro-
gramów rewitalizacji

-Nasz LPR jest już prawie goto-
wy. Po jego zamknięciu złożymy 
do Marszałka wniosek o refunda-
cję kosztów, jakie ponieśliśmy przy 
jego przygotowaniu i to z pewno-
ścią będzie niższa, realna do na-
szych wydatków kwota – dodaje J. 

Soborski. 
Z Pomorza Zachodniego z do-

tacji na opracowanie lub aktuali-
zację lokalnych placów rewitali-
zacji skorzysta 46 gmin. Otrzy-
mają one łącznie 2,8 mln zł. Pie-
niądze pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
(RPOWZ). W ostatnich dniach, 
Marszałek podpisał z gminami 
stosowne umowy o dofinasowa-
nie. 

MS
.
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NDk zaprasza 

Dzieciaki z Wesołą Nowiną 
Jasełka, widowiska o Bożym 

Narodzeniu i towarzyszących im 
wydarzeniach religijnych i histo-
rycznych, mają wieloletnią tra-
dycję, lecz w wykonaniu przed-
szkolaków nabierają szczególne-
go wdzięku. 

Przekonać się o tym będzie moż-
na podczas przedszkolnych prezen-
tacji „Dzieciaki z Wesołą Nowiną”, 
które odbędą się 18 stycznia 2017 
r, o godz. 9:00 w sali widowiskowej 
NDK. Zapraszamy, wstęp wolny.

NDK

Uczniowie „wybrali wodę” 
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie kl.III C wraz z wychowawcą Beatą Biniecką ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie przystąpili do programu ,, Wybieram Wodę’’.

Ogólnopolski program eduka-
cyjny „Wybieram wodę” to wspól-
na inicjatywa Polskiego Towarzy-
stwa Dietetyki oraz Instytutu Pro-
mocji Zdrowia i Dietoterapii. Dzia-
łania programu zwracają szczegól-
ną uwagę na to, jak ważną rolę w za-
chowaniu zdrowia odgrywa prawi-
dłowe nawodnienie organizmu.

W listopadzie 2016 roku zreali-
zowali tematy ,,Od kropli wody do 
organizmu człowieka.’’ oraz ,,Woda 
cenniejsza niż złoto.’’ Podczas zajęć 
uczniowie dowiedzieli się, dlaczego 
woda jest niezbędnym elementem 
prawidłowej diety człowieka. Ponad 
to, gdzie znajdują się źródła wody w 

diecie, ile wody powinno spożywać 
w ciągu dnia dziecko lub dorosły. 
Jaki procent w organizmie każdego 
człowieka stanowi woda? Omówio-
no również drogi utraty wody z or-
ganizmu.

 Podczas zajęć uczniowie dowie-
dzieli się także, gdzie w organizmie 
gromadzi się najwięcej wody oraz, 
jak wyglądają skutki odwodnie-
nia organizmu. Wiemy również, że 
woda jest źródłem życia i trzeba ją 
oszczędzać.

Również na zajęciach dzieci wy-
konały przepaski z kropelką wody, 
jako element dekoracyjny głowy. 

Nauczyciel podsumowując lek-

cję podkreślił, że woda powinna być 
głównym napojem w diecie ucznia, 
ponieważ odgrywa ważną rolę dla 
organizmu. Na zakończenie lekcji 
uczniowie klasy III C wypili razem 
z wychowawczynią porcję wody. 
Dzieciom podobało się wspólne pi-
cie wody. Uczniowie postanowili, że 
każdego dnia, zamiast słodkich na-
pojów będą pić wodę.

Za przeprowadzone zajęcia na-
sza szkoła , nauczyciel Beata Biniec-
ka oraz uczniowie kl.III C otrzymali 
certyfikaty potwierdzając uczestnic-
two i realizację programu ,,Wybie-
ram wodę ‘’.

Opracowała: B. Biniecka 

Wieści z SP 1

Awans  
do Województwa 
23 listopada br, w Goleniowie odbyły się Powiatowe Elimi-
nacje Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dwoje uczniów z SP 1 
zakwalifikowało się do wojewódzkiego etapu konkursu. 

Weronika Bernacka i Hadi 
Yahfouf, uzyskali bardzo wyso-
ki wynik i zakwalifikowali się do 
Wojewódzkiego Konkursu Języ-

ka Angielskiego. 
Serdecznie gratulujemy i ży-

czymy sukcesów w Finale!
Inf. Własna

Weronika BernackaHadi Yahfouf Uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1

Woda wciąż skażona 

Dzisiaj mają być wyniki 
W dalszym ciągu nie ma zgody Sanepidu na spożywanie 
wody płynącej w wodociągu Błotno-Łęgno-Grabin. Być 
może decyzja zostanie cofnięta dzisiaj.

 Jak już informowaliśmy w po-
przednim wydaniu DN, decyzja 
o zakazie spożywania wody do 
celów spożywczych została pod-
jęte w środę, 7 grudnia, przez Sa-
nepid. Stało się tak, bo w próbce 
wody, jaką służby sanitarne po-
brały w sklepie w Błotnie, wy-
kryto bakterię coli. 

W zeszły piątek, ponownie po-
brano próby do badania w tym 
samym miejscu. Niestety znów 
okazało się, że woda jest zakażo-
na groźnymi dla zdrowia bakte-
riami. Sanepid przedłużył, więc 
decyzję o zakazie spożywania 
wody. Można ją wykorzystywać 
tylko do celów gospodarczych. 
Jak poinformował nas wczoraj 
(poniedziałek), Jakub Sobieral-
ski z PUWiS, ponownie pobrano 
próby do badania. Wyniki mają 
być znane dzisiaj (wtorek). Je-

śli okaże się, że woda jest już w 
porządku, Sanepid powinien ze-
zwolić na jej spożywanie. 

 Do tego czasu mieszkańcy 
mają dostarczaną wodę w becz-
kowozach i tylko z niej powinni 
korzystać, by na przykład napić 
się herbaty, czy zażyć kąpieli.  

MS

Mieszkańcy Błotna, Łęgna, Grabina i 
okolic nadal muszą korzystać z wody 
dostarczanej beczkowozem

Koncert Baty Bednarz
Podczas świątecznego koncer-

tu w NDK zabrzmią utwory ze świą-
tecznej płyty Beaty Bednarz . Artyst-
ka wystąpi w towarzystwie pianisty, 
kompozytora i producenta muzyczne-
go Tomasza Kałwaka. Beata Bednarz 
to wokalistka swobodnie porusza-
jąca się w wielu gatunkach muzycz-
nych. Gość i laureatka wielu festiwa-

li. Od wielu lat najbardziej jednak ko-
jarzona z nurtem gospel. Jako muzyk 
sesyjny zapraszana do nagrań i kon-
certów przez gwiazdy polskiej estrady 
m. in. przez Marylę Rodowicz, Edytę 
Górniak, Kayah, Mietka Szcześniaka, 
Andrzeja Piasecznego, Budkę Suflera 
czy T.Love. Najmłodszym słuchaczom 
znana jest z polskich ścieżek dźwięko-

wych do filmów Disneya: „Król lew”, 
„Mój brat niedźwiedź II”, "Księżnicz-
ka i żaba”. Jej głos dobrze znany jest fa-
nom „Tańca z gwiazdami”, gdzie śpie-
wała we wszystkich dotychczasowych 
edycjach. Wydała 11 solowych albu-
mów, ostatni z nich, "Czy znasz to 
imię”, ukazał się w 2013 roku.
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20 lat temu                                 pisał:

Krew znaczy – życie
Dnia 28 listopada odbyły się w 

szkole Podstawowej nr 3 Dni Ho-
norowego Krwiodawstwa. Dzię-
ki osobom z Klubu Honorowego 
dawcy Krwi wielu z nas zawdzię-
cza zdrowie a niejednokrotnie ży-
cie. Czy zatem może być coś cen-
niejszego? Krew, to jak dotąd chy-
ba jedyna substancja, której nie 
da się wyprodukować sztucznie. 
Obecny na spotkaniu wicebur-
mistrz A. Bielida dziękował wielu 
anonimowym dawcom za ich ży-

ciodajny dar. Szczególne podzię-
kowania uzyskał przewodniczący 
Klubu HDK, Zdzisław Szmit. Do 
tej pory oddał już 56 litrów swojej 
krwi, co łatwo można przeliczyć, 
że tyle krwi znajduje się w pię-
ciu dorosłych osobach. Został On 
odznaczony Tytułem, Honorowy 
Odznaczony dla Zdrowia Naro-
du. Przypomnijmy, że Pan Zdzi-
sław jest członkiem Klubu HDK 
od 1974 roku.

Sprzedaż dla NETTO odło-
żona

Wczorajszy protest podczas Se-
sji rady Miejskiej Gminy Nowo-

gard, przeciwko bezprzetargowej 
sprzedaży działki pod sklep NET-
TO, wywołał gorącą dyskusję. Kil-
ku radnych domagało się wprowa-
dzenia trybu przetargowego dla 
tej sprzedaży. Niepewność, co do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu, 
czyli przyjęcia uchwały o sprzeda-
ży bezprzetargowej, zmusiła bur-
mistrza do zaproponowania zdję-
cia projektu tej uchwały z porząd-
ku obrad. Radni poparli propozy-
cję i wycofano ten punkt z dysku-
sji. Jak powiedział burmistrz, Ka-
zimierz Zięba – Niech NETTO bu-
duje, a później zobaczymy.

Opr. DŚ

Repertuar Kina
KUBO I DWIE STRUNY
16.12.2016, godz. 16.00
17.12.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, fantasy, familijny
USA / 2016 /101min.

Od lat: B/O
POLSKI DUBBING
Kubo jest dobrym, pokornym 

chłopcem, który u boku matki 
mieszka w skromnej wiosce na 
końcu świata. Każdy dzień toczy 
się tym samym spokojnym ryt-
mem - do czasu, kiedy chłopca 
odwiedza duch przeszłości, który 
zmienia jego przeznaczenie. Aby 
przetrwać, Kubo musi odnaleźć 
magiczną zbroję należącą do jego 
ojca - największego samuraja, ja-
kiego kiedykolwiek nosiła Ziemia. 
W poszukiwaniach towarzyszą 
mu dobre duchy i pradawne bó-
stwa, które wspierają go magicz-
nymi mocami. Tak Kubo wyrusza 
w fascynującą, pełną niebezpie-
czeństw podróż śladami swej ro-
dziny. Podróż ta pozwoli mu po-
czuć dumę z tego, kim jest i uwie-
rzyć, że możliwe jest wszystko.

ZAĆMA
15.12.2016, godz. 18.00
16.12.2016, godz. 18.00
17.12.2016, godz. 18.00
dramat
Polska/ 2016 /109 min.
Od lat: 15

Najnowszy film Ryszarda Bu-
gajskiego, twórcy wielokrotnie na-
gradzanych produkcji: „Przesłu-
chanie” i „Układ zamknięty”. „Za-
ćma” opowiada o prawdziwej po-

staci Julii Brystygierowej, znanej 
jako „Krwawa Luna” – sadystycz-
nej funkcjonariuszce UB, jednej 
z najbardziej niesławnych posta-
ci powojennej Polski. Obok Ma-
rii Mamony („Układ zamknięty”), 
która zagrała główną rolę, w filmie 
występują także m.in. Janusz Ga-
jos – zdobywca nagrody dla Naj-
lepszego Aktora na 40. edycji Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni, Mał-
gorzata Zajączkowska, Olga Bo-
łądź, Piotr Głowacki i Marek Ka-
lita.

UNDERWORLD: WOJNY KRWI
15.12.2016, godz. 20.00
16.12.2016, godz. 20.00
17.12.2016, godz. 20.00
thriller
USA / 2016 /120 min.
od lat: 15

Kolejna część przebojowej se-
rii o rywalizujących na śmierć 
i życie Wampirów i Lykanów. 
Dwa zwaśnione światy przenika-
ją się w brutalnej walce o supre-
mację i przeżycie. W postać pięk-
nej i przebiegłej Selene ponownie 
wcieli się Kate Beckinsale. Do tej 
pory na całym świecie seria zaro-
biła prawie pół miliarda dolarów.

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 

osób
zakup biletów - przynajmniej 1 

doba przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KA-

SIE KINA „ORZEŁ" NA 1 GO-
DZINĘ PRZED SEANSEM

Uwaga!!! Godziny seansów fil-
mowych mogą ulec zmianie.

źródło NDK

kącik kolekcjonera

„Historia Monety Polskiej” 
oraz „Skarby Stanisława 
Augusta”
W kole numizmatycznym i Klubie Kolekcjonera Nowogard, pojawiły się nowe 
monety z oferty Narodowego Banku Polskiego. Tym razem do nabycia jest se-
ria „Historia Monety Polskiej”- szeląg, talar Stefana Batorego.

Moneta z serii „Historia Mone-
ty Polskiej”- talar, szeląg Stefana 
Batorego, została wprowadzona 
w obieg również 7 grudnia 2016 
roku. Dostępna jest w jednym no-
minale w wysokości 20 zł. Cha-
rakteryzuje się kolorem srebr-
nym i została wykonana z próby 
metalu Ag 925/1000. Przy pro-
dukcji wykorzystano stempel lu-
strzany. Wymiary tej monety to 
38,61 mm, masa 28,28 g. Wyszła 
ona w nakładzie do 20 000 sztuk. 
Projektantem monety jest Urszu-
la Walerzak.

Mennica Polska wyprodukowa-
ła także monety z wizerunkiem 
Aleksandra Jagiellończyka> Zo-
stały one wprowadzone do obie-
gu 7 grudnia 2016 roku. Dostęp-

ne są w dwóch nominałach – 500 
zł i 50 zł. Moneta o nominale 500 
zł charakteryzuje się złotym kolo-
rem. Metal, z którego została wy-
konana to próba Au 999,9/1000 
przy użyciu stempla zwykłego. 
Jej średnica wynosi 45,00 mm, a 
masa 62,20 g. Nakład tych monet 
wyniósł 600 sztuk. Druga moneta, 
z tej serii o nominale 50 zł, ma ko-
lor srebrny i została wykonana z 
próby metalu Ag 999,9/1000. Przy 
produkcji wykorzystano stem-
pel zwykły. Wymiary tej mone-
ty to 45,00 mm, masa to 62,20g 
i wyszła w nakładzie 6000 sztuk. 
Awers oraz napisy na rewersie 
obu monet, zaprojektował Robert 
Kotowicz, a rewers Anna Wątrób-
ska-Wdowiarska. 

Już 14 grudnia, do obiegu wej-
dzie także moneta okolicznościo-
wa „35. rocznica pacyfikacji ko-
palni Wujek”, o nominale 10 zł. 
Charakteryzuje się ona kolorem 
srebrnym, wyprodukowana jest z 
metalu Ag925/1000. Do jej pro-
dukcji użyto stempla lustrzane-
go. Średnica monety to 32,00 mm, 
a masa wynosi 14,14 g. Planowa-
ny nakład to 6000 sztuk. Projek-
tantem awersu i rewersu jest Do-
brochna Surajewska. 

Serdecznie zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera

Koło Numizmatyczne
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

Plantacja choinek 
w Długołęce zaprasza

–świerk srebrny kłujący
–świerk srebrny w donicach

–jodła kaukazka
Tel. 504 124 180

Niech wszystko co piękne i wymarzone,
w twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,
 a wszystko co złe niech szybko minie.

Z okazji 60-tych Urodzin

Reginie Puszcz
z najserdeczniejszymi 

życzeniami
Synowie z Żonami, 

Córka z Mężem oraz Wnuki

ŻYCZeNIa

Uczniowie potrafią pomagać!
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie dołożyli wszelkich starań, aby ro-
dzina obdarowana upominkami miała udane święta. Otrzymali oni mnóstwo produktów 
spożywczych i przemysłowych oraz wiele innych niezbędnych im rzeczy. 

Uczniowie Publicznego Gim-
nazjum nr 3 w Nowogardzie po 
raz kolejny udowodnili, że potra-
fią pomagać innym. Przez ostat-
nie tygodnie przygotowywali 
świąteczne upominki dla jednej 
z nowogardzkich rodzin. Wszyst-
ko to w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna Paczka”. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu uda-
ło się zebrać 270 zł oraz mnóstwo 

produktów spożywczych i prze-
mysłowych. Gimnazjaliści pod-
czas przerw prowadzili szkol-
ną kawiarenkę, gdzie sprzedawa-
li przyniesione przez siebie cia-
sta. Dzięki zarobionym pienią-
dzom, udało się zakupić wska-
zane przez rodzinę rzeczy, m.in. 
kołdrę, poduszkę i pościel. W su-
mie zgromadzono 17 kartonów 
pełnych niezbędnych produktów. 

Nowogardzcy uczniowie poka-
zali, że wspólnie mogą napraw-
dę wiele. Dzięki ich pracy potrze-
bujący będą mieli naprawdę uda-
ne święta.

Organizatorem szkolnej akcji 
był samorząd uczniowski wraz 
z opiekunem- Magdaleną Dawi-
dowską.

Opr. Red.

Uczniowie i wychowca z Gimazjum nr 3, którzy brali udział w akcji Szlechatna Paczka.

Weekend cudów, czyli…

 Finał XVI edycji projektu „Szlachetna Paczka”
 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” powiedział Jan Paweł II w 1981 
r. Cytat ten jest nadal bardzo aktualny zwłaszcza w obliczu tego, co działo się w miniony weekend w świetlicy wiejskiej w Osinie.  To właśnie w Osinie dzię-
ki gościnności Wójta Gminy, Pana Krzysztofa Szwedo, mogły dziać się cuda, a dokładniej odbywał się Wielki Finał XVI edycji Projektu „Szlachetna Pacz-
ka” w Rejonie Nowogard i Okolice.

Przez dwa dni wolontariusze spo-
tykali się i rozmawiali z Darczyńca-
mi, którzy zdecydowali się przygo-
tować pomoc dla rodzin z naszego 
Rejonu. Przez nasz magazyn prze-
szło ponad 300 paczek, które trafiły 
do 19 rodzin z obszaru gmin Nowo-
gard, Osina, Stepnica a nawet Resko. 
Szacunkowa wartość tych paczek to 
ponad 50 tys. zł i prawie 900 osób 
zaangażowanych w ich przygoto-
wanie. Skala pomocy jest ogromna 
a emocje nie do opisania. Oto kilka 
historii zasłyszanych w naszym ma-
gazynie w trakcie Finału:

Rano, jako pierwsza do Magazy-
nu zawitała Pani Magda i przywio-
zła paczki dla samotnej mamy z 
dwójką dzieci. Paczki robiła wspól-
nie ze swoimi uczniami z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie. Pani 
Magda opowiedziała nam o wspa-
niałym zaangażowaniu młodzieży 
w tworzenie paczki, o tym jak piekli 
i sprzedawali w szkole ciasto, żeby 

zebrać pieniążki na zakup potrzeb-
nych rzeczy i ile przy tym było ra-
dości. Jesteśmy pod wrażeniem kre-
atywności naszej młodzieży i chę-
ci do niesienia pomocy. Wieczo-
rem paczki trafiły do rodziny i to 
właśnie dzięki wspaniałej młodzie-
ży i ich nauczycielce, w tym domu 
był to wieczór cudów. Rodzina dłu-
go nie mogła zasnąć z wrażenia, że 
ktoś tak im pomógł i że najbliższe 
święta będą zupełnie inne od po-
przednich nie tylko dzięki otrzy-
manej pomocy, ale również dzięki 
świadomości, że tuż obok nas są tak 
wspaniali ludzie!

W niedzielne popołudnie w ma-
gazynie zagościła Pani Aleksandra, 
która przywiozła paczki dla Pana 
Romana, opowiedziała jak wraz z 
rodziną i przyjaciółmi robiła paczkę 
dla starszego, samotnego Pana, któ-
ry potrzebował m.in. kurtki i butów 
na zimę. Pani Ola bardzo martwiła 
się, czy zakupione rzeczy będą od-

powiednie dla Pana Romana? Wie-
czorem wolontariusze całą grupą 
pojechali do Pana Romana zawieźć 
mu paczkę, a raczej paczki, bo było 
to aż 12 kartonów – a niektóre na-
prawdę ciężkie. Gdy wnieśliśmy je 
do małego mieszkanka, Pan Roman 
stał zaskoczony, ogromem ludzi i 
paczek. Poprosiliśmy, by rozpako-
wał paczki i przymierzył odzież i 
buty, o które tak martwiła się Pani 
Ola. Okazało się, że wszystko pasuje 
idealnie! Starszy Pan bardzo wzru-
szony wyjął z szafki opłatek i ze łza-
mi w oczach połamał się nim z wo-
lontariuszami, dziękując za okaza-
ną pomoc i życząc wesołych świąt 
– wreszcie miał możliwość poła-
mać się opłatkiem z ludźmi, którzy 
o nim ciepło myślą.

Historii, których doświadczyli-
śmy w miniony weekend jest bar-
dzo wiele, a emocje ciągle jeszcze 
nie gasną, po wizycie u jednej z ro-
dzin mąż wolontariuszki, który po- magał wnosić paczki zapytał: „Ko-

chanie, jaki my błąd popełniliśmy w 
wychowaniu naszych dzieci, że one 
nie potrafią się tak cieszyć z prezen-
tów” -była to reakcja na wybuch 
ogromnej radości dziecka, które 
otrzymało wymarzoną lalkę.

Dziękujemy w imieniu własnym 
i obdarowanych rodzin wszystkim 
darczyńcom, którzy przygotowali 
w tym roku paczki, i zechcieli się z 
nami podzielić swoją historią.

Wszystkie te cuda nie wydarzyły-
by się jednak, gdyby nie wspaniali 
Wolontariusze: Alina Adamowska-
-Karczewicz, Ania Kosmala, Ewe-
lina Olszewska, Justyna Michalska, 
Natalia Berlińska-Łokaj, Paulina 
Żabecka, Marcin Płusa i Justyna Pa-
stusiak, którzy mimo codziennych 
obowiązków znaleźli czas i chęć, by 
dostrzec drugiego człowieka, wy-
ciągnąć do niego rękę i pomóc. Jako 
Wolontariusze chcielibyśmy bardzo 
podziękować firmie WEGAFARM 
sp. z o.o, która zakupiła dla nas ko-
szulki i przekazała rzeczy bardzo 
przydatne w działalności Wolonta-
riuszy. Dziękujemy również Panu 

Grzegorzowi Minda, który zaprosił 
nas na sesję fotograficzną do swo-
jego studia oraz Panu Stanisławo-
wi i jego synowi Szymonowi, którzy 
bardzo nam pomogli w transporcie 
paczek. Dziękujemy Wójtowi Gmi-
ny Osina za udostępnienie świetlicy 
wiejskiej i pani Ani i Agnieszce za 
przygotowanie jej na nasze potrze-
by. Dziękujemy również redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego i Panu 
Pawłowi Słomskiemu za wszystkie 
publikacje oraz szybką realizację za-
mówień i wydruków. Jako Lider Re-
jonu chciałabym również podzię-
kować pracownikom Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie, 
Osinie i Stepnicy za życzliwość, po-
moc w wyborze rodzin oraz otwar-
tość na współpracę. To dzięki tym 
wszystkim ludziom, którzy zechcie-
li nas wspierać, radość z pomagania 
była większa a przekazana pomoc 
przerosła nasze oczekiwania. 

Justyna Pastusiak 
Lider Rejonu Nowogard i Okolice 

Projektu „Szlachetna Paczka”
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mistrzostwa Świata w kulturystyce i Fitness

Krzysztof Skryplonek  
poza podium
W dniach 9-12 grudnia, w Santo Domingo na Dominikanie odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Kulturystyce i Fitness. Podczas imprezy na scenie zaprezentował się reprezentant Polski, 
Krzysztof Skryplonek. Zawodnik Pomorzanina Nowogard nie zdołał jednak stanąć na po-
dium, a swoją rywalizację zakończył na 7. miejscu. 

Od piątku do poniedziałku, 
trwały w Santo Domingo na Do-
minikanie Mistrzostwa Świata w 
Kulturystyce i Fitness, w których 
występowała liczna kadra Polski. 
Jednym z reprezentantów był no-
wogardzianin, Krzysztof Skryplo-
nek. Zawodnik Pomorzanina No-
wogard rywalizował w kategorii 
Master 40-49 lat do 90 kg. Na sce-
nie w sumie zaprezentowało się 4 

reprezentantów Polski. Krzysztof 
Skryplonek nie zakwalifikował się 
do finałowej szóstki, kończąc ry-
walizację na 7. miejscu. Zwycięzcą 
został jego kolega z kadry – Ma-
riusz Bałaziński, który na podium 
wyprzedził reprezentanta Bahraj-
nu – Mohameda Sabaha oraz za-
wodnika z Hiszpanii – Josepa Me-
rino. Na 6. miejscu uplasował się 
Jakub Potocki, natomiast czwar-

ty z Polaków, Marcin Wesołowski, 
zajął 12. miejsce. Nowogardzianin 
w tyle zostawił zawodników m.in. 
z Ukrainy, Belgii, Kolumbii, Ro-
sji, Australii, czy też Stanów Zjed-
noczonych. Kolejne Mistrzostwa 
Świata już za rok i wierzymy, że 
Krzysztof Skryplonek wystąpi na 
nich z jeszcze lepszą formą. 

KR

Osińska liga Piłki Siatkowej

Zacięty mecz na otwarcie
W niedzielę (11 grudnia), w hali sportowej ZSP Osina, o godzinie 10:00, rozpoczął się 
pierwszy mecz 2. kolejki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Tym razem, kibice mogli obejrzeć 
zdecydowanie bardziej zacięte spotkania. Po dwóch kolejkach niepokonane zostają zespo-
ły Wojcieszyn I, Czermnica oraz Krzywice.  

Druga kolejka Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej rozpoczęła się 
od mocnego uderzenia, gdyż na-
przeciw siebie stanęły dwa sil-
ne zespoły, które wygrały swój 
pierwszy mecz, czyli Dąbro-
wa i Krzywice. Kibice nie mo-
gli być zawiedzeni po tym me-
czu, choć pierwszy set nie wska-
zywał na wielkie emocje. Pierw-
sza partia padła łupem siatkarzy z 
Krzywic, którzy pewnie pokona-
li rywali do 15 punktów. W dru-
gim secie do roboty zabrali się za-
wodnicy z Dąbrowy, którzy wy-
grali w tej partii 25:20. Istna woj-
na rozpoczęła się w trzecim secie. 
Zawodnicy walczący na parkie-
cie ZSP w Osinie nie mieli zamia-
ru przegrywać tego seta, dlatego 

potrzebna była gra na przewagi. 
Dopiero przy stanie 28:28, dwa 
punkty z rzędu zdobyli reprezen-
tanci Krzywic i wyszli na prowa-
dzenie w meczu 1:2. Czwarty set 
miał podobny przebieg, walka 
punkt za punkt i gra na przewa-
gi, która musiała zadecydować o 
losach tego meczu. Dąbrowa nie 
zdołała doprowadzić do wyrów-
nania i po przegranym secie 24: 
26, pozostała z niczym ulegając 
ostatecznie 1:3. W drugim meczu 
dnia tylko pierwszy set rozegrany 
pomiędzy Kikorzami i Czermni-
cą, mógł zapowiadać duże emo-
cje. Czermnica wygrała tę partię 
25:27, a w drugim i trzecim secie 
nie pozwoliła już rywalom zbli-
żyć się do granicy 20 punktów, 

wygrywając do 17. i 16. punktów, 
a co za tym idzie w całym meczu 
0:3. Prawdziwy pokaz siły zapre-
zentował pierwszy zespół Woj-
cieszyna, który w trzecim me-
czu dnia rozgromił Bruklin Osi-
nę. W pierwszej partii gospoda-
rze byli w stanie zdobyć tylko 9 
punktów, w drugim i trzecim se-
cie dwa razy po 13 oczek, przez 
co Wojcieszyn wygrał 3:0, a pod-
liczając małe punkty aż 75 do 35. 
Tak dobrze nie poszło jednak za-
wodnikom drugiego zespołu z 
Wojcieszyna, którzy również za-
grali z gospodarzami, ale z ze-
społu Gwiazda Osina. Pierwszy 
set to gładkie zwycięstwo gospo-
darzy 25:16. Drugi set, to walka 
Wojcieszyna o to, aby nie zostać 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
2. kolejka:
Dąbrowa – Krzywice  1:3 (15:25, 25:20, 28:30, 24:26)
Kikorze – Czermnica  0:3 (25:27, 17:25, 16:25)
Bruklin Osina – Wojcieszyn I 0:3 (9:25, 13:25, 13:25)
Gwiazda Osina – Wojcieszyn II 3:0 (25:16, 25:6, 25:21)
Żabowo – Węgorza  3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:23)

M M Z P Pkt. Sety Małe pkt.
1 Wojcieszyn I 2 2 0 6 6 – 0 150 – 87 
2 Czermnica 2 2 0 6 6 – 1 169 – 131 
3 Krzywice 2 2 0 6 6 – 1 176 – 141 
4 Czarni Węgorza 2 1 1 3 4 – 3 166 – 137 
5 LZS Dąbrowa 2 1 1 3 4 – 3 167 – 148 
6 Gwiazda Osina 2 1 1 3 3 – 3 127 – 118 
7 Żabowo 2 1 1 3 4 – 4 170 – 185 
8 LZS Kikorze 2 0 2 0 0 – 6 105 – 150 
9 Wojcieszyn II 2 0 2 0 0 – 6 92 – 150 
10 Bruklin Osina 2 0 2 0 0 – 6 75 – 150 

Krzysztof Skryplonek podczas Mistrzostw Świata odbywających się na Dominika-
nie uplasował sie na 7. miejscu

najwyżej pokonaną drużyną w te-
gorocznych rozgrywkach… Przy-
pomnijmy, że w 1. kolejce Bruklin 
Osina w pierwszym secie prze-
grał z drużyną Węgorza 25: 6, 
ten niechlubny wynik tym razem 
powtórzyli zawodnicy z drugie-
go zespołu Wojcieszyna. W trze-
cim secie Wojcieszyn starał się 
zmazać tę „plamę” z drugiej par-
tii i powalczył o zwycięstwo, jed-
nak to Osina tryumfowała 25:21, 
i w całym meczu gładko wygra-
ła 3:0. W ostatnim pojedynku ki-
bice, tak jak przy pierwszym me-
czu dnia, byli świadkami bardzo 
wyrównanego pojedynku. Żabo-
wo, które po zaciętym boju prze-
grało swój pierwszy mecz, rywa-

lizowało z Węgorzami, które mia-
ły na koncie jedno zwycięstwo. W 
pierwszym secie Żabowo zwycię-
żyło 25:22, natomiast w drugiej 
partii siatkarze z gminy Nowo-
gard oddali rywalom jeden punkt 
mniej, wygrywając do 21. Trzeci 
set to przebudzenie Węgorzy, któ-
re wracają do gry po zwycięstwie 
22:25. Czwarta partia okazała się 
decydująca, a w zasadzie jej ostat-
nie piłki. Przy stanie 23:23, więcej 
zimnej krwi zachowali siatkarze 
z Żabowa, którzy zdobyli kolejne 
dwa punkty, tym samym sięgając 
po zwycięstwo. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR  
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II liga mężczyzn w tenisie stołowym

Efektowne zwycięstwa Wierzbięcina
W sobotę (10 grudnia), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, tenisiści stołowi Visonex LUKS Top rozgrywali swoje ostatnie w tym roku 
ligowe spotkania. Podopieczni Józefa Korkosza nie dali większych szans rywalom z Bornego Sulinowa oraz Koszalina, dzięki czemu umocnili się na 2. 
miejscu w ligowej tabeli.  

W pierwszym spotkaniu roz-
grywanym w ramach 8. kolej-
ki II Ligi Mężczyzn, tenisiści sto-
łowi Visonex LUKS Top Wierz-
bięcin podejmowali zawodników 
ULKS-u Borne Sulinowo. Rywale 
są outsiderami ligi, wobec tego nie 
mogą dziwić rozmiary zwycięstwa 
9:1. Zawodnicy z Wierzbięcina od 
początku kontrolowali przebieg 
meczu, przegrywając tylko ostat-

nią partię. W tym pojedynku Bar-
tosz Jemilianowicz, Sebastian Je-
milianowicz oraz Mateusz Wit-
kowski zdobyli po 2,5 pkt., nato-
miast Bartosz Dobrowolański do-
rzucił 1,5 pkt., a Adrian Kurenda 
0,5 pkt. Bardziej zacięty był drugi 
mecz, z zajmującym 4. miejsce w 
ligowej tabeli KTS-em Koszalinia-
ninem Koszalin. Po sześciu par-
tiach na tablicy wyników było 3:3. 

Od tego momentu jednak punk-
ty zdobywali już tylko podopiecz-
ni Józefa Korkosza. Tenisiści sto-
łowi z Wierzbięcina w decydują-
cych partiach oddali tylko jedne-
go seta i pewnie wygrali z Kosza-
linem 7:3. Tym samym Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin przezi-
muje na pozycji wicelidera. Prze-
rwa w rozgrywkach ligowych nie 
oznacza jednak przerwy w wystę-

pach indywidualnych. Silna gru-
pa zawodników z Wierzbięcina 
kilka dni przebywać będzie w Za-
wierciu, gdzie odbywać się będzie 
Grand Prix Polski. Podczas tych 
zawodów wystąpią Bartosz Jemi-
lianowicz i Bartosz Dobrowolań-
ski (bezpośredni udział w turnie-
ju głównym wywalczony podczas 
Wojewódzkiego Turnieju Kwalifi-

kacyjnego Seniorów), a także Se-
bastian Jemilianowicz, Mateusz 
Witkowski i Jowita Nadobna – 
którzy muszą o udział w turnie-
ju głównym powalczyć we wcze-
śniejszych barażach. Przy artyku-
le prezentujemy komplet ligowych 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
8. kolejka (10 grudnia):
UKS Champion Police – KTS Koszalinianin Koszalin 8:2
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – ULKS Borne Sulinowo 9:1
Darz Bór Karnieszewice – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 10:0
UKS Czarnie Pieszcz – ATS Stargard   2:8
9. kolejka (10 grudnia):
UKS Champion Police – ULKS Borne Sulinowo  7:3
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KTS Koszalinianin Koszalin 7:3
Darz Bór Karnieszewice – ATS Stargard   10:0
UKS Czarni Pieszcz – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  2:8

M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 9 86 – 4 18
2 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 9 67 – 23 16
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 9 53 – 37 12
4 UKS Champion Police 9 43 – 47 10
5 ATS Stargard 9 39 – 51 8
6 KTS Koszalinianin Koszalin 9 39 – 51 6
7 UKS Czarni Pieszcz 9 18 – 72 1
8 ULKS Borne Sulinowo 9 15 – 75 1Zawodnicy z Wierzbięcina zakończyli rozgrywki ligowe w 2016 roku na 2. miejscu.jpg

mistrzostwa Polski Szkółek kolarskich – w kolarstwie torowym

Złoty Hubert Grygowski
W dniach 10-11 grudnia, w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w 
kolarstwie torowym. W kategorii wiekowej klas szóstych Szkoły Podstawowej wystartowało 
dwóch zawodników LKK Chrabąszczy Nowogard – Hubert Grygowski oraz Norbert Strojny. 

Podopieczni Ryszarda Posackiego 
w Pruszkowie wystartowali w sumie 
w czterech konkurencjach. Naszą 
relację rozpoczniemy od wyścigu na 
250 metrów ze startu lotnego. W su-
mie na torze pojawiło się 39 mło-
dych kolarzy. Nowogardzianie w tej 
stawce zaprezentowali się przyzwo-
icie. Hubert Grygowski z czasem 18: 
262 uplasował się na 9. miejscu, na-
tomiast jego klubowy kolega Nor-
bert Strojny z wynikiem 19: 509 za-
jął 13. pozycję. Mistrzem został Ra-
dosław Laskowski ze Szkółki Kolar-
skiej Rogóżno, a za nim na podium 
uplasowali się Dominik Ratajczak ze 
Szkółki Kolarskiej Olsztyn oraz Ma-
teusz Olejnik ze Szkółki Kolarskiej 
Kalisz. W wyścigu eliminacyjnym 
zarówno Hubert Grygowski, jak i 
Norbert Strojny zakwalifikowali się 
do Finału A. Niestety Norbert Stroj-
ny został zdyskwalifikowany. Hubert 
Grygowski również nie odegrał zna-
czącej roli plasując się na 11. pozy-
cji. W tej konkurencji najlepszy był 
Rafał Szychowski ze Strykowa, który 
wygrał złoto z Radosławem Laskow-

skim z Rogóżna i Dominikiem Ra-
tajczakiem z Olsztyna. Zdecydowa-
nie lepiej nowogardzianie zaprezen-
towali się w Finale A konkurencji 
scratch. Hubert Grygowski wywal-
czył wysokie 6. miejsce, natomiast 
Norbert Strojny uplasował się na 
12. pozycji. Zwyciężył Radosław La-
skowski z Rogóżna, drugi był Domi-
nik Ratajczak z Olsztyna, natomiast 
brązowy medal wywalczył Antoni 
Świderski z Grodziska Mazowiec-
kiego. Najwięcej radości swojemu 
trenerowi młodzi kolarze przynie-
śli jednak w Finale A wyścigu punk-
towego. Hubert Grygowski zgroma-
dził 13 punktów osiągając najlep-
szy wynik i tym samym zdobywa-
jąc złoty medal w tej konkurencji. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Rafał Szychowski ze Strykowa, któ-
ry wywalczył 9 punktów, natomiast 
brąz przypadł Bartoszowi Golco-
wi z Kotlina, za zdobycie 6 punk-
tów. Norbert Strojny w tej konku-
rencji wywalczył miejsce w pierw-
szej dziesiątce, kończąc rywaliza-
cję na 9. miejscu. Dla Huberta Gry-

gowskiego to wielki sukces, tym bar-
dziej, że rywalizacja na torze nie jest 
jego „konikiem”, należy jednak jesz-
cze zwrócić uwagę na rolę, jaką przy 
wynikach Huberta odegrał Norbert 
Strojny. – Hubert nie jest agresywny 
na torze kolarskim, ma jeszcze „ha-
mulce” i obawia się wysoko jeździć, 
co ułatwia zwiększać prędkość, z ko-
lei Norbert jeździ bardzo odważnie, 
widać, że sprawdza się podczas toro-
wej rywalizacji. Ta agresywna jazda 
Norberta, pozwoliła Hubertowi po-
ruszać się przestrzenią, którą wypra-
cowywał mu kolega, a z racji, że Hu-
bert posiada fantastyczny finisz, to 
osiągał dobre wyniki. Te wysokie lo-
katy, w tych zawodach wywalczone 
przez Huberta, to również mały suk-
ces Norberta – wyjaśnia trener Ry-
szard Posacki. Gratulujemy uzyska-
nych wyników „świeżo upieczone-
mu” Mistrzowi Polski Szkółek Ko-
larskich – Hubertowi Grygowskie-
mu, a także walczącemu o jak naj-
lepsze lokaty Norbertowi Strojnemu 
oraz życzymy kolejnych sukcesów. 

KR
Hubert Grygowski na najwyższym stopniu podium wywalczonym podczas Mi-
strzostw Polski Szkółek Kolarskich, w wyścigu punktowym
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

Klasa IV THE  
w Szczecinie
15 listopada klasa IV THE wraz z wychowawczynią Panią 
Martą Portas i opiekunem Panią Mirosławą Szymaniak wy-
brała się na wycieczkę do Szczecina.

Wyjazd ten został opłacony z 
nagrody, którą klasa otrzymała za 
najwyższą średnią w roku szkol-
nym 2015/16.

Klasa wybrała projekcję filmu 
„Pitbull. Niebezpieczne kobiety”.

Celem wyjazdu było kształto-
wanie nawyków kulturalnego za-
chowania oraz rozwijanie szacun-
ku i wrażliwości dla kultury. 

W świecie książek, czyli o 
konkursie czytelniczym w ZSP 
Dnia 30 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się II Międzyszkolny Konkurs na Najlep-
szą Recenzję Książki oraz Artystyczne Czytanie Prozy, pt.: ,,Czytanie – moja pasja”.

Celem konkursu była promocja 
literatury i czytelnictwa, popula-
ryzacja literatury pięknej, kształ-
cenie umiejętności interpreta-
cji tekstu literackiego, poszuki-
wanie literackich wzorców, war-
tości, a przede wszystkim pod-
czas konkursu zobaczyliśmy to, o 
czym często mówi się, że to „ga-
tunek na wymarciu” - czytającą 
młodzież, która nie robi tego „bo 
musi”, a dlatego że lubi i robi to z 
ogromną przyjemnością. Organi-
zatorem konkursu międzyszkol-
nego był zespół polonistek na cze-
le z Panią Katarzyną Kijaną i Pa-
nią Anną Durniewicz. 

W konkursie wzięło udział 
dziesięcioro uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych z powiatu go-
leniowskiego: 

3 uczennice z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie: 
Dominika Rasińska, Wiktoria 
Piasecka  (opiekun Pani Izabela 
Koladyńska) oraz Agata Kubac-
ka (opiekun Pani Emilia Wierz-
bicka),

3 uczniów z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w Goleniowie: Natalia Bo-
jarska, Jowita Rutecka i Wiktor 
Wańczyk (opiekun Pani Jeannet-
te Słaby),

1 uczennica z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. ppor. Emi-
lii Gierczak w Nowogardzie: Oli-

wia Frej (opiekun Pani Kornelia 
Sztengiert -Kowalczyk),

3 uczeniów z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie: Wikto-
ria Dąbrowska, Maciej Kuźmicki 
(opiekun Pani Małgorzata Łuka) 
oraz Aleksandra Lisowska (opie-
kun Pani Katarzyna Kijana).

Pierwszy etap konkursu pole-
gał na napisaniu recenzji wybra-
nej książki, drugi natomiast na ar-
tystycznym odczytaniu wybrane-
go fragmentu utworu, który się 
recenzowało.

Wystąpienie uczestników oce-
niała Szanowna Komisja Konkur-
sowa, w której skład wchodziły:

Pani Kazimiera Fecak – kustosz 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie. Od niedawna będąca 
na zasłużonej emeryturze.

Pani Anna Grzelak – dyplomo-
wany instruktor teatralny, certyfi-
kowany animator, nauczyciel aka-
demicki prowadzący zajęcia m.in. 
z zakresu kultury języka i emisji 
głosu, instruktor teatralny Ama-
torskiego Ruchu Teatralnego - 
Teatr POTO, w-ce dyrektor arty-
stycznego przedszkola w Nowo-
gardzie ,,Kraina Fantazji”.

Pani Jolanta Gornowska – in-
struktor teatralny i nauczyciel lo-
gopeda w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowaczym w Nowo-

gardzie.
Głosem doradczym służyła tak-

że polonistka, Pani Elżbieta Tar-
czykowska.

Uczestnicy losowali swoją ko-
lejność poprzez wyciąganie nu-
merków. Kiedy wszyscy odczytali 
swoje fragmenty, Jury udało się na 
naradę, a w tym czasie uczestni-
cy i opiekunowi mogli skosztować 
przygotowanego poczęstunku, 
można było napić się czegoś cie-
płego, a także zjeść coś słodkiego.

Po naradzie i zsumowaniu 
punktów z obu etapów, komisja 
ustaliła, że:

I miejsce zajął Wiktor Wańczyk 
z I LO w Goleniowie 

II miejsce zajęła Dominika Ra-
sińska z II LO w Nowogardzie 

III miejsce zajęła Natalia Bojar-
ska z I LO w Goleniowie 

Wszystkim uczestnikom wrę-
czono dyplomy oraz słodke upo-
minki, natomiast laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali także 
nagrody książkowe, które zaspon-
sorowała Rada Rodziców działają-
ca przy ZSP w Nowogardzie. 

Wygranym gratulujemy, komi-
sji pięknie dziękujemy, a wszyst-
kich uczestników (i nie tylko) za-
chęcamy do zgłoszenia się na kon-
kurs za rok!

Aleksandra Lisowska, kl. II THO 

Uczniowie podczas odpowiadania na 
pytania konkursowe 

Uczestnicy wydarzenia – zdjęcie pamiątkowe 

ZAPROSZENIE 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w No-

wogardzie 
zaprasza rodziców uczniów klas III gimnazjum na spotkanie, 

którego tematem będzie:
 „Świadomy wybór szkoły - porady dla rodziców”. 

Spotkanie poprowadzi doradca edukacyjno-zawodowy p. Patry-
cja Sierżant. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 
w dniu 12.01.2017 r. o godz. 16.30. 

Konkurs Wiedzy o 
HIV i AIDS 
Dnia 01.12.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica miał miejsce Konkurs Wiedzy o 
HIV/AIDS, który odbył się w związku ze Światowym Dniem 
AIDS. 

W konkursie wzięły udział 
wszystkie obecne w tym dniu kla-
sy. Pomysłodawcą konkursu od 
wielu lat jest pedagog szkolny Pani 
Ewa Regina Krzak, która współ-
pracuje w tym zakresie z nauczy-
cielkami Panią Mirosławą Szy-
maniak, Panią Moniką Sobolew-
ską, Panią Danutą Adamczyk i Pa-
nią Beata Zagórską. W tym roku 
szkolnym konkurs skł
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

rOZkłaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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www.dzienniknowogardzki.pl

OgłO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam działkę bu-

dowlaną 1739 m2, 
uzbrojoną w Dobropo-
lu (gmina Dobra), zago-
spodarowana, tel. 502 
385 935

• Sprzedam tanio działkę 
budowlaną w kościusz-
kach 1202 m2. Przy dział-
ce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w 
pobliżu jeziora. 575 345 
659 

• Sprzedam mieszkanie 
własnościowe na wsi koło 
Reska (pow. łobeski), po 
remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
toaleta, c.o., Tel. 609 881 
060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, 
ścisłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I 
piętro, ładne. Ciekawa 
oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rol-
ne jeden kompleks w 
Dąbrowie Nowogardz-
kiej gmina Nowogard 
powierzchnia 7ha ornej 
7ha pastwiska 7ha łąki 
1.6ha lasu na działkach 
są programy rolno środo-
wiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomiesz-
czenie 92m2. Tel.609 24 
58 16 

•	 Sprzedam działkę pod 
zabudowę. 91 39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z 
kompletnym wyposaże-
niem po kapitalnym re-
moncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. 
Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynaj-
mę lokal użytkowy o po-
wierzchni 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha 
ziemi ornaza 195000zł tel 
509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 
53,61 m2 2 pokoje I piętro 
Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe pow. 77,20 
m2,. Tel. 519 833 074 

•	  Sprzedam lokal na dzia-
łalność handlową. 517 
357 653

•	 Do wynajęcia powierzch-
nia 92m2 pod działalność. 
609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszka-
nie 55m2 w bloku. 792 
525 292 po 15 

• Sprzedam działki bu-
dowlane w karsku przy 
drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwa pokoje 53,61m2, I 
piętro Grzęzno. 600 695 
151 

•	 Kupię GARAŻ przy uli-
cy 5-go Marca w Nowo-
gardzie. Tel 606615239, 
668441696 

• Do wynajęcia lokal han-
dlowy ok. 40m2 ul. Ko-
ściuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki bu-
dowlane w pełni uzbrojo-
ne. 693 850 197 Najlep-
sze ceny w Nowogardzie, 
Osiedle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy 
w nowym budownictwie 
o pow. 53 m2 tel: 783 570 
056.

• Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe, ume-
blowane, Armii Krajowej, 
Nowogard. 697 420 201

• Sprzedam lub wydzierża-
wię w Błotnie 10ha ziemi 
rolnej (głównie łąki). Ide-
alna na siedlisko, grani-
cząca w rzeczką Wołcze-
nicą. Tel. 668-676-788

• Sprzedam lub wynajmę 
trzypokojowe mieszkanie 
w dwurodzinnym domu, 
ul. Poniatowskiego No-
wogard. 693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II. 693 128 108

• Wynajmę /sprzedam dom. 
601 58 74 38

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą przy ul. 15 lutego. 602 
262 859 

• Kupię działkę budowlaną 
w Nowogardzie. 508 309 
980 

• Sprzedam mieszkanie 4 
pokojowe. 508 309 980

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe. 531 844 996

• Sprzedam trzy działki 
w Karsku każda o pow. 
0,1431 ha. Tel. 666 730 
305

• Sprzedam lub wynajmę 
garaż ul. Zamkowa. 664 
012 380 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silni-
ka Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 
605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vre-
destein letnie 215/50 
r17 91V, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Kupię Mercedesa każde-
go. 737 539 555

•	 Kupię auto każde. 579 
052 471

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w ko-

stach, ziemniaki jadal-
ne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie siana. 
608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry 
Nordsten, Fiona, rozsie-
wacz Amazon. 502 853 
573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – 
kurze. 502 119 960

•	 Sprzedam owies paszo-
wy bądź na opął ok. 7 ton. 
Cena 450 za tonę przy ca-
łości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport 
gratis. 600 653 124

• Sprzedam ziemniaki vi-
neta i ziemniaki paszo-
we. Tel 608 013 995 

•	 Sprzedam ziemniaki Vi-
neta, Żabówko 18. 605 
092 517 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

• Sprzedaż świeżych jaj 
kurzych, ul. Boh. War-
szawy 21

•	 Sprzedam gęsi perlicz-
ki dorosłe, Dębice 5. 725 
533 380

•	 Gęsi, koguty ubite lub 
żywe. 692 777 602 

•	 Prosiaki sprzedam. 791 
817 107

 USłUgI
• PRANIE DYWANÓW I 

TAPCZANÓW, SPRZĄ-
TANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 
151 516

• PraNIe-magIel,Pra-
NIe DYWaNÓW, WY-
kłaDZIN, TaPICer-
kI meBlOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SkÓrZa-
NeJ maTerIałOWeJ / 
POŚCIelI WełNIaNeJ 
/ laNOlINĄ/SPrZĄTa-
NIe: CZYSZCZeNIe FUg.
Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• mONTaŻ meBlI, facho-
wość i doświadczenie, tel. 
608 317 548,

•	 Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIrma USłUgOWa 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 
691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, 
przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825
•	 Usługi hydrauliczne fa-

chowo. 600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 

ton. 600 653 124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	 Zwrot podatku z pra-
cy rodzinne, urlopowe: 
Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Nor-
wegia. Tel. 71 385 20 18, 
601 759 797 

•	 Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, 
konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy 
i remontujemy. 668 343 
638

• Usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127

• Glazurnik fachowo i so-
lidnie. 721 988 735 

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 
503-005-554

•	 Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

•	 Usługi transportowe. 
TRANSIT-MAXI. 503 153 
159 

• T R A N S P O RT- P R ZE-
PROWADZKI. TEL. 665 
720 037 

• Remonty mieszkań. 607 
729 933 

• Specjalizacja łazienki i nie 
tylko. Fachowo. 665 602 
592

• Matematyka. 668 171 212
• Przyjmę od zaraz zlecenie 

na regipsy, szpachlowa-
nie, docieplanie itp. 504 
595 424 

PraCa
•	 Zatrudnię elektryków – 

pomocników elektryków, 
dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• AMBERCARE24 Opie-
kunki do Niemiec, wy-
magany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825, 737 
886 919, 737 489 914

•	 Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego. Tel. 
695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników 
ogólnobudowlanych, 
zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne za-
robki. Praca na miejscu. 
Mile widziane prawo jaz-
dy kat. B. 731 404 464

•	 Firma zatrudni do do-
zorowania mienia oso-
bę z aktualnym orzecze-
niem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty ry-
nek pracy) tel. 91 39 25 
275

• Pracowników budowla-
nych, betoniarzy zbro-
jarzy zatrudnię. 694 440 
205

• Zatrudnię mechanika 
samochodowego. Atrak-
cyjne zarobki. 601 085 
199

• Przyjmę do pracy na fer-
mę norek koło Nowogar-
du. Więcej informacji 
pod numerem 661 285 
105

• Zatrudnię pracownika na 
kuchnię. 530 395 368

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego w Nowo-
gardzie. 601 897 368

• Zatrudnię pracownika do 
prac leśnych i kierowcę 
MTZ + operatora na przy-
czepę leśną HDS. 665 544 
518 

INNe
•	 Sprzedam drewno suche 

tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

•	 Pianino Nokturn po na-
strojeniu sprzedam. 602 
474 266 

•	 Sprzedam drewno opało-
we kominkowe. 667 788 
820

•	 Meble orzechowe mło-
dzieżowe cena do uzgod-
nienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabili-
tacyjny. Tel. 503 332 355 

•	 Stare pojazdy – motocy-
kle, rowery,motorowery, 
literaturę kupię. 600 182 
682

•	 Blachę dachową kupię. 
Tel 600 182 682 

•	 Owczarek niemiecki 
suczka, 8 miesięcy, czar-
no podpalana, ładna, 
czujna. Tel. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam tanio bramy 
wjazdowe wykonane z 
siatki i kątownika wys. 
120 – 2m szer. (2 skrzy-
dła) i wys. 110 – 2m szer. 
)2 skrzydła. Tel. 793 546 
019 

•	 Sprzedaż choinek oraz 
świerk srebrny, jodła kau-
kazka z plantacji, Stawno 
25. Tel. 600 898 289. 602 
10 11 18

•	
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - gOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkłaD JaZDY BU SÓW
INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOgarD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65
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TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓłka 

 ŻWIrOWNIa DłUgOłĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

HOTEL & RESTAURACJA

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio



Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

BONY PODARUNKOWE 
ze świąteczną PROMOCJĄ na:
• zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577
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 Cena 2,00 zł

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

„Dziadziuś” pojedzie do Hamburga   •    Zwykły garnek za parę tysięcy

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Targowisko Miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13

reklaMa reklaMa reklaMa

Firma z branży rolnej 

Tel. 606 266 666

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii T.;
- doświadczenie w pracy w rolnictwie;
- mile widziana obsługa ładowarki teleskopowej 
   i uprawnienia na opryski.
Oferujemy:
- pracę w stabilnej �rmie;
- wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia;
- zatrudnienie na umowę o pracę, 
   po czasie próbnym na czas nieokreślony;
- możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień.

zatrudni traktorzystę 
– pracownika gospodarstwa

Czytaj s. 3

Firma z branży rolnej  

zatrudni  
– kierowcę z C+E.

Wymagania:
- czynne prawo jazdy kategorii C+E
- doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
- mile widziana obsługa ładowarki 

teleskopowej i doświadczenie 
w rolnictwie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia pracy
- stabilne zatrudnienie 
   na umowę o pracę

kontakt: 602 649 587

rada Powiatu uchwaliła 
budżet na 2017 rok 

Tym razem 
najwięcej 
inwestycji  
dla Nowogardu
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Masz problem, lub byłeś świadkiem 
ważnego wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
 513 088 309  91 392 21 65

W skrócie

Stare lampy, które oświe-
tlały peron, zostały wymie-
nione na bardziej nowocze-
sne w systemie LED. Dzięki 
temu światło będzie jaśniej-
sze i jednocześnie zmniej-
szy się pobór energii. Nowe 
są także słupy i megafony, 
z których podawane są ko-
munikaty dla pasażerów. 
Wszystko to zainstalowała 
firma  Eldob z Mińska Mazo-
wieckiego. Nowogard to je-
den z 1000 punktów, w któ-
rych PKP wymienia oświetle-
nie. DŚ

Trwa porządkowanie naszego miasta – głosi niemal codziennie gmi-
na. Nie wszędzie jednak najwyraźniej docierają służby sprzątające.  Tak 
jest chociażby na ulicy 15 Lutego, na co  zwróciła uwagę jedna z na-
szych czytelniczek dzwoniąc do redakcji.  Miejmy nadzieję, że jednak i 
to miejsce doczeka się porządku jeszcze zanim zalegające liście przysy-
pie śnieg. DŚ

Rozpoczęła się budowa budynku usługowo-handlowego przy końcu 
łącznika ulicy Dworcowej z ulicą 700-lecia (niedaleko przejazdu kolejo-
wego, tuż za kioskiem „koło torów”). Wcześniej w tym miejscu znajdo-
wały się garaże, które rozebrano. Warto dodać, że wspomniany łącznik 
miał być zmodernizowany przez gminę, tak, by w końcu uporządkować 
teren, a co najważniejsze usprawnić komunikację w tym obszarze mia-
sta. Niestety, jak na razie panuje tam bałagan, mimo że są inwestorzy, 
którzy chcą wybudować tu kolejne nieruchomości. MS

Pieniądze publiczne, ale odpowiedzi już nie 

Wydali może i niewiele,  
tylko, po co? 
Prawie 2,5 tysiąca złotych – tyle gmina wydała na druk i kolportaż ulotki, w której bur-
mistrz Nowogardu informuje o własnej wizji przebudowy Placu Wolności. W skali budże-
tu może to i niewiele, ale w przypadku budżetu skąpego każdy grosz się liczy. Pytanie tyl-
ko, po co wydawano na to pieniądze, skoro informacja ta mogła być opublikowana w wyda-
wanym przez gminę cyklicznie biuletynie publicznym? 

Za sam druk ulotki gmina za-
płaciła dokładnie 1107 złotych. 
Zadanie to zostało zlecone fir-
mie poligraficznej z Płocka, tej sa-
mej, która drukuje wydawany, co 
dwa tygodnie, przez gminę biule-
tyn (Wiadomości Samorządowe). 
Zgodnie ze zleceniem wydru-
kowano 9 tys. sztuk ulotki, któ-
rą Poczta Polska rozniosła po ca-
łej gminie, biorąc za tę usługę 836, 
40 zł. Ulotki jak wiadomo wsa-
dzone były do kopert. Te zakupio-
no w lokalnej firmie PHU „Pier” 
powiązanej  z lokalnym SLD, któ-
rej szefem jest burmistrz Nowo-
gardu). Firma „Pier” za dostar-
czenie koper otrzymała od gmi-
ny 463,50 zł. 

Razem daje to dokładnie 2 
406,90 zł. Wszystkie powyższe 
koszty gmina pokryła z budżetu, 
konkretnie z działu na admini-
strację publiczną. 

Dodajmy, że w tym samym cza-

sie gmina wydała też biuletyn, 
w którym  informowała, że do 
mieszkańców wysłano również 
ulotki. W biuletynie temat z ulot-
ki też został wyczerpująco zapre-
zentowany.  To oznacza, że w jed-
nym miesiącu na samą propagan-
dę wątpliwego pomysłu z pienię-
dzy podatników wydano nie 2,5 

tys. zł, ale o wiele więcej.  Skoro 
gmina cyklicznie wydaje biule-
tyn publiczny, na łamach którego 
można było przedstawić ewentu-
alnie koncepcję przebudowy pla-
cu, zapytaliśmy czy w opinii UM 
istnieje konieczność wydawania 
dodatkowo ulotek i czy nie jest to 
narażanie gminy na niepotrzeb-
ny wydatek. Urząd na te pytania 
nam nie odpowiedział stwierdza-
jąc, że... nie są to informacje pu-
bliczne. Dziwna to odpowiedź. 
Pieniądze publiczne, a odpowiedź 
tajna? Takie historie to chyba tyl-
ko w nowogardzkim magistracie. 

Swoją drogą warto, aby podwój-
nemu wydatkowaniu środków na 
gminną propagandę przyjrza-
ła się poważnie chociażby Komi-
sja Rewizyjna działająca przy Ra-
dzie Miasta i zażądała wyjaśnień 
od burmistrza i skarbnika gminy. 

MS

Schorowany jamnik znalazł dom za granicą 

„Dziadziuś”  
pojedzie do Hamburga!
Podopieczny kliniki weterynaryjnej „Animal Vet” oraz Fundacji „Psia Kość”, dziesięcio-
letni jamnik, który został znaleziony we wrześniu przy ulicy 15 Lutego, będzie miał nowy 
dom. Pies pojedzie do Hamburga w Niemczech. 

Przypomnijmy, że pies nie 
„nadawał się” do schroniska, po-
nieważ jest już wiekowym psem, 
dodatkowo z chorym sercem. 
Dlatego postanowiono znaleźć 
mu dom. Nie było to jednak pro-
ste, ponieważ z racji na chorobę 
nie było zbyt wielu chętnych do 
jego adopcji.

Na szczęście, dzięki akcji na 
jednym z portali społecznościo-

wym, zainteresowała się nim oso-
ba z Hamburga. Już w ten piątek 
(16 grudnia), jamnik, nazywany 
przez jego tymczasowych opieku-
nów, „Dziadziusiem”, pojedzie do 
nowego domu. -Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że w końcu to nastąpi-
ło – mówi Karina Mazur, z funda-
cji „Psia Kość”. 

DŚ 

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

reklaMa
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklaMa

reklaMa reklaMareklaMa

CHOINKI BIO
Duże, od 3 – 5m. 
Wys. do wystroju 

ulic, placów, zakładów 
oraz choinki świąteczne 

z własnej plantacji, 

atrakcyjne ceny. 
Olchowo 74. 

507 102 211, 91 39 27 047

Bardzo proszę
 o kontakt świadków

 zdarzenia: upadek kobiety 
obok ratusza dnia 13.06.2016r. 

ok. godz. 14.30. 
Tel. 606 369 512

rada Powiatu uchwaliła budżet na 2017 rok 

Tym razem najwięcej inwestycji dla Nowogardu
W czwartek, 15 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu w Goleniowie. W czasie obrad przyjęto budżet na rok 2017. Powiat chce wydać 
w przyszłym roku 17,5 mln na inwestycje, z czego ponad połowę w naszej gminie. 

Dochody budżetu powiatu na 
przyszły rok zaplanowano w kwo-
cie 85 mln 772 tys. zł, a wydatki w 
kwocie 92 mln 163 tys. zł. Powsta-
ły deficyt w kwocie 6 mln 390 tys. 
zł powiat zamierza pokryć przy-
chodami pochodzącymi ze sprze-
daży papierów wartościowych i 
pożyczek.  W przyszłym roku, po-
wiat zamierza zrealizować inwe-
stycje na łączną sumę 17 mln 545 
tys. zł. Ponad połowa tej kwoty 
zostanie wydana w naszej gminie. 
To właśnie u nas przewidzianych 
jest do realizacji najwięcej zadań.  
Są wśród nich: przebudowa dro-
gi powiatowej Błotno-Nowogard 
na odcinku Strzelewo-Nowo-
gard, współfinansowana z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (koszt 4 mln 201 tys. zł), 
przebudowa drogi powiatowej 
Truskolas-Nowogard na odcinku 
Miętno-Nowogard, współfinan-
sowana z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (2 
mln 179 tys. zł), czy remont ulicy 
Piłsudskiego w Nowogardzie re-
alizowany wspólnie z Gminą No-
wogard (137 tys. zł). Dodatkowo 

Powiat Goleniowski przekaże do-
tacje na zadania gminne, tj. prze-
budowę ulicy Zielonej w Nowo-
gardzie (220 tys. zł) oraz drogi 
w miejscowości Świerczewo (77 
tys. zł). Poza inwestycjami stricte 
drogowymi, planowane jest rów-
nież wykonanie dokumentacji na 
przebudowę chodników w miej-
scowości Kulice (ma to zostać sfi-
nansowane z wydatków bieżą-
cych). Oprócz inwestycji drogo-

wych w budżecie zaplanowano 
również m.in.: termomoderniza-
cję budynku byłego hotelu „Cisy”, 
współfinansowaną z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska (1 mln 744 tys. zł) oraz - w ra-
mach kontraktu samorządowego 
- rozbudowę Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica przy ulicy Poniatowskie-
go, polegającą na wybudowaniu 
nowego budynku przeznaczone-

go na cele dydaktyczne, który zlo-
kalizowany zostanie w sąsiedz-
twie istniejącej sali gimnastycznej 
i łącznika (751 tys. zł). Dodatko-
wo zaplanowano termomoderni-
zację i wymianę okien w budyn-
ku warsztatowym ZSP, również z 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Środki z budżetu 
trafią też do Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, gdzie 
zakupione zostaną: nowa kuchnia 
i szafa chłodnicza, czy otwierana 
wanna dla podopiecznych. Pro-
jekt budżetu Rada Powiatu przy-
jęła bez głosów sprzeciwu. 15 rad-
nych zagłosowało za przyjęciem 
uchwały, 3 radnych (klub SLD, w 
tym Kazimierz Lembas) wstrzy-
mało się od głosu. 

-Oczywiście jest to budżet nie-
doborów, bo potrzeby inwestycyj-
ne są znacznie większe, o czym 
wszyscy doskonale wiemy. Pod-
jęliśmy jednak wysiłek, aby przy 
naszych możliwościach dochodo-
wych, stworzyć bezpieczny plan fi-
nansowy, zapewniający realiza-
cję priorytetowych wydatków in-
westycyjnych. Cieszę się, że nam 

się to udało, czego potwierdzeniem 
jest dzisiejsze głosowanie i zero gło-
sów sprzeciwu. Jest to także dobra 
wiadomość dla mieszkańców gmi-
ny Nowogard, gdzie w przyszłym 
roku z budżetu powiatu zostanie 
zrealizowanych najwięcej zadań 
inwestycyjnych. W tym kontekście 
jest to budżet historyczny. Jeszcze 
nigdy powiat nie wydał tylu środ-
ków w gminie Nowogard - komen-
tuje Tomasz Kulinicz, starosta go-
leniowski. 

Poza przyjęciem budżetu, pod-
czas wczorajszej sesji, Rada Powia-
tu podjęła także uchwały w spra-
wach: trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji szkołom publicznym 
oraz szkołom i placówkom nie-
publicznym, określenia przystan-
ków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Powiat Goleniow-
ski oraz warunków i zasad korzy-
stania z tych obiektów. Uchwalo-
no również plan pracy Rady Po-
wiatu w Goleniowie na I półrocze 
2017 roku. 

MS

Starosta Tomasz Kulinicz omawia radnym poszczególne wydatki inwestycyjne za-
planowane w budżecie na rok 2017

Błotno, Łęgno i Grabin

Woda już dobra do picia 
Można już pić wodę z kranów w Błotnie, Łęgnie i Grabinie. W trzecim badaniu Sanepid nie stwierdził już skażenia bakte-
riami coli. 

Przypomnijmy, że decyzja o za-
kazie spożywania wody z wodocią-
gu Błotno-Łęgno-Grabin obowią-
zywała od 7 grudnia.  Sanepid wy-
krył bowiem bakterię coli w pró-
bach wody, pobranych w sklepie 
w Błotnie.  Od tamtej pory woda 
była dowożona mieszkańcom za 
pomocą beczkowozu. Dostawy za-
pewniało Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych. 

Badania ponowiono w piątek, 9 
grudnia. Próby wody pobrano w 
tym samym miejscu. I znów oka-

zało się, że w wodzie pływają bak-
terie. Badanie powtórzono trzeci 
raz, w poniedziałek (12.12) i tym 
razem okazało się, że woda jest już 
„czysta”. Sanepid automatycznie 
cofnął decyzję o zakazie spożywa-
nia wody do celów spożywczych. 

MS
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Oficjalne zakończenie inwestycji 

Wygodniej i bezpieczniej w Osinie
W środę (14 grudnia), odbyło się oficjalne otwarcie nowej drogi gminnej w Osinie. Pomysł przebudowy zainicjowali mieszkańcy, którzy mieli problem z 
poruszaniem się po tej drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Symbolicznego przecięcia wstę-
gi przy nowej drodze, wspól-
nie z mieszkańcami Osiny, doko-
nali wójt Osiny i przedstawiciel 
Agencji Nieruchomości Rolnej ze 
Szczecina. Droga została też po-
święcona przez miejscowego pro-
boszcza ks. Jerzego Labudę. 

Inwestycja polegała na budo-
wie nowej jezdni i poprawie na-
wierzchni. Poszerzono też wybra-
ne odcinki drogi i wyremontowa-
no zjazdy. Wykonano również ka-
nalizację deszczową, aby woda w 
trakcie opadów nie zalewała jezd-
ni. Mieszkańcy doczekali się też 
parkingów, w tym również dla 
osób niepełnosprawnych. Koszt 

przebudowy w pierwszym etapie 
wynosił 371 746,84 zł brutto, a w 
drugim  540 673,18 zł brutto. W 
obu przypadkach dofinansowanie 
w wysokości ponad 80 % pocho-
dziło z Agencji Nieruchomości 

Rolnych. Wykonawcą robót była 
firma Zubwit Mętlowie S.C. Ce-
zary Mętel i Dariusz Mętel z Re-
ska.

DŚ

Symbolicznego przecięcia wstęgi przy zakończonej inwestycji dokonują wójt 
Krzysztof Szwedo, mieszkanka osiedla Halina Łuczkowiak i przedstawiciel ANR Spacer po nowej drodze

Niewiele, ale zawsze coś

Podatek rolny  
1 zł w dół 
Od nowego roku, rolnicy w gminie Nowogard zapłacą niż-
szy o 1 złotówkę podatek za ziemię. 

Stało się tak, bo Rada Miejska 
za podstawę do obliczenie podat-
ku przyjęła niższą podstawę niż 
sugerował to Główny Urząd Sta-
tystyczny - zamiast 52,44 zł za 
jeden kwintal żyta - 52 zł. A to 
oznacza równo o złotówkę mniej 
niż w mijającym roku, gdzie staw-
ka ta wynosiła 53 zł. 

Tym samym podatek od 1 ha 
przeliczeniowego gruntów w go-
spodarstwie rolnym wyniesie 130 
zł (równowartość pieniężna 2,5 
q żyta), a od 1 ha fizycznego po-
zostałych gruntów rolnych 260 
zł (równowartość pieniężna 5 q 
żyta).

Uchwałę o obniżeniu podatku 

rolnego Rada Miasta przegłoso-
wała na listopadowej sesji. Nowe 
stawki zaczną obowiązywać od 1 
stycznia 2017 roku. Pod projek-
tem uchwały podpisali się wszy-
scy radni tworzący koalicję tj. klu-
by radnych PSL, PiR- PiS i Radni 
Niezrzeszeni. 

Przyjęta na 2017 rok obniż-
ka podatków sprawi, że w kiesze-
niach rolników zostanie ok. 25 
tys. zł. 

Warto dodać, że Rada Miejska 
podobną uchwałę o obniżce po-
datków przyjęła także przed ro-
kiem.  Wówczas obniżono poda-
tek o niecałe 2 zł. 

MS

Przetarg na komunikację po raz drugi, dlaczego? 

Dziwna decyzja burmistrza
Niezrozumiała i dziwna wydaje się decyzja burmistrza o unieważnieniu przetargu na ob-
sługę linii komunikacji miejskiej w Nowogardzie, w świetle zapisów w budżecie, do jakich 
dotarł DN. 

W uzasadnieniu do decyzji o 
unieważnieniu przetargu R. Czapla 
pisze, że miasto zamierza przezna-
czyć na bezpłatną komunikację do-
kładnie 169.077,08 zł brutto. Tyle, 
że w projekcie budżetu na rok 2017 
na to zadanie zapisane jest dokład-
nie 225 tys. zł. To by oznaczało, że 
przetarg mogła spokojnie wygrać 
Firma Adama Fedeńczaka z Nowo-
gardu, która złożyła ofertę na kwo-
tę 203.106,00 zł brutto, a gminie 
zostałoby w kasie jeszcze prawie 23 
tys. zł. Tylko PKS Gryfice zapropo-
nowało, że może wozić pasażerów 
po mieście za kwotę przekraczającą 
możliwości finansowe gminy. Gry-
fickie przedsiębiorstwo wyliczyło 
usługę na 230.611,20 zł. 

W obliczu tych informacji, co 
najmniej dziwna i niezrozumiała 
wydaje się decyzja burmistrza, któ-
ry postanowił unieważnić przetarg 
na komunikację i ogłosić nowy ter-
min na składnie ofert (termin mija 
20 grudnia). 

Czyżby Robert Czapla aż tak 
bardzo nie lubił żółtego koloru? W 
takich barwach pokolorowany jest 
bowiem autobus firmy A. Fedeń-
czaka, która jak wiadomo obsługu-
je nowogardzką linię komunikacji 
miejskiej. 

Przypomnijmy, że za przejazd 
autobusem miejskim w Nowogar-
dzie nie pobiera się opłat od pa-
sażerów. Tak jest od stycznia 2015 
roku, kiedy radni przyjęli uchwałę 
w tej sprawie. Koszty obsługi linii 
pokrywane są w całości z budżetu 
miasta.                                        MSW przyszłym roku rolnikom będzie trochę lżej- zapłacą mniej za podatek od grun-

tów rolnych
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Znowu wydzwaniają mistrzowie manipulacji 

Jak sprzedać zwykły garnek za parę tysięcy? 
Prawie każdemu potrafią wcisnąć garnki, patelnie, pościel czy inne „cudowne” rzeczy, nawet za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych! Ofiarami najczęściej pada-
ją osoby starsze, ponieważ najłatwiej je omotać. W ostatnich dniach wielu naszych Czytelników dostaje telefony z zaproszeniem na tzw. prezentację garnków. 

Sprzedawcy – naciągacze, mają 
opanowaną do perfekcji techni-
kę manipulacji. Przychodząc na 
pokaz, dowiadujemy się, jakie te 
garnki mają uzdrowicielskie moce 
i super właściwości. „Nasze pro-
dukty są antyrakowe!” - słyszymy. 
„Za taką cenę nigdzie indziej Pań-
stwo nie znajdą tak rewelacyjne-
go produktu!” - zapewniają pseu-
do sprzedawcy. Ale czy na pew-
no? Przedmioty oferowane przez 
takie osoby sięgają cen niemal-
że kosmicznych! Patelnia, na któ-
rej możemy smażyć produkty bez 
użycia tłuszczu osiąga cenę, baga-
tela, 1500 zł. Czy to jest opłacal-
ne? Jak zapewnia nas sprzedaw-
ca – owszem, w końcu zapłacimy 
raz, a już do końca życia będzie-
my się zdrowo odżywiać. Czy ko-
muś przyjdzie do głowy, że jednak 
cena jest zbyt wysoka? Raczej nie, 
ponieważ najczęściej jesteśmy już 
po pokazie, na którym widzieli-
śmy te wszystkie „cudowne” wła-
ściwości owego sprzętu. Nasz 
umysł jest już dostatecznie zma-
nipulowany, aby nie włączyła nam 
się „czerwona lampka”.

Takie sytuacje dotyczą także 
wszelkiego rodzaju pokazów in-

nych rzeczy, nie tylko garnków. 

Sprzedawcy oferują nam również 
pościele czy materace. Nieświa-
domy zagrożenia, i dostatecznie 
zmanipulowany potencjalny ku-
piec, daje się namówić na zakup 
takich produktów. „Okazja! Teraz 
komplet garnków za jedynie 9 000 
zł! O 40 procent taniej” - chwyt, 
który ma na celu zachęcić do kup-
na. Mentalność ludzka jest taka, 
że kiedy słyszymy hasło „promo-
cja” czy „okazja”, jeszcze bardziej 
jesteśmy czymś zainteresowani. 
Mamy wrażenie, że „udało” nam 
się „zaoszczędzić” parę groszy. I to 
właśnie wykorzystują takie osoby.

Bliski temu był jeden z miesz-

kańców Nowogardu, który brał 

udział w pokazie garnków na te-
renie naszego miasta. Od razu wi-
dział, że takie rzeczy można ku-
pić taniej w sklepie: Z tymi garn-
kami to za drogi interes, jak dla 
mnie. Po za tym widziałem podob-
ne w supermarkecie, gdzie za taką 
sumę mógłbym kupić kilkanaście 
kompletów. Dzięki swojej czuj-
ności, nie dał się namówić na za-
kup. Mimo to, organizatorzy spo-
tkania zasponsorowali dla każde-
go uczestnika upominek. I przy 
jego odbiorze należało zostawić 
swoje imię, nazwisko i adres za-
mieszkania. Całą noc przez to nie 
spałem! Mam wrażenie, że niedłu-

go przyjdzie jakiś rachunek, który 
będę musiał zapłacić. Nie wiem, 
co mam teraz zrobić.- martwił się 
mieszkaniec. Na szczęście nie po-
dał swojego numeru dowodu i nu-
meru PESEL, więc można wyklu-
czyć taką możliwość. Najprawdo-
podobniej na podane adresy będą 
rozsyłane zaproszenia na kolej-
ne pokazy i bony rabatowe. Ale 
jedna Pani sobie wzięła komplet 
garnków, chociaż ostrzegałem ją, 
że szkoda pieniędzy. - relacjonuje 
mężczyzna.

I tak, kiedy już zostaliśmy na-
mówieni do kupna (jak owa Pani), 
przychodzi czas na podpisanie 
umowy kredytowej, bo przecież 
większość z nas nie posiada ta-
kiej ilości pieniędzy. Jak zapewnia 
nas sprzedawca, możemy usta-
lić dość niskie, miesięczne raty. 
Pani, bądź Pan, wyliczają nam do-
kładną stawkę. Wychodzi nam np. 
ok. 150 zł miesięcznie: „Niewiel-
ka cena za poprawę komfortu ży-
cia i zdrowia” - czaruje naciągacz. 
Tylko, że te 150 zł musimy płacić 
przez 7 lat! Co daje nam łącznie 
ponad 12 000 zł, o czym uprzej-
mie NIE informuje nas sprzedaw-
ca. A co będzie, jeżeli się rozmy-

ślimy? Nic, niestety. Umowy z ta-
kimi osobami/firmami są tak na-
pisane, że zerwanie jej jest prawie 
niemożliwe. W takich sytuacjach 
należy zwrócić się do Rzecznika 
Praw Konsumenta, bądź prawni-
ka. Być może oni pomogą nam w 
tej, wówczas już trudnej dla nas, 
sytuacji. 

Pamiętajmy! Będąc na pokazie 
nie dajmy się omamić. Nie pod-
pisujmy umów, a szczególnie nie 
podawajmy swojego numeru PE-
SEL i dowodu osobistego. Po co 
płacić kolosalne sumy za coś, co w 
najbliższym sklepie możemy ku-
pić o wiele taniej. Sprawdzajmy 
także, czy dane przedmioty posia-
dają certyfikat i jeżeli tak, to jaki? 
Nie wierzmy także w żadnego ro-
dzaju bony i kupony rabatowe, bo 
mają one jedynie na celu prze-
konanie nas do kupna. Oczywi-
ście, nie każdy pokaz to oszustwo, 
i nie każdy sprzedawca to nacią-
gacz, jednak powinniśmy mieć się 
na baczności i zachować czujność 
umysłu. Jeżeli podejrzewamy, że 
mamy do czynienia z oszustwem, 
nie bójmy się zawiadomić Policji

DŚ

Panowie są bardzo mili, gdy wciskają publiczności niezwykle drogi sprzęt

Wracamy do sprawy sytuacji w SP 4 

Kuratorium Oświaty wyjaśnia 
Kuratorium Oświaty (KO) w Szczecinie wyjaśnia, że miało pełne prawo do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawo-
wej nr 4. Przypomnijmy, że w szkole tej dokonano ostatnio wizytacji w związku z informacjami o „niewłaściwym” trakto-
waniu nauczycieli przez dyrektora. 

KO pytane przez nas, czy w za-
kresie kompetencji tejże instytu-
cji jest badanie „stosunków inter-
personalnych”, jakie panują mię-
dzy kadrą pedagogiczną a dyrek-
cją szkoły, odpowiada: „Kura-
tor nie może pozostawać obojęt-
ny na wszelkie sygnały wskazują-
ce na nieprawidłowości w pracy 
szkół/placówek, które mogą mieć 
wpływ na niewypełnianie przez 
nie podstawowych zadań wynika-
jących z prawa.”

Rzecznik prasowa KO, Małgo-
rzata Duras w odpowiedzi do re-
dakcji podkreśla, że wszelkie za-
dania, jakie spoczywają na dyrek-
torze, określone zarówno w Kar-
cie Nauczyciela jak i ustawie o 
systemie oświaty, podlega nadzo-
rowi pedagogicznemu Kuratora 
Oświaty. 

„Zgodnie z zapisem art. 6 Kar-
ty Nauczyciela, nauczyciel, w tym 
dyrektor szkoły, jest obowiąza-
ny do rzetelnego realizowania za-
dań związanych z powierzonym 

mu stanowiskiem oraz podstawo-
wymi funkcjami szkoły: dydak-
tyczną, wychowawczą i opiekuń-
czą. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty, dyrektor szko-
ły w szczególności kieruje dzia-
łalnością szkoły, sprawuje nadzór 
pedagogiczny nad nauczycielami, 
polegający m.in. na udzielaniu 
im pomocy w wykonywaniu za-
dań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, wspoma-
ga w planowaniu ich działań roz-
wojowych i umożliwianiu udzia-
łu w doskonaleniu oraz wykonu-
je zadania związane  z ich bezpie-
czeństwem. Te zadania dyrekto-
ra wynikają z prawa oświatowe-
go, wobec powyższego podlegają 
nadzorowi pedagogicznemu Ku-
ratora Oświaty. Prowadzone przez 
wizytatorów kontrole, czyli dzia-
łania organu sprawującego nad-
zór pedagogiczny, mają na celu 
ocenę stanu przestrzegania prze-
pisów prawa dotyczących dzia-
łalności szkoły lub placówki. W 

przypadku zgłoszeń podmiotów 
zewnętrznych podejmowane są 
kontrole doraźne”- informuje M. 
Duras z KO w Szczecinie. 

Przypomnijmy, o czym pi-
saliśmy we wtorkowym wyda-
niu. Kontrola KO w SP 4 odbyła 
się 14 listopada tego roku. Kura-
tor podjął decyzję o wysłaniu do 
szkoły swoich wizytatorów, bo do 
KO wpłynęło pismo informujące 
o niewłaściwym traktowaniu na-
uczycieli szkoły przez jej dyrek-
tora, Beatę Kuligowską. W trak-

cie kontroli rozdano nauczycie-
lom ankietę z pytaniami dotyczą-
cymi sytuacji panującej w szkole. 
Wyniki ankiety są jednoznaczne.  
Ogólnie 8 z 12 nauczycieli oce-
niło panującą w szkole atmosfe-
rę, jako „bardzo złą”. Tylko jeden 
z nauczycieli określił ją, jako „bar-
dzo dobrą”. Na pytanie, czy dyrek-
tor szkoły jest osobą bezwzględ-
ną odpowiedź tak, zaznaczyło 9 
nauczycieli, a apodyktyczną – 8. 
Aż 7 nauczycieli uznało, że było 
„ofiarą agresji słownej i psychicz-

nej” ze strony dyrektora szkoły. 8 
ankietowanych przyznało, że dy-
rektor krzyczał na nich w obec-
ności innych współpracowników, 
uczniów i ich rodziców. Więk-
szość nauczycieli zarzuciło dyrek-
torowi również, że nie potrafi ich 
motywować do pracy, wprowadza 
stresującą atmosferę, nie wspiera 
swoich podwładnych i ogólnie 
nie jest dobrym „liderem”. 

Kuratorium informuje naszą 
redakcją, że pytania dostosowa-
ne były do zarzutów zawartych w 
piśmie, jakie wpłynęło do nadzo-
ru pedagogicznego, a które spo-
wodowało kontrolę w szkole. Pod 
pismem podpisała się „większość 
nauczycieli” - twierdzi rzecznik 
KO, Małgorzata Duras, jednak 
nie podaje konkretnej liczby pod-
pisów. 

 Kuratorium nie odpowiedzia-
ło nam na pytanie, czy w związ-
ku z wynikami ankiety będzie po-
dejmować dalsze kroki formal-
no-prawne w stosunku do dyrek-
tor SP 4. Na razie dyrektor szkoły 
otrzymała zalecenia, które mają 
doprowadzić do poprawy atmos-
fery w szkole. To, jak i czy zalece-
nia te zostały wprowadzone w ży-
cie, KO z pewnością będzie chcia-
ło w najbliższym czasie spraw-
dzić. 

MS

Szkoła Podstawowa nr 4
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Halina Piasecka: lat 87, zmarła 14.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

17.12.2016r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Najserdeczniejsze wyraz współczucia z powodu 

śmierci Taty
Ani Wierzbickiej

składają koleżanki
Agnieszka, Sylwia, Asia, Hania, Aldona

KONdOleNCje

Z narodzeniem Jezusa Chry-
stusa było tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali ra-
zem, znalazła się brzemien-
ną za sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był czło-
wiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesła-
wienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę 
myśl, oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżon-
ki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej po-
częło. Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grze-
chów. A stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo Pań-
skie powiedziane przez Pro-
roka: Oto Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu nada-
dzą imię Emmanuel, to zna-
czy: Bóg z nami. Zbudziwszy 
się ze snu, Józef uczynił tak, jak 
mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie. (Mt 
1,18-24)

Jak to było faktycznie z na-
rodzeniem Jezusa? To wyda-
rzenie owiane jest tajemni-
czością. Ewangelista Mateusz 
ujawnia nam informacje, któ-
re rozjaśniają nasze wyobra-
żenie o tym wydarzeniu. Nie 
będę się skupiał na konkret-
nych elementach tej historii. 
Chciałbym abyśmy przyjrze-
li się uważnie postawie świę-
tego Józefa. Jest on patronem 

wszystkich mężczyzn i każdy z 
nas ma się co od niego uczyć. 
Dlaczego akurat jemu się przy-
darzyła taka sytuacja? Jednym 
z dogmatów naszej wiary jest 
wiara, iż Jezus Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem i praw-
dziwym człowiekiem. Praw-
dziwym Bogiem, ponieważ jak 
podaje nam ewangelista Mate-
usz, Maryja stała się brzemien-
ną za sprawą Ducha Świętego. 
Prawdziwym człowiekiem, po-
nieważ Syn Boży przyszedł na 
świat przez zrodzenie z niewia-
sty, z Maryi. W Bożym planie 
zbawienia, o czym dowiaduje-
my się ze Starego Testamentu, 
Syn Boży będzie pochodził z 
rodu Dawida. Nie bez znacze-
nia ma fakt, że kiedy anioł uka-
zał się Józefowi we śnie, zwra-
ca się do niego słowami: Józe-
fie, synu Dawida. W tym zwro-
cie każdy chrześcijanin ma do-
strzec wypełnienie się obiet-
nicy Boga, co do pochodze-
nia Mesjasza. Józef był człowie-
kiem sprawiedliwym. Sprawie-
dliwość Józefa polegała na sta-
łym rozważaniu słowa Bożego 
i życiu nim na co dzień. Tenże 
Józef miał dwie opcje: albo pu-
blicznie oskarży Maryję o zdra-
dę lub też oddali ją potajemnie. 
Józef tak bardzo kocha Maryję, 
że nie myślał o sobie, ale o Niej. 
Nie chciał, aby została skrzyw-
dzona, ukamienowana. Ja, jako 
współczesny Józef, jak reaguję, 
gdy w moim życiu pojawiają się 
sytuacje podbramkowe, trud-
ne, wręcz tak skomplikowane, 
że wydaje mi się, iż nie ma z 
nich wyjścia? Czy wtedy myślę 
tylko o sobie i aby mi było do-
brze i na rękę? Czy może jak Jó-
zef potrafię wyjść ponad siebie 
i dostrzec drugiego człowieka? 
Czy potrafię szukać dobra dru-
giego, nie swojego? Czy jest we 
mnie chęć walki, aby moim bli-
skim żyło się lepiej? Józef we 
śnie otrzymuje konkretne za-
danie: nadasz mu imię. Nada-

nie imienia jest czymś wię-
cej niż tylko, że dziecko będzie 
miało coś przed nazwiskiem. 
Nadać imię to dać komuś toż-
samość. Wielokrotnie w Sta-
rym Testamencie, kiedy ludzie 
otrzymywali imię, wiązało się 
to z konkretną misją do wypeł-
nienia. Nadać imię, to znaczy 
wytyczyć komuś cel jego życia. 
Nadać imię, to znaczy nadać 
mu kierunek. Swojemu dziec-
ku powinieneś nadawać imię 
każdego dnia. Imię Jezusa- 
Emmanuel- Bóg z nami. Jezus 
całym swoim ziemskim życiem 
realizował to imię. Jak swoje 
imię realizujemy my sami? Jak 
buduję swoją tożsamość i toż-
samość moich bliskich, szcze-
gólnie dzieci? Anioł przyszedł 
do Józefa we śnie. Wielu z nas 
pewno by odpowiedziało: to 
tylko sen. Może i Józef miał ta-
kie myśli, a nawet obrócił się 
z boku na bok i poszedł spać 
dalej. Po śnie jednak Józef był 
wierny słowom anioła i wier-
ny Maryi. Józefowe „tak” jest 
wypełnieniem Bożej obietni-
cy o pochodzeniu Syna Boże-
go. Józef z odpowiedzialno-
ścią podejmuje się Bożej mi-
sji. Z czym? Z odpowiedzial-
nością. Jakże dziś przerażają-
ce jest, jak wielu mężczyzn jest 
nieodpowiedzialnych. Mężczy-
zna jest głową rodziny, a ilu jest 
tych, co nie mają tej głowy, jak 
to mówimy, na karku. Luzac-
kie podejście do życia, bez ja-
sno wytyczonych celów. Brak 
odpowiedzialności. Zaczynając 
od brawurowej jazdy samocho-
dem z rodziną w środku, do 
konkretów z dnia codzienne-
go: braku zaangażowania w to, 
co się dzieje w domu, nie po-
święcanie czasu dzieciom. Jó-
zef pozwala Bogu, by powyw-
racał jego życie do góry noga-
mi. Czy i my Bogu na to po-
zwolimy? Czy pozwolisz Bogu, 
aby poprzewracał w twoim ży-
ciu? Czy ufasz Mu na tyle? Jó-
zef zaufał i dzięki temu wyda-
rzeniu będzie na zawsze zapa-
miętany w świecie. A czy Ty 
dasz się Bogu poprowadzić? 

Ks. Krystian Dylewski 

Cukrzycy podzieli 
się opłatkiem 
W czwartek (15 grudnia), o godzinie 14:00, w Świetlicy Śro-
dowiskowej im. św. Jana Pawła II przy parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizo-
wane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w No-
wogardzie.

W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie stowarzyszenia oraz 
zaproszeni goście. Prezes organi-
zacji, Eugeniusz Tworek powitał 
wszystkich zebranych. Podzięko-
wał za kolejny, udany rok walki z 
cukrzycą i złożył wszystkim świą-
teczne życzenia. Zgodnie z trady-
cją katolicką, zostało odczytane 

Pismo Święte i odmówiono mo-
dlitwę. Ks. Kazimierz Łukjaniuk, 
który także jest członkiem Koła, 
złożył życzenia i zapoczątkował 
dzielenie się opłatkiem. Po wza-
jemnych serdecznościach i wy-
mianach uścisków, wszyscy zasie-
dli do wigilijnego stołu. 

DŚ

Wspólne dzielenie się opłatkiem

Na spotkanie opłatkowe zorganizowane przez nowogardzkie Koło PSD przybyło 
kilkadziesiąt osób
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Podziękowanie

Zdolnej Pani Renacie Puszcz 
za zrobienie wielkiego wieńca, 

który składał się z 130 kwiatów oraz 
z naturalnego świerku, 

na pogrzeb mojego 
Brata do Wyszoboru 

dziękuje Krystyna Witkowska z Rodziną
P.S. Wieniec był największy i najładniejszy  

ze wszystkich uczestników Pogrzebu

Niezwykłe spotkanie w SP 2 

Jasełka na inaugurację koła wolontariatu
W miniony wtorek, 13 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbyło się niezwykłe spotkanie. Do szkoły zaproszono emerytowanych nauczy-
cieli niegdyś pracujących w „Dwójce”, a także rodziców. Wszystko to, aby zaakcentować, że w SP 2, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji rozpoczęło 
swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu.

Uczniowie klasy 6b, wraz z wy-
chowawcą p. Anną Buczyńską, 
wpadli na pomysł, aby na inau-
gurację nowo powstałego w szko-
le Koła wystawić jasełka.  O godz. 
17: 00 szkolna świetlica zmieniła 
się w salę teatralną. Zanim na sce-
nie pojawili się aktorzy, pary no-
wogardzkiego Klubu Tańca Spor-
towego Flesz działającego przy 
Nowogardzkim Domu Kultury 
zaprezentowały krótki pokaz tań-
ca towarzyskiego. Następnie roz-
poczęło się bożonarodzeniowe 
przedstawienie. Uczniowie klasy 
6b odegrali sceny z narodzin Je-
zusa Chrystusa. Była więc Świę-
ta Rodzina, pastuszkowie i Trzej 
Królowie. A cały spektakl wzbo-
gacały fragmenty kolęd śpiewane 

przez aniołów. W finalnej scenie 
dzieci rozpaliły zimne ognie, sym-
bolizujące Betlejemskie Światło 
Pokoju. Całe przedstawienie zo-
stało nagrodzone gromkimi bra-
wami. Każdy z zaproszonych go-
ści otrzymał świąteczne stroiki i 
kartki z życzeniami, upamiętnia-
jące niezwykłe spotkanie w SP 2. 
Wszystko zwieńczył poczęstunek. 
Na odświętnie przystrojonym sto-
le królowały domowe wypieki i 

oczywiście mandarynki, bez któ-
rych smaku i zapachu trudno so-
bie wyobrazić święta Bożego Na-
rodzenia. 

W trakcie uroczystości miał też 
miejsce miły akcent. Otóż p. Mo-
nika Sokołowska ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowcze-
go (SOSW) podziękowała p. Gra-
żynie Jackowskiej (nauczycielo-
wi przyrody w SP2) za wsparcie 
akcji „Piórniki za pierniki”, któ-

rą prowadzi Stowarzyszenie „Na-
sze Szanse” (działające w SOSW). 
Klasa p. G. Jackowskiej przekazała 
uczniom SOSW piórniki i przybo-
ry szkolne, a w zamian za to otrzy-
mała kosz pełen domowych pier-
ników i podziękowania za pomoc. 
Dodajmy, że akcja cały czas trwa. 
O jej szczegółach można przeczy-
tać w ogłoszeniu poniżej.

MS

Stowarzyszenie „NASZE SZANSE” 
zaprasza do udziału  

w zbiórce przyborów szkolnych  
dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka  

Szkolno –Wychowawczego w Nowogardzie 

 
Przynieś do szkoły na ul. Ks. J. Poniatowskiego 17  

w Nowogardzie: kredki, ołówki, długopisy, gumki, przybory 
geometryczne, nożyczki, bloki rysunkowe, zeszyty itp. 
 

My rozdamy je najbardziej potrzebującym dzieciom.  
W zamian otrzymasz pyszne, świąteczne pierniczki.  

Zapraszamy do wsparcia zbiórki. 
 I Ty możesz zostać MIKOŁAJEM, wszak  

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” 
Organizatorzy 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji  
Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”  

ul. Poniatowskiego 17 
72-200 Nowogard 

  tel. 913920108 

Jezus malusieńki leży wśród stajenki... Finał przedstawienia...uczniowie wnoszą Betlejemskie Światło Pokoju

PODZiękOWaNia

Śpiewajcie aniołowie, śpiewajcie...Występ par tanecznych ze szkoły tańca Flesz działającej przy 
NDK

Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcieNa inaugurację Szkolnego Koła Wolontariatu zaproszono 
emerytowanych pracowników SP 2

Anna Buczyńska wita przybyłych do SP 
2 gości i zaprasza do obejrzenia części 
artystycznej

„Caritas” zaprasza  
na spotkanie opłatkowe

We wtorek, 20 grudnia, w sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie odbę-
dzie się spotkanie opłatkowe dla potrzebujących, którego organizatorem jest Parafialny Zespół „Caritas” 
przy parafii pw.  Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:00. 

Serdecznie zapraszamy. 
PZC „Caritas” 

przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Bankowa 3F
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30

kolejny ogólnopolski sukces nowogardzkich gitarzystów

Maja Tomasikiewicz  i Hadi Yahfouf drudzy w 
Szczecinie 
Dużym sukcesem zakończył się udział dwóch nowogardzkich gitarzystów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów  Kameralnych, jaka odbyła się w dniach 
12-13 w Szczecinie. Maja Tomasikiewicz &Hadi Yahfouf, tworzących duet MAJ – DI,  zdobyli II miejsce. 

Konkurs odbył się w PSM I st. 
im. Tadeusza Szeligowskiego. 
Młodzi kameraliści rywalizowa-
li w trzech kategoriach: podsta-
wowych szkół muzycznych, szkół 
średnich i w kategorii open. Ry-
walizację konkursową ocenia-
ło czteroosobowe jury pod prze-
wodnictwem wybitnego skrzypka 

prof. Bartosza Bryły (m.in. jurora 
tegorocznego Międzynarodowe-
go Konkursu Skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego w Po-
znaniu). W grupie szkół muzycz-
nych I st. wystąpił duet gitarowy 
ze Szkoły Muzycznej w Nowogar-
dzie w składzie: Maja Tomasikie-
wicz  & Hadi Yahfouf. Duet MAJ – 

DI (nazwa zespołu) odniósł duży 
sukces zdobywając II miejsce. 
Biorąc pod uwagę, że pierwsze-
go miejsca nie przyznano, moż-
na śmiało powiedzieć, iż młodzi 
gitarzyści z Nowogardu wygrali 
w swojej kategorii.  Jest to kolejny 
znaczący sukces uczniów z klasy 
gitary Cezarego Strokosza. Maja 
i Hadi są już Laureatami konkur-

su międzynarodowego oraz kilku 
konkursów ogólnopolskich. Przed 
nimi w obecnym roku szkolnym 
wiele ambitnych planów arty-
stycznych i konkursowych. Oboje 
są także członkami kwartetu Four 
Guitars – Trzęsackiego Kwartetu 
Gitarowego,  z którym także pro-
wadzą aktywną działalność kon-
certową. Obok Mai i Hadiego w 

zespole grają jeszcze Jakub Dwor-
nik i Maria Ziółkowska. Wyżej 
wymieniony kwartet w kwietniu 
2017 roku, będzie gościem na pre-
stiżowym Międzynarodowym Fe-
stiwalu i Konkursie Gitarowym w 
Rust w Austrii. Młodym gitarzy-
stom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Opr. Red.

Duet MAJ - DI na scenie konkursowej

Uczniowie klasy gitary Cezarego Strokosza ze Szkoły Muzycznej w Nowogardzie
reklaMa
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Osina: Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Rekordowa liczba uczestników
W sobotę (3 grudnia), w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, odbyła się już kolejna edycja Gminnego - Mikołajkowego Turnieju Te-
nisa Stołowego.

 W tym roku w zawodach wzię-
ła udział rekordowa liczba uczest-
ników, bo aż 41 zawodników i za-
wodniczek w różnych katego-
riach wiekowych. Bardzo cie-
szy fakt, że najliczniejszą grupą 
osób biorących udział w turnieju, 
byli uczniowie klas III i IV szkoły 
podstawowej, którzy dopiero za-
czynają przygodę z tenisem sto-
łowym. Turniej, ze względu na 
tak dużą frekwencję, został po-
dzielony na trzy kategorie wieko-
we:   rocznik 2006 i młodsi, rocz-
nik 2004 i młodsi oraz kategoria 
OPEN. Uczestnicy walczyli sys-

temem „każdy z każdym”, bądź w 
grupach, z których kolejno wyło-
nieni zostali ćwierćfinaliści, półfi-
naliści i finaliści. Łącznie w całym 
turnieju rozegrano aż 108 me-
czów, a w każdym  widoczne było 
wielkie zaangażowanie, któremu 
towarzyszyły ogromne emocje 
wspierane przez liczną grupę ki-
biców. Na koniec turnieju najlepsi 
zawodnicy w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali z rąk Wójta 
Gminy Osiny, Krzysztofa Szwedo, 
puchary, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Organizatorzy pragną 
złożyć ogromne podziękowania 

dla dziewcząt z gimnazjum, któ-
re mimo soboty przybyły na salę 
i bardzo sprawnie pomagały w sę-
dziowaniu oraz kontrolowaniu ca-
łego przebiegu zawodów. Ponadto 
wielkie podziękowania należą się 
za wsparcie dla Szkoły oraz Wój-
ta Gminy Osina, pana Krzyszto-
fa Szwedo, za ufundowanie pu-
charów oraz nagród. - Mamy na-
dzieję, że już w kolejnej edycji po-
bijemy tegoroczny rekord frekwen-
cji i będzie nas coraz więcej, do cze-
go gorąco zachęcamy – dodają or-
ganizatorzy turnieju. Przy artyku-
le publikujemy klasyfikacje w po-
szczególnych kategoriach. 

Oprac: KR
Kategoria 2006 i młodsi
1 miejsce- Alan Chałan
2 miejsce- Dawid Morsi
3 miejsce- Kalina Mostrąg
Kategoria 2004 i młodsi
1 miejsce- Dawid Stocker
2 miejsce - Mateusz Hajduk
3 miejsce- Julia Laszkiewicz
Kategoria OPEN
1 miejsce- Adrian Banasiewicz
2 miejsce- Damian Zimecki
3 miejsce- Paweł WawreńczukW Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego wzięła udział rekordowa liczba 41 

zawodników oraz zawodniczek

Znamy plan sparingów 
Pomorzanina

Zimą będą  
mocno pracować
Halowy turniej piłkarski w Niemczech i aż 8 meczów sparin-
gowych, w tym połowa z nich z zespołami z wyższych klas 
rozgrywkowych. Tak pracowitą zimę dla swoich piłkarzy za-
planował trener Zbigniew Gumienny. Wychodzi na to, że 
trener chce mocno przygotować do rundy rewanżowej swo-
ich podopiecznych. Najciekawiej zapowiadają się konfron-
tacje Pomorzanina z czwarto ligowcami – Piastem Chociwel 
oraz Iną Goleniów. 

Tak pracowitego okresu zimo-
wego piłkarze Pomorzanina nie 
mieli od lat. Najpierw 21 stycznia 
podopieczni Zbigniewa Gumien-
nego zagrają z Radowią Radowo 
Małe. Rywale występują w pierw-
szej grupie A Klasy, gdzie zajmu-
ją niską 10. pozycję. Tydzień póź-
niej, jak co roku Pomorzanin po-
jedzie do Bad Doberan, aby wziąć 
udział w Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej. Kilka dni później, do-
kładnie 4 lutego, czekał będzie ko-
lejny sparingpartner – czwarto li-
gowa Ina Goleniów. Goleniowia-
nie w IV Lidze walczą o utrzy-
manie, zajmują 16. miejsce i póki 
co, nie zachwycają swoją grą, ale 
na tle Pomorzanina mogą wyglą-
dać zdecydowanie bardziej ko-
rzystnie. W dniu 11 lutego, Po-
morzanin zagra z występującym 
w trzeciej grupie A Klasy OKS-
-em Center MD Goleniów, któ-
ry zajmuje obecnie w ligowej ta-
beli 3. miejsce. Kolejnym sparing-
partnerem będzie Zalew Stepni-
ca, który tak jak OKS gra w trze-
ciej grupie A Klasy i plasuje się na 
4. miejscu. W dniu 21 lutego, Po-
morzanin zagra z Piastem Choci-
wel, który w tabeli IV Ligi znaj-
duje się na bezpiecznym 12. miej-
scu. Pod koniec lutego podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego zagra-
ją z wiceliderami drugiej grupy A 
Klasy – Dębem Dębice. W marcu 

dojdą jeszcze dwa sparingi z ze-
społami występującymi w woje-
wódzkiej okręgówce. Najpierw 4 
marca nowogardzianie zagrają ze 
Stalą Szczecin, która w tabeli zaj-
muje wysokie 5. miejsce, a na za-
kończenie przygotowań Pomo-
rzanin zmierzy się z ostatnim ze-
społem wojewódzkiej okręgówki, 
czyli z Polonią Płoty. Dodajmy, że 
piłkarze Pomorzanina rozgrywki 
w regionalnej okręgówce zainau-
gurują w sobotę (18 marca), me-
czem na własnym boisku z Sarma-
tą Dobra. Przy artykule prezentu-
jemy plan gier sparingowych Po-
morzanina. 

KR 

Trener Zbigniew Gumienny nie da chwi-
li odpoczynku swoim podopiecznym, 
którzy w okresie zimowym rozegrają 
8 sparingów oraz turniej w niemieckim 
Bad Doberan

Sparingi w okresie zimowym:
Pomorzanin Nowogard – Radowia Radowo Małe (21 stycznia)
Turniej Piłki Nożnej Halowej w Bad Doberan (28 stycznia)
Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów (4 lutego)
Pomorzanin Nowogard – OKS Center MD Goleniów (11 lutego)
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica (18 lutego)
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel (21 lutego)
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice (25 lutego)
Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin (4 marca)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty (11 marca)

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel

. 91
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lNAJTANIEJ w okolicy
reklaMa

Policja będzie sprawdzać oświetlenie pojazdów 

Twoje Światła  
– Twoje Bezpieczeństwo
Trwa akcja policji pt: „Twoje Światła – Twoje Bezpieczeństwo”. Ma ona na celu zwrócenie 
uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, które mają bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Akcja ma się zakończyć 21 grudnia.

W okresie jesienno – zimowym, 
prawidłowe ustawienie świateł w 
pojazdach jest szczególnie istot-
ne. Zwłaszcza przy występowaniu 
niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, jak deszcz czy opady 
śniegu. Wszystkie niedogodności 
w zakresie ustawień oświetlenia, 
mogą skutkować niedokładnym 
oświetleniem drogi a także ośle-
pieniem innych kierujących.

W związku z powyższym, na te-
renie całego kraju, policjanci pod-
czas prowadzonych działań kon-

trolnych, będą zwracać szczegóło-
wą uwagę na oświetlenie w ich po-
jazdach. Kierowcy, których jakość 
i stan świateł wzbudzą podejrze-
nia policjantów, będą kierowani 
do stacji diagnostycznych. 

Organizatorem kampanii jest 
Komenda Główna Policji wraz z 
Instytutem Transportu Drogowe-
go, Polską Izbą Stacji Kontroli Po-
jazdów oraz Operatorem komuni-
katora Yanosik.

Opr. DŚ
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Zaczyna się od innowacji...
Wspomaganie inwestycji skutkujących innowacyjnością   gospodarki w tym działań badawczo -rozwojowych (B+R)   to jeden z priory-
tetów  programów realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich.  W tekście między innymi o tym z jakich programów  i na jakie 
szczegółowe cele  mogą  przedsiębiorcy uzyskać unijne wsparcie. 

Innowacje to określenie, które 
swoją wyraźną obecność w języ-
ku ekonomii i gospodarki zazna-
czyło dopiero w  XX wieku.  Ale 
w istocie mówi ono o rzeczywi-
stości dobrze znanej ludzkości już 
od początków istnienia wszelkich 
wynalazków znajdujących szersze 
zastosowanie w praktyce.

 Na innowacjach opiera się bo-
wiem każdy rozwój technologicz-
ny i gospodarczy. W czasach po-
tężnej konkurencji na rynku pro-
dukcji i usług trudno sobie wy-
obrazić trwałe funkcjonowanie 
firm bez wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań. Te zaś są efek-
tem nakładów także na badania i 
rozwój (B+R). Dlatego Fundusze 
Europejskie  wspomagające roz-
wój gospodarczy w głównej czę-
ści koncentrują się na dofinanso-
waniu rozwiązań wprowadzają-
cych nowe technologie zarówno 
na etapie badawczym jak i wdro-
żeniowym i produkcyjnym. Nie-
stety w Polsce przedsiębiorstwa 
rzadko prowadzą prace B+R i dla-
tego wydatki polskich przedsię-
biorstw na B+R są nadal niskie. 
Zgodnie z Innovation Union Sco-
reboard 1) stanowią one zaledwie 
25% średniej dla UE. Dla porów-
nania w Danii poziom ten wynosi 
150%, w Szwecji - 176%, a w bliż-
szych Polsce Czechach - 77%. O 
tym, że przedsiębiorcom opłaca 
się inwestować w badania i rozwój 
świadczy fakt, że udział przycho-
dów generowanych na wynikach 

B+R w przychodach całkowitych 
jest coraz większy. Nawet przy ni-
skich wydatkach polskich przedsię-
biorstw na B+R w 2014 roku wy-
niósł on średnio 16,62% i wzrósł 
od 2008 r. aż o niemal 7 procent- 
twierdzi M. Pawlęga ekspert zaj-
mujący się Funduszami Europej-
skim .

To Fundusze Europejskie od-
powiadają za te wzrosty

I to właśnie głównie Fundusze 
Europejskie odpowiadają za te 
wzrosty zmieniające i unowocze-
śniające  gospodarkę. Korzystanie 
zaś z najlepszych innowacyjnych 
rozwiązań pozwala oferować na  
wymagającym rynku konkuren-
cyjne produkty i usługi. Jeśli masz 
pomysł i chcesz rozwinąć swo-

ją firmę w tym kierunku, możesz 
skorzystać z szerokich możliwości 
dofinansowania. - Fundusze Eu-
ropejskie mogą być przeznaczone 
na rozwój przedsiębiorstwa, pro-
jekty badawcze firm, współpra-
cę z jednostkami naukowymi czy 
wdrażanie innowacyjnych roz-
wiązań.

Zaczęło się już wiele lat  
temu…  

W poprzednich latach wspoma-
ganie innowacyjności także sta-
nowiło jeden z priorytetów pro-
gramów z zaangażowaniem Fun-
duszy Europejskich.  Szeroka była 
też rozpiętość branżowa dofinaso-
wanych wniosków. Wśród  tych 
którzy skorzystali wówczas z do-
finasowań była  szczecińska firma 

Unikat, która otrzymała dofinaso-
wanie na wdrożenie innowacyj-
nych technologii przygotowania 
produkcji bielizny.  

W aktualnej perspektywie fi-
nansowej  zmodyfikowano nieco 
priorytety koncentrując wsparcie 
na wybranych obszarach gospo-
darki. W przypadku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego ozna-
cza to, że o dofinansowanie w wie-
lu programach   mogą się ubiegać 
tylko projekty z branż wymienio-
nych w  dokumencie  „Wykaz in-
teligentnych specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go”

Spróbuj i Ty
Zgodnie ze szczegółowymi za-

łożeniami Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego  2014-
20202) wsparcie poprzez Fundu-
sze Europejskie innowacyjno-
ści odbywa się zarówno w wyni-
ku dofinansowywania całego pro-
cesu powstawania innowacji, od 
pomysłu poprzez przygotowania 
do wdrożenia, (1.1). Także wspo-
magany jest rozwój własnej dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i 
współpraca z ośrodkami badaw-
czymi i uczelniami (1.2). Wspie-
rane jest również wdrażanie wy-
ników prac B+R czyli rynkowe 
zastosowanie przez MŚP wyni-
ków projektów badawczo-rozwo-
jowych. (1.4). Szczególny rodzaj 
wsparcia budowy konkurencyj-
ności i innowacyjności sektora 
MŚP przewidziano go w ramach 
działania 1.9 polegające głównie 
na udzielaniu pożyczek inwesty-
cyjnych na korzystnych rynkowo 
warunkach . W końcu działanie 
1.5 umożliwia uzyskanie wspar-
cia dla inwestycji  prowadzących 
do zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa ale tylko w bran-
żach wymienionych w dokumen-
cie „Wykaz inteligentnych specja-
lizacji Województwa Zachodnio-
pomorskiego” Na to działanie w 
latach 2014-20 przeznaczono w 
RPO WZ aż 42 100 000 euro.3)   

W roku 2017 przewidziano 
konkursy na wymienione działa-
nia- szczegółowy harmonogram 
przedstawimy w ostatnim 12 od-
cinku naszego cyklu. Warto także 
wspomnieć o możliwościach wy-
nikających z 1.17 czyli wzmocnie-
nia procesu wsparcia firm w po-
czątkowej fazie rozwoju szczegól-
nie w zakresie doradztwa innowa-
cyjnego. W działaniu tym reali-
zuje się także wsparcie kapitało-
we firm w początkowej fazie roz-
woju, w szczególności powstałych 

Inteligentne specjalizacje 
Województwa Zachodniopomorskiego

Produkty oparte na
technologiach

informacyjnych

Wielkogabarytowe
konstrukcje 

wodne i lądowe

Zaawansowane
wyroby metalowe

Produkty 
drzewnomeblarskie

Opakowania
przyjazne

środowisku

Produkty inżynierii
chemicznej 

i materiałowej

Nowoczesne
przetwórstwo 

rolnospożywcze

Multimodalny
transport i logistyka

Wykres 1. Potencjał innowacyjny krajów Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2015.
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

w oparciu o wdrożenie wyników 
B+R.4) 

Działanie 1.1 w praktyce
Przedsiębiorstwo Hydrobud 

Adam Dzik z siedzibą w Ustroniu 
Morskim założone zostało w 2002 
roku, a wzrastało w oparciu o na-
bytą pozostałość majątku produk-
cyjnego, upadłego po transforma-
cji wielkiego kombinatu budow-
lanego rodem jeszcze z czasów 
PRL. Konsekwentne postępowa-
nie nowego właściciela sprawi-
ło,  że w ciągu zaledwie kilku lat 
w istocie wskrzeszono ruiny two-
rząc nowoczesny zakład produk-
cyjny, a w konsekwencji uratowa-
no także dziesiątki miejsc pracy. 
Firma, realizując plany rozwojo-
we zamierza również skorzystać 
z Funduszy Europejskich. Złożo-
ny przez Hydrobud wniosek pt. 
Badanie nad technologią opraco-
wania innowacyjnej mieszanki do 
produkcji wyrobów betonowych 
przy udziale kruszyw recyklingo-
wych uzyskał w ostatnim okresie 
dofinasowanie w konkursie rozpi-
sanym w ramach  1.1. To bardzo 
dla nas ważne- mówi Adam Dzik 
właściciel firmy- nowa technolo-
gia nad, którą pracujemy nie tyl-
ko poprawi efektywność ale także 
będzie korzystna dla środowiska. 
Warto dodać, że dofinansowa-
ny projekt będzie realizowany we 
współpracy z Politechniką Kosza-
lińską.

Działanie  1.5  - jeszcze trwa 
nabór

Na wsparcie, w tym działa-
niu, mogą liczyć projekty, które 
przyczyniają się do zwiększenia 
zastosowania innowacji w sek-
torze MŚP i wzmacniają inte-
ligentne specjalizacje Pomorza 
Zachodniego. Szczegóły zawiera 
regulamin, dostępny na stronie 
www.rpo.wzp.pl. Beneficjentami 
są tu przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP, a do dofinasowania moż-
na zgłaszać inwestycje w grun-
ty, budynki, budowle, nowocze-
sne maszyny i  urządzenia, linie 
produkcyjne, wartości niema-
terialne i prawne, czy wdraża-
nie nowych rozwiązań technolo-
gicznych, których rezultatem jest 
wykreowanie nowego lub zasad-
niczo ulepszonego produktu czy 
usługi. Kwota przeznaczona w 
aktualnie trwającym konkursie 
to 52 640 000,00 zł. Nabór trwa 
od 01.12.2016 do 31.01.2017.  To 
konkurs, który  cieszy się dużym 
zainteresowaniem przedsiębior-
ców. Umożliwia on realizację in-
westycji na dużą  skalę. Wszyst-
ko dzięki  relatywnie wysokim 

dofinansowaniom łaczonym za-
równo z własnych środkami 
wnioskodawcyu a także z ewen-
tualnym   kredytem bankowym. 
Takie poważne inwestycje powo-
dują często zasadnicza zmianę 
na lepsze pozycji rynkowej firmy    

 Jereme 2 - wielkie pieniądze 
dla małego biznesu

Pod koniec listopada Zarząd 
Województwa Zachodniopomor-
skiego podpisał umowę z  tzw. 
Menadżerem Funduszu Fundu-
szy Jereme 2. Menadżerem tym 
w naszym województwie został 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
i będzie on zarządzał kwotą po-
nad 400 mln złotych przeznaczo-
ną w ogromnej części na pożycz-
ki dla MŚP.  To kolejna możli-
wość  otrzymania pomocy w  re-
alizacji działań inwestycyjnych 
o charakterze innowacyjnym. W 
założeniach Jereme 2 przewidu-
je się udzielenie takiego wspar-
cia dla ponad 2100 zachodniopo-
morskich firm. Tryb wnioskowa-
nia o pożyczki zostanie podany 
do wiadomości po wyborze przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
pośredników finansowych czy-
li konkretne banki i fundusze po-
życzkowe, w których będzie moż-
na ubiegać się o pożyczki ze środ-
ków Jereme 2. Pośrednicy zostaną 
wybrani w drodze postępowania 
przetargowego na początku przy-
szłego roku. Zarówno BGK jak i 
pośrednicy będą prowadzić  kam-
panię informacyjną dlatego zain-
teresowani powinni śledzić strony 
BGK - adres na końcu tekstu.

Projekty już w realizacji- także 
w Stargardzie i Gryfinie

Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego zatwierdził już  
listy ocenionych projektów w 
poprzedniej edycji 1.5  i przy-
znał dofinansowanie 23 projek-
tom na łączną kwotę dofinanso-
wania Regionalnego w wysoko-
ści 57378253,77 zł. Wśród pro-
jektów które otrzymały dofinan-
sowanie warto tu wymienić dwa 
: Projekt spółki Hydroline Po-
land ze Stargardu na wdrożenie 
innowacyjnej technologii pro-
dukcji udoskonalonych siłowni-
ków hydraulicznych (dofinaso-
wanie prawie 1,7 mln). Drugi to 
projekt, który będzie realizowa-
ny terenie Parku Regionalnego 
w Gryfinie i polegający na utwo-
rzeniu zakładu produkcji urzą-
dzeń do montażu powierzchnio-
wego podzespołów elektronicz-
nych SMD. Kwota dofinansowa-
nia prawie 2 mln zł.  

Programy krajowe
Oprócz środków na innowacje i 

B+R oferowanych województwie  
w ramach RPO WZ  można otrzy-
mać także takie wsparcie na po-
ziomie krajowym. Oto konkursy 
ogłoszone  przez krajowych ope-
ratorów Funduszy Europejskich:

- Narodowe Centrum Badan i 
Rozwoju aktualnie prowadzi na-
bór do trzech konkursów  na do-
finansowanie projektów o cha-
rakterze wdrożeń eksperymen-
talnych przeznaczonych głów-
nie dla dużych firm bądź konsor-

cjów . Ale jeszcze do 30 grudnia 
trwa także nabór, w którym be-
neficjentem są wyłącznie przed-
siębiorstwa z sektora MSP.  Cho-
dzi o konkurs na dofinansowa-
nie projektów w ramach działania 
1.1  „Badania przemysłowe i pra-
ce rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”,  program Inte-
ligentny Rozwój (POIR)   

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości ogłosiła konkurs na 
dofinansowanie projektów reali-
zowanych przez MŚP ( działania 
2.3- program Inteligentny Rozwój 
POIR) dotyczących zakupu usługi  
wspierającej wdrożenie innowacji 
w przedsiębiorstwie wnioskodaw-
cy. Dofinansowanie przeznaczone 
jest na zakup usługi polegającej na 
opracowaniu nowego lub znaczą-
co ulepszonego wyrobu, usługi, 
technologii produkcji lub nowe-
go projektu wzorniczego.  Usługa 
musi być świadczona przez akre-
dytowane instytucje otoczenia biz-
nesu. Nabór trwa do 30.01.2017.

Kolejny konkurs PARP daje 
możliwość utrzymania wsparcia 
na:  uzyskanie bądź realizację pra-
wa ochrony własności przemy-
słowej (patenty, prawa ochronne-
go na wzór użytkowy, prawa z re-
jestracji wzoru przemysłowego) 
wzoru przemysłowego. Nabór do 
20 12. 2016 Wnioski na stronie 
PARP. Nabór będzie powtórzony 
w kolejnym roku.

Szczegółowe informacje na 
temat  naborów  krajowych na 
www.poir.gov.pl natomiast na 
temat RPO WZ na stronie www.
rpo.wzp.pl

Dane adresowe
Urząd Marszałkowski 

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

www.rpo.wzp.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
Wydział Wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
ul. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa 

sekretariat@ncbr.gov.pl
www ncbr.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Szczecinie

tel. 91 434-47-11
szczecin@bgk.com.pl

www.bgk.com.pl
1)  Innovation Union Scoreboard Euro-

pejska Tabela Innowacyjności, 
2) Szczegółowy opis osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020

3) Tamże
4) Tamże

Firma Hydroline ze Stargardu otrzymała dofinansowanie w ramach 1.5 na wprowadzenie innowacyjnej technologii
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Mistrzostwa Powiatu w koszykówce Chłopców

Gimnazjum nr 3 z Nowogardu na 2. miejscu
W poniedziałek (12 grudnia), w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców ze 
szkół gimnazjalnych. W finałowej rozgrywce wystąpiły dwie drużyny z Nowogardu: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3. Stawką był awans do Mi-
strzostw Regionu.

W finale Mistrzostw Powia-
tu walczyły cztery drużyny koszy-
karskie z gimnazjum: dwie z Go-
leniowa i dwie z Nowogardu. Tur-
niej odbył się w systemie pucha-
rowym, a więc zwycięzcy pierw-
szych meczów spotkali się ze sobą 
w finale. Na początek gimnazjali-
ści z nowogardzkiej „trójki” podej-
mowali swoich rówieśników z go-
leniowskiej „jedynki”. Skuteczna 
obrona nowogardzian zadecydo-
wała o wyniku tego meczu, rywa-
le z Goleniowa rzucili podopiecz-
nym Bogdana Sobolewskiego je-
dynie 15 punktów, natomiast ko-
szykarze z Nowogardu zdobyli 27 

punktów i to oni czekali na swo-
ich finałowych rywali. W drugim 
spotkaniu pokaz siły zaprezento-
wali zawodnicy z Gimnazjum nr 2 
w Goleniowie, którzy podejmowa-
li podopiecznych Jacka Andrysia-
ka z Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie. Goleniowianie urządzili so-
bie festiwal strzelecki i rozgromili 
gości z Nowogardu aż 54:7. W me-
czu o 3. miejsce zawodnicy z no-
wogardzkiej „jedynki” ponownie 
słabo zaprezentowali się w defen-
sywie i choć rzucili więcej punk-
tów niż w pierwszej rundzie, to 
musieli uznać wyższość rywali z 
Gimnazjum nr 1 w Goleniowie i 

przegrali 38:16.  W finale zawodni-
cy z nowogardzkiej „trójki” stara-
li się przeciwstawić dobrze poukła-
danej miejscowej drużynie, jednak 
zawodnicy z Gimnazjum nr 2 Go-
leniów byli tego dnia nie do poko-
nania i ograli nowogardzian 30:18. 
Tym samym zawodnicy z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie zajęli 2. 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
i musieli się obejść smakiem, gdyż 
do Finałów regionu mogła awan-
sować tylko jedna drużyna, a zo-
stała nią ekipa z Gimnazjum nr 2 
w Goleniowie. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników oraz 
klasyfikację końcową. KR 

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców (Gimnazjum)
Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 3 Nowogard 15:27
Gimnazjum nr 2 Goleniów – Gimnazjum nr 1 Nowogard 54:7

Mecz o 3. miejsce:
Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 1 Nowogard 38:16

Finał:
Gimnazjum nr 2 Goleniów – Gimnazjum nr 3 Nowogard 30:18

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów (opiekun Remigiusz Gajewski)
2. Gimnazjum nr 3 Nowogard (opiekun Bogdan Sobolewski)
3. Gimnazjum nr 1 Goleniów (opiekun Grzegorz Wegnerowski)
4. Gimnazjum nr 1 Nowogard (opiekun Jacek Andrysiak)

kolarska liga Przełajowa i MTB

Ścigali się  
w Goleniowie
W niedzielę (11 grudnia), odbyła się 2. seria Nowogardzkiej 
Ligi przełajowej i MTB, ale tym razem, kolarze wyjątkowo 
ścigali się nie w „Sarnim Lesie”, a gościnnie w Goleniowie. 
Ulewny deszcz nie zniechęcił amatorów kolarstwa, którzy 
rywalizowali na trasie przy pływalni „Fala”.   

Organizatorzy doszli do wnio-
sku, że podzielą rywalizację na 
dwie kategorie: M1 (do 50 lat) i 
M2 (powyżej 50 lat). Druga edy-
cja Kolarskiej Ligi Przełajowej i 
MTB tym razem odbyła się w Go-
leniowie, na trasie przy pływal-
ni „Fala”. Rywalizację utrudniał 
ulewny deszcz, to jednak nie prze-
szkodziło kolarzom jak zwykle w 
dobrej zabawie. W kategorii M1 
ścigało się 10 zawodników. Naj-
szybszy był Karol Wojtczak z FSD 
Sport, który ma mecie wyprzedził 
kolegę z zespołu Rafała Chmie-
la. Miejsce na podium wywalczył 
reprezentant Nowogardu – Jakub 

Wielowski, który za 3. pozycję do-
pisał do swojego dorobku 8 punk-
tów.  Zaraz za podium, na 4. miej-
scu uplasował się kolejny zawod-
nik LKK Nowogard – Łukasz Ja-
nic. W kategorii M2 wystartowa-
ło 7 kolarzy. Najszybszy był Zbi-
gniew Junak z STC Stargard, a za-
raz za nim uplasowali się Franci-
szek Harbacewicz z JF Duet Gole-
niów, a także zawodnik LKK No-
wogard, Janusz Pietruszewski. Już 
dziś zapraszamy wszystkich miło-
śników kolarstwa na 3. serię zma-
gań, o której terminie informo-
wać będziemy na bieżąco. 

KR

Na zdjęciu uczestnicy 2 serii Kolarskiej Ligi Przełajowej i MTB

Osińska liga Piłki Siatkowej

Kto pozostanie niepokonany? 
W najbliższą niedzielę (18 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie rozegrana zostanie 3. 
kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Kibice będą mogli obejrzeć kilka ciekawych spotkań, 
które przynajmniej patrząc na tabelę, zapowiadają się na wyrównane. Po dwóch kolejkach 
trzy drużyny wciąż nie zaznały porażki, czy zdołają przedłużyć swoją serię zwycięstw?

W pierwszym spotkaniu 3. ko-
lejki Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej 
naprzeciw siebie staną siatkarze z 
Węgorzy i Kikorzy. Zespół Czarni 
Węgorza plasuje się na 4. miejscu 
w ligowej tabeli mając na koncie 
zwycięstwo oraz porażkę. Z kolei 
LZS Kikorza do tej pory jeszcze 
nie wygrali choćby jednego seta. 
Zdecydowanym faworytem będą 
zatem Węgorza, jednak Kikorze 
nie będą chciały łatwo sprzedać 
skóry. Następnie kibice obejrzą 
jedno z najciekawszych spotkań 
tego dnia. Wiceliderzy z Czerm-
nicy, zagrają z silnym zespołem 
LZS-u Dąbrowa. Czermnica wy-
grała swoje dwa pierwsze mecze 
oddając rywalom tylko jednego 
seta. Dabrowa po zaciętych bo-
jach ma na swoim koncie zwycię-
stwo oraz porażkę. Można podej-
rzewać, że to spotkanie nie zakoń-
czy się po trzech setach. W kolej-
nym starciu będzie podobnie – 
niepokonane Krzywice, które zaj-
mują 3. miejsce, zagrają z Gwiaz-
dą Osina, która zaliczyły zwycię-
stwo oraz porażkę. Zatem przy-
najmniej na „papierze” - zapo-
wiada się kolejny zacięty mecz. W 
przedostatnim spotkaniu dwie jak 
dotąd najsłabsze drużyny, zagra-
ją pomiędzy sobą o swoje pierw-
sze zwycięstwo. Zarówno dru-
gi zespół Wojcieszyna, jak i Bru-
klin Osina, do tej pory nie wygra-
ły jeszcze seta, ani nie przekroczy-
li bariery 100 zdobytych punktów. 

W tej statystyce lepiej prezentuje 
się Wojcieszyn II (92 małe punk-
ty, przy 75 punktach Osiny), jed-
nak bardzo trudno w tym meczu 
wskazać faworyta. Na koniec chy-
ba najciekawszy mecz. Lider, dru-
żyna Wojcieszyn I zagra z Żabo-
wem, które ma na koncie zwycię-
stwo oraz porażkę. Wojcieszyn 
jest jedyną drużyną, która jesz-
cze nie przegrała seta, z kolei Ża-
bowo w żadnym z rozegranych se-
tów, nie pozwoliło się jeszcze zdo-

minować rywalom. Jeśli siatkarze 
z Żabowa przegrywali poszcze-
gólne partie, to nie wielką różnicą 
punktów. Zobaczymy jak zawod-
nicy zajmujący 7. miejsce w tabe-
li, zaprezentują się na tle liderów. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier 3. kolejki Osińskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. 

KR

Przed 3. kolejką rozgrywek Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, trzy drużyny pozostają 
bez porażki

Osińska Liga Piłki Siatkowej
3. kolejka (18 grudnia):
Węgorza – Kikorze   (10:00)
Czermnica – Dąbrowa   (11:30)
Krzywice – Gwiazda Osina  (13:00)
Wojcieszyn 2 – Bruklin Osina  (14:30)
Wojcieszyn 1 – Żabowo   (16:00)
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

HOTEL & RESTAURACJA

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

POSPrZĄTaM, 
UMYJę OkNa 

TANIO.  
884 928 256

Firma zatrudni 
osoby do ochrony 
zaplecza placu budowy. 

Praca w okolicach 
miejscowości: 

Goleniów, 
Nowogard oraz

 Płoty. 
Oferujemy atrakcyjne 

wynagrodzenie 

tel. 727-001-958.

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

SPRZeDAM:  
Hyundai Santa Fe rok prod. 2003, pierwsza reje-
stracja w Polsce 2013 r. Stały napęd na cztery koła, 
nowe opony zimowe, instalacja gazowa, klimaty-
zacja. Samochód w stanie więcej, jak dobrym, wy-
mieniony rozrząd, pasek alternatora, wahacze. Pali 
12,5 l. LPG/100 km. Przegląd techniczny ważny do 
stycznia 2017 r., ubezpieczenie OC do marca 2017 r. 

Tel. 509 702 817  Cena 14 980 zł
POŻYCZka! 

DO 25 tys.  
Tel. 734 445 053

CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1

BUTY
zimowe

KURTKI 
damskie i dziecięce
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OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU AUTOSAN H9-21

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowa-
nia składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 
114, poz. 761) Wójt Radowa Małego ogłasza przetarg na 
sprzedaż samochodu.

I. Dane pojazdu
1. Marka: AUTOSAN Sanok
2. Rok produkcji – 1995
3. Przebieg 463.540 km
4. Rodzaj paliwa – olej napędowy
5. Liczba miejsc – 52 (39/1/12)
6. Pojemność skokowa silnika – 6.540 cm/sz.
7. Nr nadwozia – SUAAW3AAPSS020118
8. Nr rejestracyjny – SCG 6171
9. Cena wywoławcza 3.250,00 zł brutto (słownie: trzy 

tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)
10. Wadium 325,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzie-

ścia pięć złotych)
II. Dodatkowe informacje 
1. Pojazd można oglądać do dnia 04.01.2017 r. po wcze-

śniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. Do-
datkowe informacje pod numerem telefonu 91 39 722 22 
w godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pie-
niężnej w polskich złotych przelewem w terminie do dnia 
04.01.2017 r. do godz. 10.00 przelewem na konto nr 77 
9375 1038 2600 2639 2000 0010. Kserokopię pokwitowania 
wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w ter-
minie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy ofe-
rent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i 

adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę z 
warunkami jej zapłaty, oświadczenie oferenta o zapoznaniu 
się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpo-
wiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 
(Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
do pobrania na str. internetowej www.bip.radowomale.pl).

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczy-
stym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: 
Nazwa/ adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe 21
„OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU AUTOSAN H9-

21”
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Radowie Małym  w terminie do dnia 04.01.2017 roku, 
do godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Radowie Małym w dniu 04.01.2017 roku o godz. 
10:15. 

5. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 
dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w 
terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocz-
nie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

IV. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w nie-

właściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 
wadium,

2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź 
są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości.

3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocz-
nie o odrzuceniu oferty.

Wójt Gminy Wiesław Lorent
Radowo Małe, dnia 15.12.2016 r.

o g ł o s z e n i e

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Plantacja choinek  
w Długołęce zaprasza

– świerk srebrny kłujący
– świerk srebrny w donicach

– jodła kaukazka

Tel. 504 124 180

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNOZieM, 
POSPÓŁka 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
dO KlIeNTA

A/0

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa aa Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PreMie 

ŚWiĄTeCZNe NaWeT 300 eUr.
aTeriMa MeD. 

Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Ozdób świątecznych

CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1
SUPER CENY • POLECAMY

Największy wybór

Lampek choinkowych
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu 

i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone 
są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Wójt Radowa Małego ogłasza 
przetarg na sprzedaż 3 samochodów wg. poniższego wykazu:.

I. Pojazd nr 1.
1. Marka/typ/model: Autobus Autosan H9-21
2. Nr rejestracyjny: ZLO 16087 
3. Rok produkcji – 1994 
4. Przebieg 586.445 km 
5. Kolor biało-niebieski
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 52/52
8. Cena wywoławcza 3.200,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
9. Wadium 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych) 
II. Pojazd nr 2.
1. Marka/typ/model: FSC Starachowice Star 244L (samochód specjalny pożarniczy)
2. Nr rejestracyjny: SZA 343R
3. Rok produkcji – 1988 
4. Przebieg 23.730 km 
5. Kolor czerwony
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 6/6
8. Cena wywoławcza 5.500,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
9. Wadium 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt  złotych) 
III. Pojazd nr 3.
1. Marka/typ/model: FSC Starachowice Star 244L (samochód specjalny pożarniczy)
2. Nr rejestracyjny: ZLO A917
3. Rok produkcji – 1978
4. Przebieg 26.869 km
5. Kolor czerwony
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 6/6
8. Cena wywoławcza 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
9. Wadium 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt  złotych) 
IV. Dodatkowe informacje 
1. Pojazdy można oglądać do dnia 04.01.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu tele-

fonicznym dnia i godziny. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 91 39 722 22 w 
godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w polskich złotych przelewem 
w terminie do dnia 04.01.2017 r. do godz. 10.00 przelewem na konto nr 22 9375 1038 2600 
2639 2000 0030. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub od-
rzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy.
V. Przygotowanie oferty
1. Ofertę można składać na każdy samochód osobno podając numer z niniejszego ogło-

szenia.
2. Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę 

oferenta, oferowaną cenę z warunkami jej zapłaty, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się 
ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające 
z rezygnacji z oględzin.(Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, do 
pobrania na str. internetowej www.bip.radowomale.pl).

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa/ adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe 21
„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU”
4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radowie Małym w terminie 

do dnia 04.01.2017 roku, do godz. 10:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radowie Małym w 

dniu 04.01.2017 roku o godz. 10:15.
6. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu wyzna-

czonego na składanie ofert. 
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia.
VI. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez ofe-

renta, który nie wniósł wadium.
2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź są one niekompletne lub budzą 

inne wątpliwości.
3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.

Wójt Gminy Wiesław Lorent
Radowo Małe, dnia 15.12.2016 r.

o g ł o s z e n i e
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NierUCHOMOŚCi
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

•	 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
c.o., Tel. 609 881 060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818

• Sprzedam 3 pokoje i piętro, ładne. 
Ciekawa oferta. 697 999 578 

•	 Sprzedam 3 działki rolne jeden kom-
pleks w Dąbrowie Nowogardzkiej 
gmina Nowogard powierzchnia 7ha 
ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 1.6ha 
lasu na działkach są programy rol-
no środowiskowe cena 450000zł 
509341675

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 
39 25 888

•	 Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapitalnym 
remoncie. Gotowe do zamieszkania. 
Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o powierzchni 52 m2 przy ul. Ra-
cibora I 4w Nowogardzie tel: 783 570 
056

•	 Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi or-
naza 195000zł tel 509 341 675

•	 Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 po-
koje I piętro Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•	  Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

•	 Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•	  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane w 
karsku przy drodze. 691 664 658

•	 Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 695 
151 

•	 Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

•	 Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

•	 Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

•	 Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe, umeblowane, Armii Krajowej, 
Nowogard. 697 420 201

•	 Sprzedam lub wydzierżawię w Błot-
nie 10ha ziemi rolnej (głównie łąki). 
Idealna na siedlisko, granicząca w 
rzeczką Wołczenicą. Tel. 668-676-788

•	 Sprzedam lub wynajmę trzypoko-
jowe mieszkanie w dwurodzinnym 
domu, ul. Poniatowskiego Nowo-
gard. 693 128 108

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 693 
128 108

•	 Wynajmę /sprzedam dom. 601 58 74 
38

•	 Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
15 lutego. 602 262 859 

•	 Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie. 508 309 980 

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. 531 
844 996

•	 Sprzedam trzy działki w Karsku każ-
da o pow. 0,1431 ha. Tel. 666 730 305

•	 Sprzedam lub wynajmę garaż ul. 
Zamkowa. 664 012 380

•	  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 692 457 
388

•	 Sprzedam działki zbrojne Kościuszki. 
Tel. 691 180 848 

•	 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 
bezczynszowe w Dobrej. Cena 53 tys. 
722 196 404 

•	 Kupię mieszkanie dwupokojowe. Tel. 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe dla młodego małżeństwa lun 
osób samotnych do stycznia. Tel. 667 
994 240 

•	 Zamienie mieszkanie 67m2 na mniej-
sze dwupokojowe. Tel. 91 39 73 664 

•	 Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 m2. 
Tel. 604422221

MOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredeste-
in letnie 215/50 r17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Kupię Mercedesa każdego. 737 539 
555

•	 Kupię auto każde. 579 052 471

•	 Kupię Fiata 126p Maluch. Tel. 793 836 
238 

•	 Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 
98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

•	 Sprzedam Ford Transit rok 94, stan 
bardzo dobry, przegląd do 10.2017, 
przebieg 260 tys., 2 komplety kół. 
Cena 5500 zł. Tel. 502 568 622 

ROlNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, ziem-

niaki jadalne vineta, denar – cena 
70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

•	 Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fio-
na, rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

•	 Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę przy 
całości możliwość negocjacji. Do 20 
km transport gratis. 600 653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i ziem-
niaki paszowe. Tel 608 013 995 

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabów-
ko 18. 605 092 517 

•	 Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, ul. 
Boh. Warszawy 21

•	 Gęsi, koguty ubite lub żywe. 692 777 
602 

•	 Prosiaki sprzedam. 791 817 107

•	 Sprzedam przyczepę 6 tonową i ta-
lerzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 
782 

 USŁUGi
•	 PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 

SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PraNie-MaGiel,PraNie DYWa-
NÓW, WYkŁaDZiN, TaPiCerki Me-
BlOWeJ SaMOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ MaTeriaŁOWeJ / POŚCie-
li WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/SPrZĄ-
TaNie: CZYSZCZeNie FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• MONTaŻ MeBli, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• FirMa USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

•	 Mycie okien. 731 792 825

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety 
telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

•	 Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, 
Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797 

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

•	 Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

•	 Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	 Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

•	 TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

•	 Specjalizacja łazienki i nie tylko. Fa-
chowo. 665 602 592

•	 Matematyka. 668 171 212

•	 Przyjmę od zaraz zlecenie na regip-
sy, szpachlowanie, docieplanie itp. 
504 595 424

•	  Potnę, porąbie, zwiozę, poukładam 
drewno opałowe. Tel. 607 061 224 

PRACA
•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 

elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

•	 Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

•	 aMBerCare24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od za-
raz, sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825, 737 886 919, 737 489 
914

•	 Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 731 404 464

•	 Firma zatrudni do dozorowania mie-
nia osobę z aktualnym orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) tel. 91 39 
25 275

• Pracowników budowlanych, be-
toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 694 
440 205

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. atrakcyjne zarobki. 601 
085 199

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
koło Nowogardu. Więcej informa-
cji pod numerem 661 285 105

•	 Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

•	 Zatrudnię mechanika samochodo-
wego w Nowogardzie. 601 897 368

•	 Zatrudnię pracownika do prac le-
śnych i kierowcę MTZ + operatora na 
przyczepę leśną HDS. 665 544 518 

•	 Przyjmę do ogrodzeń. 607 654 692

INNe
•	 Sprzedam drewno suche tanio. 691 

848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

•	 Sprzedam drewno opałowe komin-
kowe. 667 788 820

•	 Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

•	 Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 
503 332 355 

•	 Stare pojazdy – motocykle, rowery-
,motorowery, literaturę kupię. 600 
182 682

•	 Blachę dachową kupię. Tel 600 182 
682 

•	 Owczarek niemiecki suczka, 8 mie-
sięcy, czarno podpalana, ładna, czuj-
na. Tel. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam tanio bramy wjazdowe 
wykonane z siatki i kątownika wys. 
120 – 2m szer. (2 skrzydła) i wys. 110 
– 2m szer. )2 skrzydła. Tel. 793 546 
019 

•	 Sprzedaż choinek oraz świerk srebr-
ny, jodła kaukazka z plantacji, Staw-
no 25. Tel. 600 898 289. 602 10 11 18

•	 Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•	  Biurko + blat z regałem - 299 zł, Pro-
jektor z 3D Acer + Ekran 200 x 200 - 
850 zł. Tel. 503-005-554

•	 Kupię butle do migomata tel. 793 
836 238 

•	 Orbitrek b.d. stan przywieziony ze 
Szwecji, dobra cena. 691 180 848 

•	 Sprzedam lodówkę Bosch stan bar-
dzo dobry. 573 232 077

GOTÓWka! 
Nawet 25 tys. SZYBkO! 

Tel. 734 445 053
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

iNFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZYŻÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Pionowo:
1. żyzne gleby
2. krzyżówkowe ptaki
3. "... - Xerox"
4. listwa na burcie do osadzania dulek
5. okrawki, obrzynki
6. np. ch, cz, dz, dż, rz, sz, zi, ci
7. niewolnik, sługa
8. moneta równa 100 bani
9. mieczniki
10. miasto w Austrii nad Anizą
11. lew po łacinie
12. lekki statek żaglowy
13. rzeka Goleniowa
14. subordynacja
15. matka Perseusza
16. dzielnica Kórnika
17. Karol, autor "Winnetou"
18. imię Partyki, lekkoatlety
19. imię Zagłoby
20. mieszkanka sawanny
21. partyjna ulotka
22. rodzaj muzyki
23. zewn. narządy płciowe kobiet
24. pierwiastek o symbolu At
25. przedsionek piekła
26. gruczoły mleczne u ssaków
27. kolego Romka i A’Tomka
28. imię pani Bovary
29. wydała m.in. album "Biała droga"
30. reklamowany proszek do prania
31. "różanopalca"

32. stan wielkiego zachwytu, uniesienie
33. potocznie brud, bałagan
34. stan w USA z Des Moines
35. okręg
36. rola Pazury
37. wonny olejek
38. kobieta żyjąca w biedzie
39. gaz szlachetny
40. na psim ogonie
41. skóra o aksamitnej powierzchni
42. poszukiwana w filmie Spielberga
43. cenny surowiec glinu
44. Wiktor, rysownik
45. podróżowała ze Stasiem
46. zespół rockowy

Poziomo:
47. ... Twain
48. małpa wąskonosa
49. John, piosenkarz
50. Janos ... - węgierski "wieszcz"
51. bęben z tarczami, w którym cięgno nawija się na 
siebie
52. wyobrażana z małym Plutosem i rogiem obfitości
53. jedn. siły
54. tłuczek do ugniatania kapusty
55. okręg w starożytnym Egipcie
56. UB w ZSRR
57. znak zrobiony siekierą na pniu
58. wielki wąż dusiciel
59. anglosaska jednostka masy
60. wyspa w Zatoce Perskiej

61. Rodnina
62. proszek do szorowania
63. jezioro w Rosji
64. poręczyciel na wekslu
65. powierzchnia pochyła
66. największe ptaki
67. wykłada o moralności
68. miasto uniwersyteckie w Boliwii
69. wątek utworu
70. "Wirujący ...", film
71. np. wiosna-radosna
72. dostojnik krzyżacki
73. brat mleczny króla Artura
74. ... na stanowisko dyrektora
75. stan we wschodnich Indiach na Wyżynie Dekan
76. znaczenie słowa
77. drzewo z polskiego krajobrazu
78. podstawa, fundament
79. tropikalne włókno na worki i sznury
80. gatunek małpy
81. oszołomienie narkotykami
82. trudno topliwy metal. l. a. 27
83. bramkarz
84. miasto sumeryjskie (ob. Jurghan Taba)
85. ziemia obiecana Izraelitom
86. naftowa lub jarzeniowa
87. czuwaliczka jadalna

PODPOWIEDŹ: ALIT, ARANY, EJRENE, ENNS, GRAN, 
KNAGA.

remigiusz Mróz

iMMUNiTeT

Najmłodszy w historii sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego zo-
staje publicznie oskarżony o za-
bójstwo człowieka, z którym nic 
go nie łączy. Ofiara pochodzi z in-
nego miasta i nigdy nie spotka-
ła swojego rzekomego oprawcy, 
mimo to prokuratura zaczyna za-
biegać o uchylenie immunitetu.

Spisek na szczytach władzy? Po-
lityczna zemsta? A może sędzia 
jest winny?

Oskarżony zwraca się o pomoc 
do znajomej ze studiów, Joanny 
Chyłki. Nie wie, że prawniczka, 
która niegdyś brylowała w salach 
sądowych, teraz zmaga się z cho-
robą alkoholową i upiorami z cza-
sów młodości.

Razem zaczynają odkrywać 
tropy prowadzące do miejsc, 
gdzie zasady prawa nie sięgają…

Wydawnictwo Czwarta Strona
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informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia Mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrZeWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane 
prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 35 zł - szt. - od 5 szt. - 30 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007

e-mail: gra�ik@domjudy.pl

2017

Zrób prezent

ROZWIĄZANIE Z 9.12.2016 R.
rozwiązanie krzyżówki dla do-

rosłych : Koniec dowodzi czynów
Jolanta Kozioł, Justyna Gren-

da, Władysława Huget, Lucyna An-
drzejczak, Nikola Grenda, Andrzej 
Leszczyński, Robert Kierzyk, Rena-
ta Wiertalak, Malwina Bryndza Pela-
gia Feliksiak, Halina Stefańska, Nata-
lia Furmańczyk, Halina Galus, Danu-
ta Skowron, Christiana Syfert, Geno-
wefa Maćkowska, Jerzy Patecki, Ali-
cja Wypych

Nagroda książkowa: Malwina 
Bryndza

Zwycięzcy prenumerata: Włady-
sława Huget, Pelagia Feliksiak

GAZeTY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Solarski, Igor Grenda, 

Nadia Greda, Mateusz Wiertalak, Mi-
chał Feliksiak, Daria Feliksiak, Danic-
ki Kacper, Weronika Zaremba, Oli-
wia Feliksiak, Kacper Skowroński, 
Miłosz Wielgus

Zwycięzca: Weronika Zaremba

rozwiązanie krzyżówki dla do-
rosłych : Nikt nie dba o powalone-
go tyrana

Halina Stefańska, Jdwiga Patecka, 
Urszula Kaczmarek, Andrzej Lesz-
czyński, Władysława Huget, Michał 
Furmańczyk, Andrzej Wdowiński, 
Robert Kierzyk, Jolanta Kozioł, Ma-
ria Stefańska, Teresa Jasińska, Bar-
bara Sobieraj, Maria Sowińska, Kry-
styna Bednarek, Pelagia Feliksiak, 
Grażyna Siedlecka, Christiana Sy-
fert, Danuta Skowron, Alicja Wy-
pych

Nagroda książkowa: Grażyna 
Siedlecka

Zwycięzcy prenumerata: An-
drzej Leszczyński, Christiana Syfert 

GAZeTY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, ul. 
Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Amelia Wyczkowska, Daria Fe-

liksiak, Asia Kamińska, Michał Fe-
liksiak, Mateusz Wiertalak, Miłosz 
Wielgus, Kacper Skowroński, Oliwka 
Feliksiak, Marzenka Okon

Zwycięzca: Asia Kamińska
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P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 9
1 5

77
 20

07
gr

a�
k@

do
mj

ud
y.p

lNAJTANIEJ w okolicy

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
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POLSKI WYDAWCA

reklama

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 9

s. 2 s. 3

s. 2

Trzeba się spieszyć

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE
Wykonujemy „od ręki” i tanio

Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

kto będzie 
gotował?

s. 6

Osowo

Niebezpieczny 
przystanek

kosiński bez 
zarzutu... 

s. 5

s. 6

Sport
Wywalczyli 33 
medale

s. 10   

Jasełka  
w Zielonym 
Przedszkolu

Nasza Sonda
Co się dzieje w tej 
Warszawie?

Poznaj       
swojego  
dzielnicowego

              Prezentacja strona 7

Aby czas kary  
stał się szansą

Czytaj s. 5

W środę sesja rady miasta 

Zagłosują nad 
budżetem 2017

Czytaj s. 3

Wiata jeszcze 
w tym roku
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Nasza sonda    Kronika policyjna

k S e r O
a 4 -20 gr  czarno-białe

a3 - 40 gr/czarno-białe      a4- kolor - 2 zł
Bohaterów Warszawy 7a • Tel. 913 922 165

12.12.2016 r. 
Godz. 11.40 
Powiadomienie o uszkodze-

niu opon w samochodzie marki 
Ford Mondeo. Do zdarzenia do-
szło na ul. Bankowej. 

Godz. 14.50 
Na ul. Dąbrowszczaków, do-

szło do włamania do pomiesz-
czenia gospodarczego, skąd 
skradziono komplet kół samo-
chodowych. 

Godz. 12.15 
Na ul. Wojska Polskiego, Da-

mian W. kierował samochodem 
marki Opel Astra znajdując się 
pod działaniem środka odurza-
jącego. 

Godz. 18.20 
Na ul. Boh. Warszawy uszko-

dzono samochód marki Peuge-
ot przez kierującego pojazdem 
marki VW Passat. 

13.12.2016 r. 
Godz. 07.20 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Jarchlino, gdzie w samochód 
marki Ford Fiesta uderzył po-
jazd marki VW Golf i odjechał z 

miejsca zdarzenia. 
15.12.2016 r. 
Godz. 14.20
Podczas kontroli drogowej 

samochodu marki Ford Fokus 
ujawniono, że kierujący Artur T. 
może znajdować się pod działa-
niem środka odurzającego lub 
działającego podobnie do alko-
holu. Wstępne badanie laborato-
ryjne wykazało obecności mari-
huany w organizmie. 

Godz. 14.30 
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, pomiędzy pojazdami Che-
vrolet oraz KIA. 

Godz. 17.40 
Patryk Z. na ul. Bohaterów 

Warszawy kierował motorowe-
rem marki Romet pomimo ak-
tywnego zakazu prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicz-
nych. 

Godz. 20.30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Honda Civic 
poprzez uszkodzenie powłoki 
lakierniczej i wgniecenie pokry-
wy silnika. Pojazd zaparkowany 

był na ul. Rzeszowskiego. 
16.12.2016 r. 
Godz. 06.28
Policjanci OPI KP Nowogard 

zatrzymali Michała S.( zam.No-
wogard ) poszukiwanego na 
podstawie nakazu zatrzyma-
nia  wydanego przez Prokuratu-
re Rejonową w Goleniowie.Po-
stepowanie prowadzi KP Nowo-
gard;

Godz. 15.00
Do potrącenia rowerzysty do-

szło na ul. 700 Lecia, przez kie-
rującego pojazdem marki VW 
T4. 

17.12.2016 r. 
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

18.12.2016 r. 
Godz. 00.05
Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej na ul. Poniatow-
skiego samochodu marki BMW 
ujawnili, że kierujący Damian 
K. znajduje się pod działaniem 
środków odurzających.    

 st. insp. Klaudia Gieryń

ruszyła sprzedaż choinek

Świerk zwyczajny, srebrzysty, 
czy jodła, jakie drzewko w tym 
roku najchętniej kupujemy
Od kilku dni, na nowogardzkich ulicach można już kupić choinki, z dnia na dzień jest coraz 
więcej chętnych. Jak się okazuje, żywe drzewka ozdobne nadal niepodzielnie żądzą w na-
szych domach. Znaczącą przewagę ma tutaj świerk zwyczajny, jednak nie brakuje chętnych 
na świerk srebrzysty, czy nawet jodłę.

Oprócz stałych miejsc sprze-
daży, takich jak przy ulicy 15-
go Lutego, czy 700 – lecia, po-
jawiły się jeszcze nowe punk-
ty sprzedaży choinek. Jednym 
z nich jest punkt usytuowany 
obok skupu złomu, tuż przy 

dworcu PKP. Jak mówi nam je-
den z pracowników obsługu-
jących go, to: - W tym miej-
scu nie mamy za wiele chęt-
nych. Być może dlatego, że lu-
dzie jeszcze nie wiedzą, iż tu-
taj stoimy. Ale mamy jeszcze je-

den punkt, na ul. Warszawskiej, 
obok dyskontu Biedronka. Tam 
już mamy lepszą frekwencję i 
sprzedaż.

Sprzedawcy posiadają cho-
inki z własnej plantacji. Od 
godziny 8: 00 rozkładają więc 
drzewka i handlują nimi do 
późnych godzin wieczornych. 
Ceny tych pięknych z tradycja-
mi drzewek nie są większe od 
zeszłorocznych. Zależą od ro-
dzaju i wielkości drzewka, i za-
czynają się już od 40 zł. 

Nadleśnictwo Nowogard 
także prowadzi swoją sprze-
daż choinek. Sprzedaż prowa-
dzona jest codziennie od go-
dziny 9.00 do 16.00, a usytu-
owana obok siedziby Nadle-
śnictwa, na ulicy Radosława, 
a także w wybranych leśnic-
twach. W swojej ofercie Nad-
leśnictwo proponuje chętnym 
świerk zwyczajny, srebrzysty i 
jodłę kaukaską. 

DŚ

Większość z nas na bieżąco śledzi wydarzenia, jakie mają 
miejsce w naszym kraju. Ostatnio najwięcej kontrowersji 
wzbudziły liczne protesty i demonstracje przed Sejmem w 
Warszawie. Zapytaliśmy więc mieszkańców Nowogardu, co 
sądzą na ten temat. Jak się okazało, po raz pierwszy w na-
szej sondzie od lat,  mieliśmy problem  z uzyskaniem  zgo-
dy na publikację wizerunku , i  tylko jedna osoba z zapy-
tanych zgodziła się upublicznić swoją wypowiedź wraz ze 
zdjęciem. Oczywiście powodem był gorący i budzący niepo-
kój temat polityczny. 

Oto odpowiedzi mieszkańców, na zadane im pytanie.

Pani Jadwiga: Uważam, że bar-
dzo dobrze, że opozycja zaczęła 
protestować. Niech rząd zobaczy, 
że nie wolno im robić wszystkiego, 
na co tylko mają ochotę. Poniżają 
zwykłych ludzi, a teraz niech zoba-
czą, jak to jest. To, że rządzą, nie 
znaczy, że są bezkarni.

Pani Krystyna: Bardzo niedobrze się dzieje. Nie podoba mi się w ogó-
le to, co w tej chwili się dzieje. Nie ma żadnego porządku, żadnego ładu. 
Ci, co teraz robią te demonstracje są okropni, tego nie powinno być! Po-
winniśmy żyć w przyjaźni, spokoju, tak, aby Święta Bożego Narodzenia 
były zdrowe i spokojne. A Nowy Rok, żeby szczęśliwie zacząć, a nie awan-
turami i protestami. 

Wypowiedzi anonimowe: 
- Dla mnie to jest jeden wielki cyrk. Chodzi mi o PO i całą komunę. 

To jest nie do pomyślenia! Żeby się tak zachowywać? Rząd został wy-
brany większością głosów, więc pozwólmy im rządzić. Opozycja prze-
kręca, co tylko może, aż nie mogę ich słuchać i oglądać. Spać przez nich 
nie mogę.

- Nie podoba mi się, to jest rozbój. Bo partia, która wygrała większo-
ścią głosów, to powinna demokratycznie rządzić i po swojemu, tak jak 
oni uważają. A tamci- poprzednicy rządzili 8 lat, to robili, co chcieli, a 
teraz niech nie przeszkadzają, za trzy lata będą nowe wybory, to może 
wygrają i wtedy będą robić, co zechcą. 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Janina Wierzbicka: lat 84, zmarła 15.12.2016r., pogrzeb odbył się 
17.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Karman: lat 81, zmarła 16.12.2016r., pogrzeb odbył się 
19.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Jeden z punktów sprzedaży choinek
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Bardzo proszę
 o kontakt świadków

 zdarzenia: upadek kobiety 
obok ratusza dnia 13.06.2016r. 

ok. godz. 14.30. 
Tel. 606 369 512

OgłOSZeNIe

Sklep Żabka
 czynna w dniu 

26.12. 2016 
od 9.00 – 19.00. 

Zapraszamy!

W środę sesja rady miasta 

Budżet po raz pierwszy...
Zapowiada się dość długie, ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej. W najbliż-
szą środę (21.12), zgodnie z porządkiem obrad, radni będą głosować nad 14 projektami 
uchwał. W czasie sesji odbędzie się też pierwsze czytanie budżetu na rok 2017. Radni zdecy-
dują również, czy gmina powinna żądać zadośćuczynienia od poznańskiej kancelarii praw-
nej za obsługę prawną „przetargu na wodę”, którego wynik został zakwestionowany przez 
Naczelny Sąd Administracyjny. 

To pierwsza sesja zwołana 
przez nowego przewodniczące-
go RM - Piotra Słomskiego (PiR-
-PiS). Przypomnijmy, że pod-
czas ostatniej, listopadowej sesji 
z funkcji tej zrezygnował Stani-
sław Saniuk (PSL), ze względu na 
zły stan zdrowia. Większość rad-
nych zdecydowała w trakcie taj-
nego głosowania, że ustępującego 
przewodniczącego zastąpi wła-
śnie P. Słomski. 

Obrady rozpoczną się w środę, 
o godz. 9:00. Po złożeniu przez 
radnych wniosków i interpelacji, 
pierwsze będą głosowane dwie 
uchwały dotyczące zmian jeszcze 
w tegorocznym budżecie. Później 
radni zajmą się uchwałą, która 
zobowiązuje burmistrza Nowo-
gardu do podjęcia działań w celu 
uzyskania odszkodowania oraz 
zadośćuczynienia od poznań-
skiej Kancelarii Radców Praw-
nych Jerzmanowski i Wspólni-
cy, która była odpowiedzialna za 
przygotowania procedury prze-
targowej na obsługę sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Przypomnij-
my, że Naczelny Sąd Administra-
cyjny stwierdził, że gmina nie 
powinna podpisać umowy z nie-
mieckim operatorem mającym 

administrować naszą siecią wód. 
kan., bo firma ta nie spełniała kil-
ku wymogów formalnych, w tym 
m.in. nie posiadała w Polsce swo-
jej siedziby. Pytanie tylko, kto ma 
teraz ponieść za to finansową od-
powiedzialność? Prawnicy czy 
kierownictwo UM Nowogard, 
które cały czas przekonywało, że 
przeprowadziło przetarg zgodnie 
z prawem?

Radni zagłosują również za 
uchwałą umożliwiającą uzbro-
jenie strefy ekonomicznej pod 
Wojcieszynem w wodociągi i ka-
nalizację. Istnieje możliwość do-
finansowania tego zadania w ra-
mach Kontraktów Samorządo-
wych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014-2020. 

W trakcie środowej sesji nie-
oczekiwanie pod obrady wszedł 
także projekt uchwały zakładają-
cy podniesienie wynagrodzenia 
burmistrzowi Robertowi Cza-
pli (w zasadzie składnika pen-
sji w postaci dodatku specjalne-
go).  Z takim pomysłem wystąpi-
ła radna Jowita Pawlak. Więcej o 
tej sprawie napiszemy w piątko-
wym wydaniu. Tym bardziej, że 
nie wiadomo, jakie poparcie rad-

nych uzyska projekt tej uchwały, 
zważywszy, że w lutym tego roku 
radni zdecydowali się obniżyć 
pensję burmistrza Nowogardu 
do ustawowego minimum (ok. 6 
tys. zł), za brak dialogu i genero-
wanie konfliktów Roberta Czapli 
z Radą Miejską. Czy od tamte-
go czasu coś się zmieniło i radni 
uznają, że burmistrz zmienił swój 
stosunek do RM?

W czasie najbliższych obrad 
radni zajmą się też wyborem 
przedstawiciela RM w Radzie 
Fundacji Zdrowie, działającej na 
rzecz nowogardzkiego szpitala. 
Jak wiadomo w Radzie tej Fun-
dacji nadal zasiada dwóch by-
łych już radnych tj, Mieczysław 
Laskowski i Jan Tandecki, wybra-
nych do tego kolegium jeszcze w 
poprzedniej kadencji rady. 

W środę, radni ustalą też plan 
pracy (harmonogram obrad) na 
rok 2017. Rozpatrzą również ko-
lejną skargę, jaka wpłynęła na 
burmistrza Nowogardu. 

Ważnym momentem, zapla-
nowanym pod koniec obrad, bę-
dzie pierwsze czytanie projek-
tu budżetu na rok 2017, autor-
stwa burmistrza R. Czapli. Przy-
pomnijmy, że większość pienię-
dzy przeznaczonych na inwesty-
cję burmistrz proponuje wydać 
na remont Placu Wolności, mają-
cy kosztować w sumie 6 mln zło-
tych. Nie należy się jednak spo-
dziewać, że radni tego samego 
dnia uchwalą budżet. Z naszych 
informacji wynika, że koalicja za-
mierza w dużym stopniu zmienić 
projekt napisany przez R. Cza-
plę, zwłaszcza we fragmencie li-
sty planowanych wydatków in-
westycyjnych. Burmistrz nie wpi-
sał bowiem w budżet zadań, o 
które wnioskowali radni tworzą-
cy większość w RM, wprowadza-
jąc własne postulaty lub te zgła-
szane tylko przez własne środo-
wisko polityczne, czyli SLD.

O najważniejszych decyzjach, 
jakie w środę podejmą radni po-
informujemy w najbliższym, 
piątkowym wydaniu DN. 

MS

                                            Nowogard, dnia 14 grudnia 2016 r.            
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                         Pani/ Pan
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                                                                     ...................................................

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXV sesję Rady Miej -

skiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 

                21 grudnia   2016 roku (środa) o godzinie 9  00  

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

        1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 listopada 2016 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

     a) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2016 rok,

     b) zmian budżetu gminy Nowogard na 2016 rok,

     c) zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

         Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard”,

     d)  trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

           pobrania i wykorzystywania dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania 

         przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard,

     e) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

          pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

         wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard,

     f) zobowiązania Burmistrza Nowogardu do podjęcia działań w celu uzyskania 

         odszkodowania oraz zadośćuczynienia od poznańskiej Kancelarii Radców Prawnych

         Jerzmanowski i Wspólnicy, która była odpowiedzialna za przygotowania procedury 

         przetargowej na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej,

     g) przystąpienia Gminy Nowogard do projektu  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

          w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno w ramach działania  1.13  Tworzenie 

          i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów 

          Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

          Zachodniopomorskiego 2014-2020,

      h) przystąpienia Gminy Nowogard do projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów

          Gimnazjów Gminy Nowogard w ramach działania 8.5  Upowszechnienie edukacji 

          przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz

          uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjal-

          nym w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach Kontraktów Samorządowych 

          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

          2014-2020, 
       i) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Nowogardu,

       j) wyrażenia zgody na powołanie członka do Rady Fundacji,

       k) wyrażenia zgody na powołanie członka do Rady Fundacji,

       l) wyrażenia zgody na powołanie członka do Rady Fundacji,

       ł) skargi na Burmistrza Nowogardu,

      m) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2017 roku.

7. Pierwsze czytanie budżetu gminy Nowogard na rok 2017.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

                                                                     

                                                                                                    Przewodniczący Rady                 

                                   Piotr Słomski

Jednocześnie informuję, że posiedzenia Komisji Rady rozpatrujące w/w porządek odbędą się

Komisji Finansowo - Gospodarczej  w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 11.00

wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji do spraw Funduszy Europejskich i Inwe-

stycji  w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz.12.00

Ponadto  zgodnie  z  przyjętymi  planami  pracy  na  2016  rok  komisje  rozpatrzą  następujące

tematy: 

Komisja Finansowo-Gospodarcza: 

1. Analiza projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2017.

Komisja Społeczna: 

1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Posiedzenia klubów radnych odbędą się na pół godziny przed sesją.

Podstawa prawna:

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania ob-

rad sesji i komisji zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446).  

Tym razem liczy się również, 
jakość i doświadczenie

Kto będzie gotował 
obiady? 
W najbliższą środę , odbędzie się przetarg na przygotowa-
nie i dostarczanie do gminnych stołówek posiłków przyzna-
wanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym razem wy-
grana w przetargu nie będzie uzależniona głównie od ceny. 
Liczyć się będzie także doświadczenie wykonawcy, i jakość 
potwierdzonych dań.

Przetarg został ogłoszony, bo 
dobiega końca roczna umowa z 
firmą Ewy Kasprzyk z Nowogar-
du, która dotychczas wykony-
wała to zadanie na zlecenie OPS. 
Chodzi o obiady, które wydawa-
ne są osobom uprawnionym do 
ich otrzymywania przez pomoc 
społeczną. Posiłki wydawane są 
uczniom w szkolnych stołówkach 
oraz Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej „Promyk” w Nowogardzie, a 
także osobom potrzebującym i 
bezdomnym w świetlicy znajdu-
jącej się w budynku ZBK. 

Zgodnie z wytycznymi firma, 
która podpisze z gminą zlecenie 
na wykonywanie tego zadania ma 
codziennie, od poniedziałku do 
piątku, przygotować, dostarczyć i 
wydać dwudaniowy obiad (zupa i 
drugie danie) oraz napój i porcję 
warzyw. Każdy z posiłków musi 
spełniać określone wymogi doty-
czące nie tylko wagi, temperatu-
ry, w jakiej będzie dostarczany, ale 
też składu i wartości kalorycznej. 

Gmina szacuje, że z darmowych 
posiłków skorzysta w przyszłym 
roku 361 osób. Umowa z wyko-
nawcą, który wygra przetarg, bę-
dzie podpisana na okres od 02 
stycznia do 31 grudnia 2017 roku.  

Tym razem złożone oferty będą 
oceniane pod względem doświad-
czenia wykonawcy w realiza-
cji podobnych zleceń oraz jako-

ści wydawanych dań. Ta będzie 
sprawdzana na podstawie menu, 
jakie ma obowiązywać w trak-
cie realizacji dostaw posiłków, a 
także zdjęć dań, jakie dotychczas 
firma gotowała. Cena oferty bę-
dzie tylko w 60% decydowała o 
jej atrakcyjności.  Jeszcze w ze-
szłym roku kryterium ceny sta-
nowiło 75% w skali punktacji, a 
dwa lata wcześniej 95%. Wówczas 
nie brano też pod uwagę tego, czy 
oferent ma doświadczenie w ma-
sowej gastronomii i jaką jakość 
dań gwarantuje. Takie zaostrzone 
kryteria oceny ofert wprowadzo-
no po tym, jak jednego roku prze-
targ na posiłki wygrała jedna z 
firm, później dostarczająca obia-
dy dalekie od oczekiwań gminy, a 
przede wszystkim tych, co mieli je 
zjadać. Cieszy fakt, że urzędnicy 
(w tym głównie ci z OPS) wycią-
gnęli z tego wnioski i ryzyko po-
dawania potrzebującym obiadów 
wątpliwej jakości zostało znacz-
nie ograniczone. 

MS

Reguralne posiłki to bardzo ważne dla właściwego rozwoju dzieci
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Nasza Sonda z Osiny
Nasze „Wigilijne smaki 2016”

Konkurs na wigilijne potrawy 
w Osinie
Popołudnie - 17 grudnia 2016 roku, w świetlicy w Osinie było bardzo miłe i udane – a 
uczestnicy tego spotkania obiecali pojawić się na kolejnym, tym razem Wielkanocnym 
konkursie kulinarnym, ale to już nastąpi w przyszłym roku.

Przedświąteczny czas obfitu-
je w liczne zabiegi upiększające 
domy, mieszkania, większe niż 
zwykle zakupy produktów żyw-
nościowych i przygotowywanie 
potraw typowych dla świąt Bo-
żego Narodzenia. Z przygoto-
wywaniem potraw związany był 
konkurs kulinarny zorganizo-
wany przez Wójta Gminy Osina, 
Krzysztofa Szwedo i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Osinie oraz 
świetlicę wiejską w Osinie pod 
nazwą „Wigilijne smaki 2016”. 
W sobotnie popołudnie w osiń-
skiej świetlicy wiejskiej zgroma-
dziło się liczne grono mieszkań-
ców gminy Osina i okolicznych 
miejscowości. Na stołach pojawi-
ło się 46 konkursowych potraw 
w trzech kategoriach: 1. Potra-
wy z ryb, 2. Ciasta i wypieki oraz 
3. Zupy, barszcze i inne potrawy 
wigilijne. Spotkaniu prezentują-

cych potrawy towarzyszył kier-
masz świątecznego rękodzieła, 
wymiana przepisów na potrawy 
i świątecznych stroików. Atmos-
fery dopełniał na pierwszych go-
ścinnych występach zespół śpie-
waczy Wesoła Ferajna z Nowo-
gardzkiego Domu kultury. Arty-
ści wykonali szereg pastorałek i 
wspólnie z uczestnikami śpiewa-
li kolędy. 

Komisja konkursowa powoła-
na spośród mieszkańców, przed-
stawicieli władz samorządo-
wych i fundatorów nagród mia-
ła nie lada zadanie do wypełnie-
nia. Wybór  z tak licznie prezen-
towanych potraw zabrał sporo 
czasu i smakowania. Po sali krą-
żył Mikołaj. Krążył nie bez po-
wodu. Przybył z niespodzianką: 
wręczył A. Zehner podziękowa-
nie za prace przekazane na cele 
dobroczynne oraz poinformo-

wał o paczkach dla dzieci, któ-
re przygotowali przedstawicie-
le Stowarzyszenia 4x4 Zachod-
niopomorskie. Stowarzyszenie to 
ufundowało także nagrodę głów-
ną w wysokości 300 złotych w ka-
tegorii potrawy z ryb. Fundato-
rami nagród głównych pozosta-
łych kategorii w wysokości 300 
złotych był pan Krzysztof Szwe-
do i PHU Zelba z Osiny. W ka-
tegorii potrawy z ryb najwyżej 
oceniono karpia po żydowsku 
pani Ewy Grygorcewicz; w kate-
gorii ciasta i wypieki najbardziej 
smakował i otrzymał największą 
ilość punktów makowiec japoń-
ski Ewy Grygorcewicz, a spośród 
potraw w kategorii zupy, barsz-
cze i inne potrawy wigilijne naj-
bardziej smakowały oceniającym 
paszteciki z barszczem pań Anny 
Zehner i Agnieszki Akińcza. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że 
wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody. 

Popołudnie 17 grudnia 2016 
roku, w świetlicy w Osinie było 
bardzo miłe i udane – podkreśla-
li uczestnicy, obiecali pojawić się 
na kolejnym, tym razem Wielka-
nocnym konkursie kulinarnym, 
w przyszłym roku. Wójt Gminy 
Osina, Krzysztof Szwedo, życzył 
wszystkim mieszkańcom zdro-
wych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia i dziękował za licz-
ny udział mieszkańców w tym 
przedświątecznym spotkaniu.
    
 Krzysztof Górecki

Opr. red.

Komisja podczas oceniania potraw wigilijnych

O polityce chętnie, 
ale incognito
Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce przed Sejmem 
w Warszawie, budzą wiele emocji i kontrowersji, również 
wśród naszych czytelników. Spróbowaliśmy więc zapytać 
ich, jak osobiście postrzegają te wydarzenia. Jednak temat 
ten, jak widać, jest na tyle dla niektórych drażliwy i kontro-
wersyjny, że wszyscy tu wypowiadający się chcą zachować 
anonimowość wizualną, chociaż chętnie dzielą się z nami 
swoimi spostrzeżeniami i opiniami w tym temacie.

Pani Krystyna: Uważam, że bardzo dobrze się stało, że ludzie wyszli 
w końcu na ulice. Może trochę późno, ale to zawsze coś. Rząd jest dla nas, 
nie my dla nich. Możemy się w wielu kwestiach nie zgadzać, ale rządzą-
cy próbują nas przenieść do średniowiecza.

Pan Andrzej: To, co tam się dzieję, to jest coś strasznego. Podchodzi 
to pod zamach stanu. Jak można takie rzeczy wyprawiać? Niech ktoś mi 
powie, czy wcześniej było lepiej? Tak samo, tylko nikt tego nie nagłaśniał. 
Opozycjoniści płaczą, bo im się dostęp do koryta zamknęło, a twierdzą, 
że niby w obronie demokracji.

Pani Monika: Powiem tak: Brawo opozycja! Brawo KOD! Niech zo-
baczą, jak to jest jak zdenerwują suwerena. Nie są bezkarni, kiedyś od-
powiedzą za to, co próbują zrobić z Polską. Szkoda tylko, że Kaczyński 
nie oberwie, a to on jest głównym winowajcą tego wszystkiego. Szydło i 
Duda to tylko jego słudzy.

Pani Janina: Te zachowania są oburzające! Przecież PiS dał ludziom 
więcej, niż jakikolwiek inny rząd, a oni płaczą, bo sami rządzić nie 
mogą. Powinno się ich zamknąć, a nie pozwalać na takie karygodne za-
chowania. Nie wypuścić ludzi, którzy chcą wrócić do domu? Jakieś krzy-
ki, demonstracje? Komuniści, i nic więcej.

DŚ

Kapela Rycha wydała 
płytę z kolędami
Kapela Rycha, działająca przy Nowogardzkim Domu Kultury, na-
grała mało znane lub nieznane zupełnie, piękne kolędy i pa-
storałki. 

Na płycie znajduje się kilkana-
ście utworów utrzymanych w róż-
nych gatunkach muzycznych, od 
kołysanek, po krakowiaka i mar-
sze. Nie brakuje też kolęd na gó-
ralską nutę. 

Płyta cenie 15 zł, do nabycia w 
kasie NDK, księgarni Cymelia i na 
stoisku z ozdobami świątecznymi 
na Placu Wolności. 

Opr. MS

komunikat
Szanowni Państwo
 Z powodu choroby Artystki, Beaty Bednarz, koncert kolęd zo-

stał przełożony na dzień 8 stycznia 2017 r., na godzinę 19.00. Nie-
stety, czasem takie sytuacje się zdarzają, Pani Beacie życzymy szyb-
kiego powrotu do zdrowia. Wszystkich, którzy zarezerwowali sobie 
czas w przedświąteczny weekend bardzo serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że bilety zakupione na pierwszy ter-
min koncertu zachowują ważność!

Sprzedaż biletów na koncert kolęd Beaty Bednarz nadal trwa.
Zapraszamy zainteresowane osoby do kasy NDK lub do dokona-

nia zakupu przez Internet:
NDK
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składają Córki 
z Rodzinami

Serdeczne podziękowania 
Rodzinie i wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Haliny Piaseckiej 

Więcej miejsc dla uzależnionych więźniów

Aby czas kary stał się szansą
Z 28 do 47 zwiększyła się ilość miejsc na oddziale terapeutycznym dla więźniów, borykają-
cych się z różnego rodzaju uzależnieniami, odsiadujących wyroki w Zakładzie Karnym w 
Nowogardzie.

Oddział, gdzie skazani uzależ-
nieni od narkotyków i środków 
psychotropowych poddawani są 
leczeniu odwykowemu, działa w 
naszym ZK od 2005 roku, i jest 
dziś wymieniany w gronie naj-

lepszych w kraju. Zwiększenie 
miejsc na oddziale wiąże się tak-
że z zatrudnieniem dwóch no-
wych terapeutów – poinformo-
wano podczas spotkania, jakie w 
związku z tym odbyło się wczo-
raj tj. poniedziałek (19.12), w ZK 
w Nowogardzie. Teraz na od-
dziale będzie pracowało 5 osób. 
W spotkaniu, którego gospoda-
rzem był płk Jerzy Dudzik, dy-
rektor nowogardzkiego więzie-
nia, oprócz mediów zaproszono 
wielu gości, w tym m.in. dyrek-
tora SW w Szczecinie, ppłk Ry-
szarda Chruściela, przedstawi-
cieli Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie, Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Zachodnio-
pomorskiego, i wielu innych in-
stytucji i fundacji współpracu-
jących z ZK w Nowogardzie.  W 
czasie spotkania por. Weroni-
ka Pawlak – Ziomko, kierownik 
oddziału, opowiedziała, w jaki 

sposób przebiega terapia skaza-
nych, oprowadzając gości po po-
mieszczeniach oddziału. Nato-
miast dyrektor ZK w Nowogar-
dzie, wręczył pani Monice Skrze-
tuskiej, prezesowej Fundacji i Re-

adaptacji Społecznej TULIPAN 
w Szczecinie oraz pani Annie Ła-
cisz, instruktorowi terapii uzależ-
nień, pamiątkowe tabliczki w po-
dziękowaniu za owocną współ-
pracę w obszarze wsparcia dzia-

łalności oddziału leczenia uzależ-
nień w ZK Nowogard. 

Warto dodać, że na potrze-
by zwiększenia pojemności od-
działu zaadaptowano nowe po-
mieszczenia (cele z oddziału 7). 
Tym samym oddział terapeutycz-
ny zajmuje teraz dwie kondygna-
cje tj. oddział 7 i 8 ZK. Dzięki 
temu nowo zatrudnieni terapeu-
ci mają do dyspozycji indywidu-
alne gabinety do pracy z pacjen-
tami. Więźniowie, którzy są kie-
rowani na oddział przez sąd, lub 
same wnioskują o pomoc, prze-
chodzą terapię trwającą od 6 do 8 
miesięcy. W tym czasie mogą li-
czyć nie tylko na pomoc terapeu-
tyczną, ale także psychologiczną. 

W całym kraju jest 87 zakła-
dów karnych. W 47 z nich funk-
cjonują oddziały terapeutycz-
ne. Nowogardzki ZK jest jed-
nym z pierwszych, w którym taki 

oddział uruchomiono, z myślą 
o skazanych uzależnionych od 
środków odurzających i substan-
cji psychotropowych. 

MS,DŚ

Na spotkaniu, Kierownik Oddziału Terapeutyczengo opowiedziała wszystkim, jak funkcjonuje taki Oddział

Prezes Fundacji Tulipan otrzymująca podziękowania

Wiata jeszcze w tym roku

PKP kontynuuje 
modernizację
Jak już relacjonowaliśmy, trwa kolejny etap modernizacji 
nowogardzkiego dworca PKP. 

 Montowane są aktualnie este-
tyczne nowe  lampy LED. Jak nas 
informuje rzecznik krajowy PKP, 
p. Zbigniew Wolny, koszt zaku-
pu i montażu tych lamp to oko-
ło 40 tys. złotych. Całość kosz-
tów ponosi PKP. PKP zapłaci też 
za  wiatę, która jeszcze do końca 
tego roku stanie na drugim pero-
nie. Rzecznik nie przewiduje uro-
czystego otwarcia ani wiaty, ani 
ceremonialnego zapalenia lamp. 
Jak nam donoszą, fakt te wzbu-
dził duże rozczarowanie w no-
wogardzkim magistracie, który w 
ostatnim czasie zainwestował po-
ważne pieniądze w sprzęt i szko-
lenia  celem profesjonalnego do-
kumentowania obecności burmi-
strza w trakcie oficjalnych otwarć 
i przecinań flag. Z powodu nie-
przemyślanych decyzji PKP, jed-
na impreza już wypadnie z grafi-
ka, co przedłuży także amortyza-
cję drogiego sprzętu audio-tele.

Takie oto trele z dworca PKP – wasz 
donosiciel.

Przy okazji wymiany lamp, wymienio-
no także  megafony

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 35 zł - szt. - od 5 szt. - 30 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007

e-mail: gra�ik@domjudy.pl

2017

Zrób prezent

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 35 zł - szt. - od 5 szt. - 30 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007

e-mail: gra�ik@domjudy.pl

2017

Zrób prezent

kONDOleNCJe
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POŻYCZka! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053
Ozdób świątecznych

CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1
SUPER CENY • POLECAMY

Największy wybór

Lampek choinkowych
gOTÓWka! 
Nawet 25 tys. SZYBkO! 

Tel. 734 445 053

Izba lekarska oświadcza

Sprawa nie dotyczy relacji 
lekarz- pacjent
Komisja Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oddaliła, jako bezprzedmiotową, 
skargę burmistrza Nowogardu na doktora Krzysztofa Kosińskiego.

Wieści o tym, że wielu pracow-
ników nowogardzkiego Urzę-
du Miejskiego odczuwa poważ-
ne dolegliwości zdrowotne spo-
wodowane „ciężką” atmosferą w 
pracy dochodziły do DN od daw-
na, głównie od zainteresowanych. 
DN jednak nie posiada narzędzi 
na skuteczną reakcję w zakresie 
wewnętrznych relacji w zakładzie 
pracy.  Sprawa jednak uzyskała 
zewnętrzny bieg z zupełnie innej 
strony.  Kilka miesięcy temu dr K. 
Kosiński zaniepokojony powta-
rzającymi się skargami pacjentów 
będących jednocześnie pracowni-
kami Urzędu Miejskiego, posta-
nowił zdecydowanie zareagować. 
Pracownicy skarżyli się na poważ-
ne dolegliwości zdrowotne spo-
wodowane zachowaniem się pra-
codawcy.  Zgodnie i z obowiązu-
jącymi procedurami i z zasadami 
etycznymi, doktor powiadomił o 

swoich obserwacjach odpowied-
nie organy, czyli PIP i Minister-
stwo Pracy. Uczynił to publicz-
nie uważając, że lekarz ma obo-
wiązek zarówno prawny jak etycz-
ny reagowania na sytuację, w któ-
rej występuje zagrożenie dla zdro-
wia. W tym wypadku obowiązek 
ten wynikał dodatkowo z faktu, że 
przychodnia dr Kosińskiego peł-
niła, na mocy dwustronnej umo-
wy, funkcję przychodni zakłado-
wej dla Urzędu Miejskiego. Naj-
wyraźniej jednak treść tej umo-
wy zupełnie inaczej rozumiał kie-
rownik urzędu, czyli burmistrz R. 
Czapla. Zamiast porozmawiać z 
lekarzem, aby zdiagnozować pro-
blem i zmienić warunki panują-
ce w urzędzie na „ludzkie”, po-
stanowił sprawę załatwić poprzez 
odcięcie doktora Kosińskiego od 
skarżących się pacjentów pracow-
ników UM i wypowiedział w try-

bie nagłym umowę przychodni dr 
Kosińskiego. Nie tylko wypowie-
dział umowę, ale jeszcze oskarżył 
tego znanego i poważanego nowo-
gardzkiego lekarza o… naruszenie 
zasad etyki lekarskiej , poprzez na-
ruszenie tajemnicy lekarskiej do-
tyczącej stanu zdrowia pacjenta. 
Pisemną skargę z tak sformułowa-
nymi zarzutami wysłano z urzędu 
do Komisji Etyki Lekarskiej.  Ko-
misja ta ma obowiązek rozpatrzeć 
każdy nawet najbardziej absurdal-
ny zarzut, dlatego w sprawie skar-
gi burmistrza Nowogardu prze-
prowadziła regulaminowe docho-
dzenie. W tych dniach wydała też 
oficjalne orzeczenie w temacie, w 
którym czytamy m.in.:  - Z usta-
leń Komisji wynika, że sprawa… 
nie dotyczy relacji lekarz pacjent. 
Wobec powyższego brak jest pod-
staw do dalszego prowadzenia po-
stępowania w przedmiotowej spra-
wie. Podpisał - Przewodniczący 
Komisji Etyki Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie, prof. dr hab. 
n. med. Tadeusz Sulikowski. 

Odpowiedź profesora jest jed-
noznaczna. Po raz kolejny jednak 
na zewnątrz wypływa żenujący 
poziom naszych włodarzy - Daj-
cie w końcu spokój, wstydu (nam) 
oszczędźcie!     

W UM trwa zaś kontrola PIP ze 
Szczecina w sprawie podejrzenia 
o stosowanie przez pracodawcę 
mobbingu.  Jaki będzie jej rezultat 
poinformujemy, ale z doświadcze-
nia wiadomo, że udowodnienie 
powodujące konsekwencje praw-
ne mobbingu jest bardzo trudne. 
Nie trzeba jednak udowadniać, co 
się dzieje ze zdrowiem wielu pra-
cowników nowogardzkiego magi-
stratu- ilość odnotowanych tutaj 
poważnych zachorowań w stosun-
ku do średniej statystycznej musi 
zastanawiać. 
                                                                                                                                                      

             ms         

Niebezpieczny 
przystanek w Osowie 
W piątek na redakcyjny telefon DN zadzwonił zaniepokojo-
ny czytelnik, mieszkaniec Osowa, który widzi, jak codzien-
nie autobus szkolny, który wraca z dziećmi, około godz. 14, 
musi swoich małych pasażerów wysadzać praktycznie na 
jezdni. Wszystko to przez olbrzymie bajora, które pokryły 
teren tuż za i przed przystankiem. 

- Wystarczy chwila nieuwagi, 
aby doszło do tragicznego wypad-
ku. Kierowcy nie zawsze są na tyle 
skoncentrowani, żeby dostrzec ta-
kie niebezpieczeństwo, jak wtar-
gnięcie dziecka na jednię.

A wystarczy tylko wyrównać te-
ren, aby w tym miejscu nie poja-
wiało się więcej tyle kałuż. Ponad-
to wysypać trochę tłucznia i kie-
rowca autobusu mógłby wjechać 
na zatokę i tam wysadzać dzieci, w 

bezpiecznym już miejscu - mówi 
pan Bogdan, mieszkaniec Osowa.

Rodzice boją się o swoje pocie-
chy i dlatego zwracają uwagę re-
dakcji DN na ten problem. Miesz-
kańcy liczą także, że temat nie-
bezpiecznego przystanku pojawi 
się na najbliższej sesji RM. Myślą 
też, że sprawę tę powinna jak naj-
szybciej poruszyć ich radna, pani 
M. Cwajda. 

Opr. Red

Od redakcji 
Dzieci korzystające z usługi dowozu do szkoły z Osowa, nie mają 

szczęścia. Najpierw przez wiele miesięcy (również z udziałem DN), ro-
dzice walczyli o wiatę (widoczną na zdjęciu wyżej). Gdy wiata w wyni-
ku tego zdeterminowanego nacisku już powstała, to okazuje się, że po-
stawiono ją w pewnym sensie „na odczep”. Na odczep, ponieważ jak 
inaczej skomentować fakt, że montując wiatę nie zadbano o zapewnie-
nie do niej właściwego dostępu, a zasadniczo o zapewnienie dojścia 
dla oczekujących w niej dzieci do zatrzymującego się autobusu. Infor-
mujemy nowogardzkich decydentów z magistratu, że wiata nie służy 
temu, aby robić sobie w niej zdjęcia (co uwielbia czynić nagminnie lo-
kalny celebryta), ale aby można było po skorzystaniu z jej osłony wejść 
bez problemu do podjeżdżającego autobusu (w trakcie podjeżdżania 
autobus nie powinien też ochlapać błotem oczekujących). Informuje-
my o takich oczywistych rzeczach w nadziei, że się może komuś zrobi 
wstyd, np. burmistrzowi ponaglanemu do działania przez radną Cwaj-
dę. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza przed świętami. 

reklama
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BUTY
zimowe

KURTKI 
damskie i dziecięce

Plantacja choinek  
w Długołęce zaprasza

– świerk srebrny kłujący
– świerk srebrny w donicach

– jodła kaukazka

Tel. 504 124 180

                                                                                                                                                     
 Stowarzyszenie „-Jutrzenka” informuję, że zakończyła  realizację 
projektu  zat.

  
„ ZAPRZYJAŹNIENI Z KULTURĄ”

W ramach projektu 45 dzieci z miejscowości Długołęka, Krasno-
łęka, Wyszomierz  wraz z opiekunami będzie uczestniczyć w  spek-
taklach   Teatru Lalek „ Pleciuga”,  koncercie w Filharmonii im. M. 
Karłowicza, seansie filmowym w najstarszym kinie świata 

„ Pionier” oraz zajęciach edukacyjnych w Muzeum Narodowym, 
Muzeum Techniki i lekcji teatralnej. 

Projekt  realizowany był  w okresie od 1 września 2016r. do 31 
grudnia 2016r.

Całkowity koszt projektu wynosi  10697,00zł.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU z programu 
„PZU z Kulturą”- edycja 2016 oraz ze środków Gminy Nowogard.

Poznaj swojego dzielnicowego 
Podczas ostatniego spotkania Policji z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa padła proś-
ba ,  aby na łamach DN przedstawić nowogardzkich dzielnicowych. W związku z tym że  Po-
licja zwróciła się do nas aby zrealizować ten postulat mieszkańców  przedstawiamy dzielni-
cowych, którzy pełnią służbę na naszym terenie. 

Dzielnicowy asp. Adam Szczerba
W policji pełni służbę od 2001 roku.
Rejon, który nadzoruje to ulice Nowogardu tj.: Łąkowa, Bohaterów 

Warszawy, Krótka, Radosława, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwiet-
niowa, Ogrodowa, Stefana Żeromskiego, Zaciszna, 15-go Lutego, Ma-
gazynowa, Wartcka, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana 
Kasprowicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Cmentarna, Władysława 
Reymonta, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, 
Gryfitów, Światowida.

Tel. 91 57-92-342 tel. kom. 571 323 761 (aktywny podczas służby obchodowej)

Dzielnicowy asp. Damian Denisiewicz
W policji pełni służbę od 2004 roku.
Rejon, który nadzoruje to miejscowości tj.: Olchowo, Wierzchęcino, 

Błotno, Błotny Młyn, Trzechel, Czermnica, Olszyca, Łęgno, Ogorzele, 
Grabin, Sikorki, Bochlin, Dąbrowa, Karsk, Warnkowo, Miętno, Glicko, 
Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Struga, Boguszyce, Orzechowo, Orze-
sze, Brzozowo, Żabówko, Otręby, Zbyszewice, Świerczewo, Strzelewo, 
Płotkowo, Ogary, Lestkowo, Wojcieszyn

tel. 91 57-92-347 tel. kom. 571 323 763 (aktywny podczas służby obchodowej)

Dzielnicowy mł. asp. Jarosław Sosonowski
W policji pełni służbę od 1987 roku.
Rejon, który nadzoruje to miejscowości tj.: Bieniczki, Bieńczyce, 

Bromierz, Długołęka, Gardna, Jarchlino, Krasnołęka, Kulice, Masz-
kowo, Nowe Wyszomierki, Ostrzyca, Sąpole, Sąpolnica, Sieciechowo, 
Słajsino, Stare Wyszomierki, Osowo, Wierzbięcin, Wyszomierz, Żabo-
wo, Konarzewo, Kolonia Wierzbięcin.

Tel. 91 57-92-345 tel. kom. 571 323 760 (aktywny podczas służby obchodowej)

Dzielnicowy mł. asp.  Michał Ratajczak
W policji pełni służbę od 2006 roku.
Rejon, który nadzoruje to miejscowości tj.: Kikorze, Kościuszki, Ko-

lonia Kościuszki, Redostowo, Węgorza, Bodzęcin. 
Tel. 91 57-92-346
tel. kom. 511 860 820 (aktywny podczas służby obchodowej)

Dzielnicowy mł. asp. Piotr Denisiewicz
W policji pełni służbę od 2007 roku.
Rejon, który nadzoruje to miejscowości tj.: Osina, Węgorzyce, Redło, 

Przypólsko, Kałużna, Krzywice.
Tel. 91 57-92-346
tel. kom. 511 860 820 (aktywny podczas służby obchodowej)

Dzielnicowy asp. Piotr Leyk
W policji pełni służbę od 1999 roku.
Rejon, który nadzoruje to ulice Nowogardu tj.: 3-go Maja, Jana Kilińskiego, 

Ludwika Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna, Pocztowa, Batalionów 
Chłopskich, Stanisława Rzeszowskiego, Dworcowa, Zielona, Bankowa, 700 lecia 
nr 1 – 12, Osiedlowa, Lutyków, Plac Wolności nr 1, Plac Wolności nr 6-9, Stefana 
Czarnieckiego, Luboszan, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, 
Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Warszawska nr 1 – 9, Wojska Pol-
skiego, Promenada, Szkolna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała Tadeusza 
Kościuszki nr 1 – 16, Generała Romualda Traugutta, Wileńska, Generała Le-
opolda Okulickiego, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Kolonia Smużyny, Mon-
te Casino, Generała Władysława Sikorskiego. 

Dzielnicowy sierż. szt. Tomasz Pokorski
W policji pełni służbę od 2008 roku.
Rejon, który nadzoruje to ulice Nowogardu tj.: 700 lecia od nr 13, 

5-go Marca, Dąbrowszczaków, Kowalska, Warszawska od nr 10, Zam-
kowa, Generała Tadeusza Kościuszki od nr 17, Wiejska, Lipowa, Dę-
bowa, Świerkowa, Jesionowa, Jodłowa, Brzozowa, Kosynierów, Macie-
ja Rataja, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Racławicka, Bartosza 
Głowackiego, Teodora Roosevelta, Sądowa, Obodrytów, Armii Krajo-
wej, Generała Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Genera-
ła Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica. 

Tel. 91 57-92-343 tel. kom. 571 323 758 (aktywny podczas służby 

Tel. 91 57-92-341 tel. kom. 571 323 
759 (aktywny podczas służby obcho-
dowej)

-Oddam komplet mebli w tym m.in. fotele, stół, kanapa. Oddam 
także sprzęty RTV i AGD – Tel. 695 403 158

-Przyjmę dywan (średniej wielkości) do pokoju dziecięcego – 
   Tel. 661 672 036
- Potrzebuję kuchnię gazową, szafki kuchenne i wersalkę z fotelami
   oraz pralkę automatyczną – Tel. 667108029
- Przyjmę tapczan dwuosobowy Tel: 733794989
- Potrzebuję pilnie opał, pralkę automatyczną, segment kuchenny, 
   pokojowy, dywan - Tel. 723970460
- Przyjmę: meble do przedpokoju - Tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce
   Tel. 667 353 578
- Przyjmę: tapczan dwuosobowy lub narożnik, stół Tel. 735 448 007
- Przyjmę: telewizor Tel. 731 792 825
- Przyjmę: meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers – 
   Tel. 501 611 350 
Bardzo pilnie: potrzebuję dwa fotele i kanapę do siedzenia
   i spania – Tel. 517 636932
- Potrzebne nakrętki po napojach, mleku, kawie, chemii gospodar-

czej dla chorego Miłosza, który bardzo potrzebuje nowy wózek i or-
tezy.  Nakrętki można przynosić do redakcji Dziennika Nowogardz-
kiego.  Za rozbiórkę pieców kaflowych (3 sztuki), oddam kafle – 

   Tel. 509-528-688
Sołectwo Korytowo przyjmie ziemię nieodpłatnie do wyrównania 

terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie. Tel. 607 690 741
Oddam biurko szkolne i wersalkę rozkładaną. Tel. 608 356 697
Przyjmę pralkę Franię. Tel. 731 792 825
Oddam półroczną kotkę, wysterylizowaną w dobre ręce. Tel. 728 
815 148
Oddam tapczan dwuosobowy, sofę 3 osobową. Tel. 604 953 182
Oddam różne artykuły gospodarcze (naczynia itp.) Tel. 721 211 892 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również prze
syłać na adres mailowy: poligraf@post.pl  

Pomóżmy sobie
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Szybka gotówka dla Ciebie,
zaświadczenia na aut 

KREDYT GOTÓWKOWY

Weź do 4000 zł bez zaświadczeń.
Oprocentowanie stałe, 4% w skali roku.
Skorzystaj z promocji do 31.01.2017 r.
(RRSO kredytu z ubezpieczeniem 37,93%)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem 
SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 
39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia 
rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na prezentowanym przykładzie. „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy 
z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta BZ WBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r. 

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F 
tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30
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 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

ŻYCZeNIa

Kochanej Jubilatce

Barbarze Ciesielskiej
z okazji 65 Urodzin dużo radości, zdrowia i pomyślności

życzą Gosia, Andrzej i Janek z rodzinami

Kochanej Jubilatce

Janinie Górniackiej
w dniu 60-tych Urodzin szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń

życzą 
Mąż, Gosia, Basia i Janek z rodzinami

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności i sukcesów w 
nadchodzącym roku wraz z 

podziękowaniami za ogromne 
serce składają 

pracownicy 15 południka swojej 
Szefowej i jej Rodzinie

Zielone Przedszkole z Jasełkami

Przy dźwiękach kolęd i pastorałek wprowadzili 
widownię w prawdziwie świąteczny nastrój
"Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym..."

15 grudnia, w Nowogardzkim 
Domu Kultury, z Bożonarodze-
niowym przesłaniem wystąpiły 
dzieci z Zielonego Przedszkola, 
z najstarszych grup m.in.: "Zie-
lone Groszki", "Zielone Jabłusz-
ka"i "Zielone Żółwiki".

Przedstawienie było wyjątko-
we, obejrzeli je zaproszeni ro-
dzice, dziadkowie oraz perso-
nel przedszkola. Dzieci w prze-
pięknych strojach z dużym za-
angażowaniem odgrywały swoje 
role. Byli tam Maryja i Józef, Pa-
sterze i Aniołowie, Trzej Królo-
wie i dzieci. Przy dźwiękach ko-
lęd i pastorałek (śpiewanych po 
polsku oraz angielsku) mali ar-
tyści wprowadzili widownię w 
prawdziwie świąteczny nastrój. 
Nie zabrakło też tańców, ży-
wiołowych jak i nostalgicznych, 
każdy miał inny charakter, nie-

zwykłą choreografię. Piękna sce-
nografia oraz prezentacja multi-
medialna nadała temu wyjątko-
wemu spotkaniu uroczysty i na-
strojowy klimat. Występy przed-
szkolaków wywołały wzruszenie 
na twarzach zaproszonych gości, 
a niejednej osobie zakręciła się 
łza w oku ... Wszyscy występu-
jący na scenie otrzymali grom-
kie brawa, które były wyrazem 
uznania publiczności za piękne 
przedstawienie.

Ogromne podziękowania kie-
rujemy do pani Dyrektor NDK, 
Anety Drążewskiej, za możli-
wość pokazania Jasełek na sce-
nie Domu Kultury. Podzięko-
wania składamy również całej 
obsłudze technicznej w szcze-
gólności p. Kamilli Ratajczak, 
p. Ryszardowi Ściborowi, a tak-
że Rodzicom i pracownikom na-
szego przedszkola za zaangażo-
wanie w przygotowaniu przed-
stawienia.

Opr. Red.
K.W.
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Sukcesy zawodników BJJ Panther Nowogard

Wywalczyli w Świnoujściu 33 medale
W sobotę (10 grudnia), w Świnoujściu odbyły się Mistrzostwa Polski w Jiu Jitsu Ne-Waza dla juniorów młodszych oraz Ogólnopolski Turniej Kwalifika-
cyjny juniorów i dzieci. Zawodnicy szkółki BJJ Panther Nowogard stawili się w licznej grupie 44 osób. Nowogardzka kadra wywalczyła w sumie 33 meda-
le, a także drużynowe Mistrzostwo Polski do lat 15.   

To była niezwykle udana sobo-
ta dla zawodników z BJJ Panther 
Nowogard, którzy liczną 44 oso-
bową grupą, stawili się w Świno-
ujściu, aby rywalizować tam pod-
czas Mistrzostw Polski Jiu Jit-
su Ne-Waza dla juniorów młod-
szych oraz Ogólnopolskiego Tur-
niej Kwalifikacyjnego juniorów 
i dzieci. W sumie w Świnoujściu 
wystartowało aż 324 zawodników, 
co stanowiło najlepszą frekwencję 
w historii świnoujskich turniejów. 
Podopieczni Dawida Kędziory 
osiągnęli mnóstwo indywidual-
nych sukcesów, ale warto również 
wspomnieć o wysokich pozycjach 
w zestawieniach drużynowych. W 
klasyfikacji drużynowej Ogólno-
polskiego Turnieju Kwalifikacyj-
nego do 18 roku życia, drużyna 
BJJ Panther Nowogard wraz z za-
przyjaźnioną drużyną Berserkers 
team Stargard, zdobyła 3. miej-
sce w klasyfikacji ogólnej. Pod-
kreślmy, że zawodnicy z obu dru-

żyn zamykali swoje kategorie spo-
tykając się w finałach. W katego-
rii do 12 roku życia drużyna z No-
wogardu zajęła 2. miejsce w klasy-
fikacji drużynowej, natomiast w 
kategorii do 15 roku życia, zosta-
ła drużynowym Mistrzem Polski, 
co jest największym osiągnięciem 
w dotychczasowej historii klubu. 
O takie wyniki zadbała 44-oso-
bowa grupa zawodników – licz-
ba ta może imponować, tym bar-
dziej, że Nowogard nie jest wiel-
kim miastem. Nasi zawodni-
cy w turnieju rywalizowali sys-
temem pucharowym, zatem mu-
sieli być mocno skoncentrowani, 
gdyż jedna porażka kończyła ich 
udział. W sumie podopieczni Da-
wida Kędziory wywalczyli 33 me-
dale, w tym 8 złotych, 11 srebr-
nych oraz 14 brązowych. Meda-
listami zostali: Złoto - Igor Mści-
szewski, Hubert Frądczak, Alek-
sandra Borkowska, Szymon To-
masiak, Michał Wojdyło, Natan 

Kozłowski, Oliwia Skwarczyń-
ska, Natalia Kluszczyńska. Srebro 
- Jan Berg, Aleksandra Wilk, Na-
talia Kamińska, Anna Garbaciak, 
Nikola Kluszczyńska, Maciek Ja-
nic, Monika Brodzka, Magdalena 
Konkel, Katarzyna Duda, Bartosz 
Łokaj, Aleksandra Błażykowska. 
Brąz - Patryk Grabara, Jan Duda, 
Mikołaj Reginia, Amelia Tomkal-
ska, Nikodem Gryciak, Fabian Fi-
lipiak, Bartosz Olszewski, Miłosz 
Szukalski, Oliwia Szewc, Marty-
na Wilk, Kacper Kowalski, Kac-

per Obracianko, Hanna Stuligło-
wa, Nikola Kluszczyńska. 

Na uwagę zasługują również 
bardzo zdolni zawodnicy, którym 
tym razem się nie udało. Najlep-
szą walkę turnieju zrobił Oskar 
Możejko, któremu zabrakło szczę-
ścia i musiał uznać wyższość za-
wodnika, który wygrał kategorię. 
Również Santia Kozłowska zasłu-
guje na uwagę, gdyż w pierwszej 
walce trafiła na zawodniczkę bar-
dzo mocną i przegrała zaledwie 2 
punktami. - Jako trener jestem bar-
dzo dumny ze wszystkich startują-
cych i cieszę się, że w Nowogardzie, 
brazylijskie jiu jitsu tak fajnie się 
rozwija i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Kocham swo-
ją pracę, ponieważ jest moją pasją, 

a największa nagroda to uśmiech 
dzieci. Na koniec nie mogę zapo-
mnieć o firmach, które nas wspie-
rają, czyli Kamena Hotel,  Gospo-
darstwo Rolne Visonex,  Łowisko 
Jarosławki Koło Maszewa,  FIT 
LIFE ,Sklep z Drzwiami i Panela-
mi,  Wilczy Mszar Użytkowa Ho-
dowla Czarnego i Wilczastego 
Owczarka Niemieckiego, Fabryka 
Wydruków Nowo-Print,  Multum-
Shop, Sebastian Gruszecki - Reha-
bilitacja, Gabinet Zdrowia i Urody 
„Afrodyta”, EMG Transport, Ma-
xlas, Walbud, Skład Drzewa oraz 
osobom prywatnym, które nas 
wspierają. Dzięki Wam, możemy 
inwestować w klub i się rozwijać – 
mówi trener Dawid Kędziora.  

KR

Igor Mściszewski na 1. miejscu Mistrzostw Polski

W sumie aż 44 zawodników z klubu BJJ Panther Nowogard wystartowało w świnoujskim turnieju

Na zdjęciu Oskar Możejko, który podczas turnieju stoczył bardzo ładną walkę

Walka finałowa Natana Kozłowskiego, który zwyciężył w kategorii i został Mi-
strzem Polski
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Turniej Halowy Juniorów

Pomorzanin na 7. 
miejscu w Pyrzycach
Juniorzy Pomorzanina Nowogard w miniony weekend za-
prezentowali się na Halowym Turnieju Piłki Nożnej organi-
zowanym w Pyrzycach. Młodzi zawodnicy z Nowogardu za-
jęli 7. miejsce na 12 rywalizujących drużyn. 

Piłkarze Pomorzanina trafili 
do grupy z Iskrą Banie, SALOS-
-em Szczecin, Białymi Sądów, So-
kołem II Pyrzyce oraz Kluczevią 
Stargard. Nowogardzianie wygra-
li tylko w jednym meczu oraz za-
notowali jeden remis. Zwycięstwo 
Pomorzanin odniósł nad Białymi 
Sądów (1:0). Remis padł w spo-
tkaniu z Sokołem II Pyrzyce (1:1). 
W pozostałych spotkaniach Po-
morzanin notował porażki, odpo-

wiednio z Iskrą Banie (0:3), SA-
LOS-em Szczecin (0:8) i Klucze-
vią Stargard (0:1). Nowogardzia-
nie rozegrali jeszcze mecz o 7. 
miejsce, w którym rywalizowali z 
Błyskawicą Kluki. Zawodnicy Po-
morzanina wygrali ten mecz 3:2 i 
ostatecznie zakończyli swoją ry-
walizację na 7. pozycji. Dodajmy, 
że zwycięzcami turnieju zostali 
piłkarze SALOS-u Szczecin. 

KR

Juniorzy Pomorzanina zajeli 7. miejsce na halowym turnieju organizowanym przez Sokół Pyrzyce

Osińska liga Piłki Siatkowej

Czermnica nowym liderem, Kikorze lecą w dół
W niedzielę (18 grudnia), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrana została 3. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Tak jak przewidywaliśmy, rozegra-
no kilka niezwykle zaciętych pojedynków. Na uwagę zasługuje pięciosetówka Wojcieszyna i Żabowa, a także pościg i wygrana drugiego zespołu z Wojcie-
szyna. Nowym liderem zostali siatkarze z Czermnicy, z kolei na dno tabeli spadli zawodnicy z Kikorzy. 

Jako pierwsi na parkiecie zameldo-
wali się siatkarze z Węgorzy oraz Ki-
korzy. LZS Kikorze po dwóch me-
czach pozostawały bez wygranego 
choćby jednego seta. Z kolei Czar-
ni Węgorza mieli na swoim koncie 
zwycięstwo oraz porażkę. Pierwszy 
set szybko pokazał, kto będzie roz-
dawał karty, gdyż Węgorza wygra-
ły ten pojedynek do 11 punktów. W 
drugiej partii Kikorze zabrały się do 
roboty, jednak ponownie musiały 
uznać wyższość rywali, którzy wygra-
li 25:22. Trzecia partia, również pa-
dła łupem siatkarzy Czarnych Węgo-
rza i to ten zespół zgarnął pełną pulę. 
Kikorze tym samym, jako jedyny ze-
spół bez wygranego seta powędrowa-
ły na dno ligowej tabeli. W drugim 
pojedynku Czermnica rywalizowała 
z Dąbrową. Pierwsza partia była kon-

trolowana przez siatkarzy z Czerm-
nicy, którzy wygrali 25:21. W dru-
gim secie Czermnica pozwoliła ry-
walom na zdobycie jedynie 16 punk-
tów i pewnie zmierzała do zwycię-
stwa w tym meczu. Choć w trzecim 
secie Dąbrowa nie zamierzała ustępo-
wać, to jednak siatkarze z Czermnicy, 
jako pierwsi zdobyli 25 punktów i wy-
grali w całym meczu 3:0. Tym samym 
Czermnica z jednym przegranym se-
tem po trzech spotkaniach, zosta-
ła nowym liderem tegorocznych roz-
grywek. W trzecim meczu spotkały 
się dwie drużyny o zbliżonym poten-
cjale, czyli Krzywice i Gwiazda Osina. 
Żadna z ekip nie zamierzała ustępo-
wać, dlatego kibice obejrzeli niezwy-
kle zacięty pojedynek. Pierwszy set to 
uważna gra gospodarzy z Osiny, któ-
rzy wygrali tę partię 20:25. W drugim 

secie Krzywice doprowadziły do wy-
równania w meczu, pozwalając ry-
walom na zdobycie jedynie 17 punk-
tów. Podobny przebieg miał trzeci set, 
w którym Krzywice pewnie wygra-
ły 25: 18 i objęły prowadzenie w me-
czu 2:1. Gospodarze jednak nie pod-
dawali się i stoczyli heroiczny bój w 
czwartej partii. O losach tego seta 
musiała decydować gra na przewagi, 
a więcej zimnej krwi zachowali siat-
karze z Osiny, którzy wygrali 27:29 i 
doprowadzili do tie-breaka. W piątej 
partii z gospodarzy uszło jednak po-
wietrze, i to Krzywice wygrały w me-
czu po wyniku 5 seta 15:9. Czwar-
ty mecz to pojedynek dwóch najsłab-
szych zespołów przed 3. kolejką roz-
grywek. Pewnym było, że po tym spo-
tkaniu ekipa Wojcieszyn II lub Bru-
klinu Osina, cieszyć się będzie ze swo-

jego pierwszego ligowego zwycięstwa. 
Nikt jednak nie powiedział, że to zwy-
cięstwo przyjdzie łatwo, na co mogły 
wskazywać pierwsze dwa sety. Siatka-
rze z Osiny w pierwszej partii gładko 
uporali się z Wojcieszynem wygrywa-
jąc do 17 punktów. Drugi set to jesz-
cze lepsza gra gospodarzy i zwycię-
stwo 16:25. Trudno powiedzieć czy 
zawodnicy Bruklin Osina już wtedy 
poczuli się zwycięzcami, czy też opa-
dli z sił, bo na parkiecie zaczęli pano-
wać rywale. Trzeci set to pogrom w 
wykonaniu drugiego zespołu Osiny, 
który błyskawicznie przedłużył swo-
je szanse w tym meczu wygrywając 
25:11. W czwartym secie rywaliza-
cja była już bardziej zacięta, a w de-
cydującym momencie ręka nie drża-
ła siatkarzom z Wojcieszyna, którzy 
po wygranej 25: 22 doprowadzili do 
tie-breaka. Gospodarze starali się od-
wrócić trudną dla nich sytuację, jed-
nak ponownie zabrakło im zimnej 
krwi, przez co przegrali w piątym se-
cie 15:12 i w całym meczu 3:2, choć 
mieli trzypunktowe zwycięstwo na 
wyciągnięcie ręki… Na deser najcie-

kawszy pojedynek 3. kolejki. Liderzy 
po dwóch seriach, czyli zespół Woj-
cieszyna, podejmowali zawsze groź-
ne Żabowo. Od początku mecz to-
czył się pod dyktando faworytów, któ-
rzy w pierwszym secie wygrali 25:21, 
następnie w drugiej partii powtórzyli 
ten wynik, obejmując prowadzenie w 
meczu 2:0. Siatkarze z Żabowa nie za-
mierzali jednak składać broni. Trzeci 
set rozegrali koncertowo i jako pierw-
szy zespół zdołali wygrać seta z Woj-
cieszynem, po zwycięstwie 19:25. Ża-
bowo poszło za ciosem i w czwar-
tej partii ponownie napsuło rywalom 
sporo krwi, wygrywając 21:25 i do-
prowadzając do decydującego piątego 
seta. W tie-breaku sił jednak zabra-
kło i ponownie Wojcieszyn był stro-
ną przeważającą. Siatkarze z Wojcie-
szyna tym samym zanotowali swoje 
trzecie zwycięstwo ligowe, po wygra-
nej w piątej partii 15:11. Strata dwóch 
setów z Żabowem kosztowała Wojcie-
szyn fotel lidera. Przy artykule publi-
kujemy komplet wyników oraz tabelę 
po trzech kolejkach. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
3. kolejka:
Węgorza – Kikorze  3:0 (25:11, 25:22, 25:23) 
Czermnica – Dąbrowa  3:0 (25:21, 25:16, 25:22)
Krzywice – Gwiazda Osina 3:2 (20:25, 25:17, 25:18, 27:29, 15:9)
Wojcieszyn II – Bruklin Osina 3:2 (17:25, 16:25, 25:11, 25:22, 15:12)
Wojcieszyn I – Żabowo   3:2 (25:21, 25:21, 19:25, 21:25, 15:11)

M M Z P Pkt. Sety +/- Małe pkt.
1 Czermnica 3 3 0 9 9 – 1 244 – 190 
2 Wojcieszyn I 3 3 0 8 9 – 2 255 – 190 
3 Krzywice 3 3 0 8 9 – 3 288 – 239 
4 Czarni Węgorza 3 2 1 6 7 – 3 241 – 193 
5 Żabowo 3 1 2 4 6 – 7 273 – 290 
6 Gwiazda Osina 3 1 2 4 5 – 6 225 – 230 
7 LZS Dąbrowa 3 1 2 3 4 – 6 226 – 223 
8 Wojcieszyn II 3 1 2 2 3 – 9 190 – 245 
9 Bruklin Osina 3 0 3 1 2 – 9 173 – 248 
10 LZS Kikorze 3 0 3 0 0 – 9 161 – 225 

Zawodnicy z Żabowa stoczyli emocjonujący bój i wygrali dwa sety z Wojcieszynem
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna:
 Katarzyna Kijana redakcja "WBreW": Klaudia Druciarek, Sandra Kodź, Aleksandra 
Lisowska, Monika Rasowska, Angelika Sikorska i Aleksandra Szcześniak 

„Niemiecki staż - szanse na pracę masz”
Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie na działania w ramach 

programu Erasmus + pn. „Niemiecki staż - szanse na pracę masz” fi-
nansowanego ze środków POWER w kwocie 722 288,40 zł tj. (170 528 
Euro), którego autorem i koordynatorem jest Pani Jowita Pawlak.

W okresie od 15.11.2016 – 30.06.2018 r. zostaną zorganizowane 4 
wyjazdy w grupach 18 osobowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie. Z uczniami pojadą Opiekunowie. Staże 
odbędą u zagranicznego partnera w Berlinie – firmy Akademie für Be-
rufsförderung und Umschulung - ABU gGmbH Berlin.

W trakcie stażu w ramach projektu młodzież ma zapewniony trans-
port, nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Głównym celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompeten-
cji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymo-
gami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń za-
wodowych w nowym środowisku, podniesienie, jakości wykonywanej 
pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Odbyte praktyki zawodowe w Niemczech wpłyną na wzrost umiejęt-
ności i wiedzy, co umożliwi absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy 
w zawodzie, zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.

Olimpiada Teologii Katolickiej- 
Lublin 2017
W środę 7 grudnia 2016r  o godz.10.00 w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Nowogardzie  
10 uczniów wzięło udział  w  etapie szkolnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Lublin 2017.

Temat olimpiady brzmiał: „Orę-
dzie Fatimskie jako znak nadziei 
dany przez miłosiernego Ojca”. 
Młodzież miała zapoznć się z na-
stępującymi materiałami do etapu 
szkolnego olimiady:

a. Pismo Święte - Bibia Tysiącle-
cia wyd. IV

b. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego (objawienia publiczne i ob-
jawienia prywatne)

c. Encyklika  papieża Jana Pawła 
II „Dives in misericordia”

d. Bulla papieża Franciszka 
ogłaszająca Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia „Misericordi    ae 
vultus”

e. Opracowania różnych auto-
rów dotyczące aktualności orę-
dzia fatimskiego w świetle posto-

latu nowej ewangelizacji
Celem olimpiady było: zainte-

resowanie uczniów wiedzą religij-
ną, rozszerzanie współdziałania 
nauczycieli religii w kształceniu 
młodzieży uzdolnionej, kształto-
wanie umiejętności samodziel-

nego zdobywania i rozszerzania 
wiedzy religijnej, stworzenia mło-
dzieży możliwości szlachetnego 
współzawodnictwa w rozwijaniu 
swoich uzdolnień, a nauczycielom 
warunków twórczej pracy z mło-
dzieżą.

Do etapu diecezjalnego, który 
odbędzie się 12 stycznia 2017 r. 
w Kurii Metropolotalnej w Szcze-
cinie,  zakwalifikowało się dwoje 
uczniów:

1.Monika Rusiniak kl 1 TL 
39/63pkt

2. Konrad Małek kl 4 THE 
37/63pkt

Dziękuję młodzieży za wzię-
cie udziału w olimpiadzie i za-
praszam wszystkich do udziału w 
konkursach religijnych  w naszej 
szkole.

  Ks. Robert Dąbrowski 
wraz z młodzieżą

Już pomału czas świąteczny 
zbliża się krokami

i też chcemy biały śnieg 
poczuć pod stopami!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia dużo zdrowia, szczęścia, suk-
cesów szkolnych, zawodowych, pomyśl-
ności w życiu osobistym i szczęśliwego 

Nowego Roku życzy wszystkim:
Redakcja „WBREW”

„Bądź cool. Jedziesz – nie  pij!”
W dniach 28 i 28 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica miała miejsce kampania finansowana przez burmistrza Nowogardu Roberta Cza-
plę, a koordynowana przez Panią Dorotę Maślanę, na terenie szkoły zaś przez pedagoga 
Panią Ewę Reginę Krzak.

Kampania dotyczyła bez-
pieczeństwa  w ruchu drogo-
wym  i nosiła nazwę „Bądź 
cool. Jedziesz – nie  pij!”, a 
jej adresatem byli wszyscy 
uczniowie klas drugich. Pre-
legentem w ramach kampanii 
była Pani Magdalena Bieniek 
– st. insp. w Zespole ds. Nie-
letnich i Patologii Komen-
dy Powiatowej Policji w Go-
leniowie. 

Ewa Regina Krzak 

Uczestnicy etapu szkolnego...

..Olimpiady Teologii Katolickiej 

Zajęcia poprowadziła policjantka Pani Magdalena Bieniek

ZAPROSZENIE 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zaprasza rodziców uczniów 
klas III gimnazjum na spotkanie, 

którego tematem będzie:
 „Świadomy wybór szkoły - 

porady dla rodziców”. 
Spotkanie poprowadzi doradca edukacyjno-

-zawodowy p. Patrycja Sierżant. 
Wszystkich zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy 
w dniu 12.01.2017 r. o godz. 16.30. 
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Firma AGRO TRANS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Osowie 13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kategoria C+e)
tel. 91 39 27 322 kom. 502 671 607

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. 

PREMIE ŚWIĄTECZNE NAWET 
300 EUR.

ATERIMA MED. Telefon 91 506 55 55

rOZkłaD JaZDY PkP

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 16 X – 10 XII 2016

Aktualizacja wg stanu na 14 X 2016

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;

Strona 1 z 2
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OgłO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobropolu 
(gmina Dobra), zagospodarowa-
na, tel. 502 385 935

Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 
Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818

Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

Sprzedam 3 działki rolne je-
den kompleks w Dąbrowie No-
wogardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

Sprzedam działkę pod zabudo-
wę. 91 39 25 888

Sprzedam mieszkanie z kom-
pletnym wyposażeniem po kapi-
talnym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 m2 
przy ul. Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 
2 pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

Do wynajęcia powierzchnia 
92m2 pod działalność. 609 245 
816 

 Do wynajęcia mieszkanie 55m2 
w bloku. 792 525 292 po 15 

Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

Sprzedam mieszkanie dwa po-
koje 53,61m2, I piętro Grzęzno. 
600 695 151 

Kupię GARAŻ przy ulicy 
5-go Marca w Nowogardzie. Tel 
606615239, 668441696 

Do wynajęcia lokal handlowy 
ok. 40m2 ul. Kościuszki 2g Nowo-
gard. 693 850 197

Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, umeblowane, Armii 
Krajowej, Nowogard. 697 420 201

Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnie 10ha ziemi rolnej (głów-
nie łąki). Idealna na siedlisko, gra-
nicząca w rzeczką Wołczenicą. Tel. 
668-676-788

Sprzedam lub wynajmę trzypo-
kojowe mieszkanie w dwurodzin-
nym domu, ul. Poniatowskiego 
Nowogard. 693 128 108

Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II. 693 128 108

Wynajmę /sprzedam dom. 601 
58 74 38

Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 15 lutego. 602 262 859 

Kupię działkę budowlaną w No-
wogardzie. 508 309 980 

Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980

Kupię mieszkanie dwupokojo-
we. 531 844 996

Sprzedam trzy działki w Karsku 
każda o pow. 0,1431 ha. Tel. 666 
730 305

Sprzedam lub wynajmę garaż ul. 
Zamkowa. 664 012 380

 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. Tel. 692 
457 388

Sprzedam działki zbrojne Ko-
ściuszki. Tel. 691 180 848 

Sprzedam trzypokojowe miesz-
kanie bezczynszowe w Dobrej. 
Cena 53 tys. 722 196 404 

Kupię mieszkanie dwupokojo-
we. 663 695 260 

Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe dla młodego małżeń-
stwa lun osób samotnych do stycz-
nia. Tel. 667 994 240 

Zamienie mieszkanie 67m2 na 
mniejsze dwupokojowe. Tel. 91 39 
73 664 

Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 
ul. Gen. Bema w Nowogardzie. 700 
m2. Tel. 604422221

Sprzedam garaż w Czereśnio-
wym Sadzie, możliwość wystawie-
nia faktury VAT. 609 388 410 

mOTOrYZaCJa
Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jetta 
i Golfa. 605 576 908

Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

Sprzedam 4 opony Vredeste-
in letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

Kupię Mercedesa każdego. 737 
539 555

Kupię auto każde. 579 052 471
Kupię Fiata 126p Maluch. Tel. 

793 836 238 
Sprzedam Opla Astrę rok pro-

dukcji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 

034 782 
Sprzedam Ford Transit rok 94, 

stan bardzo dobry, przegląd do 
10.2017, przebieg 260 tys., 2 kom-
plety kół. Cena 5500 zł. Tel. 502 
568 622 

Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok 
produkcji 1997 przebieg 211 tys. 
km, złoty metalik. Szyber dach, 
ABS, 2x poduszka powietrzna. 693 
404 728 

rOlNICTWO
Sprzedam siano w kostach, 

ziemniaki jadalne vineta, denar – 
cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 
036 086

Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

Kupię siewnik 3 metry Nord-
sten, Fiona, rozsiewacz Amazon. 
502 853 573 

Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

Sprzedam owies paszowy bądź 
na opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocjacji. 
Do 20 km transport gratis. 600 653 
124

Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

Sprzedaż świeżych jaj kurzych, 
ul. Boh. Warszawy 21

Gęsi, koguty ubite lub żywe. 692 
777 602 

Prosiaki sprzedam. 791 817 107
Sprzedam przyczepę 6 tonową i 

talerzówkę 2,70 m szerokości. 603 
839 782 

Sprzedam tuczniki. 606 576 417
 USłUgI

PRANIE DYWANÓW I TAP-
CZANÓW, SPRZĄTANIE RÓW-
NIEŻ Z UŻYCIEM PARY. 668 151 
516

PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

MONTAŻ MEBLI, fachowość i 
doświadczenie, tel. 608 317 548,

Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-

danie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 

Mycie okien. 731 792 825
Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-

wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

Zwrot podatku z pracy rodzin-
ne, urlopowe: Niemcy, Holandia, 
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. 
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797 

Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

Monitoring – Alarmy Tel. 503-
005-554

Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, hu-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

T R A N S P O RT- P R Z E P R O -
WADZKI. TEL. 665 720 037 

Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

Matematyka. 668 171 212
Przyjmę od zaraz zlecenie na re-

gipsy, szpachlowanie, docieplanie 
itp. 504 595 424

 Potnę, porąbie, zwiozę, poukła-
dam drewno opałowe. Tel. 607 061 
224 

PraCa
Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

Zatrudnię do dociepleń i elewa-
cji z doświadczeniem. 782 860 130

Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/mies., wy-
jazdy od zaraz, sprawdzone ofer-
ty, legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. Tel. 695 264 594

Zatrudnię pracowników ogól-
nobudowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne zarob-
ki. Praca na miejscu. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. 731 404 464

Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) tel. 91 
39 25 275

Pracowników budowlanych, be-

toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 694 
440 205

Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Atrakcyjne zarobki. 601 
085 199

Przyjmę do pracy na fermę no-
rek koło Nowogardu. Więcej in-
formacji pod numerem 661 285 
105

Zatrudnię pracownika na kuch-
nię. 530 395 368

Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

Zatrudnię pracownika do prac 
leśnych i kierowcę MTZ + opera-
tora na przyczepę leśną HDS. 665 
544 518 

Przyjmę do ogrodzeń. 607 654 
692

INNe
Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026
Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 
Pianino Nokturn po nastrojeniu 

sprzedam. 602 474 266 
Sprzedam drewno opałowe ko-

minkowe. 667 788 820
Meble orzechowe młodzieżowe 

cena do uzgodnienia. 604 953 182
Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 

Tel. 503 332 355 
Stare pojazdy – motocykle, ro-

wery,motorowery, literaturę kupię. 
600 182 682

Blachę dachową kupię. Tel 600 
182 682 

Owczarek niemiecki suczka, 8 
miesięcy, czarno podpalana, ład-
na, czujna. Tel. 91 39 21 828 

Sprzedam tanio bramy wjazdo-
we wykonane z siatki i kątowni-
ka wys. 120 – 2m szer. (2 skrzydła) 
i wys. 110 – 2m szer. )2 skrzydła. 
Tel. 793 546 019 

Sprzedaż choinek oraz świerk 
srebrny, jodła kaukazka z planta-
cji, Stawno 25. Tel. 600 898 289. 
602 10 11 18

Kosiarkę traktorek z koszem, 
Moc 8,5 KM, Silnik Briggs-a - 
2200 zł.

 Biurko + blat z regałem - 299 zł, 
Projektor z 3D Acer + Ekran 200 x 
200 - 850 zł. Tel. 503-005-554

Kupię butle do migomata tel. 
793 836 238 

Orbitrek b.d. stan przywiezio-
ny ze Szwecji, dobra cena. 691 180 
848 

Sprzedam lodówkę Bosch stan 
bardzo dobry. 573 232 077

Odpady oflisy tartaczne dębowe 
bukowe sprzedam na opał pocięte 
w klocki. 514 740 538

reklama reklama
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Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

regUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

gOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - gOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkłaD JaZDY BU SÓW
INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 
Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 11 83
 -91 392 13 00
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  -570-656-616
ul. Okulickiego 6 

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, 

rafał kowalczuk sport, Paweł Słomski
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓłka 

 ŻWIrOWNIa DłUgOłĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 783 900 901

AUTO ZABEZPIECZENIA

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
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lNAJTANIEJ w okolicy

HOTEL & RESTAURACJA

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio



Zapraszamy codzieniennie 8 - 18  •  sob. 9-12

BONY PODARUNKOWE 
ze świąteczną PROMOCJĄ na:
• zabiegi �zykoterapeutyczne
• testy na nietolerancję pokarmową
• zabiegi laserem IPL SHR na bezbolesną depilację

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577
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 Cena 2,00 zł

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

Na Kowalskiej marzną w mieszkaniach   •   3 uczennice stypendystkami premiera

Galus • Wnuk spółka cywilna 
USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE 

Tel.  91 392 74 79

UWAGA: ZMIANA ADRESU OD 1.08.2016 

AKTUALNY ADRES:  Plac Wolności 9 (budynek „hotelu”) II p., pok. 216

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

Targowisko Miejskie

Świeże 
Ryby

więcej na stronie 13
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 Boże Narodzenie (ok. 1475-82), Hugo van Goes - flamandczyk z Gandawy. Obraz w Gemäldgalerie Berlin

Następne  

wydanie  

30.12

To mogła być 
ptasia grypa... 

Czy gmina odzyska 
pieniądze ?
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Masz problem, lub 
byłeś świadkiem 

ważnego wydarzenia? 
Skontaktuj się  

z naszą redakcją! 

 513 088 309  
91 392 21 65

Nasza sonda
Wigilia i Boże Narodzenie to czas, kiedy całymi rodzina-
mi zasiadamy do wspólnego stołu. Zapytaliśmy kilku prze-
chodniów, jak spędzą tegoroczne święta?

Pani Ania z synem Filipem: 
Mieszkam zagranicą, ale w tym 
roku spędzamy święta w Polsce. 
Przyjechaliśmy do rodziny, więc 
będę im pomagać w przygotowa-
niach do świąt. Potem będziemy 
mieć sporo czasu, aby się sobą 
nacieszyć.

Pani Genowefa: W tym roku 
spędzam Święta Bożego Naro-
dzenia, jak zwykle z rodziną. Je-
stem już w tym wieku, że trady-
cyjnie z całą rodziną zasiadamy 
do wspólnego stołu na czas Wigi-
lii. Potem znowu wszyscy się spo-
tykamy w drugi dzień świąt. Bar-
dzo lubię Boże Narodzenie, bo to 
takie wesołe święta. Bóg się ro-
dzi, więc trzeba się cieszyć.

Pani Magda z córką Amelią: 
Będziemy obchodzić Święta Bo-
żego Narodzenia tak jak zawsze, 
z rodziną. Jeżeli chodzi o przygo-
towania, to porządki świątecz-
ne już mam zrobione. Zostało 
jeszcze najważniejsze: gotowa-
nie. Jak co roku, najwięcej pracy 
jest przy gotowaniu, ale najmniej 
czasu na to jest. Ale damy radę.

Pani Stanisława z wnucz-
ką Oliwią: W tym roku nic 
nie szykuję na święta. Mam 
to szczęście, że córka zaprosi-
ła mnie do siebie. Przyjedzie, 
więc po mnie i w tym roku 
spędzę święta nad morzem.

DŚ

Słowo na Boże Narodzenie 2016

Przemoc jest niezgodna 
 z naturą Boga
Papież Benedykt XVI w trakcie trwania swojego pontyfikatu wyraził  wiele niezwykle  przeni-
kliwych myśli.  W przededniu Świąt Bożego Narodzenia przywołujemy  fragment wygłoszonego 
kilka lat temu  wystąpienia na Uniwersytecie w Bonn. Fragment ten porusza niezwykle aktualne 
dzisiaj problemy- istoty islamu w kontekście wiary w Boga, który jest Bogiem  Pokoju. Słowa  te 
brzmią szczególnie znamiennie, gdy przywołując religijne motywacje rozpętany został ogólno-
światowy dżihad, w którym padają kolejne ofiary również żyjący, jak kierowca spod Gryfina, bli-
sko nas. Oto zapowiedziany fragment:    

... Przypomniałem sobie o tym 
(wcześniej przywołane zdarzenia-
-dop red) niedawno, czytając zre-
dagowane przez prof. Theodore-
’a Kohury’ego (Monachium) wy-
danie części dialogu, który miał 
miejsce - prawdopodobnie w ko-
szarach zimowych blisko Anka-
ry - pomiędzy erudytą, bizan-
tyjskim cesarzem Manuelem II 
Paleologiem, a wykształconym 
Persem, na temat chrześcijań-
stwa i islamu oraz prawdy oboj-
ga. Prawdopodobnie to sam ce-
sarz spisał ten dialog podczas ob-
lężenia Konstantynopola między 
1394 a 1402; tłumaczyłoby to, 
dlaczego jego argumenty przed-
stawione są bardziej szczegółowo 
niż odpowiedzi uczonego Persa. 
Dialog obejmuje szeroki zakres 
struktur wiary zawartej w Bi-
blii oraz w Koranie i zajmuje się 
zwłaszcza obrazem Boga i czło-
wieka, wracając jednocześnie z 
konieczności raz za razem do re-
lacji „trzech praw”: Starego Te-
stamentu, Nowego Testamentu 
i Koranu. Podczas tego wykładu 
chciałbym omówić tylko jeden 
punkt - sam z siebie dość margi-
nalny w samym dialogu - który, 
w kontekście zagadnienia „wiary 
i rozumu”, uznałem za ciekawy i 
który może posłużyć jako punkt 
wyjścia do moich rozmyślań nad 
tym zagadnieniem.

W siódmej rozmowie (διάλεξις 

- kontrowersja) opracowanej 
przez prof. Khoury›ego, cesarz 
dotyka tematu dżihadu (świę-
tej wojny). Cesarz musiał wie-
dzieć, że w surze 2,256 napisano: 
„Nie ma przymusu w religii”. Jest 
to jedna z sur wczesnego okresu, 
gdy Mahomet był jeszcze słaby i 
zagrożony. Ale oczywiście cesarz 
znał także przepisy, utworzone 
później i spisane w Koranie, do-
tyczące świętej wojny. Nie wcho-
dząc w szczegóły, takie jak róż-
nica traktowania przyznana tym, 
którzy mają „Księgę” oraz „nie-
wiernym”, zwraca się do swego 
rozmówcy dość szorstko, zadając 
kluczowe pytanie na temat ogól-
nej relacji między religią a prze-
mocą, w następujących słowach: 
„Pokaż mi, co przyniósł Maho-
met, co byłoby nowe, a odkry-
jesz tylko rzeczy złe i nieludzkie, 

takie jak jego nakaz zaprowadza-
nia mieczem wiary, którą głosił”. 
Cesarz kontynuuje, tłumacząc 
szczegółowo powody, dla któ-
rych rozpowszechnianie wiary 
przemocą jest czymś nierozum-
nym. Przemoc jest niezgodna z 
naturą Boga i naturą duszy. „Bóg 
nie cieszy się z krwi, a nierozum-
ne postępowanie (συν λόγω) jest 
sprzeczne z Bożą naturą. Wia-
ra rodzi się z duszy, nie z cia-
ła. Ktokolwiek miałby doprowa-
dzić drugiego do wiary, potrze-
buje zdolności dobrego przema-
wiania i właściwego rozumowa-
nia, bez przemocy i gróźb... Aby 
przekonać rozumną duszę, nie 
potrzeba silnego ramienia ani 
żadnej broni, ani żadnych in-
nych sposobów grożenia danej 
osobie śmiercią...”

(Benedykt XVI)

Z ostatniej chwili:  

Pułkownik Dudzik odchodzi 
Będzie zmiana na stanowisku dyrektora nowogardzkiego Zakładu Karnego. Pełniący tę 
funkcję od 7 lat płk Jerzy Dudzik, po nowym roku odchodzi na emeryturę. 

Płk J. Dudzik będzie dyrektorem 
ZK w Nowogardzie (i podległej jed-
nostki w Płotach) tylko do koń-
ca tego roku. Później ma wykorzy-
stać zaległe urlopy, by ostatecznie 
przejść na świadczenia emerytalne. 
O swojej decyzji płk J. Dudzik poin-
formował podwładnych w czwartek 
tj. 22.12, w czasie odprawy. 

- Pułkownik Dudzik poinfor-
mował nas o swoim odejściu pod-
czas spotkania z kadrą kierowni-
czą, które miało miejsce dzisiaj - 
potwierdził nasze informacje por. 
Przemysław Sońtka, rzecznik pra-

sowy ZK. Jednocześnie poinfor-
mował nas, że nie ma jeszcze de-
cyzji o tym, kto zastąpi odchodzą-
cego dyrektora. 

- Kandydatury zostały przedłożo-

ne na biurko dyrektora Okręgowego, 
ale nie ma jeszcze oficjalnej decyzji. 
Zapadnie ona najpewniej już po no-
wym roku – mówi P. Sońtka. 

Nieoficjalnie mówi się, że no-
wym dyrektorem ZK ma być wy-
sokiej rangi funkcjonariusz SW ze 
Szczecina. 

Płk Jerzy Dudzik pełnił służbę w 
Służbie Więziennej od 30 lat. Od 
2001 do 2009 roku pracował w ZK 
w Goleniowie, jako zastępca dyrek-
tora. W styczniu 2010 został mia-
nowany na dyrektora więzienia w 
Nowogardzie.  MS

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Zarządca Wspólnoty: niezbędna jest wymiana całego centralnego

Lokatorzy marzną w mieszkaniach 
Mieszkańcy ul. Kowalskiej, którzy regularnie płacą rachunki za ogrzewanie, są oburzeni tym, że w ich mieszkaniach nie grzeją grzejniki CO. Teraz muszą 
zapłacić zwiększone rachunki za prąd, żeby ogrzać swoje mieszkanie, a używają do tego grzejników elektrycznych. Pomimo tego w mieszkaniu jest nadal 
temperatura poniżej 20 stopni.

Do redakcji zgłosiła się jedna z 
mieszkanek bloku przy ulicy Ko-
walskiej, prosząc o interwencję w 
sprawie niesprawnego ogrzewania 
CO w ich mieszkaniach.  - Brak 
ogrzewania w zimę, to niepoję-
te. Od 21 listopada 2016 roku, nie 
działa u nas ogrzewanie. Grzejni-
ki przestały grzać tego dnia po po-
łudniu. Dotyczy to mieszkańców 
bloku przy ulicy Kowalskiej, klat-
ka A. Problem został zgłoszony do 
zarządcy J. Furmańczyka. Wcze-
śniej Inspektor sprawdzał piec i 
wszystkie grzejniki. Prawdopodob-
nie już w 2014 roku zostało wyda-
ne oświadczenie, że instalacja CO 
jest wadliwa i uszkodzona – mówi 
oburzona lokatorka tego bloku. - 
Mieszkańcy, którzy regularnie pła-
cą rachunki za ogrzewanie są obu-
rzeni takim stanem rzeczy, ponie-
waż teraz będą musieli zapłacić 
zwiększone rachunki za prąd, żeby 
ogrzać swoje mieszkania, a używa-
ją to tego grzejników elektrycznych. 
Pomimo tego w mieszkaniu jest na-
dal temperatura poniżej 20 stopni 
C. Jak do tej pory nikt nie rozwią-
zał tego problemu. Nie wiemy do-

kładnie, co jest przyczyną awarii. 
Otrzymaliśmy jedynie informa-
cję, że piec nie był konserwowa-
ny, ponieważ nikt z mieszkańców 
tego nie chciał. Mieszkanka blo-
ku twierdzi jednak, że nigdy taka 
kwestia na zebraniach wspólno-
ty nie była poruszana. Jak mówi, 
nie jest to jedyny problem w ich 
bloku. - Dwa lata temu zarząd-
ca oświadczył, że „uciekło” 1000 
m sześciennych wody, za co zosta-

li obciążeni mieszkańcy tego bloku. 
Powodem była, jak twierdził, pęk-
nięta rura. Mieszkańcy mieli także 
problem z wejściem do swojej klat-
ki, gdyż schody były źle wykonane i 
co jakiś czas odpadały z nich płyt-
ki. Nie było także poręczy i wiatro-
łapu. Dopiero, kiedy w zarządzie 
zmieniły się niektóre osoby, ich sy-
tuacja nieco się poprawiła- wyzna-
je lokatorka z bloku przy ul. Ko-
walskiej, klatka A.

Jak wyjaśnił nam Jerzy Furmań-
czyk, zarządca Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. Kowalskiej 1 in-
stalacja centralnego ogrzewania 
jest przestarzała i wyeksploatowa-
na. Na dowód tego J. Furmańczyk 
przedłożył nam informacje od fir-
my, która zajmuje się serwisowa-
niem i obsługą kotłowni w bu-
dynku, na podstawie umowy ze 
Wspólnotą (firma NCB Nowo-
gard). Wynika z niej, że problem 

niesprawnego CO ma wiele przy-
czyn.  Niektóre z nich są usuwane 
na bieżąco, jednakże tylko moder-
nizacja całej instalacji CO w blo-
ku może rozwiązać problem kom-
pleksowo. Decyzja o wymianie in-
stalacji ma zostać podjęta w nie-
dalekiej przyszłości, jednak wy-
maga zgody wszystkich członków 
wspólnoty. 

Opr. red.

W tym bloku przy ulicy Kowalskiej są kłopoty z ogrzewaniem

Elektryczny grzejnik, którym ogrzewają się mieszkańcy jednego z lokalu

Znaleziono martwe mewy na plaży 

To mogła być ptasia grypa... 
W miniony wtorek tj. 20.12, na plaży miejskiej w Nowogardzie znaleziono martwe mewy. Na miejsce natychmiast wezwano powiatową służbę weteryna-
rii. Okazało się, że przyczyną padnięć ptaków nie była ptasia grypa. 

Martwe ptaki zauważył na brze-
gu plaży miejskiej jeden z działa-
czy Klubu Żeglarskiego „Knaga”. 
Mężczyzna powiadomił natych-
miast o tym fakcie Powiatowy In-
spektorat Weterynarii, zgodnie 
z wcześniejszymi apelami tej in-
stytucji, wydawanymi po stwier-
dzeniu występowania wirusa pta-
siej grypy na terenie powiatu go-
leniowskiego. Przybyłe na miej-
sce służby weterynaryjne zabrały 
z plaży martwe ptaki i przeprowa-
dziły badania. 

- Zwłoki martwych mew, do-
kładnie trzech sztuk, zabezpieczy-
liśmy w celu przeprowadzenia ba-

dań. Okazało się, że ptaki padły z 
przyczyn naturalnych, a nie w wy-
niku zakażenia wirusem.  Takie sy-

tuacje są czymś naturalnym w po-
pulacji dzikich zwierząt – poinfor-
mował DN, Zdzisław Czerwiński, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Tym samym obawy, że mewy 
mogły paść z powodu wirusa pta-
siej grypy, na szczęście się nie po-
twierdziły. Ugaszono też dwa 
ogniska wirusa (HPAI), dokład-
nie jego podtypu H5N8 zwanego 
„ptasią grypą”, jakie wystąpiły na 
początku listopada w Modrzewiu i 
Lubczynie (gm. Goleniów).  -W tej 
chwili powiat goleniowski jest urzę-

dowo wolny od wirusa grypy pta-
ków – informuje Z. Czerwiński. 

Niemniej służby weterynaryjne 
są bardzo czuje i prowadzą ciągły 
monitoring pod tym względem. 

MS
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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016 
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych 
na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wo-
jewodzie i administracji rządowej w 
województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
525 oraz poz. 1960) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Celem zapewnienia spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
ochrony życia i zdrowia, wprowadza 
się zakaz używania wyrobów piro-
technicznych w miejscach publicz-
nych na terenie województwa za-
chodniopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, 
obowiązuje od dnia 21 grudnia 2016 
r. do dnia 4 stycznia 2017 r., z wyjąt-
kiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 
2017 r.

§ 3. I. Przepisów rozporządzenia 
nie stosuje się do pokazów piro-
technicznych organizowanych przez 
podmioty zawodowo trudniące się 
tego typu działalnością oraz do pod-
miotów uprawnionych do korzysta-
nia z materiałów pirotechnicznych 
na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie 
stosuje się w przypadku używania 
przez uprawnione podmioty, w celu 
wykonywania przez nie zadań usta-
wowych lub statutowych, petard sy-
gnalizacyjnych oraz rakiet do sygna-
lizacji podczas mgły lub deszczu, 
oznaczonych symbolem 20.51.14.0 
według Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Usług, stanowiącej załącznik 

do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) - (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 ).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w 
§ 1 podlega karze grzywny wymie-
rzanej w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1094, z późn. zm.1).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w 
życie z dniem 21 grudnia 2016 r. i 
podlega ogłoszeniu w drodze ob-
wieszczenia oraz w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a także opublikowa-
niu w środkach masowego przeka-
zu.

Sprostowanie
W ostatnim numerze DN (20.12.2016r), w naszym tekście pt: „Po-

znaj swojego dzielnicowego” nastąpiła literówka w nazwisku. Dzielni-
cowy nazywa się Adam Szczyrba, a nie jak napisaliśmy Szczerba. Czy-
telników przepraszamy.

20 lat temu                                 pisał:
Po prostu wigilijnie
I już minął rok. I jak co roku o 

tej porze, zbierzemy się całą ro-
dziną, jak tradycja nakazuje, przy 
okrągłym stole, aby podzielić się 
symbolicznym opłatkiem, któ-
ry tego dnia ma moc wybaczania 
i zjednywania. Siądziemy, więc w 
tym dniu za wigilijnym stołem 
– jak zawsze, czy też inaczej? Je-
śli potraktować czas według tra-
dycji, którą kultywujemy, za sto-

łem siądziemy inni, zmienieni, 
czy jak kto woli, odmienieni przez 
otaczającą nasz rzeczywistość. 
Jaka ona jest, każdy widzi: szyb-
ka, bezwzględna i twarda. Trudno 
się z nią zgodzić, ale trzeba w niej 
uczestniczyć. I także bezsprzecz-
ne jest to, że nie ma innej rzeczy-
wistości ludzkiej od tej, którą sami 
tworzymy. Odpowiedź, co zrobić, 
aby odnaleźć się w niej, jest dzie-
cinnie prosta. Wystarczy zrobić 

pierwszy krok w stronę drugie-
go człowieka. A jeśli przeczeka-
my choć kilka sekund, zanim zro-
bimy coś złego, każdy dzień może 
być wigilią naszego prywatnego 
święta tworzenia nowej rzeczywi-
stości. Wszystko wokół nas ewo-
luuje, prócz nas. Nam zaś przy-
chodzi tradycyjnie, jak co roku, 
przy wigilijnym stole zabliźniać 
otwarte rany, z nadzieją na nowy 
rok. Nowy czas, który sam w sobie 
– sobie jest, bez nas się nie zmieni, 
nic się w nim nie odrodzi.

Wybrała tekst - Dorota Śmieciuch

Stypendia premiera  
dla naszych uczennic 
Dnia 20 grudnia w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie odbyła się Gala Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 
Wśród tegorocznych stypendystów byli też uczniowie nowogardzkich szkół średnich. 

Stypendium otrzymały: Julia 
Drobińska z II Liceum Ogólno-
kształcącego, Anita Łuczkowiak z 
I LO oraz Klaudia Kożybska z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
(uczennica Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych). 

Dyplom potwierdzające przy-
znanie stypendium wręczali: Wo-
jewoda Zachodniopomorski – 
Krzysztof Kozłowski i Zachod-
niopomorski Kurator Oświaty  
Magdalena Zarębska–Kulesza. W 
sumie stypendia PRM przyzna-
no 184 uczniom z naszego woje-
wództwa. Gratulujemy!

Stypendia PRM może otrzymać 
uczeń liceum lub technikum, któ-
ry otrzymał promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyż-
szą w danej szkole średnią ocen 
lub wykazuje szczególne uzdol-
nienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki, a w pozosta-
łych dziedzinach wiedzy wyniki 
co najmniej dobre. Kwota stypen-
dium wynosi 2 580 zł i jest wypła-
cana przez wojewodę w dwóch ra-
tach. 

Opr. MS

Julia Drobińska w towarzystwie kurator oświaty M. Zarębskiej-Kuleszy oraz Leszka 
Beceli, dyrektora II LO

Anita Łuczkowiak Klaudia Kożybska

Wracamy do sprawy tragedii  
w Brzozowie 

Są nowe informacje 
na temat śledztwa 
Redakcja DN dotarła do nowych wiadomości na temat 
śledztwa, jakie w sprawie z tragedii w Brzozowie prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Przypomnijmy, że 5 
października na terenie jednej z posesji w tej miejscowości 
z szamba wyłowiono ciało noworodka. 

Jak nas poinformowała rzecz-
niczka Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie, śledztwo jest pro-
wadzone w sprawie nieumyślne-
go spowodowania śmierci nowo-
rodka. Początkowo prokuratura 
nie chciała w ogóle informować o 
tym, jakie czynności prowadzi w 
sprawie. 

-W toku postępowania przesłu-
chano w charakterze świadków 
między innymi ratowników me-
dycznych, podejmujących czynno-
ści wobec matki dziecka w dniu 
zdarzenia. Wystąpiono też z wnio-
skiem do Sądu Okręgowego w 
Szczecinie o zwolnienie lekarzy ze 
szpitala w Nowogardzie z tajem-
nicy związanej z wykonywaniem 
zawodu, w celu ich przesłuchania 
w charakterze świadków Na ra-
zie nie postawiono nikomu zarzu-
tów. Śledztwo jest w toku – infor-
muje Małgorzata Wojciechowicz, 
rzecznik prokuratury. 

Wciąż tajemnicą pozostaje jed-
nak, jakie były bezpośrednie przy-
czyn śmierci Adasia, bo takie imię 
nadano noworodkowi, którego 
ciało wyłowiono z szamba. Wyni-
ki sekcji zostały utajnione dla do-
bra śledztwa. 

-Uzyskano protokół sądowo-le-
karskiej sekcji zwłok noworodka – 

w tym zakresie, z uwagi na dobro 
prowadzonego postępowania nie 
jest możliwe udzielenie informa-
cji o ustaleniach biegłych z zakresu 
medycyny sądowej – wyjaśnia M. 
Wojciechowicz. 

Przypomnijmy, że do drama-
tycznego zdarzenia doszło 4 paź-
dziernika, wieczorem, na tere-
nie jednej z posesji w Brzozowie 
k. Żabowa. Mieszkanka tej miej-
scowości, około 40-letnia, niepeł-
nosprawna intelektualnie kobieta, 
miała udać się do przydomowego 
wychodka i tam urodzić dziecko. 
Martwego noworodka następne-
go dnia wyłowiono ze zbiornika 
z fekaliami.  Ciało dziecka zosta-
ło zabezpieczone do sekcji zwłok.   

Matka zmarłego w tragicznych 
okolicznościach Adasia, przeby-
wa w domu pomocy społecznej. 
Zostanie tam prawdopodobnie 
już na stałe. Dodajmy, że kobiecie 
już w przeszłości odebrano czwo-
ro dzieci, które również są nie-
pełnosprawne. Kobieta mieszka-
ła w Brzozowie w tragicznych wa-
runkach – bez dostępu do bieżą-
cej wody, ogrzewania i prądu. Jej 
mąż przebywa w Zakładzie Kar-
nym, gdzie odbywa karę za znęca-
nie się nad swoją żoną.

MS 
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szalonego Nowego Roku 2017
dla wszystkich numizmatyków oraz

żołnierzy-spadochroniarzy
życzy

Prezes oraz Zarząd Koła Numizmatycznego
PTN w Nowogardzie

ŻycZeNia

Rozpoczęli obrady od minuty ciszy...

Czy gmina odzyska pieniądze ?
W minioną środę, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. W czasie obrad radni zobowiązali burmistrza, by ten podjął działania w celu uzy-
skania odszkodowania od prawników, którzy reprezentowali gminę w sprawie „przetargu na wodę”. Nie doszło też do głosowania nad projektem uchwały 
w sprawie przyznania dodatku specjalnego do pensji burmistrza, bo autorka uchwały ostatecznie wycofała projekt z porządku obrad. 

Przewodniczący RM Piotr 
Słomski otworzył sesję prosząc 
wszystkich obecnych na sali, aby 
uczcili minutą ciszy ofiary zama-
chu w Berlinie, wśród których był 
również obywatel Polski, mieszka-
niec podgryfińskiej wsi. 

Po stwierdzeniu quorum, przy-
jęto wnioski o poszerzenie po-
rządku obrad zgłoszone przez 
radnego Michała Kratę. Dwa z 
nich dotyczyły zmian w statu-
cie fundacji „Zdrowie” oraz Sto-
warzyszeniu na Rzecz Szpitala w 
Nowogardzie, które umożliwiłyby 
radnym prawo wyboru przedsta-
wicieli do tych organizacji (wnio-
ski zyskały akceptację radnych w 
głosowaniach). Trzeci wniosek 
dotyczył sytuacji, w jakiej znaj-
dują się pogorzelcy poszkodowa-
ni w pożarze w Jarchlinie, do któ-
rego doszło 21 listopada. W wyni-
ku zdarzenia dach nad głową stra-
ciły 4 rodziny. Radny Krata poin-
formował, że w ostatnim czasie 
przeprowadził zbiórkę wśród po-
zostałych radnych i zebraną kwotę 
przekazał pogorzelcom. Jego zda-
niem, jednak gmina nie zrobiła 
wszystkiego, co mogłoby pomóc 
pogorzelcom. Ci są wciąż w trud-
nej sytuacji. Muszą chociażby za-
płacić 70% kosztów wymiany da-
chu, która już trwa. Gmina odpie-
rała zarzuty informując, że zrobi-
ła wszystko co może, a nawet nad-
to. Radni zapytali, czy mogą pod-
jąć uchwałę i przyznać z budżetu 
gminy pieniądze dla pogorzelców, 
np. na pokrycie kosztów odbudo-
wy dachu. Kierownictwo gminy 
podparte opinią prawną stwier-
dziło jednak, że gmina nie może 
przekazywać pieniędzy osobom 
prywatnym, na taki cel. 

Dwie poprawki i moderniza-
cja DPS 

W dalszej części obrad, rad-
ni przyjęli m.in. dwie uchwa-
ły wprowadzające zmianę do te-
gorocznego budżetu. Jedna z 
nich była czysto techniczna i do-
tyczy jedynie przesunięć wydat-
ków w ramach funduszy sołec-
kich, na łączną kwotę 5 tys. 644. 
Druga uchwała zakłada zwięk-
szenie wydatków budżetu o kwo-
tę 130 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
głównie ze zwrotu podatku VAT 
przez Urząd Skarbowy, naliczony 
w latach 2012-2014, i w większo-
ści zostaną przeznaczone na po-
krycie kosztów, jakie z tego tytu-
łu poniesiono. Oprócz tego zaku-
piona zostanie maszyna sprząta-
jąca do nowogardzkiego szpitala 
za kwotę maksymalnie 25 tys. zł. 

Radni przyjęli też zmianę uchwa-
ły w sprawie „gminnego progra-
mu gospodarki niskoemisyjnej”, 
dopisując do listy obiektów, któ-
re zostaną objęte programem ob-
niżenia kosztów energii wykorzy-
stywanej do ogrzewania (przez to 
zmniejszenie emisji CO2), budyn-
ków należących do Domu Pomo-
cy Społecznej (Smużyny i przy ul. 
Piłsudskiego). W obu budynkach 
przewidziane są na kolejne lata re-
monty, obejmujące m.in. wymia-
nę okien, systemów wentylacji 
i przebudowy systemów grzew-
czych. DPS zamierza dokonać 
tych modernizacji przy pomocy 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, a ujęcie ich w gmin-
nym planie gospodarki niskoemi-
syjnej, zwiększa szansę na otrzy-
manie dotacji. Kolejnymi uchwa-
łami przyjętymi przez radnych, 
były uchwały regulujące kwestię 
trybu udzielania i rozliczania do-
tacji, jaką otrzymują zarówno pu-
bliczne, jak i niepubliczne przed-
szkola oraz inne placówki np. 
kluby malucha, żłobki. Przyjęcie 
uchwał było konieczne ze wzglę-
du na nowelizację ustawy o oświa-
cie, która wejdzie w życie w dniu 1 
stycznia 2017 roku. 
Odszkodowanie od prawników

Radni, po dość burzliwej deba-
cie, przyjęli też projekt uchwały 
autorstwa radnego Dariusza Kie-
lana, który zobowiązuje burmi-
strza do podjęcia działań w celu 
uzyskania odszkodowania oraz 
zadośćuczynienia od poznańskiej 
kancelarii, która była odpowie-
dzialna za przygotowanie proce-
dury przetargowej na obsługę sie-
ci wodno-kanalizacyjnej. Przypo-
mnijmy, że gmina przegrała osta-
tecznie przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym spór z Przed-

siębiorstwem Usług Wodnych i 
Sanitarnych, które zakwestiono-
wało wybór niemieckiego part-
nera, z którym gmina podpisała 
umowę o świadczenie usług w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odbioru ścieków, bo spół-
ka ta nie posiadała siedziby na te-
renie naszego kraju. Zdaniem au-
tora uchwały, odpowiadają za to 
m.in. prawnicy z Poznania, któ-
rzy doradzali gminie w proce-
sie przetargowym. Radny uważa, 
że teraz gmina powinna wystąpić 
o odszkodowanie od prawników, 
zwłaszcza, że zapłacono za ich 
pracę z publicznych pieniędzy ok. 
300 tys. zł. Wiceburmistrz Krzysz-
tof  Kolibski próbował odwieść 
radnych od tego pomysły, twier-
dząc, że gmina nie otrzymała jesz-
cze uzasadnienia od wyroku NSA.  
Radni jednak uznali, że zwłoka 
zadziała tylko na niekorzyść gmi-
ny, a swoją uchwałą chcą wesprzeć 
burmistrza w dążeniu do chociaż-
by częściowego odzyskania wy-
danych na prawników pieniędzy. 
Ostatecznie uchwała została przy-
jęta większością głosów. Dodaj-
my, że w umowie z kancelarią z 
Poznania jest klauzula mówiąca o 
odszkodowaniu w kwocie 100 tys. 
euro na rzecz gminy Nowogard. 

Czapla bez dodatkowej pensji 
Burmistrz Robert Czapla nie 

otrzyma dodatkowych pienię-
dzy do swojej pensji. Radna Jo-
wita Pawlak przygotowała pro-
jekt uchwały zakładający przyzna-
nie R. Czapli dodatku specjalne-
go, sfinansowanego w kwocie 902 
zł ze środków europejskich, jako 
lidera Kontraktu Samorządowego 
(wspólne przedsięwzięcia z gmi-
ną Osina i Maszewo w rozwój go-
spodarczy naszego obszaru przy 
wsparciu Funduszy Unijnych). 
Ostatecznie jednak radna złoży-

ła wniosek, aby projekt uchwa-
ły zdjąć z porządku obrad. Jak 
sama później wyjaśniła, na jej de-
cyzji zaważyła wypowiedź radne-
go Marcina Wolnego (przewodni-
czącego klubu SLD), który stwier-
dził, że sam nie wie, jak głosować 
za tym projektem i jego klub nie 
ma wspólnego stanowiska. Rad-
ni z innych klubów podkreślali, że 
burmistrz nie zasługuje na dodat-
kowe pieniądze, bo pozyskiwanie 
dotacji dla gminy leży w jego obo-
wiązkach. „Nie dajemy biednym, a 
chcemy wesprzeć bogatego. To jest 
niezgodne z moim sumieniem”- 
powiedział radny Marcin Nierad-
ka, odnosząc się do wcześniejszej 
dyskusji o pomocy dla pogorzel-
ców i stanowiska kierownictwa 
gminy o braku możliwości wspar-
cia finansowego poszkodowanych 
w pożarze. Na zakończenie dysku-
sji głos podsumowujący zabrał też 
przewodniczący P. Słomski, któ-
ry stwierdził, że niestety nie do-
strzega ze strony burmistrza dzia-
łań zmierzających do budowania 
korelacji, jaka powinna występo-
wać między władzą uchwałodaw-
czą a wykonawczą, toteż trudno, 
aby rada miała dodatkowo nagra-
dzać burmistrza. 

Zmiany w Komisji Rewizyjnej
W dalszej części obrad, na 

wniosek radnych ze Wspólnego 
Nowogardu, rada dokonała zmia-
ny w składzie Komisji Rewizyjnej. 
Najpierw przegłosowano wnio-
sek o wykluczeniu z tej komisji 
radnej Mirosławy Cwajdy, która 
jak wiadomo nie reprezentuje już 
WN, toteż klub ten nie miał swo-
jego przedstawiciela w Komisji. 
Następnie radni w drodze głoso-
wania zgodzili się, aby miejsce M. 
Cwajdy zajął w komisji Andrzej 
Kania zgłoszony rzecz jasna przez 
WN. Radna Cwajda natomiast 
otrzymała możliwość pracy w Ko-
misji Mieszkaniowej, na co wyra-
ziła zgodę. 

Do budżetu wrócą w styczniu 
Ostatnim punktem sesji było 

pierwsze czytanie budżetu. Pro-
jekt planu wpływów i wydatków 
gminy na przyszły rok, przygoto-
wany przez burmistrza, przedsta-
wił skarbnik gminy, Marcin Mar-
chewka. Po przedstawieniu za-
łożeń budżetu odbyła się krót-
ka dyskusja. Radni do niej wrócą 
w trakcie drugiego czytania pro-
jektu uchwały budżetowej, co za-
planowano na styczniowe obra-
dy. Wówczas też będą głosowane 
wnioski do budżetu, jakie złożyli 
radni, a których R. Czapla w pro-
jekcie nie uwzględnił. Należy się 
spodziewać przy tym gorącej dys-
kusji, zwłaszcza, że burmistrz for-
suje w budżecie, jako sztandaro-
wą inwestycję gminy, przebudowę 
Placu Wolności, a ten pomysł jak 
wiadomo budzi szerokie kontro-
wersje społeczne. 

Na zakończenie przewodniczą-
cy RM Piotr Słomski podziękował 
wszystkim za udział w obradach 
i złożył życzenia Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i wszystkiego, 
co najlepsze w Nowym Roku. 

Marcin Simiński

Dyskusja nad uchwałą w sprawie odzyskania pieniędzy za obsługę prawną przetargu na wodę
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Tadeusz Rowski: lat 64, zmarł 19.12.2016r., pogrzeb odbył się 

22.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Zofia Pabiś: lat 88, zmarła 19.12.2016r., pogrzeb odbył się 22.12.2016r,  
na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

“Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej”

Drogiej koleżance Halinie Rowskiej 
wyrazy głębokiego 

żalu i współczucia z powodu śmierci 

Męża 
składają 

Zarząd oraz koleżanki i koledzy 
przedsiębiorstwa PUWiS Sp. z o.o.

Na początku było Słowo, a Sło-
wo było u Boga, i Bogiem było Sło-
wo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się sta-
ło. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek po-
słany przez Boga Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o Światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez nie-
go. Nie był on światłością, lecz /po-
słanym/, aby zaświadczyć o Świa-
tłości. Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowie-
ka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat stał 
się przez Nie, lecz świat Go nie po-
znał. Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego któ-
rzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się na-
rodzili. A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jed-
norodzony otrzymuje od Ojca, pe-
łen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w sło-
wach: Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie. Z Jego peł-
ności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zo-
stało nadane przez Mojżesza, ła-
ska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-
dział, Ten Jednorodzony Bóg, który 

jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 
(J 1,1-18)

Święta Bożego Narodzenia po-
kazują nam to, o czym pisze św. 
Jan Ewangelista w swoim Prolo-
gu, że Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. Od samego 
początku istnienia świata Słowo 
odgrywało bardzo ważną funk-
cję. Słowo ma moc sprawczą. Gdy 
powstawał świat, Bóg wypowiadał 
słowo i wszystko powstawało. Od-
wieczne Słowo przyjmuje cielesną 
postać, Syn Boży staje się człowie-
kiem. Jak zapowiadali prorocy, 
będzie On nosił imię: Emmanu-
el, to znaczy Bóg z nami. To imię 
dziś zyskuje na swoje aktualno-
ści. Bóg rzeczywiście jest z nami. 
Syn Boży zstępuje na ziemię, staje 
się człowiekiem. Staje się jednym 
z nas. Bóg już nie może być bli-
żej człowieka jak przez przyjście. 
On wychodzi ku nam, ku każde-
mu z nas. Bóg z nami- jego imię. 
Bóg z nami w swoim Słowie. Bóg 
z nami w sakramentach świętych, 
Bóg z nami- obecny w naszej co-
dzienności. Syn Boży przez swo-
je wcielenie pragnie nas zapew-
nić, że nie jesteśmy już sami, że 
z nami obecny jest nasz Bóg! Nie 
jesteśmy już sami w naszych ży-
ciowych trudnościach, w naszych 
troskach i problemach. Nie je-
steśmy sami w naszej samotno-
ści, chorobie, bo Bóg jest z nami. 
On przychodzi byśmy prawdzi-
wie odczuli Jego obecność. Ewan-
gelista Jan napisał, że każdy kto 
przyjmuje Słowo otrzymuje moc. 
Przyjmij przychodzącego Syna 
Bożego do swojego życia, a otrzy-
masz moc, moc o wiele większą 
niż wszystkie ciemności twoje-
go życia. To Słowo ma moc! Sło-
wo staje się ciałem. To Słowo chce 
stać się ciałem w Tobie. Ono chce 
być Bogiem z Tobą. Bóg wyszedł 
ku nam, ale cała reszta zależy już 
od nas. To ode mnie zależy czy 
będę karmił się Jego Słowem- czy-
tał Pismo Święte. To ode mnie za-
leży czy będę przystępował do 
spowiedzi świętej i karmił się Ko-

munią Świętą. Słowo przychodzi, 
ale czy pozwolę Mu aby stawało 
się we mnie ciałem? Czy pozwolę 
by to Słowo poruszało i przemie-
niało moje serce? Syn Boży przy-
chodzi, aby odnowić naszą god-
ność zniszczoną przez grzech. Syn 
Boży przychodzi, aby wlać w na-
sze życie prawdziwą radość, wlać 
nadzieję. Przychodzi z Dobrą No-
winą. Syn Boży przychodzi by stać 
się dla nas darem. Jan daje o Nim 
świadectwo, zaświadcza o przy-
chodzącej światłości. Tylko ten, 
kto faktycznie przyjmie Syna Bo-
żego do swojego życia może sta-
wać się Jego świadkiem. Tylko ten 
kto pozwoli by Boże światło tra-
fiło do Jego serca może dawać 
świadectwo wiary z mocą. Syn 
Boży stał się darem dla nas. On 
chce nas przez to nauczyć stawa-
nia się darem dla innych. To jest 
odczuwalne zawsze w czasie świąt 
Bożego Narodzenia. Dar z siebie. 
Domy przepełnione są życzliwo-
ścią, pięknymi rozmowami, ob-
darowujemy się prezentami. W 
tym wszystkim jest pełno dobro-
ci. Coś jednak dzieje się po świę-
tach, że wracamy do szarej co-
dzienności i już nie ma w nas tego 
dobra. Czyżby na święta wynika-
ło to z naszego wysiłku? Udało 
się. Pilnowałem się by być miłym. 
Nie lepiej przyjąć Syna Bożego do 
swojego życia, aby On mnie prze-
mienił i abym był miłym nie tyl-
ko od święta? Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas. Ży-
czę by Nowonarodzony zamiesz-
kał w Twoim sercu, a poczujesz 
się naprawdę szczęśliwym.

Ks. Krystian Dylewski 

koNdoleNcje

Godziny odprawianych Pasterek  
i Mszy Świątecznych w Parafiach 
i ich Kościołach Filialnych - 2016 r.

Parafie w Nowogardzie i ich ko-
ścioły filialne

1. W Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie - Pa-
sterka o godz. 22: 00, 24:00, Msze 
świąteczne w pierwszy dzień Świąt 
tak jak w każdą niedzielę.

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie: 

- Kościół Filialny w Jarchlinie – o 
godz. 22:00 

- Kościół Filialny w Kulicach - o 
godz. 23:15 

- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o 
godz. 23:00

Msze świąteczne we wszyst-
kich Kościołach w pierwszy i dru-
gi dzień Świąt tak, jak w każdą nie-
dzielę.

2. W Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie - Pa-
sterka o godz.  21.00 oraz godz. 
24.00

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie:

- Kościół Filialny w Miętnie o 
godz. 22.00

- Kościół Filialny w Lestkowie o 
godz.  23.00

Msze świąteczne we wszyst-
kich Kościołach w pierwszy i dru-
gi dzień Świąt tak jak w każdą nie-
dzielę. 

3. W Parafii pw. WNMP w No-
wogardzie - Pasterka o godz. 22: 
00 i o godz. 24:00 

- w pierwszy dzień Świąt Msze 
święte o godz. 9: 30, 11: 00, 12: 30, 
14: 00(chrzty), 18.00, (nie będzie 
Mszy św. o godz. 7:00).

- w drugi dzień Świąt Msze Świę-
te tak jak w każdą niedzielę

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. WNMP w No-
wogardzie:

 - Kościół Filialny w Olchowie - o 
godz. 20:00 

- Kościół Filialny w Wojcieszynie - 
o godz. 20:00 

- Kościół Filialny w Dąbrowie - o 
godz. 21:00

- Kościół Filialny w Karsku – o 
godz. 20:00

Msze świąteczne we wszyst-
kich Kościołach w pierwszy i dru-
gi dzień Świąt tak jak w każdą nie-
dzielę.

Parafie wiejskie i ich kościoły  
filialne

1. W Parafii pw. św. Anny w Dłu-
gołęce – Pasterka o godz. 23.00

 Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Długołęka: 

- Kościół Filialny w Redle - o 
godz. 21.00

- Kościół Filialny w Wyszomierzu 
- o godz. 20.00

- Kościół Filialny w Godowie - o 
godz. 22.00

2. W Parafii pw. MB Różańco-
wej w Żabowie - Pasterka o godz. 
24:00 

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Żabowo: 

- Kościół Filialny w Maszkowie – 
o godz. 21:00

- Kościół Filialny w Wyszogórze – 
o godz. 22:00

- Kościół Filialny w Potulińcu - o 
godz. 23:00

3.  W Parafii pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Wierzbięci-
nie – Pasterka o godz. 24:00          

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Wierzbięcin: 

- Kościół filialny w Słajsine - o 
godz. 21:15

- Kościół filialny w Ostrzycy - o 
godz. 22:30

- Kościół filialny w Bieniczkach - 
o godz. 20:00

4. W Parafii pw. św. Sylwestra 
w Strzelewie – Pasterka o godz. 
23:00

- Kościół Filialny w Świerczewie – 
o godz. 21:00

5. W Parafii pw. Chrystusa Kró-
la w Sikorkach – Pasterka o godz. 
24.00

Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach Parafii wiejskich i ich Ko-
ściołach filialnych w pierwszy i drugi 
dzień Świąt tak jak w każdą niedzielę.

6. W Parafii pw. św. Józefa ob-
lubieńca Najświętszej MP w Jeni-
kowie - Pasterka o godz.24:00

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Jenikowo:

- Kościół Filialny w Korytowie - o 
godz. 19:30

- Kościół Filialny w Wojtaszycach 
- o godz. 20:40

- Kościół Filialny w Bagnach - o 
godz. 21:50

- Kościół Filialny w Dębicach - o 
godz. 23:00                               

Opr. DŚ
Zaproszenie 

na wyjątkową 
pasterkę 

Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, za 

pośrednictwem Dziennika 
Nowogardzkiego zaprasza 

wszystkich wiernych na 
wyjątkową pasterkę, która 

odbędzie się w wigilijną 
noc, 24 grudnia (sobota), 

o godz. 24:00. 
inf. własne
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VAIANA: 
SKARB OCEANU
27.12.2016, godz. 14.00, 16.00
28.12.2016, godz. 14.00, 16.00
29.12.2016, godz. 14.00, 16.00
30.12.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, przygodowy, familijny
USA / 2016 / 92 min.
od lat: B/O
POLSKI DUBBING

Trzy tysiące lat temu najdziel-
niejsi żeglarze na świecie przemie-
rzali wody południowego Pacyfiku 
i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak 
w pewnym momencie ich wypra-
wy ustały na całe tysiąc lat – i nikt 
nie wie dlaczego... Walt Disney 
Animation Studios prezentuje film 
„Vaiana”. Jest to komputerowo ani-
mowana opowieść o przygodach 
nastolatki, która, chcąc dokończyć 
dzieła swych przodków, wyru-
sza w niebezpieczną misję. Pod-
czas podróży poznaje potężnego 
niegdyś półboga Maui. Od tego 
momentu wspólnie żeglują przez 
bezmiar oceanu, który nie szczędzi 
im karkołomnych przygód, 
obfitujących w spotkania z ogrom-
nymi potworami. Film w reżyserii 
utytułowanego zespołu: Ron Cle-
ments i John Musker („Mała sy-
renka”, „Aladyn”, „Księżniczka i 
żaba”). 

SPRZYMIERZENI
27.12.2016, godz. 18.00
28.12.2016, godz. 18.00
29.12.2016, godz. 18.00
30.12.2016, godz. 18.00
thriller, romans
USA / 2016 / 100 min.
Od lat: 15

Robert Zemeckis, twórca „For-
resta Gumpa”, „Lotu” i „The Walk. 
Sięgając chmur”, przedstawia 
szpiegowski thriller z elementami 
romansu rozpisany na dwoje ak-
torów – laureatkę Oscara Marion 
Cotillard („Niczego nie żałuję – 
Edith Piaf ”) oraz Brada Pitta. 1942 
rok, Afryka Północna. Max Vatan 
(Pitt), oficer wywiadu, spotyka na 
swej drodze działaczkę francuskie-
go Ruchu Oporu Marianne Beau-
sejour (Cotillard), zaangażowaną 
w śmiertelnie niebezpieczną misję 
na tyłach wroga. Ich ponowne spo-
tkanie w Londynie i losy ich związ-
ku naznaczone są wspomnieniami 
wojny. Za scenariusz filmu odpo-
wiada Steven Knight, którego sce-
nariusz do filmu „Niewidoczni” 
przyniósł mu nominację do Osca-
ra i nagrody BAFTA. 

SULLY
27.12.2016, godz. 20.00
28.12.2016, godz. 20.00
29.12.2016, godz. 20.00
30.12.2016, godz. 20.00
dramat, biograficzny
USA / 2016 /96 min.
Od lat: 15

15 stycznia 2009 roku cały świat 
był świadkiem „Cudu na rzece 
Hudson”, kiedy to kapitan „Sully” 
Sullenberger (Tom Hanks) posa-
dził uszkodzony samolot na zim-
nych wodach rzeki Hudson, ra-
tując życie 155 osobom znajdu-
jącym się na pokładzie. Jednak, 
mimo że opinia publiczna i me-
dia głośno wychwalały Sully’ego 
za jego wyjątkowe umiejętności 
lotnicze, w czasie śledztwa zosta-
ły ujawnione fakty, które mogły 
zniszczyć jego reputację i karierę. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł, ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna, legitymacja stu-
dencka, rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko, 1 dorosły + 2 
dzieci, 2 dorosłych + 2 dzieci, zbiorowy 
- 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 osób
zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seansem
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych 
mogą ulec zmianie.

 Repertuar kinaTradycji stało się zadość!

Wielka wigilia „Caritas”
We wtorek, 20 grudnia, w godzinach popołudniowych, na sali gimnastycznej I LO w Nowo-
gardzie, odbyła się wielka wigilia „Caritas”, w której udział wzięło 170 osób. 

Podczas wigilii dzielono się 
opłatkiem i składano sobie życze-
nia. Dyrektor Szczecińskiego „Ca-
ritasu”, ks. Szmuc, oprócz życzeń 
bożonarodzeniowych, podzięko-
wał także wszystkim zaangażo-
wanym w wolontariat, za pracę na 
rzecz potrzebujących. 

Spotkania, które odbywają się 
tuż przed Bożym Narodzeniem, 
to już tradycja. W takich wigiliach 
biorą udział osoby, które są pod-
opiecznymi nowogardzkiego „Ca-
ritasu”, działającego przy „starym 
kościele”. Jest to także okazja do 
podsumowania działań wolonta-
riuszy, jakie były przez nich prze-
prowadzane w mijającym roku. W 
ostatnich dniach zbierali oni żyw-
ność, pod hasłem „Tak, poma-
gam”. Dzięki wsparciu ludzi, moż-
na było rozdać ponad 170 paczek 
z żywnością osobom, które tego 
dnia dotarły na wigilię.

Spotkania z „Caritas”, to przede 
wszystkim okazje do wspólnych 
rozmów i możliwość otrzymania 
duchowego wsparcia. To niezwy-
kle ważne, zwłaszcza, że wiele z 
obecnych na wigilii organizowa-
nej przez „Caritas”, to osoby nie-
rzadko samotne.  

- Taka wigilia dużo dla mnie 

znaczy, ponieważ jestem osobą 
chorą i w pewnym sensie samotną. 
Mam dzieci, ale w tych czasach to 
wiadomo. Każdy martwi się o sie-
bie. Ja też muszę sama się o sobie 
martwić, chociaż czasami bywa 
trudno. Takie spotkania pozwala-
ją mi wierzyć, że są na tym świe-
cie ludzie z dobrym sercem. Bar-
dzo im za to dziękuję!- powiedzia-
ła nam jedna z uczestniczek spo-
tkania opłatkowego zorganizowa-
nego przez Zespół „Caritas”, dzia-
łający przy parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie. 

Takich osób z pewnością jest 
więcej, i to m.in. do nich kierowa-
na jest pomoc wolontariuszy „Cari-
tas”. Pomagają także osobom, któ-
re nie radzą sobie z problemami 
dnia codziennego, brakuje im na 

podstawowe środki do życia. I tak 
będzie nadal – zapewnił ks. pro-
boszcz Grzegorz Legutko. 

- Życzę, aby wszyscy z Państwa 
tu obecni spełnili swoje marzenia. 
Aby te Święta upłynęły pod zna-
kiem radości, pomyślności i miło-
ści. My, razem z działaczami „Ca-
ritas”, będziemy dalej wspierać 
wszystkich potrzebujących i dzię-
kujemy ludziom dobrej woli, któ-
rzy nam w tym pomagają – powie-
dział ks. G. Legutko. 

W spotkaniu wzięli także udział 
licznie zgromadzeni przedstawi-
ciele władz samorządowych m.in. 
starosta Tomasz Kulinicz i bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla. Obecni byli też nowogardz-
cy radni, na czele z przewodniczą-
cym Rady Piotrem Słomskim. 

- „Caritas” znaczy miłość oraz 
pragnienie dobra. Wszyscy tutaj zo-
stali obdarzeni dobrem i miłością. 
W związku z tym, z tego miejsca 
chciałbym życzyć Państwu spokoj-
nych, zdrowych i szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia. I aby każdy 
dzień w Waszym życiu wypełniała 
miłość do drugiego człowieka. – po-
wiedział do zgromadzonych w sali 
gimnastycznej I LO, P. Słomski. 

DŚ

Liczne grono osób przybyłych na wigilię Caritas, którzy są podopiecznymi organizacji

Ks.G. Legutko dzielił się opłatkiem i 
składał życzenia wiernym

Jasełka w Przedszkolu nr 1
Przy dźwiękach kolęd i pastorałek dzieci z Przedszkola nr 1 wprowadziły wszystkich w 
świąteczny nastrój.

W Przedszkolu nr 1 im. Nie-
zapominajka, Jasełka tradycyjnie 
przedstawiła grupa sześciolatków.

Przedstawienie Jasełkowe obej-
rzeli młodsi Koledzy i Koleżan-
ki oraz pracownicy placówki, a 
w następnym dniu rodzice dzieci 
6-letnich.

Przy dźwiękach kolęd i pasto-
rałek dzieci wprowadziły wszyst-
kich w świąteczny nastrój.

Aniołki, pasterze i inne postacie 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści artystyczne.

Jasełka zakończyła wspólnie za-
śpiewana z rodzicami kolęda.

Rodzice wspomagali nas w 

przygotowaniach świątecznych. 
Przygotowali wspaniałe stroje dla 
dzieci i dekoracje świąteczne. Nie 
zabrakło życzeń świątecznych od 
pani dyrektor Jolanty Bielskiej.

Takie uroczystości są już tra-
dycją w naszym przedszkolu i na 

długo pozostaną w pamięci dzie-
ci i ich bliskich.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, 
prawnicy i dzieci życzą zdrowych, 
spokojnych i radosnych świat oraz 
szczęśliwego Nowego Roku.

Alina Klimaszewska
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Wszystkim naszym Klientom
zdrowych, spokojnych, obfitych 

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze

życzą 
właściciele i pracownicy

ul. Boh. Warszawy 103 
(przy Biedronce)

ul. 700 Lecia 20b ul. Warszawska 14

Wszystkim naszym Klientom
zdrowych, spokojnych, obfitych 

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze

życzą 
właściciele i pracownicy

Goleniów, Wigilia 2016

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy i solone bez głowy
• Sałatki rybne i krabowe

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne dostawy ryb w tym: 
karp, dorsz, sandacz, szczupak i inne

HOTEL & RESTAURACJA

Już 50 lat idziecie razem,
Obrączki złote podrapał czas, 

Tyle spotkało Was różnych zdarzeń, 
a Wasza miłość trwa dalej w Was.

Więc idźcie dalej tą wspólną drogą, 
Szukając z Bogiem szczęśliwych chwil, 

A każdy rok razem spędzony, 
niech będzie piękny i wymarzony.

Halinie i Janowi Czajka
Z Okazji Jubileuszu Złotych Godów
Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, 

Wszystkiego co daje radość 
składają Kochające Dzieci i Wnuki
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Zagadki
Cały biały. Nos z marchewki.
Gdy jest słońce nagle znika.
Garnek stary ma na głowie.
Zamiast ręki ma patyka.
         ***
Można się poskarżyć pani,
że niegrzeczny jest bo szczypie.
Jednak trzeba mu to przyznać, 
że pięknie maluje zimą na szybie. 
         ***
Nie czerwona, nie niebieska
Nie różowa, nie błękitna.
Myślę, myślę, nie pamiętam…
Jaki kolor ma choinka?

Zabawa w słówka
Znajdź w wyrazie KOLOROWY 
ukryte inne wyrazy: KROWY, OKO, KOLOR.
A może widzisz jeszcze jakieś ukryte słowo? 

Szczeciński teatr  
ma dla czytelników  
ŚWIĄTECZNY KONKURS 
Pytanie 1: Jaki tytuł nosi spektakl, którego premiera odbędzie się 
w marcu, już 2017 roku, oczywiście w Teatrze Lalek „Pleciuga”?  

Podpowiedzi szukajcie na stronie www.pleciuga.pl
Dla pierwszej osoby, która zadzwoni do redakcji naszej gazety i poda 

prawidłową odpowiedź mamy nagrodę. To dwa bezpłatne bilety na ten 
właśnie, marcowy spektakl. Zapraszamy!  Dzwońcie  91 404 50 14.  

Repertuar Teatru Lalek „Pleciuga” w miesiącu styczniu
07.01 sobota g.16.00 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
08.01 niedziela g. 11.00 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
10.01 wtorek g.9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
11.01 środa g.9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
12.01 czwartek g 9.30 i g. 11.30 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
13.01 piątek g.17.00 Czarodzieje, reż. Wojciech Kobrzyński
14.01 sobota g.16.00 A ku – ku, reż. Maria Jamińska
15.01 niedziela g. 11.00 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
17.01 wtorek g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
18.01 środa g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
19.01 czwartek g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
20.01 piątek g.10.00 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
21.01 sobota g. 16.00 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
22.01 niedziela g. 11.00 Rosnę, reż. Mariola Fajak Słomińska, Janusz Słomiński
24.01 wtorek g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
25.01 środa g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż.Ewa Piotrowska
26.01 czwartek g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
27.01 Piątek g. 10.00 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
28.01 sobota g.16.00 Rosnę, reż. Mariola Fajak Słomińska, Janusz Słomiński
29.01 niedziela g.11.00 Trzy bajki o smoku, reż. Dariusz Kamiński
31.01 wtorek g.9.30 i 11.30 Trzy bajki o smoku, reż. Dariusz Kamiński
Spektakle dla dorosłych 
20.01 piątek g. 19.00 Disco Macabre, reż. Arkadiusz Buszko
27.01 piątek g. 19.00 Disco Macabre, reż. Arkadiusz Buszko

Zapraszamy !!!
Godziny spektakli proszę konsultować w Teatrze Lalek "Pleciuga"

Słownik słówek rozmaitych Kota Kosmatego

Ktoś bliski
Dobry wieczór. Jestem ko-

smatym kotem. 
Nie będę mówił dzień dobry, 

bo wydaje mi się, że właśnie za-
padł zmrok. Zupełnie nie 
wiem, jak to się stało… Kiedy 
kładłem się spać, a było to za-
raz po śniadaniu, było zupełnie 
jasno. Śniły mi się rzeczy nie-
zwykłe, magiczne, nieprawdo-
podobne. A snów miałem kil-
ka. 

Mogę je nawet opowiedzieć, 
miau.  

Sen pierwszy. Wyszedłem so-
bie nad rzekę. 

Spacerowałem, ziewałem, 
przysiadłem na brzegu. Kiedy 
tak sobie siedziałem, nagle tra-
wa pogilgotała mnie w nos, 
więc kichnąłem.  Jak tylko zro-
biłem głośne A- psik! Z wody 
na brzeg, tuż pod moje łapki 
wyskoczyła ryba. Nie za duża. 
Taka normalna rybka, mała 
właściwie. 

Miau! Zdziwiłem się bardzo. 
Kichnąłem znowu i druga ryba 
wyskoczyła na brzeg. Kichną-
łem po raz trzeci… No i wła-
śnie wtedy skończył się mój 
sen. Ach, jaka szkoda. To był 
taki piękny sen. Miau. 

Drugi sen był równie wspa-
niały. 

Była zima. Szedłem sobie 
przez las. Śnieg skrzypiał pod 
moimi łapkami. Było zimno, 
bardzo zimno. Nos czerwony, 
uszy zamieniły się w lodowe, 
sterczące kosmyki. Marzłem 
bardzo. Wtedy usłyszałem sze-
lest. Zza drzew wyłoniła się we-
soła wiewiórka. 

- Cześć kot! - Zawołała. 
- Czeeeeść, wiewióra.- Odpo-

wiedziałem 
I wtedy wiewiórka powie-

działa radośnie – Wesołych 
Świąt! I podarowała mi złotą 
szyszkę. 

Po co mi szyszka pomyśla-
łem. Przecież jest zimno, mroź-
nie, okropnie. 

Jednak wtedy stała się rzecz 
niezwykła. Moje łapki, w któ-
rych trzymałem szyszkę zrobiły 
się różowe i cieplutkie. Szyszka 
mnie ogrzewała! Miau! Przyło-
żyłem szyszkę do ogona, ogrzał 
się natychmiast. Dotknąłem 
szyszką zziębniętego noska i 
poczułem jak robi się ciepły i 
mięciutki. 

No szyszka była wspaniała i 
na pewno zaczarowana! Chcia-
łem jeszcze przyłożyć szyszkę 
do uszu, ale wtedy sen się nagle 
skończył. 

Och! Obudziłem się z wiel-

kim żalem. Co za nieszczęście! 
Taki piękny sen! Miałem rybki 
i grzejącą szyszkę! Och jaki 
piękny miałem sen!

I wtedy podeszła do mnie 
mama. Moja mama. Kocia 
mama. Miała w łapkach talerz 
pełen gorących racuchów. Ra-
cuchy pachniały cudownie cy-
namonem i jabłkami. 

Miau! Nie potrzebne mi sny, 
potrzebny mi tylko ktoś bliski. 
Zamiast rybek mam racuchy. Za-
miast szyszki ciepłe racuchy 
ogrzewają mi łapki. Racuchy i 
ktoś bliski. Na przykład mama, 
bo właśnie usiadła koło mnie i 
otuliła mnie swoim ogonem.

 
Drapię pazurem na pożegnanie  

Kot Kosmaty

Wesołych Świąt
Pełnych uśmiechu 

i bliskości
Radości i spokoju 
wszystkim małym 

dzieciom, 
życzą  

dorosłe dzieci!

Redakcja Violina Janiszewska
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mięciutki. 

No szyszka była wspaniała i 
na pewno zaczarowana! Chcia-
łem jeszcze przyłożyć szyszkę 
do uszu, ale wtedy sen się nagle 
skończył. 
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kim żalem. Co za nieszczęście! 
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i grzejącą szyszkę! Och jaki 
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mama. Moja mama. Kocia 
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ogrzewają mi łapki. Racuchy i 
ktoś bliski. Na przykład mama, 
bo właśnie usiadła koło mnie i 
otuliła mnie swoim ogonem.
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Kot Kosmaty

Wesołych Świąt
Pełnych uśmiechu 

i bliskości
Radości i spokoju 
wszystkim małym 

dzieciom, 
życzą  

dorosłe dzieci!

Redakcja Violina Janiszewska

91 392 21 65.
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 11

Nowocześnie to znaczy ekologicznie
W tym odcinku naszego cyklu poruszamy zagadnienie zaangażowania Funduszy Europejskich w ochronę środowiska w tym zmniej-
szenie szkodliwych emisyjności, wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych czy produkcję tzw. zielonej energii

Wymogi formalne stawiane 
przed gospodarką i inwestora-
mi związane z ochroną środowi-
ska i zasobów naturalnych stają 
się coraz bardziej rygorystycz-
ne. Wynika to ze wzrastającej 
świadomości stopnia degrada-
cji ekologicznej naszej planety 
do jakiej doprowadziła wielo-
wiekowa niekontrolowana eks-
ploatacja zasobów naturalnych 
oraz bezkarna emisja różnego 
rodzaju zanieczyszczeń. Całe 
szczęście ten, groźny dla egzy-
stencji ludzi, stopień degrada-
cji naszego środowiska natural-
nego uruchomił w końcu także 
refleksje jak i konkretne działa-
nia.  Ważne stało się  racjonal-
ne korzystanie z zasobów natu-
ralnych i istotne ograniczenie 
ilości czynników szkodliwych 
dla życia biologicznego planety. 
Oprócz wzrostu poziomu świa-
domości zagrożeń jak i bardziej 
restrykcyjnych regulacji prawa, 
kolejnym impulsem do działań 
proekologicznych są także od-
powiednie zachęty ekonomicz-
ne – powinno się opłacać być ni-
skoemisyjnym, energooszczęd-
nym czy ekologicznym w peł-
nym rozumieniu tego pojęcia. 
Fundusze Europejskie istotnie 
wspomagają takie przyjazne śro-
dowisku przeorientowanie i to 
zarówno przedsiębiorców, firm, 
stowarzyszeń jak i różnych in-
stytucji w tym publicznych. 

Założenia środowiskowe Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020 okre-
śla priorytety także w obszarach 
związanych z ochroną środowi-
ska, zmniejszeniem emisyjności 
czy wykorzystaniem naturalnych 
źródeł energetycznych.  Wynika z 
nich, że w naszym województwie 
określono w ramach przyjętych 
priorytetów ogólnych także 
szczególnie preferowane kierunki 
inwestycyjne. I tak np. w projek-
tach dotyczących  odnawialnych 
źródeł energii, dotyczy to insta-
lacji  fotowoltaicznych i wytwa-
rzania energii z biomasy. To są 
najbardziej ekologiczne techno-
logicznie ze znanych sposobów 
uzyskiwania zielonej energii dla-
tego, że nie niosą żadnych skut-
ków ubocznych dla otoczenia. 

(jak np. wiatraki czy elektrow-
nie wodne).  Takie ukierunkowa-
nie wspomagania to duża szansa 
zarówno dla projektujących elek-
trownie z wykorzystaniem wspo-
mnianych instalacji jak i np. dla 
rolników. Instalacje wytwarzają-
ce biogaz wykorzystują bowiem 
surowiec organiczny będący albo 
produktem albo odpadem w go-
spodarstwach rolnych. Biogaz 
(metan) pozyskuje się również 
ze składowisk odpadów komu-
nalnych – powstaje on tam jako 
produkt procesów gnilnych. Na-
tomiast preferencje w zakresie 
energii słonecznej stanowią za-
razem wspomaganie rozwoju 
technologicznego – fotowoltani-
ka należy bowiem do innowacyj-
nych i wysoko technologicznie 
zaawansowanych dziedzin. 

Działanie 2.10 i.... więcej zie-
lonej energii

W ramach działania 2.10- 

zwiększenie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii, 
wspomagana jest, rozbudowa, 
modernizacja jednostek wytwa-
rzających energię elektryczną i/
lub cieplną z odnawialnych źró-
deł energii wraz z niezbędną in-
frastrukturą przyłączeniową do 
sieci dystrybucyjnych). W za-
łożeniach RPO WZ to bardzo 
ważne działanie dlatego w 2017 
roku będą organizowane  kolej-
ne konkursy .   31.01.2017 roz-
pocznie się nabór w konkur-
sie na budowę rozbudowę bądź 
modernizacje wytwórni energii 
korzystających z odnawialnych 
źródeł. Ten nabór będzie trwał 
do 28.02. 2017.  W konkursie 
tym planuje  się dofinansowa-
nie z Funduszy Europejskich, 
projektów zakwalifikowanych, 
w kwocie ogólnej około 75 mln 
złotych.  

W październiku 2016 roz-
strzygnięto poprzedni konkurs, 

w którym kwotą ponad 95 mln 
zł dofinansowano 48 projektów 
na łączną wartość inwestycji 
ponad 215 mln. Wśród dofinan-
sowanych projektów są. in:

- budowa elektrociepłowni na 
biomasę wraz z niezbędną infra-
strukturą w Pyrzycach (prawie 
16 mln dofinansowania)

- budowa instalacji fotowolta-
icznej w Miejskim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej 
w Stargardzie ( dofinasowanie 
ponad 8 mln)

- Zwiększenie wykorzystania 
energii słonecznej w miejskich 
jednostkach organizacyjnych w 
Szczecinie (ponad 5 mln dofina-
sowania)

- Modernizacja elektrowni 
wodnej w Borowie na rzece Dra-
wie (ponad 2,5 mln zł dofinaso-
wania)

Warto dodać, że aż 43 z tych 
projektów dotyczy inwestycji 
polegających na  budowie wy-

twórni energii elektrycznej z 
wykorzystaniem   ogniw  foto-
woltaicznych. I chodzi nie tylko 
o duże instalacje. Wiele z nich 
to niewielkie instalacje dacho-
we na budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach firm i za-
kładów a także dachach kościo-
łów. Te małe instalacje pracują 
tylko na potrzeby własne inwe-
storów. Fundusze przeznaczo-
ne na to działanie to wyjątkowa 
szansa optymalizacji kosztów 
energii i ogrzewania firmy czy 
instytucji 

Wspomaganie rozwoju   wy-
korzystania odnawialnych źró-
deł energii jest podyktowane  
koniecznością osiągnięcia w Pol-
sce zalecanego w Europie wskaź-
nika. Chodzi o wskaźnik udziału 
energii z OZE w całej zużywanej 
w skali kraju energii. Założenie 
jest takie aby w 2020 roku wy-
nosił on minimum  15 procent.
(obecnie u nas tylko nieco po-
nad 10 procent całkowitej ilości 
energii wytwarzane jest z OZE  )

Po termomodernizacji jest 
oszczędniej i czyściej – działa-
nie 2.7 i 2.5

W listopadzie zakończono ko-
lejny nabór wniosków w działa-
niu 2.7 - modernizacja energe-
tyczna wielorodzinnych budyn-
ków mieszkaniowych. Instytu-
cją ogłaszającą konkurs jest, na 
mocy porozumienia z Zarzą-
dem Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. 
Termomodernizacja wspomaga-
na była dotychczas także  przez   
Bank Gospodarstwa Krajowego 
w postaci premii termomoder-
nizacyjnej i  tzw. białych certyfi-
katów. Z tej formy wsparcia sko-
rzystała spółdzielnia mieszka-
niowa Gardno w Nowogardzie  
Kompleksowa termomoderniza-
cja naszych budynków – mówi 
prezes spółdzielni mieszkanio-
wej w Nowogardzie Jan Smoli-
ra – spowodowała zmniejszenie 
rachunków za energie cieplną o 
około 30 procent. W ramach ter-
momodernizacji nie tylko ocie-
plamy budynki czy wymieniamy 
okna i drzwi ale także zmienia-
my często dotychczasowy rodzaj 
ogrzewania. W naszym wypad-
ku spowodowało to, że nie korzy-
stamy już z zanieczyszczających 
środowisko kotłowni węglowych - 

Czynny zabytek techniki - elektrownia wodna w Borowie - dofinansowano modernizację z działania 2.10. fot. www.kaliszpom.pl
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Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

kończy. Te informacje pokazują 
jak ważna gospodarczo ale i spo-
łecznie jest termomodernizacja 
budynków mieszkalnych. Wiele 
z nich budowanych było wcze-
śniej z materiałów nie zapewnia-
jących właściwej izolacji cieplnej 
i ogrzewanych za pomocą prze-
starzałych technologicznie ko-
tłowni. Problem ten w naszym 
województwie gdzie rozwinięte 
było budownictwo z tzw. wiel-
kiej płyty jest szczególnie po-
wszechny. Prezes Smolira pod-
kreśla, że uruchomienie termo-
modernizacji stwarza także oka-
zje na poprawienie estetyki. Bu-
dynki po ociepleniu muszą być na 
nowo otynkowane i pomalowane 
– mówi prezes- to także możli-
wość uporządkowania jednocze-
śnie otoczenia obiektów. 

Według danych na 2013 rok 
ponad 40% finalnego zużycia 
energii (i 36% emisji gazów cie-
plarnianych) następuje w do-
mach, biurach, sklepach i innych 
budynkach. Największy poten-
cjał do oszczędzania energii 
znajduje się tam, gdzie od wie-
lu lat właściciele budynków nie 
mają środków   na sukcesywne 
prace modernizacyjne. Najczę-
ściej towarzyszy temu zjawisko 
ubóstwa energetycznego. Środki 
z RPO WZ mają na celu diame-
tralną odmianę tej sytuacji.

Działanie 3.3 i 3.4 – Szybkie i 
precyzyjne ostrzeganie

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie   przepro-
wadza  także konkursy w ramach 
działań 3.3 i 3.4 RPO WZ. Te-
matem tego ostatniego jest ada-
ptacja do zmian klimatu zarów-
no poprzez systemy wczesnego 
ostrzegania, jak i wyposażanie 
służb ratownictwa. W rozstrzy-
gniętych już konkursach udzie-
lono wsparcia na opracowanie 
i wdrożenie Systemu Wczesne-
go Ostrzegania i Przeciwdziała-
nia Skutkom Powodzi (benefi-
cjent Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego ) oraz 
na regionalny system prewen-
cji na zagrożenia środowisko-
we (beneficjent Komenda Wo-
jewódzka Policji w Szczecinie). 
Znaczącym wsparciem obję-
to zakup samochodów specjali-
stycznych dla ochotniczych stra-
ży pożarnych. RPOWZ umożli-
wił dofinansowanie 7 projektów. 

W ten sposób istotnie popra-
wiono nasycenie specjalistycz-
nym sprzętem (wozy strażackie) 
terenów, w których istnieje  duże 
prawdopodobieństwo wystąpie-
nia pożarów, a także znacząco 
wzmocniono systemy wczesne-
go ostrzegania i reagowania.     

Natomiast w konkursie na 
działanie 3.3 „Poprawa stanu 
środowiska miejskiego”  wspar-
cie w kwocie ponad 22 mln zło-
tych otrzymało aż 13 gmin. To w 
tym konkursie wsparcie w kwo-
cie 1,3 mln złotych  otrzyma-
ła także gmina Nowogard. Do-
finansowano jej wniosek na  na 
budowę i przebudowę kanali-
zacji deszczowej umożliwiającą 
rozdział sieci ogólnospławnej na 
sieć kanalizacji deszczowej i ka-
nalizacji sanitarnej. Dotychcza-
sowy brak tego rozdziału skut-
kuje okresowym wybijaniem 
studzienek kanalizacyjnych na 
dużym obszarze miejskim. W 
wyniku zakończenia prac obję-
tych dofinansowaniem   problem 
ten zostanie rozwiązany- infor-
muje Tadeusz Fiejdasz kierow-
nik Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM- nie będzie już dosta-
wała się do kanalizacji sanitarnej 
woda deszczowa z terenu kilku 
ulic oraz z wielu nieruchomości 
położonych w tych rejonach. 

O czystą wodę - działanie 3.5 
i 3.6

We wrześniu 2016 roku roz-
strzygnięto konkursy jeden z 
działania 3.5 na wsparcie roz-
woju sieci wodociągowych, 

a drugi na wsparcie systemu 
oczyszczania ścieków (działa-
nie 3.6). Beneficjantami są tutaj 
samorządy i przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne zaś insty-
tucją pośredniczącą jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Trwają dwa kolej-
ne konkursy: 30 grudnia 2016 
roku kończy się nabór w kon-
kursie na wsparcie systemów 
oczyszczania ścieków (działa-
nie 3.6) Również do 30 grudnia  
2016 przedłużono nabór wnio-
sków na projekty rozwój sieci 
wodociągowej (działanie 3.5).    

Jak można to jedź rowerem – 
działanie 4.6

Do zmniejszania zanieczysz-
czeń powietrza przyczynia się 
też przesiadanie z samochodów 
na komunikację publiczną oraz 
na rowery. Fundusze Europej-
skie dofinansowują konsekwent-
nie budowę tras rowerowych Po-
morza Zachodniego oraz ścieżki 
rowerowe w miastach. Tę po-
trzebę dostrzegają także samo-
rządy. W projekt stworzenia sie-
ci 1000 kilometrów tras rowero-
wych w naszym województwie 
planuje się zaangażować blisko 
70 Zachodniopomorskich gmin 
i powiatów. Część tras przebie-
gać będzie przy drogach, część 
przez parki krajobrazowe; nie-
które odcinki wykorzystywać 
będą istniejącą infrastrukturę i 
biec po wałach przeciwpowo-
dziowych lub nasypach nieczyn-
nej kolejki wąskotorowej. Taki 
projekt stał już na terenie Związ-

ku Miast i Gmin Dorzecza Par-
sęty gdzie ze środków RPOWZ 
wybudowano 57 km ścieżek ro-
werowych. Programy Krajowe

Wsparcie na działania w 
omawianych tutaj zakresach 
można uzyskać także w kon-
kursach krajowych. Instytucją 
organizującą konkursy w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
jest Narodowy Fundusz Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska. W ostatnich dniach opu-
blikowano wyniki konkursu na 
wspieranie efektywności ener-
getycznej w budynkach uży-
teczności publicznej. Dofinan-
sowaniem objęto 151 projek-
tów. 8 z nich pochodzi z nasze-
go województwa. Wśród nich 
dofinansowano projekty Po-
morskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Zakładu Karnego w 
Wierzchowie, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie 
czy ZUS w Szczecinie. Wszyst-
kie te projekty dotyczę termo-
modernizacji niektórych obiek-
tów zarządzanych przez wnio-
skodawców. 

W październiku zakończo-
no nabór wniosków do tego-
rocznej edycji krajowego kon-
kursu z działania 1.3.2- wspie-
ranie efektywności energetycz-
nej w sektorze mieszkaniowym. 
Ten konkurs przeznaczony był 
dla wspólnot mieszkaniowych 
I spółdzielni mieszkaniowych. 
Wyników jeszcze nie upublicz-
niono poznamy je w najbliż-
szych tygodniach. 

Ważne
 Warto jeszcze wspomnieć o 

konkursach na działania związa-
ne bezpośrednio z ochroną przy-
rody. Chodzi o działanie 4.4 z 
RPO WZ i konkurs którego na-
bór kończy się 30 grudnia a te-
matem projektu jest  zapewnie-
nie ciągłości istnienia chronio-
nych gatunków roślin, zwierząt, 
ochrona gatunków in situ oraz 
odtwarzanie siedlisk i gatunków 
zdegradowanych. Na rok 2017 
przewidziane są dwa inne  kon-
kursy z tego obszaru. Jeden to 
działanie 4.3 typ 1 czyli tworze-
nie centrów różnorodności bio-
logicznej na obszarach miej-
skich i poza miejskich w opar-
ciu o gatunki rodzime. Konkurs 
ten to szansa uzyskania wsparcia 
dla projektów dotyczących par-
ków miejskich czy ogrodów bo-
tanicznych. Drugi konkurs do-
tyczy kształtowania właściwych 
postaw człowiek wobec przyrody 
poprzez edukację (działanie 4.5).  

Konkursy zarówno w ramach 
RPO WZ jak i PO Infrastruktu-
ra i Środowisko organizowane są 
systematycznie. Aby być na bie-
żąco z harmonogramem i proce-
durą naboru należy śledzić stro-
nie www.funduszeeuropejskie.
gov.pl oraz www.rpo.wzp.pl  

Piotr Słomski

Adresy
Urząd Marszałkowski 

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

www.rpo.wzp.pl

Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej Szczecin
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56; 58

fax. 91 486 15 57
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa,
Tel. 22 45 90 000, 22 45 90 001

fundusz@nfosigw.gov.pl

Inwestycja dofinansowana w konkursie na działanie 3.3. Nowogard, ul. Waryńskiego rozdzielanie kanalizacji sanitarnej od 
ogólnosplawnej



Nr 98 (2528)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Jakub syn Anety i Dominika ur.8-
12-2016 z Nowogardu

Adam syn Moniki Mazur ur. 21-
12-2016 z Smarowiny

Bianka córka Marty Babińskiej 
ur. 17-12-2016 ze Świnoujścia

Antoś syn Klaudii Olbracht ur. 21-
12-2016 z Nowogardu

Gabriela córka Moniki Polakow-
skiej ur. 15-12-2016 z Nowogardu

Jabub syn Katarzyny Kostrza-
nowskiej ur. 16-12-2016 z Wojta-
szyc

Marcel syn Gabrieli Feliksiak ur. 
21-12-2016 z Wyszomierek

Julia córka Moniki Wargockiej ur. 
15-12-2016 z Łobza

Kaja córka Anny Krajewskiej ur. 
20-12-2016 z Łobza

Kacper syn Moniki i Bronisława 
Pękala ur. 15-12-2016 z Olchowa

Klara córka Katarzyny Zimnej ur. 
19-12-2016 z Nowogardu

Maciej syn Marty Pobiehuszko ur. 
19-12-2016 z Nowogardu

Marcelinka córka Małgorzaty 
Doroszko ur. 9-12-2016 z Dobrej

Maria córka Małgorzaty Bagiń-
skiej ur. 10-12-2016 z Reska

Martynka córka Joanny Solar-
skiej ur. 11-12-2016 ze Słajsina

Michalinka córka Agnieszki Sie-
lickiej-Maciejewskiej ur. 15-12-
2016 z Goleniowa

Syn Dominiki i Michała ur.9-12-
2016 z Nowogardu

Artur Gałęski dla DN, z Domu Polonii w Pułtusku 

Święta spędzą w nowej (starej) Ojczyźnie
Artur Gałęski mieszkający na stałe w Nowogardzie został odpowiedzialnym za realizację procesu adaptacyjnego 153 osobowej grupy repatriowanych Po-
laków, która w tym tygodniu przybyła z Kazachstanu. 

Społeczność polską w Kazach-
stanie stanowią potomkowie Pola-
ków z kresów wschodnich, którzy 
znaleźli się w granicach ZSRR po 
wojnie polsko bolszewickiej 1919-
21, ale zwłaszcza tych, którzy zo-
stali deportowani po napaści  
ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 
roku. Dlaczego przez tyle dziesiąt-
ków lat Państwo Polskie dotych-

czas nie zadbało o to, aby wszyscy 
Polacy, którzy sobie tego życzy-
li, mogli wrócić do Polski? Odpo-
wiedź na to pytanie jest skompli-
kowana i pewnie jednym z istot-
nych elementów wyjaśniających 
jest fakt, że wolne Państwo Polskie 
istnieje od niedawna. Przyjazd 
we wtorek 153 Polaków repatrio-
wanych z Kazachstanu rozpoczy-

na rządową akcję w wyniku, któ-
rej do Ojczyzny ma wrócić na sta-
łe około 10 tys. osób.  Artur Gałę-
ski, jeden z dyrektorów Wspólno-
ty Polskiej, został odpowiedzial-

nym za realizację procesów ada-
ptacyjnych pierwszej grupy Pola-
ków z Kazachstanu, którą zakwa-
terowano na okres adaptacyjny w 
Domu Polonii w Pułtusku. Pod 

jego nadzorem będzie prowadzo-
na między innymi nauka języka 
polskiego dla naszych rodaków.

Blok językowy z elementami hi-
storii zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych będzie realizowany do 30 
kwietnia – mówi DN, Artur Gałę-
ski - potem aż do 30 czerwca, będą 
się odbywały dla dorosłych kursy 
zawodowe.  Grupa z Kazachstanu 
liczy 153 osoby.  Najstarsza urodzi-
ła się w 1938 roku. W grupie jest 52 
dzieci, w tym 17 do lat trzech. Są 
także osoby niepełnosprawne, 5 z 
nich porusza się na wózkach inwa-
lidzkich. Wszyscy są bardzo szczę-
śliwy, że najbliższe święta spędzą w 
swojej Ojczyźnie, której nigdy się 
nie wyrzekli - kończy A. Gałęski.

sm  

Ekipa organizująca adaptację - pierwszy z prawej Artur GałęskiRepatrianci  wypełniają ankiety informacyjne.
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 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2017

wszystkim swoim Odbiorcom
życzy

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

a w nadchodzącym 2017 roku
spełnienia marzeń,

optymizmu i powodzenia

Na zbliżające się Święta 
pragnę złożyć życzenia 

przeżywania Bożego 
Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń.
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Słomski



Nr 98 (2528)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 08.01.2017 r. 
Zawody wędkarskie spiningowe 

pt. „Troć 2016” 
na rzece Ina-Goleniów 

wyjazd z ul. 5 Marca godz. 7.30 
zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 05.01.2017. 

Startowe 15 zł
     Zarząd

Nowogardzianie na trzydniowym turnieju w Kołobrzegu

Złote dzieci z Brazil da Bola
Młodzi podopieczni Roberto Mendesa, ze szkółki piłkarskiej Brazil da Bola działającej przy 
Pomorzaninie Nowogard, wzięli udział w trzydniowym silnie obsadzonym turnieju piłkar-
skim organizowanym przez Kotwicę Kołobrzeg. Piłkarze z rocznika 2006 przez cały turniej 
konsekwentnie dążyli do głównego celu, który został ostatecznie osiągnięty, czyli do wywal-
czenia 1. miejsca. 

Turniej piłkarski dla dzie-
ci z rocznika 2006 organizowany 
przez Akademię Piłkarską Kotwi-
cy Kołobrzeg, odbył się w dniach 
16-18 grudnia. W zawodach ry-
walizowały silne zespoły, w sumie 
13 drużyn, a pośród nich adepci 
piłki nożnej z Niemiec. Już pierw-
szego dnia turnieju podopieczni 
Roberto Mendesa dali pokaz siły, 
wysoko pokonując drugi zespół 
gospodarzy z Kołobrzegu (4:1). 
Następnie na nowogardzian cze-
kała Pogoń Szczecin. Walka z mło-
dymi „Portowcami” była niezwy-
kle zacięta, a o losach tego spo-
tkania przesądziła jedna bram-
ka, którą zdobyli piłkarze z No-
wogardu. Podobny przebieg miał 

mecz z rówieśnikami z Niemiec. 
Szkółka Brazil da Bola Nowogard 
wygrała z drużyną Wartenber-
ger SV I 1: 0 i z kompletem punk-
tów czekała na kolejnych rywali. 
W czwartym spotkaniu nowogar-
dzianie zremisowali 2:2 z LKS-em 
II Chlebania, natomiast w ostat-
nim pojedynku zanotowali drugi 
remis, tym razem 1:1 z zespołem 
Fali Międzyzdroje. Po pierwszym 
dniu, zatem podopieczni Rober-
to Mendesa pozostawali niepo-
konani. Drugi dzień w pierwszym 
meczu, przyniósł pierwszą poraż-
kę. W rywalizacji z pierwszym ze-
społem Kotwicy Kołobrzeg, go-
spodarze okazali się skuteczniejsi 
i wygrali 2:0. Na szczęście wszyst-

ko wróciło do normy w kolejnych 
spotkaniach. Podopieczni Ro-
berto Medesa wygrali 1:2 z Gry-
fem Kamień Pomorski, a następ-
nie nie dali szans Pogoni Prawo-
brzeże Szczecin wygrywając 0:3. 
W ostatnim turniejowym spo-
tkaniu, nowogardzianie po kolej-
nym ciężkim boju pokonali Ar-
konię Szczecin 1:0. Wówczas było 
już pewne, że to szkółka piłkar-
ska z Nowogardu zajmie 1. miej-
sce w kołobrzeskim turnieju. Do-
dajmy, że na drugiej pozycji upla-
sowali się młodzi piłkarze Kotwi-
cy Kołobrzeg, natomiast brąz wy-
walczyli zawodnicy LKS-u Chle-
bania.            - Chłopcy zagra-
li bardzo skutecznie i nie odpusz-
czali walki do ostatniego gwizdka. 
Dzięki koncentracji i konsekwen-
cji stanęli na najwyższym stop-
niu podium. Dziękuję bardzo ro-
dzicom za doping i za wspieranie 
i motywowanie chłopców - to rów-
nież Wasz sukces. Moim piłkarzom 
gratuluję wygranej i chcę przypo-
mnieć, że ciężki i systematyczny 
trening popłaca, nie odpuszczamy 
– mówił trener Roberto Mendes. 
Zespół Brazil da Bola Nowogard 
wystąpił w następującym składzie: 
Filip Chiczewski, Hubert Nowak, 
Ksawery Blinkiewicz, Tomek 
Garbacz, Marcin Woźnicki, Ma-
ciek Płachecki, Mateusz Połatyń-

Turniej piłkarski rocznika 2006
Dzień 1:
BDB Nowogard – Kotwica II   4:1
Pogoń Szczecin – BDB Nowogard   0:1
Wartenberger SV I – BDB Nowogard  0:1
LKS II Chlebania – BDB Nowogard  2:2
Fala Międzyzdroje – BDB Nowogard  1:1
Dzień 2:
BDB Nowogard – Kotwica Kołobrzeg  0:2
Gryf Kamień Pomorski – BDB Nowogard  1:2
Pogoń Prawobrzeże Szczecin – BDB Nowogard 0:3
BDB Nowogard – Arkonia Szczecin  1:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Brazil da Bola Nowogard
2. AP Kotwica Kołobrzeg
3. LKS Chlebania
Najlepszy zawodnik turnieju – Max Labocha (BDB Nowogard)

Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym

Bez medalu dla Wierzbięcina
W miniony weekend, pięciu reprezentantów klubu Visonex LUKS Top Wierzbięcin, wystartowało w Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów. Niestety nasi 
reprezentanci nie zdołali awansować do pierwszej trzydziestki turnieju. 

W dniach 16-18 grudnia, w Za-
wierciu odbyło się 2. Grand Prix 
Polski Seniorek i Seniorów w teni-
sie stołowym. Klub Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin reprezentowa-
li: Bartosz Jemilianowicz, Bar-
tosz Dobrowolański, Sebastian Je-
milianowicz, Mateusz Witkow-
ski oraz Jowita Nadobna. Zarów-
no Bartosz Jemilianowicz, jak i 
Bartosz Dobrowolański, mieli już 
zagwarantowany udział w tur-
nieju głównym, natomiast pozo-
stała trójka musiała rywalizować 
we wcześniej rozgrywanych bara-
żach. W turnieju barażowym po-
śród mężczyzn wystartowało 89 
zawodników, natomiast pośród 
kobiet 44 zawodniczki. Do tur-
nieju głównego awans wywalczył 
jedynie Sebastian Jemilianowicz, 

który wygrał wszystkie pięć spo-
tkań. Dla Mateusza Witkowskie-
go i Jowity Nadobnej, tym samym 
rywalizacja w Grand Prix Pol-
ski już się zakończyła. Następne-
go dnia odbył sie turniej główny, 
w którym wystartowało 64 naj-
lepszych zawodników w Polsce. 
Trzech reprezentantów Wierzbię-
cina rywalizowało w trzyosobo-
wych grupach. Niestety nikomu 
nie udało się wygrać swojej gru-
py. Bracia Jemilianowicze w swo-
ich grupach zajęli 2. miejsce, co 
uniemożliwiło im walkę w najlep-
szej 32 zawodów. Z kolei Bartosz 
Dobrowolański w swojej grupie 
zajął 3. miejsce. Zawodnikom z 
Wierzbięcina pozostał turniej po-
cieszenia. W przypadku braci Je-
milianowiczów była to rywaliza-

cja o miejsca w przedziale 33-40. 
Obaj podopieczni Józefa Korko-
sza wygrali swoje pojedynki, Bar-
tosz Jemilianowicz pokonał ry-
wala 3:0, natomiast Sebastian wy-
grał 3:1. Bartosz Dobrowolań-
ski zawody ukończył w przedzia-
le 57-64. Pomimo braku meda-
li, lub choćby miejsc w pierwszej 
trzydziestce, należy wymienić po-
zytywy po tym turnieju. Zarów-
no Bartosz, jak i Sebastian Jemi-
lianowicze, zanotowali ogromny 
progres, w porównaniu do zeszło-
rocznego Grand Prix Polski. Uzy-
skany wynik Bartosza, jest dla nie-
go awansem o 16. pozycji. Z ko-
lei jeszcze większy skok zanotował 
Sebastian Jemilianowicz, dla któ-
rego wywalczone miejsce ozna-
cza awans aż o 53. pozycje. Po-

mimo tego, że Bartosz Dobrowo-
lański po ciężkich meczach nie 
wygrał żadnego pojedynku, to i 
tak należą mu się brawa za pod-
jęcie walki z bardzo wymagający-
mi rywalami. Zawodnicy druży-
ny Visonex LUKS Top Wierzbię-
cin, za pośrednictwem Dziennika 
Nowogardzkiego, chcieliby złożyć 
wszystkim najserdeczniejsze ży-
czenia. - Drużyna Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin pragnie podzięko-
wać wszystkim sponsorom - Viso-
nex, Kamena, Gmina Nowogard – 
a także wszystkim kibicom zespołu 
złożyć najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne, aby Święta były spę-
dzone w rodzinnej atmosferze i w 
zdrowiu. Wesołych Świąt – życzą 
tenisiści stołowi. 

KR

Bracia Bartosz i Sebastian Jemiliano-
wicze zajęli najwyższe miejsca spośród 
zawodników z Wierzbięcina, podczas 
Grand Prix Polski

ski, Max Labocha, Miłosz Orpel, 
Miłosz Nowik, Kuba Zińciuk oraz 
trener Roberto Mendes. Nie obyło 
się również bez indywidualnych 
wyróżnień. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany pił-

karz Brazil da Bola Nowogard – 
Max Labocha. Przy artykule pu-
blikujemy komplet wyników mło-
dych piłkarzy z Nowogardu. 

KR

reklaMa

Młodzi piłkarze z Nowogardu pokazali dużą klasę i wygrali w silnie obsadzonym 
kołobrzeskim turnieju
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET 300 EUR.
aTeriMa Med. 

Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

SPRZEDAM:  
Hyundai Santa Fe rok prod. 2003, pierwsza reje-
stracja w Polsce 2013 r. Stały napęd na cztery koła, 
nowe opony zimowe, instalacja gazowa, klimaty-
zacja. Samochód w stanie więcej, jak dobrym, wy-
mieniony rozrząd, pasek alternatora, wahacze. Pali 
12,5 l. LPG/100 km. Przegląd techniczny ważny do 
stycznia 2017 r., ubezpieczenie OC do marca 2017 r. 

Tel. 509 702 817  Cena 14 980 zł

PoŻycZka! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053

Ozdób świątecznych

CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1
SUPER CENY • POLECAMY

Największy wybór

Lampek choinkowych

CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1

BUTY
zimowe

KURTKI 
damskie i dziecięce

Plantacja choinek 
w Długołęce zaprasza

– świerk srebrny kłujący
– świerk srebrny w donicach

– jodła kaukazka

Tel. 504 124 180

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
PoSPÓŁka 

 ŻWIROWNIA 
dŁUGoŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
do klieNTa

A/0

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 

(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 54,10 m2 

IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.
Cena:  95.900 zł  Wadium:   9.600 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 
2000 0010. 

Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 30 grudnia 2016 r. do 
godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na mieszkanie nr 1”. Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 30 grud-
nia 2016 r. o godz.12.15

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  
kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o 
godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni od 
daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zosta-
nie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie do-
kona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawar-
cia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, od-
wołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie  
z siedzibą przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

oGŁaSZa PrZeTarG USTNy NieoGraNicZoNy
na przeniesienie i ustanowienie odrębnej  

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: Nowogard, ul. 3 Maja 31h  II piętro
Kategoria Lokalu: M-2 (1 pok.) o pow. użytkowej – 36,10m2
Rodzaj ogrzewania: indywidualne gazowe
Cena wywoławcza – 85 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016r
Szczegółowych informacji w sprawie warunków przystąpienia do 

przetargu udzielamy w siedzibie S-ni lub tel. 091 39 25 261 kom. 697 
104 578
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną 

1739 m2, uzbrojoną w Dobro-
polu (gmina Dobra), zagospo-
darowana, tel. 502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. 

Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja, dojazd utwardzony w pobliżu 
jeziora. 575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi koło Reska (pow. 
łobeski), po remoncie, 70 mkw., 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, to-
aleta, c.o., Tel. 609 881 060, 783 
684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ład-
ne. Ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden 
kompleks w Dąbrowie Nowo-
gardzkiej gmina Nowogard po-
wierzchnia 7ha ornej 7ha pastwi-
ska 7ha łąki 1.6ha lasu na dział-
kach są programy rolno środowi-
skowe cena 450000zł 509341675

• Do wynajęcia pomieszczenie 
92m2. Tel.609 24 58 16 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888

• Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapital-
nym remoncie. Gotowe do za-
mieszkania. Cena 185 tys. Tel. 91 
35 03 127

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o powierzchni 52 m2 
przy ul. Racibora I 4w Nowogar-
dzie tel: 783 570 056

• Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi 
ornaza 195000zł tel 509 341 675

• Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 
pokoje I piętro Grzęzno cena do 
uzgodnienia. 600 695 151

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 
074 

•  Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653

• Do wynajęcia powierzchnia 92m2 

pod działalność. 609 245 816 

•  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane 
w Karsku przy drodze. 691 664 
658

• Sprzedam mieszkanie dwa poko-
je 53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 
695 151 

• Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w 
pełni uzbrojone. 693 850 197 Naj-
lepsze ceny w Nowogardzie, Osie-
dle Słoneczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w no-
wym budownictwie o pow. 53 m2 
tel: 783 570 056.

• Sprzedam lub wydzierżawię w 
Błotnie 10ha ziemi rolnej (głów-
nie łąki). Idealna na siedlisko, gra-
nicząca w rzeczką Wołczenicą. Tel. 
668-676-788

• Sprzedam lub wynajmę trzypo-
kojowe mieszkanie w dwurodzin-
nym domu, ul. Poniatowskiego 
Nowogard. 693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
693 128 108

• Wynajmę /sprzedam dom. 601 58 
74 38

• Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
531 844 996

• Sprzedam trzy działki w Karsku 
każda o pow. 0,1431 ha. Tel. 666 
730 305

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 692 
457 388

• Sprzedam działki zbrojne Ko-
ściuszki. Tel. 691 180 848 

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie bezczynszowe w Dobrej. Cena 
53 tys. 722 196 404 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe. 
663 695 260 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe dla młodego małżeństwa 
lub osób samotnych do stycznia. 
Tel. 667 994 240 

• Zamienie mieszkanie 67m2 na 
mniejsze dwupokojowe. Tel. 91 39 
73 664 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 
ul. Gen. Bema w Nowogardzie. 
700 m2. Tel. 604422221

• Sprzedam garaż w Czereśniowym 
Sadzie, możliwość wystawienia 
faktury VAT. 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
Nowogard. 535 910 060

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, 
na I piętrze, 62,20 m2, cena 190 
tyś. Mieszkanie można zakupić w 
programie MDM. tel. kontaktowy: 
530 450 720

MoToryZacja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein 
letnie 215/50 R17 91V, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Kupię Fiata 126p Maluch. Tel. 793 
836 238 

• Sprzedam Opla Astrę rok produk-
cji 98 poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 
782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok 
produkcji 1997 przebieg 211 tys. 
km, złoty metalik. Szyber dach, 
ABS, 2x poduszka powietrzna. 693 
404 728 

• Sprzedam Peugeot Boxer rok 
2013 kupiony u dealera, serwiso-
wany. Cena do uzgodnienia. 513 
444 970 

ROLNICTWO
• Sprzedam siano w kostach, 

ziemniaki jadalne vineta, denar 

– cena 70 gr oraz jak lecą 35 gr. 
782 036 086

• Koszenie łąk, mulczowanie, be-
lowanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, 
Fiona, rozsiewacz Amazon. 502 
853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 
502 119 960

• Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę 
przy całości możliwość negocja-
cji. Do 20 km transport gratis. 600 
653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i 
ziemniaki paszowe. Tel 608 013 
995 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Ża-
bówko 18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 
405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, 
ul. Boh. Warszawy 21

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i 
talerzówkę 2,70 m szerokości. 603 
839 782 

 USŁUGi
• PRANIE DYWANÓW I TAPCZA-

NÓW, SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z 
UŻYCIEM PARY. 668 151 516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, 
urlopowe: Niemcy, Holandia, Au-
stria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. 
71 385 20 18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-
554

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hu-
draulika, regipsy i adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-
-MAXI. 503 153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
TEL. 665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. 
Fachowo. 665 602 592

• Matematyka. 668 171 212

• Przyjmę od zaraz zlecenie na re-
gipsy, szpachlowanie, docieplanie 
itp. 504 595 424

•  Potnę, porąbie, zwiozę, poukła-
dam drewno opałowe. Tel. 607 
061 224 

Praca
• Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków, dorywczo do 
prac biurowych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do 
Niemiec, wymagany j. niemiec-
ki komunikatywny, zarobki net-
to do 1500 euro/mies., wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825, 737 886 
919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników ogólno-
budowlanych, zbrojarzy, cieśli. 
Umowa o pracę, atrakcyjne zarob-
ki. Praca na miejscu. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. 731 404 464

• Firma zatrudni do dozorowania 
mienia osobę z aktualnym orze-

czeniem o stopniu niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
tel. 91 39 25 275

• Pracowników budowlanych, 
betoniarzy zbrojarzy zatrudnię. 
694 440 205

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Atrakcyjne zarob-
ki. 601 085 199

• Przyjmę do pracy na fermę no-
rek koło Nowogardu. Więcej in-
formacji pod numerem 661 285 
105

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Nowogardzie. 601 897 
368

• Zatrudnię kierowcę C+E okolice 
Berlina. Zakwaterowanie, stawki 
niemieckie, dowolny system pra-
cy. Tel. 533 284 260 

iNNe
• Sprzedam drewno suche tanio. 

691 848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżowe 
cena do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam fotel rehabilitacyjny. 
Tel. 503 332 355 

• Owczarek niemiecki suczka, 8 
miesięcy, czarno podpalana, ład-
na, czujna. Tel. 91 39 21 828 

• Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 
8,5 KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 zł, 
Projektor z 3D Acer + Ekran 200 x 
200 - 850 zł. Tel. 503-005-554

• Kupię butle do migomata tel. 793 
836 238 

• Orbitrek b.d. stan przywieziony ze 
Szwecji, dobra cena. 691 180 848 

• Sprzedam lodówkę Bosch stan 
bardzo dobry. 573 232 077

• Odpady oflisy tartaczne dębowe 
bukowe sprzedam na opał pocię-
te w klocki. 514 740 538

• Sprzedam naczynia Filipiaka 
nowe. Wiadoność 887 200 570

GOTÓWKA! 
Nawet 25 tys. SZYBKO! 

Tel. 734 445 053
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Scholastique Mukasonga

Maria PaNNa NilU

Powieść uhonorowana Na-
grodą Renaudot, jedną z naj-
ważniejszych francuskich na-
gród literackich.

Rwanda, lata 70. XX wieku. W 
katolickim liceum im. Marii Pan-
ny Nilu, kształcącym żeńską eli-
tę kraju, rozpoczyna się nowy 
rok szkolny. Większość uczen-
nic należy do będącego u wła-
dzy plemienia Hutu. Veronica i 
Virginia, pochodzące z plemie-
nia Tutsi, muszą zmierzyć się 
z niechęcią i prześladowania-
mi ze strony swoich koleżanek, 
które nie dają im zapomnieć, że 
dyplom Tutsi, to nie to samo co 
dyplom Hutu.

Pozorny spokój szkolnego ży-
cia mąci coraz bardziej nasila-
jąca się atmosfera wzajemnej 
wrogości, walki politycznej i spi-
sków. Veronica i Virginia pozna-
ją strażnika legendy Tutsi, który 
twierdzi, że Tutsi pochodzą od 
egipskich faraonów i wplątuje 
dziewczęta w tajemnicze obrzę-
dy w cieniu królowej z zamierz-
chłych czasów. Jej kości zako-
pane pod czerwonym kwiatem 
koralokrzewu strzegą pytony. 
Kiedy dojdzie do tragedii jedy-
na droga ucieczki będzie pro-
wadziła w góry, gdzie mieszkają 
goryle, które kiedyś były ludźmi.

Jesteś strasznie wścibska, na-
pytasz sobie biedy, odwiedzając 
czarownice, jestem pewna, że 
tańczyłaś przed wiedźmą, tyl-
ko Tutsi są zdolni tańczyć przed 
diabłem.

Wydawnictwo Czwarta Stro-
na



23-29.12.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTro Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZcZeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZeciN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 Zł do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

POSPRZĄTAM, 
UMyjĘ okNa 

TaNio. 
884 928 256

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Czas jest ojcem praw-
dy

Natalia Furmańczyk, Danuta 
Skowron, Christiana Syfert, An-
drzej Leszczyński, Jolanta Kozioł, 
Maria Stefańska, Grażyna Siedlec-
ka, Halina Galus, Urszula Kaczma-
rek, Lucyna Andrzejczak, Alicja 
Wypych, Renata Wiertalak, Danu-
ta Skowronek, Barbara Sobieraj, 
Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, 
Halina Stefańska, Agnieszka Skow-
rońska, Władysława Huget, Małgo-
rzata Krawczyk, Robert Kierzyk

Nagroda książkowa: Robert 
Kierzyk

Zwycięzcy prenumerata: Ma-
ria Sowińska, Natalia Furmańczyk

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Marta Kołodryga, Aleksandra 

Gizińska, Mateusz Zaremba, Mate-
usz Wiertalak, Kamil Feliksiak, Ma-
dzia Kasprzak, Miłosz Wielgus, Oli-
wia Feliksiak, Kacper Skowroński, 
Nadia Grenda, Weronika Zaremba 

Zwycięzca: Aleksandra Gizińska
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

r e k l a M a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

Wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym 2017 roku
oraz szampańskiej zabawy 

sylwestrowej
życzy

Radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz udanego nadchodzącego 2017 roku

wszystkim członkom i mieszkańcom 
Spółdzielni Mieszkaniowej „CISY”

życzy  Zarząd i Rada Nadzorcza S.M. „Cisy”

Zdrowia i radości w święta 
Bożego Narodzenia

Niechaj się Wam spełnią wszystkie marzenia
Oby zdrowie Was nie opuszczało

I w rodzinach szczęście panowało
Aby prezenty śliczne pod choinką stały

W miłości i cieple minął rok stary
Niech się spełnią świąteczne życzenia

Te łatwe i te trudne do spełnienia
Niech się spełnią te duże i małe

Te szeptane cicho i nie mówione wcale
Nich się spełnią wszystkie krok po kroku

W Nowym 2017 Roku!
Cudownych chwil i miłej lektury 

życzy redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego

Radosnych i pełnych spokoju
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 oraz szczęśliwego 
NOWEGO ROKU

wszystkim mieszkańcom
życzą

pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO” w Nowogardzie
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

POLSKI WYDAWCA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

 Promocja do 40%

Wyspy Kanaryjskie, Fatima, Włochy
Grecja, Maroko, Bułgaria, Chorwacja

WŁOCHY 29.04-6.05.17
BIAŁORUŚ 17.08-22.08.17

W środku KALENDARZ na 2017   •    „EWA” zostaje    •   Wygraj książkę

 PSYCHOTESTY 
Badania psychologiczne 

kierowców, operatorów maszyn
i medycyny pracy 

 
ZOZ MEDYK S.C. Nowogard

ul. Wojska Polskiego 7A 
rejestracja  91 392 29 21 

reklama

reklama

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

Uwaga najbliższe 
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A
(informujemy, że godziny dyżurów radcy  

prawnego mogą ulegać zmianom)

Następne wydanie  

4 stycznia 2017 r. Do Siego Roku

reklama

Praktyka "na żywym organizmie" 

Akcja policji  
pod pasażem

Po latach wrócili do Nowogardu

Powstał zamiejscowy 
oddział Kuratorium 
Oświaty 

Noworoczne 
Życzenia od 
sportowców
dla nowogardzkich 
kibiców

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5
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Nasza sonda
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2016, zapytali-
śmy naszych czytelników, jak oceniają ten rok? Zadaliśmy 
także pytanie, czy mają jakieś plany na Nowy Rok.

Pan Tomek z synami Alanem i Borysem: Ten rok wspominam do-
brze. Nie wydarzyło się w nim nic nowego i ciekawego. Upłynął spokoj-
nie. Na przyszły rok na razie nie mam żadnych planów. Póki co, będę sie-
dział w domu z dziećmi.

Pani Agnieszka z wnuczką Julią: Jak do tej pory nic nowego w moim 
życiu się nie wydarzyło. Wszystko jest po staremu. Z kolei na przyszły rok 
mam nadzieję, że w końcu uda mi się znaleźć jakąś pracę. I to najważ-
niejsze, co mam w planach. 

Pani Natalia: Jestem obcokra-
jowcem. W tym roku działy się róż-
ne rzeczy. Raz było lepiej, raz gorzej. 
Ale nie wspominam go źle. Na Nowy 
Rok, jak na razie, nic szczególnego 
nie planuję. Z pewnością coś się wy-
darzy, byle tylko nie było to nic złego.

Pan Ireneusz: W tym roku ani 
nic ciekawego, ani nowego się nie 
wydarzyło. Nie było wielkich zmian. 
Upłynął spokojnie i jak to się mówi: 
po staremu. Na 2017, jak na razie, 
żadnych planów nie mam, ani też 
żadnych postanowień.

Pani Małgorzata z córką Zuzią i synem Mateuszem: Bardzo miły 
był dla mnie ten rok. Nic złego się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, było 
pozytywnie. W sierpniu urodziłam córeczkę, mam teraz czwórkę dzieci. 
Wyrażam nadzieję, że ten Nowy Rok przyniesie same pozytywne i szczę-
śliwe chwile. Mam też nadzieję, że w końcu uda nam się zmienić miesz-
kanie na większe, bo to, w którym teraz mieszkamy, jest już dla nas za 
małe. A tak nic więcej nie chcę zmieniać.

DŚ

Uwaga 

Znaleziono biżuterię
Uwaga, w okolicy ulicy Radosława znaleziono widoczny na 

zdjęciu łańcuszek z ażurowym wisiorkiem w kształcie serca. 
Właściciela prosimy o odbiór zguby w biurze redakcji DN, przy 
ul. Boh. Warszawy 7 a. 

Przetarg na posiłki rozstrzygnięty 

„Ewa” zostaje
Firma gastronomiczna P.P.H.U. „Ewa” z Nowogardu, nadal będzie gotować obiady przyzna-
wane przez OPS. Przed świętami odbył się przetarg na to zadanie. 

Firma „Ewa” należąca do Ewy 
Kasprzyk, jako jedyna złożyła 
ofertę na to zadanie. To najpew-
niej efekt zaostrzenia przez gminę 
kryteriów dla przystępujących do 
przetargu oferentów, po tym jak 
przed dwoma laty na szkolne sto-
łówki zaczęto dostarczać posiłki 
bynajmniej niezachęcające swoją 
teksturą do spożycia. Wówczas to 
przetarg wygrała jedna z koszaliń-
skich firm, która przywoziła obia-
dy gotowane gdzieś koło Kamie-
nia Pomorskiego. Posiłki były za 
zimne, a często nie odpowiada-
ły również kryteriom wagowym. 
Nowe kryteria oceny ofert, w któ-
rych poza ceną bierze się też pod 
uwagę chociażby, jakość dań i do-
świadczenie firmy gastronomicz-
nej w masowym gotowaniu sku-
tecznie odstraszyło pseudo-ku-
charzy od Nowogardu. 

Firma „Ewa” zaproponowała, że 
jest gotowa nadal gotować obiady 
(dwa dania plus napój i porcja wa-
rzyw) wydawane osobom do tego 

uprawnionym przez OPS za kwotę 
366 818,67 zł brutto. W przelicze-
niu na jeden posiłek daje to kwotę 
5,94 zł brutto przy założeniu, że w 
ciągu roku firma wyda ponad 61 
tysięcy posiłków. Co prawda gmi-
na zarezerwowała na ten cel kwo-
tę 358 tys. 150 zł brutto, ale mia-
sto, inaczej niż w przetargu na ko-
munikację miejską, o czym pisze-
my w numerze, zdecydowało się 
już nie ogłaszać kolejnego prze-
targu, by szukać oszczędności na 
tym zadaniu. Dokładnie w czwar-
tek, 29.12, Gmina ogłosiła wyniki 
konkursu informując, że to wła-

śnie firma „Ewa” złożyła najko-
rzystniejszą ofertę i to z tą firmą 
gmina podpisze umowę. Będzie 
ona obowiązywała od 2 stycznia 
do 31 grudnia 2017 roku. Obia-
dy będą dostarczane na stołówki 
szkolne, do świetlicy środowisko-
wej przy Placu Szarych Szeregów, 
a także  osobom potrzebujących i 
bezdomnym. 

Warto dodać, że posiłki są fi-
nansowane w 60% przez wojewo-
dę, a 40% przez gminę. 

Pozostaje życzyć wszystkim ko-
rzystającym z darmowych obia-
dów – smacznego! MS

Rośnie ruch na naszym lotnisku 

W tym roku prawie  
pół miliona pasażerów  
Jak podaje rzecznik prasowy międzynarodowego portu lotniczego Szczecin- Goleniów (im. 
NSZZ Solidarność), systematycznie wzrasta zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy na 
naszym regionalnym lotnisku. 

  W listopadzie Port Lotni-
czy Szczecin-Goleniów obsłu-
żył 33 456 pasażerów, co stano-
wi wzrost do listopada poprzed-
niego roku o 18,12 %. Od począt-
ku roku zostało obsłużonych 433 

708 pasażerów - wzrost o 13,47 
%.  Rok 2017 powinien przynieść 
jeszcze większe wzrosty ilości 
obsłużonych pasażerów.  Od 27 
marca, linia Ryanair rozpoczy-
na codzienne loty do Warszawy. 

Dodatkowo, od czerwca, szcze-
ciński port lotniczy będzie ob-
sługiwał regularnie wakacyjne 
czartery do: Dubrownika, Var-
ny, na Kretę i Korfu. Takie opty-
mistyczne informacje przekazała 
mediom rzecznik portu p. Elwira 
Borecka.  Wzrastają także prze-
wozy cargo. Z możliwości, w tym 
zakresie, naszego lotniska korzy-
stają m. in. firmy z parków prze-
mysłowych Goleniowa i Stargar-
du. Przypomnijmy, że ten regio-
nalny Port lotniczy znajduje się 
zaledwie 18 km od Nowogar-
du, czyli jest do niego- od nas- 
znacznie bliżej aniżeli ze Szcze-
cina.

sm
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W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

reklamareklama

W dniu 27.12.2016r. 
zaginął owczarek niemiecki 

kolor podpalany 
w miejscowości Jenikowo. 

Tel. 69 33 47 602 

OgŁOsZeNie

Ostatnia sesja w 2016 roku 

Spotkali się już po raz 36. 
W minioną środę, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta w Nowogardzie. Było to już 36 posiedzenie rady tej kadencji, a to swoisty rekord na 
tle innych samorządów. 

Była to zarazem jedna z krót-
szych sesji, bo trwała niewiele po-
nad dwie godziny. Radni mieli do 
przyjęcia tylko jedną uchwałę w 
sprawie zmian w budżecie na rok 

2016. Była to tzw. uchwała czysz-
cząca, czyli wprowadzająca ostat-
nie, kosmetyczne przesunięcia w 
budżecie, niezbędne do zbilanso-
wania wpływów i wydatków. 

Radni mieli też ostatnią w tym 
roku okazję złożyć interpelacje 
lub zapytać kierownictwo gminy 
o bieżące sprawy (o tym w kolej-
nych wydaniach). 

Na zakończenie sesji przewod-
niczący RM, Piotr Słomski złożył 
wszystkim radnym, a także obec-
nym na sali pracownikom gminy, 
najserdeczniejsze życzenia nowo-
roczne. 

Kolejna sesja odbędzie się w 
styczniu. Będzie to sesja, na której 
radni przyjmą budżet na rok 2017. 

Data posiedzenia nie została jesz-
cze podana do publicznej wiado-
mości. 

Rekord w ilości posiedzeń 
Środowa sesja, była już 36 zwo-

łaną w tej kadencji. Zważywszy, że 
minęła połowa kadencji to swo-
isty rekord, w porównaniu z inny-
mi samorządami. Dla przykładu 
w pobliskim Goleniowie tamtej-
sza rada miejska spotkała się do-
tychczas 27 razy. W Osinie rad-
ni tej kadencji spotkali się, jak do 
tej pory, 18 razy.  Podobnie było w 

Stepnicy, gdzie do tej pory odbyło 
się 16 posiedzeń.

Warto jednak przypomnieć, że 
w naszym przypadku na tak dużą 
liczbę posiedzeń zapracował sam 
burmistrz Robert Czapla, który 
wykorzystując przywilej do zwo-
ływania sesji, w tzw. trybie nad-
zwyczajnym, robił to często w 
sprawach bieżących, niewymaga-
jących pośpiechu. Tylko w prze-
ciągu pierwszego roku tej kaden-
cji, burmistrz Nowogardu korzy-
stał z tego trybu aż 9 razy. MS

28.12. 2016 Sesja Rady Miejskiej - Tadeusz Fiejdasz, kierownik GKMiOŚ odpowiada 
na zapytania radnych

Po latach wrócili do Nowogardu

Powstał zamiejscowy oddział Kuratorium Oświaty 
Zgodnie z zapowiedzią Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z czerwca tego roku, w Nowogardzie powstał Oddział Wydziału Nadzoru Pedagogicz-
nego. Podobna delegatura funkcjonowała u nas do roku 2009. Nowa, terenowa jednostka Kuratorium Oświaty (KO) w Szczecinie pełni nadzór nad szko-
łami nie tylko z terenu naszego powiatu, ale także powiatów: gryfickiego, kamieńskiego i łobeskiego. 

Oddział został powołany przez 
Wojewodę Zachodniopomorskie-
go już kilka miesięcy temu, ale 
faktyczną działalność rozpoczął z 
dniem 1 grudnia br. 

- Zamysłem utworzenia Oddzia-
łu w Nowogardzie było stworzenie 
możliwości bezpośredniego nadzo-
ru nad szkołami/placówkami, jak 
również spotkań z dyrektorami, 
nauczycielami i rodzicami – infor-
muje Małgorzata Duras, rzecznik 
prasowa KO w Szczecinie. 

Pełnienie obowiązków kiero-
wania oraz organizację Oddzia-
łu powierzono Alinie Przerwie 
– zastępcy dyrektora Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego KO w 
Szczecinie.  Ponadto w Oddzia-
le zatrudniono dwie osoby na sta-
nowiskach wizytatorów: Hannę 

Bogutę - wieloletniego pracowni-
ka KO w Szczecinie i Helenę Za-
górską – byłą nauczycielkę SP 4 w 
Nowogardzie; oraz sekretarkę – 
Magdalenę Magierecką. 

Biura Oddziału znajdują się na 
parterze w budynku byłego hote-
lu „Cisy” przy Placu Wolności, na-
leżącego do powiatu. Na budynku 
na razie nie ma tablicy informa-
cyjnej. Skromna kartka wisi jedy-
nie na drzwiach wejściowych do 
Oddziału. Pewnie to dlatego, że 
placówka jest jeszcze w fazie or-
ganizacji, a jej oficjalne „otwar-
cie” planowane jest na drugą po-
łowę stycznia. Wówczas odbyć się 
ma spotkanie, na które poza wła-
dzami z województwa zaprosze-
ni będą też przedstawiciele szkół, 
nad którymi Oddział sprawuje 

nadzór pedagogiczny- dowiedzia-
ła się redakcja DN.  

Przypomnijmy, że w Nowogar-
dzie, podobnie jak w kilku innych 
miastach na terenie naszego woje-
wództwa, do 2009 roku funkcjo-

nowała delegatura KO w Szcze-
cinie. Ostatnim jej dyrektorem 
była Janina Mucek z Nowogardu, 
obecnie kierownik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu w Urzędzie 
Miejskim w Goleniowie. 

W tej chwili, poza centralą w 
Szczecinie, kuratorium posiada 
delegaturę w Koszalinie, a także 
oddział zamiejscowy w Wałczu. Na 
razie KO nie informuje, czy planu-
je otwarcie kolejnych placówek te-
renowych w innych miastach poza 
Nowogardem.  Kiedy pytaliśmy o 
to w czerwcu Magdalenę Zaręb-
ską-Kuleszę, Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty, wówczas 
poinformowała nas, że „Nowogard 
jest miastem pilotażowym i KO 
chce sprawdzić, jak to będzie funk-
cjonowało w praktyce”. MS

Alina Przerwa, kierownik Oddziału KO 
w Nowogardzie, na zdjęciu w czasie 
uroczystości 70-lecia SP nr 1 w Nowo-
gardzie, jaka odbyła się w maju zeszłe-
go roku

O tym, że Kuratorium Oświaty otwo-
rzyło w Nowogardzie swój zamiejsco-
wy oddział informuje na razie skromna 
kartka na drzwiach wejściowych
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Przetarg na komunikację po raz trzeci 

Na co chce zaoszczędzić burmistrz?
Urząd Miejski po raz trzeci ogłosił przetarg na komunikację miejską. Podobnie jak za pierwszym razem, tak i drugie postępowanie zostało unieważnione, 
bo zdaniem burmistrza oferta przekraczała zaplanowaną na ten cel w budżecie kwotę. Przewoźnicy uważają jednak, że za takie pieniądze, jakie proponu-
je gmina, wykonanie tej usługi jest nieopłacalne. 

W pierwszym terminie oferty 
na obsługę zadania złożyły dwie 
firmy tj. PKS Gryfice i Adam Fe-
deńczak. Pierwsza wyliczyła, że 
jest w stanie obsługiwać przez 
rok linię komunikacji miejskiej za 
kwotę 230 611,20 zł. Nowogardzki 
przewoźnik dał niższą cenę – do-
kładnie 203 106,00 zł. Burmistrz 
przetarg jednak unieważniał, bo 
uznał, że żadna z ofert nie mieści 
się w kwocie, jaką gmina chce na 
ten cel przeznaczyć w przyszłym 
roku. Zdaniem R. Czapli zama-
wiający, czyli gmina, na realizację 
tego zdania ma 170 tys. zł brutto, 
(czyli mniej więcej tyle samo, co 
w tym roku), mimo iż w projek-
cie budżetu pod tą pozycją zapi-
sano kwotę 225 tys. zł. Ogłoszono 
drugi przetarg. Tym razem ofer-
tę złożył tylko jeden przewoźnik 
- Adam Fedeńczak proponując 
214.795,00 zł brutto. Burmistrz 
znów uznał, że nie podpisze z fir-
mą umowy, bo jej oferta przekra-
cza to, ile gmina chce na ten cel 
wydać. Przetarg ogłoszono po raz 
trzeci. Ostateczny termin składa-

nia ofert minie 10 stycznia. Kto do 
tego czasu będzie woził pasażerów 
na trasie komunikacji miejskiej? 
Jak dowiedzieliśmy w UM, gmina 
zaproponuje podpisanie aneksu 
firmie A. Fedeńczaka, która obec-
nie wykonuje to zadanie na zlece-
nie miasta. To oznacza, że gmina i 
tak do interesu dołoży więcej niż 
zakładała. O ile? Treść aneksu na 

razie nie jest znana. Nie wiadomo 
też, czy firma zdecyduje się w ogó-
le go podpisać. Jedno jest pewne 
- w takich sytuacjach wykonawcą 
trzeba płacić więcej, bo za pracę 
ekstra, zawsze należą się również 
ekstra pieniądze. 

Oczekuję, że ktoś dołoży...
Pozostaje pytanie, czy gmina w 

trzecim przetargu znajdzie chęt-

nego, który zdecyduje się obsłu-
giwać linie komunikacji maksy-
malnie za 170 tys. zł, skoro ofer-
ty, jakie dotychczas składali prze-
woźnicy znacznie przewyższały 
tę kwotę? Z rozmów, jakie prze-
prowadziliśmy z przedstawiciela-
mi branży przewozu osób wyni-
ka, że jest to bardzo mało praw-
dopodobne – chyba, że ktoś do in-
teresu będzie słono dopłacać.  W 
ostatnim czasie wzrosły bowiem 
nie tylko koszty ubezpieczenia sa-
mochodów, (nawet o 200 proc.), 
ale także koszty osobowe, w tym 
głównie wynagrodzenia dla kie-
rowców. Tych brakuje na rynku, 
bo też mają większe oczekiwania 
płacowe.  Nie mówiąc już o ce-
nie paliw, które jak wiadomo ra-
czej nie spadają, a prędzej rosną. 
Tak też ma być w przyszłym roku, 
gdzie według prognoz cena za litr 
paliwa może osiągnąć nawet 5 
zł. Dlatego przyjęta przez gminę 
kwota na obsługę zadania jest nie-
realna– mówią nam przewoźnicy.   

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Po raz kolejny burmistrz za-

skakuje w sprawie przetargu na 
komunikację. Wszystko bowiem 
wskazuje na to, że gmina nie 
zdoła zaoszczędzić na tym zada-
niu, biorąc pod uwagę sytuację 
ekonomiczną w jakiej znaleźli 
się przewoźnicy. 

Dlaczego włodarz miasta jest 
jednak w tym temacie tak zde-
terminowany, żeby nie napisać 
uparty? Na co tak chce zaosz-
czędzić burmistrz Robert Cza-
pla, skoro w budżecie na to za-
danie są zarezerwowane pienią-
dze? Może na kolejne wydania 
ulotek promocyjnych jego oso-
bę lub numery biuletynu, gdzie 
niekiedy w jednym zamieszcza-
nych jest kilkanaście zdjęć wło-
darza miasta? Pytanie tylko, co 
ludziom jest bardziej potrzebne: 
bezpłatna propaganda czy ko-
munikacja miejska? Na to musi 
sobie jednak odpowiedzieć już 
każdy sam, zwłaszcza, jeśli po-
dróżuje miejskim autobusem. 

Red.  

Rozkład jazdy autobusowej na przystanku przy ul. 700-lecia. Czy po nowym roku z 
przystanków komunikacji miejskiej będzie nadal zabierał żółty autobus z firmy AF.

Chodnik przerywany
Jeden z naszych stałych czytelników, mieszkaniec osiedla Bema, zwrócił uwagę na brak chodnika pomiędzy Nowogardem, a wiaduktem nad obwodnicą. 

Chodnik biegnie wzdłuż ulicy 
Bema po dwóch stronach i koń-
czy się z jednej strony na wyso-
kości kościoła, a z drugiej wjazdu 
do stolarni. Żeby wejść na chod-
nik położony na wiadukcie nad 
obwodnicą trzeba przejść kilkana-

ście metrów, albo po trawiastym 
poboczu, lub od strony kościoła 
po asfaltowej drodze. 

- Szkoda, że jak budowano wia-
dukt nikt nie pomyślał, aby nowy 
chodnik skomunikować już z tym 
położonym wzdłuż ul. Bema – 

ubolewa nasz czytelnik i apeluje 
za naszym pośrednictwem: może 
gmina w porozumieniu z powia-
tem, bo to droga powiatowa, wyko-
na go przynajmniej po jednej stro-
nie. Będzie wtedy na pewno bez-
pieczniej – dodaje mieszkaniec 

osiedla Bema. 
No cóż, mamy nadzieję, że tak 

drobna „doróbka” chodnika nie 
powinna stanowić większego pro-
blemu dla naszych władz, zwłasz-
cza, że pozwoli to na skomuniko-
wanie wiaduktu z miastem, co w 

przyszłości może mieć duże zna-
czenie. Powiat zapowiada bo-
wiem, że przy okazji remontu dro-
gi do Miętna wybuduje wzdłuż 
niej również ścieżkę rowerową, 
która połączy wieś z miastem.  

MS

Sygnały Czytelników @  

Schodząc z wiaduktu dalszą drogę musimy pokonać idąc poboczem drogi. W tym miejscu chodnik się kończy Chodnik ponownie się rozpoczyna na wysokości wjazdu do stolarni
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Praktyka "na żywym organizmie" 

Akcja policji pod pasażem 
Jak poinformowała nas jedna z naszych czytelniczek, w dniu 21 grudnia, młodzi policjanci patrolujący nasze ulice w ramach stażu adaptacyjnego, prze-
prowadzili szeroką akcję wśród kierowców parkujących przy ul. 15 Lutego (w ciągu pasażu handlowego, w Nowogardzie nazywane „koło Laskowskiego”). 
Podczas wspomnianej akcji, młodzi policjanci mieli wręczać mandaty tym, którzy parkują w ww. opisanym miejscu. 

Dodajmy, że teren ten od da-
wana wymaga uregulowania pod 
względem oznaczenia drogowego, 
o co już niejednokrotnie w imie-
niu pieszych, kierowców i wła-
ścicieli sklepów tam się znajdu-
jących, upominaliśmy się na ła-
mach DN. Jest to bowiem miejsce 
bardzo często uczęszczane. Mimo 
tego, do dnia dzisiejszego teren 
ten nie jest oznaczony i w zasa-
dzie nie wiadomo, czym jest w 
świetle przepisów o ruchu drogo-
wym tj. parkingiem, podjazdem 
czy może jezdnią, pieszo jezd-
nią? Jak relacjonuje nasza czytel-
niczka, podczas wspomnianej ak-
cji, młodzi policjanci mieli wrę-
czać mandaty tym, którzy parkują 
w ww. opisanym miejscu. Z rela-
cji naszej czytelniczki, która rów-
nież mandat otrzymała, wynika, 
że ukarano przynajmniej kilka-
naście osób. Wśród nich miał być 
również pieszy prowadzący ro-
wer, starszy mężczyzna, przewo-
żący jednośladem z trudem świą-

teczne zakupy. Otrzymał man-
dat, bo... rower był nieoświetlony.  
W związku z opisaną przez naszą 
czytelniczkę sytuacją, zwróciliśmy 
się do rzeczniczki prasowej naszej 
policji o komentarz, zwłaszcza w 
obszarze wyjaśnienia kierowcom 
i pozostałym użytkownikom tej 
“drogi”, jakie zdaniem policji obo-
wiązują tam zasady poruszania się 
i parkowania? W jaki sposób na-
leży tam parkować (prostopadle, 
równolegle) i którędy wjeżdżać i 
wyjeżdżać? Zapytaliśmy też, dla-
czego zdecydowano się na karanie 
kierowców, zamiast wręczenia im 
pouczeń?

Poniżej odpowiedź, którą otrzy-
maliśmy od p. Rzecznik:

W odpowiedzi na zapytanie z 
dnia 22.12.2016r dot. „akcji mło-
dych policjantów” informuję, że 
policjanci pełniący służbę w ra-
mach adaptacji zawodowej doko-
nywali kontroli kierujących pojaz-
dami pod kątem obowiązkowe-
go wyposażenia pojazdu, wyma-

ganych dokumentów, korzystania 
z pasów bezpieczeństwa oraz sta-
nu trzeźwości. Pojazdy poruszają-
ce się ul. 15 Lutego, celem przepro-
wadzenia kontroli drogowej, kie-
rowane były na teren obok pasażu 
handlowego, aby nie powodowa-
ły utrudnień w ruchu drogowym. 
Podczas przeprowadzonych kon-

troli, żaden rowerzysta nie został 
ukarany mandatem karnym. Na 
kierujących pojazdami mechanicz-
nymi nałożono łącznie 3 mandaty 
karne (art. 95 kw- 50 zł; art. 97 kw 
– 100 zł i art 88kw – 100zł). Man-
dat karny został także nałożony na 
pieszego za przejście przez jednię w 
miejscu niedozwolonym. W świe-

tle obowiązujących przepisów, te-
ren przy pasażu jest częścią pasa 
drogowego i jest traktowany, jako 
parking, po którym mogą poru-
szać się wszyscy użytkownicy dróg. 
Wjazd i wyjazd z parkingu nie jest 
oznaczony znakami drogowymi, w 
związku z czym może odbywać się 
zarówno z ul. 15 Lutego, jak i Mły-
narskiej.

Pozdrawiam,
J. Filipczuk

Niezależnie od relacji dwóch 
stron akcji, jaką przeprowadzili 
policjanci, przy okazji po raz ko-
lejny apelujemy do władz miasta, 
by w skuteczny sposób doprowa-
dziły do uporządkowania ruchu 
na parkingu przy pasażach han-
dlowych przy ul. 15 Lutego. Brak 
organizacji ruchu jest zagroże-
niem nie tylko dla poruszających 
się po parkingu, ale także kierow-
ców poruszających się ulicami 
przyległymi. 

opr. MS 

Parking przy pasażu  przy ul. 15 Lutego jest najczęściej zatłoczony. W tym miejscu 
nie jest bezpiecznie

„Petardy” na każdym rogu

Kolorowo w Sylwestra
„Czerwony Błysk”, „The Beściak”, „Smok” - to tylko niektóre nazwy fajerwerków, jakie od 
kilku dni można zakupić na ulicach Nowogardu. Już w najbliższą sobotę czeka nas noc syl-
westrowa, a wraz z nią pokazy pirotechniczne mieszkańców Nowogardu.

Kupujący mają ogromny wy-
bór, w jakości i cenach. Najtańsze 
fajerwerki kosztują jedynie parę 
groszy. Natomiast dla koneserów 
pokazów sztucznych ogni, znaj-
dą się też takie, których cena się-
ga do 500 złotych! Jak informuje 
nas pan Czesław, jeden ze sprze-
dawców handlujących sztuczny-
mi ogniami w Nowogardzie: - Dla 
każdego coś się znajdzie i z pewno-
ścią nikt nie poczuje się poszkodo-
wany. Na tym rynku funkcjonuję 

już 15 lat, dlatego mogę każdemu 
zaproponować, co innego, zgodnie 
z jego upodobaniami. 

Największym powodzeniem 
cieszą się te sztuczne ognie, które 
odpalone prezentują nam rozma-
itą serię barw i zachwycają prze-
różnymi kształtami. Wbrew po-
zorom nie muszą to być te z naj-
wyższej półki. Takie fajerwer-
ki znajdziemy już od dwudziestu, 
trzydziestu paru złotych. 

Mimo swoistego uroku w tej 

całej szalonej nocy, musimy za-
chować ostrożność podczas za-
bawy z fajerwerkami. Nieostroż-
ne, bądź nieumiejętne odpalanie 
sztucznych ogni może nas koszto-
wać utratę zdrowia. Jak ostrzega p. 
Czesław: -„Petardy”, jak sama na-
zwa wskazuje, to materiały wybu-
chowe. Nikt chyba nie chce wejść w 
Nowy Rok z np. urwaną lub popa-
rzoną ręką. Dlatego bądźmy w tym 
dniu szczególnie ostrożni. Rodzice 
też niech mają na względzie swo-

Konkursy dla organizacji pozarządowych 
Ogłoszono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, ubiegających się o dofinansowanie z budżetu gminy. Stowarzyszenia i 
kluby sportowe mają czas do 5 stycznia na złożenie kompletu dokumentów. 

Konkursy ogłoszono na razie 
w czterech z dziesięciu obszarach 
priorytetowych tj. ochrona zdro-
wia, kultura fizyczna i sport, opie-
ka społeczna oraz wspieranie ini-
cjatyw społecznych i koordyno-
wanie pracy organizacji pozarzą-
dowych. Na każde z zadań prze-
znaczono osobny budżet. I tak dla 
organizacji, które funkcjonują w 
obszarze ochrony zdrowia do po-

działu jest 40 tys. zł. To tyle samo, 
co było w tym roku. Na realizację 
zadań z zakresu opieki społecz-
nej zaplanowano budżet w kwocie 
42 tys. zł, również tyle samo, co w 
2016 r., 30 tys. zł zarezerwowano 
dla organizacji, które złożą ofer-
tę na zadania w zakresie wspie-
rania inicjatyw społecznych i or-
ganizacji pracy innych stowarzy-
szeń. Jak co roku największa pula 

środków jest przeznaczona dla 
klubów sportowych. W przyszłym 
roku do podziału będzie 420 tys. 
zł, czyli o 5,5 tys. zł więcej niż w 
roku 2016 r. 

Organizacje, które zamierzają 
wystartować w konkursie na przy-
znanie środków z budżetu miasta 
mają czas do 5 stycznia na złoże-
nie ofert. Oceni je powołana przez 
burmistrza Nowogardu komisja 

konkursowa, w skład której poza 
przedstawicielami organizacji po-
zarządowych wejdą też urzędnicy.  
Przewodniczący ww. komisji za-
raz po zakończeniu prac, przeka-
że burmistrzowi protokół z ocen 
ofert. Na tej podstawie burmistrz 
podejmie decyzje o przyznaniu 
organizacji dotacji. W najbliż-
szych tygodniach gmina powin-
na ogłosić konkursy na pozostałe 

działania tj. zajęcia pozalekcyjne, 
wolontariat, ochrona dóbr kultu-
ry, wspieranie przedsiębiorczości 
czy zadania w zakresie wspierania 
działalności organizacji emerytów 
i rencistów oraz współpracy mię-
dzynarodowej. 

Łączna pula środków przezna-
czonych na działalność organi-
zacji pozarządowych na przyszły 
rok, to 600 tys. złotych. MS

je pociechy, aby żadna krzywda im 
się nie stała. 

Przypomnijmy także, że fajer-
werki można kupić po ukończe-
niu 18 roku życia. Nieletni, bez 
zgody swoich rodziców, bądź 

opiekunów, nie mogą bawić się 
sztucznymi ogniami. Warto też 
pamiętać, że zgodnie z przepisa-
mi wyroby pirotechniczne mogą 
być odpalane tylko w dniach 31 
grudnia i 1 stycznia. DŚ

Pan Czesław sprzedaje fajerwerki na Placu Wolności
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Anna Bladaka: lat 65, zmarła 22.12.2016r., pogrzeb odbył się 

27.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Marianna Jasek: lat 98, zmarła 23.12.2016r., pogrzeb odbył się 

27.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Krystyna Kaleta: lat 67, zmarła 25.12.2016r., pogrzeb odbył się 

29.12.2016r,  na cmentarzu w Jenikowie.
Jan Drapikowski: lat 68, zmarł 25.12.2016r., pogrzeb odbył się 

28.12.2016r,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Czesław Zięciak: lat 77, zmarł 28.12.2016r., pogrzeb odbędzie się 

30.12.2016r,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Pasterze pośpiesznie udali się do 
Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 
i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy 
Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co 
im zostało objawione o tym Dzie-
cięciu. A wszyscy, którzy to słysze-
li, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Maryja zacho-
wywała wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu. A paste-
rze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli, jak im to było powiedziane. 
Gdy nadszedł dzień ósmy i należa-
ło obrzezać Dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w łonie [Matki]. 
(Łk 2,16-21)

Żyjemy w czasach kiedy to no-
winka goni nowinkę. Przede 
wszystkim są to nowinki z zakresu 
medycyny i technologii. Wszyst-
kie one mają wpływ na nasze ży-
cie, często nawet nie zdajemy so-

bie z tego sprawy. Maryja również 
przynosi światu nowinkę, choć le-
piej powiedzieć: wielką nowinę. 
Przynosi światu nowość- Jezusa 
Chrystusa. Maryja przynosi tego, 
który ma wpływ na ludzkie życie 
o wiele większy niż wszystkie no-
winki świata razem wzięte.

W Nowy Rok obchodzimy uro-
czystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi. W tym roku to wydarze-
nie nabiera wagi z kontekście set-
nej rodziny objawień Matki Bożej 
Fatimie. Nowy Rok staje się dla 
nas rokiem, w którym z większą 
uwagą będziemy przyglądać się 
Maryi i jej roli w zbawczym pla-
nie Boga. Zaczynamy od począt-
ku, od tego wydarzenia kiedy Ma-
ryja została Matką Jezusa, Matką 
Boga. Kiedy pasterze przybyli do 
Betlejem, Maryja czuwała przy Je-
zusie. To jest pierwsza wskazów-
ka jakimi mamy być uczniami Je-
zusa. Mamy być uczniami czuwa-
jącymi przy Nim. Być przy Jezusie 
to znaczy słuchać Jego słów. Być 
przy Jezusie to znaczy Jego sło-
wo wcielać w życie, żyć nim na co 
dzień. Być przy Jezusie to karmić 
się Jego ciałem podczas Euchary-
stii. Drugą istotną kwestią, na któ-
rą zwraca nam uwagę św. Łukasz 
ewangelista, to co Maryja zrobi-
ła ze słowami usłyszanymi przez 
pasterzy. Maryja zachowywała 

wszystkie te słowa i rozważała je 
w swoim sercu. Maryja rozważa-
ła w swoim sercu zaistniałe fakty, 
wierząc, że z czasem Bóg pozwoli 
Jej zrozumieć je w pełni. W życiu 
każdego z nas pojawiają się rów-
nież pewne fakty, mające wpływ 
na naszą codzienność: doświad-
czenie bezdzietności, choroba ko-
goś bliskiego, śmierć współmał-
żonka. Czy wtedy dalej wierzę w 
Boga, a może tracę przez to wia-
rę i od Niego odchodzę, przesta-
ję Mu ufać? Może nawet okazuje 
się w wyniku pewnego doświad-
czenia, że w ogóle wiary w Boga 
nie miałem. Uczeń Jezusa zacho-
wuje i rozważa w sercu swoje do-
świadczenia, które mają wpływ na 
jego wiarę. Popatrz co jest twoim 
życiowym doświadczeniem, spró-
buj to nazwać. Co nazywasz swo-
im krzyżem? Czy rozważasz w 
swoim sercu co Bóg przez to od 
Ciebie oczekuje? Do czego pra-
gnie Cię zaprosić? Rozważasz w 
sercu czy tylko narzekasz, biado-
lisz, a przecież to i tak nie zmienia 
twojej sytuacji? Kim tak napraw-
dę Maryja jest? Jaki ma wpływ na 
losy świata, dzieje człowieka? Je-
den ze współczesnych pustelni-
ków taką daje wskazówkę: Nie 
zaczynacie od mariologów, żeby 
zrozumieć Matkę Boga. Zacznij-
cie od oddania Jej serca, zupełnie 
i naprawdę. Nie róbcie już nic bez 
Niej. Przeżywajcie świętych ob-
cowanie w najwyższym stopniu z 
Nią, przeżywajcie tajemnicę Ko-
ścioła z Nią.

Maryja użyczyła siebie Bogu, 
aby mógł stać się człowiekiem. 
Pamiętając o tym, powierzamy się 
u progu nowego roku wstawien-
nictwu Maryi. 

Święta Boża Rodzicielko, 
módl się za nami!

ks. Krystian Dylewski

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Ojca i Teścia 

Wiolecie i Jackowi Zięciakom 
składa 

PZC „Caritas” przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

kONdOleNcje

Wyjątkowa pasterka 
Wyjątkową oprawę miała pasterka, która odbyła się o pół-
nocy, w wigilię Bożego Narodzenia, w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 

Nabożeństwo uświetniła wizy-
ta Maryi i Józefa, pasterzy oraz 
Trzech Króli. W biblijne posta-
cie wcielili się wierni, przebra-
ni w uszyte specjalnie na tę oka-
zję stroje. Pod koniec nabożeń-
stwa orszak na czele z ks. Ro-

bertem Dąbrowskim niosącym 
w dłoniach lalkę symbolizującą 
dzieciątko Jezus, przemaszerował 
do żłobu, by wspólnie z wiernymi 
zgromadzonymi w świątyni kolę-
dować Małemu. 

MS, fot. Beata Krzyżanowska 

Zawód – poszukiwacz antyge-
nów

W grudniu, w NDK odbyło się 
spotkanie z p. Jerzym Grzeszczu-
kiem z Goleniowa, który jest auto-
rem odkrycia naukowego z dzie-
dziny medycyny. Mimo, iż nie po-
siada wykształcenia z tej dziedzi-
ny, zdobył się na odwagę, aby prze-
badać pewien aspekt z zakresu na-
szego życia organicznego, dotyczą-
cego antygenów. Przygoda z na-
uką, nie zaczęła się nagle. Zanim J. 
Grzeszczuk doszedł do sprecyzo-
wania swoich odkryć, minęło kil-
kanaście lat. W księgarni z książka-

mi radzieckimi, natrafił na tom te-
matycznie zbliżony do swoich spo-
strzeżeń. Skontaktował się z auto-
rem i wspólnie napisali publikację 
do fachowego czasopisma. Po kilku 
latach została ona przetłumaczona 
na język angielski i trafiła do świata 
medycyny. Następnie J. Grzeszczuk 
napisał książkę, w której opisuje 
działanie antygenów. I tego właśnie 
dotyczyło spotkanie w NDK, gdzie 
można było wysłuchać wielu szcze-
gółów na ten temat oraz zadać fra-
sujące pytania.

Wybrała, Dorota Śmieciuch

20 lat temu                                 pisał:



30.12.16 - 2.01.2017 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

VAIANA: 
SKARB OCEANU

30.12.2016, godz. 14.00, 16.00
animowany, przygodowy, fami-

lijny
USA / 2016 / 92 min.
od lat: B/O

POLSKI DUBBING
Trzy tysiące lat temu najdziel-

niejsi żeglarze na świecie prze-
mierzali wody południowego Pa-
cyfiku i odkrywali wyspy Oce-
anii. Jednak w pewnym momen-
cie ich wyprawy ustały na całe 
tysiąc lat – i nikt nie wie dlacze-
go... Walt Disney Animation Stu-
dios prezentuje film „Vaiana”. 
Jest to komputerowo animowa-
na opowieść o przygodach na-
stolatki, która, chcąc dokończyć 
dzieła swych przodków, wyru-
sza w niebezpieczną misję. Pod-
czas podróży poznaje potężnego 
niegdyś półboga Maui. Od tego 
momentu wspólnie żeglują 
przez bezmiar oceanu, który 
nie szczędzi im karkołomnych 
przygód, obfitujących w spotka-
nia z ogromnymi potworami. 
Film w reżyserii utytułowane-
go zespołu: Ron Clements i John 
Musker („Mała syrenka”, „Ala-
dyn”, „Księżniczka i żaba”). 

SPRZYMIERZENI
30.12.2016, godz. 18.00
thriller, romans
USA / 2016 / 100 min.
Od lat: 15

Robert Zemeckis, twórca „For-
resta Gumpa”, „Lotu” i „The Walk. 
Sięgając chmur”, przedstawia 

szpiegowski thriller z elementa-
mi romansu rozpisany na dwoje 
aktorów – laureatkę Oscara Ma-
rion Cotillard („Niczego nie żału-
ję – Edith Piaf ”) oraz Brada Pit-
ta. 1942 rok, Afryka Północna. 
Max Vatan (Pitt), oficer wywia-
du, spotyka na swej drodze dzia-
łaczkę francuskiego Ruchu Oporu 
Marianne Beausejour (Cotillard), 
zaangażowaną w śmiertelnie nie-
bezpieczną misję na tyłach wroga. 
Ich ponowne spotkanie w Londy-
nie i losy ich związku naznaczo-
ne są wspomnieniami wojny. Za 
scenariusz filmu odpowiada Ste-
ven Knight, którego scenariusz 
do filmu „Niewidoczni” przyniósł 
mu nominację do Oscara i nagro-
dy BAFTA. 

SULLY
30.12.2016, godz. 20.00
dramat, biograficzny
USA / 2016 /96 min.
Od lat: 15

15 stycznia 2009 roku cały świat 
był świadkiem „Cudu na rzece 
Hudson”, kiedy to kapitan „Sully” 
Sullenberger (Tom Hanks) posa-
dził uszkodzony samolot na zim-
nych wodach rzeki Hudson, ra-
tując życie 155 osobom znajdu-
jącym się na pokładzie. Jednak, 
mimo że opinia publiczna i me-
dia głośno wychwalały Sully’ego 
za jego wyjątkowe umiejętności 
lotnicze, w czasie śledztwa zosta-
ły ujawnione fakty, które mogły 
zniszczyć jego reputację i karierę. 

Ceny biletów
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
• legitymacja szkolna
legitymacja studencka
rodzinny - 12 zł
• 2 dorosłych + 1 dziecko
1 dorosły + 2 dzieci
2 dorosłych + 2 dzieci
zbiorowy - 11 zł
• grupa zorganizowana pow. 15 osób 

zakup biletów - przynajmniej 1 doba 
przed seansem

BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA 
„ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ PRZED SEAN-
SEM

Uwaga!!! Godziny seansów filmo-
wych mogą ulec zmianie.

 Kino na weekendWygraj książkę 
nowogardzkiego 
podróżnika

Z Tomaszem 
Kwiatkowskim  
z Portugali do Chin
Pan Tomasz Kwiatkowski, to znany nowo-
gardzki podróżnik, który rowerem przemierzył 
już przysłowiowe „pół świata”. O najdłuższej 
jego podróży z Portugali do Chin traktuje, w 
tych dniach wydana książka, autorstwa samego 
podróżnika pt „Odważ się żyć”. Tę ciekawą po-
zycję wydawniczą można wygrać, biorąc udział 
w naszym konkursie. Wśród autorów prawi-
dłowych odpowiedzi, na poniższe pytania z lo-
kalnej geografii, rozlosujemy trzy egzemplarze 
książki podarowane przez jej autora.    

1. Ile wynosi najgłębsze miejsce nowo-
gardzkiego jeziora?

..............................................................................
2. Jaki dział wodny przebiega przez Nowo-

gard?
..............................................................................
3. Jak się nazywa ciek wodny, który bierze 

początek z naszego jeziora?
..............................................................................
4. Ile utwardzonych ścieżek rowerowych 

obecnie znajduje się na terenie naszej 
gminy?

..............................................................................
5. Gdzie znajduje się Sarni Las?
..............................................................................
Imię, nazwisko, tel.  ............................................
...............................................................................
Podpisane (nazwiskiem i z nr telefonu) odpo-
wiedzi, należy dostarczyć do redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego pocztą lub osobiście do 
10 stycznia 2017 roku. 

Red.   

Nadal świętujemy
Święta Bożego Narodzenia za nami.  Ale je-
steśmy w tym okresie liturgicznym, w którym 
pochylamy się nad tajemnicą wcielenia, a Je-
zus nadal w żłobie leży….   czeka tam na wizy-
tę Trzech Króli, których wiedzie z daleka obiet-
nica dana w proroctwach biblijnych. Czy tylko 
na nich czeka?.    

Sprostowanie 
W artykule nr 4 dotyczącym Funduszy Europejskich podawaliśmy przykład firmy Dorado "VISION 

TECHNOLOGY" z Nowogardu, która składała wniosek w jednym z programów RPO WZ. Z kontekstu moż-
na było zrozumieć, że firma została beneficjentem tego programu, ale w rzeczywistości przedmiotowego do-
finansowania ostatecznie nie otrzymała, z powodu wyczerpania limitu środków w konkursie, czego w arty-
kule nie podano. Za ewentualne nieporozumienia z tego powodu- Przepraszamy!  Red.  

To się stało 
tamtej Nocy

W judzkim Betlejem Narodzony
Czasem ludzkim oznaczony
Stał się Darem ponad miarę
Odczytanym poprzez Wiarę

Przegonione wszystkie złości 
W naszym sercu Bóg już gości
To nie tylko jest życzenie
Co ma czekać na spełnienie

To się stało tamtej Nocy
I trwa siłą Bożej Mocy

Choć mej Wiary okruszyny 
Biegnę dziś do tej Dzieciny
Biegnę jak ten pasterz z hali
Gdy usłyszał głos z oddali

To wołali Aniołowie... Bóg się rodzi…
Wieczną miłość niesie Tobie
Więc chodź tutaj i nie zwlekaj 
A na lepszy Czas nie czekaj...
   Marek Słomski   24.12.2016

KU
Po

n
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„Małżeństwo to diament szlifowany całe życie”
Najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i radości

z okazji pięknego  
jubileuszu 50-lecia 

zawarcia związku małżeńskiego 

Olgi i Zygmunta Wawrzyniak
składają  

wdzięczne i  kochające dzieci i wnuki

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POsPÓŁka 

 żWirOWNia 
dŁUgOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO klieNTa

Andrzej Słomski 

Tel. 665 770 442

P O M O C
DROGOWA

Wykonujemy tanio
Banery  •  Laminowanie   
Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe

Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A
 tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

Kompleksowe usługi:  
Introligatorskie i  Poligraficzne  

życZeNia reklama

W styczniu w NDK 

Lesław Żurek z Żoną w „Judy” 
W piątek, 20 stycznia 2017 r. o 

godz. 19.00,  zapraszamy na spek-
takl muzyczny inspirowany ży-
ciem oraz twórczością legendarnej 
amerykańskiej aktorki i wokalistki 
Judy Garland. W rolach głównych 
w przedstawieniu pt.  „Judy”  gra-
ją  Katarzyna Misiewicz-Żu-
rek  oraz  Lesław Żurek,  a akom-
paniuje im  Przemysław Zalew-
ski. Bilety na spektakl w cenie 40 zł 
do nabycia w kasie NDK oraz on-
line.

Akcja przedstawienia rozgry-

wa się w garderobie kopenhaskiej 
sali koncertowej tuż przed ostat-
nim wyjściem Judy Garland na sce-
nę - trzy tygodnie później znalezio-
no ją martwą w wynajętym domu w 
Londynie. Przyczyną śmierci było 
“przypadkowe przedawkowanie 
barbituranów”, próby samobójczej 
nie stwierdzono. Koroner dodał, 
że Garland i tak żyła “na kredyt”, 
między innymi z powodu marsko-
ści wątroby. Miała 47 lat. Ceremo-
nię pogrzebową przeprowadził pa-
stor, który trzy miesiące wcześniej 

udzielił jej ostatniego, piątego już 
ślubu. Liza Minnelli tak powiedzia-
ła o śmierci swojej matki: “To nie 
samobójstwo - była po prostu zmę-
czona, jak kwiat, który daje światu 
radość i piękno, a potem więdnie”.

Spektakl jest zabawną i jedno-
cześnie gorzką opowieścią o życiu 
“tam, gdzie gwiazd jest więcej niż 
na niebie”, refleksją nad przemija-
niem i blaknięciem blasku sławy, 
próbą rozliczenia się z całego życia. 
Zaglądając do garderoby Judy Gar-
land podglądamy intymny świat 

schowany przed publicznością, słu-
chamy piosenek śpiewanych “tyl-
ko dla siebie”, śmiejemy się z aneg-
dot, które nigdy nie ujrzały światła 
dziennego, stajemy się adresatem 
zwierzeń ze świata znajdującego się 
“gdzieś tam ponad tęczą”.

Gwiazdy „Judy” Katarzyna Miś-
kiewicz - Żurek i Lesław Żurek to 
aktorskie małżeństwo. Lesław Żu-
rek uważany jest za jednego z naj-
zdolniejszych i najbardziej obie-
cujących aktorów polskich młode-
go pokolenia. Szczególny rozgłos 
przyniosła mu pierwszoplanowa 
rola w nagrodzonej Złotymi Lwami 
„Małej Moskwie” i występ u Kena 
Loacha w filmie „Polak potrzeb-
ny od zaraz”. Z międzynarodowy-
mi ekipami współpracował też na 

planie polsko-amerykańskiego fil-
mu „Warsaw Dark” Christophera 
Doyle’a, a także thrillera „Kierow-
ca” Jerome’a Dassiera, z udziałem 
Christophera Lamberta i Agniesz-
ki Grochowskiej (2008). Na du-
żym ekranie oglądać go można było 
ostatnio w filmie „Hel”.

Katarzyna Misiewicz-Żurek ma 
na swoim koncie udział w dziewię-
ciu serialach. Debiutowała jako El-
wira Radzińska w “Klanie”, zagrała 
m.in. sekretarkę w “Samym życiu”, 
Marzenę Dziedzic w “Na Wspól-
nej” i policjantkę w “M jak miłość”. 
Wcieliła się także w znajomą Artu-
ra w “Prosto w serce”, a na dużym 
ekranie oglądać ją można było w 
„Listach do M.”

źródło NDK
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Stanisław Rzeszowski, to znana w Nowogardzie postać: nauczyciel w nowogardzkim liceum w latach 50-tych i na oczątku 60-tych, autor historii Nowogar-
du, społecznik członek TMZM. Jego imieniem nazwano jedną z naszych ulic. Okazuje się, że pasje p. Stanisława zaowocowały również w innym mieście- w 
Gryfinie. Tam St. Rzeszowski żył i pracował po wyjeździe z Nowogardu. Społeczność Gryfina wnioskuje w ostatnim czasie, aby imieniem Stanisława Rze-
szowskiego nazwać jedno z rond w tym mieście. Z tej okazji w lokalnej gazecie 7 Dni Gryfina ukazał się artykuł, który niżej w całości przedrukowujemy.

Zasługuje na rondo swego imienia!
Na najbliższą sesję Rady Miej-

skiej w Gryfinie zgłoszony został 
wniosek o nadanie imienia Sta-
nisława Rzeszowskiego nowemu 
rondu u zbiegu ulic Szczecińskiej, 
Grunwaldzkiej, Flisaczej i Chro-
brego.  

Jedna z jego uczennic, Ludwi-
ka Urbańska wspomina Stanisława 
Rzeszowskiego w siedzibie Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Historii Zie-
mi Gryfińskiej. Została nauczyciel-
ką wychowania fizycznego przez ... 
historyka!

Oto garść jej wspomnień. - By-
łam w ostatnim roczniku kończą-
cym 7 - klasową szkołę podstawo-
wą. Zdecydowałam się więc pójść 
do Technikum Ekonomicznego na 

podbudowie SPR przy ulicy Nie-
podległości. Pan Rzeszowski uczył 
nas historii i geografii. Nie można 
powiedzieć, że uczył nas tylko tych 
przedmiotów. On nas uczył patrzeć 
na świat szeroko i dostrzegać pięk-
no we wszystkim, nawet w starym 
korzeniu. Na dodatek, miał szerokie 
zainteresowania. Prowadził harcer-
stwo, bibliotekę, organizował wy-
stawy i wycieczki. To był nauczy-
ciel, który prawie nie wychodził ze 
szkoły. W bibliotece, w której pra-
cował, odbywały się próby spektakli 
teatralnych, a każdy uczeń należał 
do jakiegoś koła zainteresowań. By-
łam w aktywie bibliotecznym. Po-
zwalało mi to wypełnić czas oczeki-
wania na treningi, które odbywały 
się na stadionie miejskim.

Pan Rzeszowski bardzo intereso-
wał się kulturą Serbołużyczan oraz 
całą historią Słowian. Dlatego na-
wiązał kontakty ze szkołami w Cot-

tbus (po serbołużycku - Chocie-
buż) oraz w Pradze czeskiej. Zor-
ganizował współpracę z tymi szko-
łami. Obejmowały one wspólne im-
prezy, głównie o charakterze sporto-
wym i kulturalnym. W 1965 roku 
odbyło się w Chociebużu pierwsze 
spotkanie z uczniami szkoły z tej 
miejscowości. Następowały wizyty 
uczniów z Chociebuża w Gryfinie i 
odwrotnie. Cztery lata później do-
łączyło do tych bezpośrednich kon-
taktów także Gimnazjum w Pra-
dze. W 1967 roku odbyły się pierw-
sze zawody lekkoatletyczne uczen-
nic z Gryfina i Chociebuża. Ponie-
waż wyjazdy zagraniczne w tam-
tych czasach były czymś wyjątko-
wym, to wszystkie uczennice mocno 

angażowały się zarówno w trenin-
gi, jak i działalność kulturalną. W 
roku 1968, wyjazd do Pragi na za-
wody nie odbył się z powodu kryzy-
su czechosłowackiego. Później spo-
tkania odbywały się ciągle corocz-
nie, przemiennie w każdej z miej-
scowości przez 41 lat. 

Wycieczki turystyczne.
Pan Rzeszowski na odchodne 

emerytalne otrzymał od koleżanek 
i kolegów z grona pedagogicznego 
walizkę podróżną. Bo to był praw-
dziwy turysta. Zdawało się, że był 
wszędzie i wiedział wszystko. Uzu-
pełniał na wyjazdach opowieści 
przewodników o nowe ciekawe in-
formacje. W warszawskim Domu 
Turysty miał własny pokój i hono-
rowe członkostwo. Nie zapomni-
my wyjazdu do Warszawy, gdzie 
między innymi zaprowadził nas 
na pierwsze wtedy w Polsce rucho-

me schody! Stałym punktem wy-
jazdów do Warszawy były też od-
wiedziny grobów harcerzy z „Sza-
rych Szeregów” na Cmentarzu Po-
wązkowskim. 

Powstańcy warszawscy
To on w szkole zakładał harcer-

stwo. Teraz trudno znaleźć jego 
zdjęcie, na którym nie byłby w 
mundurze! W 1972 roku Pan Rze-
szowski zaprosił do naszej szko-
ły dwóch byłych powstańców war-
szawskich o pseudonimach Świst i 
Murzyn. To było wielkie wydarze-
nie w życiu szkoły. Wiedzieliśmy, 
że sam był powstańcem warszaw-
skim, choć wtedy chwalić się tym 
raczej nie było można. 

Uczennica historyka wuefistką 
Ludwika Urbańska, która za-

częła trenować lekką atletykę, by 
móc dzięki Stanisławowi Rze-
szowskiemu wyjeżdżać za gra-
nicę, później została nauczy-
cielką wychowania fizycznego. 
Jak wspomina, gdy przyszła do 
szkoły na Łużyckiej by tu praco-
wać jako nauczycielka wychowa-
nia fizycznego, spotkała Stanisła-
wa Rzeszowskiego, który przywi-
tał ją słowami „Witam koleżan-
kę!”. Nic dziwnego, że potem wu-
efistka walczyła o odtworzenie 
szkolnej Izby Pamięci. Kto wy-
szedł spod ręki Stanisława Rze-
szowskiego ma historię we krwi. 
Nic więc dziwnego, że tylu jego 
uczniów stara się o nadanie jego 
imienia rondu w Gryfinie. 

Rozm. R. Kwapisz 

Stanisław Rzeszowski – zdjęcie wcześniej nie publikowane

Ludwika Urbańska

Twórczość  
Stanisława  

Rzeszowskiego
Jego rozległe zainteresowania, wielka wiedza, po-

mysły w różne dziedziny życia szkoły i gorące serce 
zjednywały mu rzesze sympatyków wśród młodzie-
ży. Swój talent i wiedzę z zakresu historii naszego 
regionu wykorzystał w twórczości literackiej. W 
szkole redagowany był pod jego kierunkiem biuletyn 
„Załoga”. 

Był autorem szeregu publikacji o Gryfinie, m. in.:
- „Gryfino nad Regalicą” - Sport i Turystyka – 1965. 
- „To co nam najbliższe”  - Książnica Nadodrzańska 

– 1972,
- „Obiekty krajoznawcze Gryfina – Szczecin - 1970,
- Niektóre kierunki badań w zakresie architektury i 

urbanistyki historycznej na terenie starych dzielnic 
Gryfina – Gryfia - 1961 Nr 3.

- „Światło, które nie zgaśnie” – Siódmy Głos Tygo-
dnia - 1967 Nr 47,

- „Zabytki Gryfina” – Harcerska Straż nad Odrą - 
1970 Nr 2,

Poza tym był autorem ok. 60 publikacji, w tym tak 
znanych jak „Pod znakiem rodła”, „Przeciw rycerzom 
zakonu”, „Wychowanek Długosza”, tomów wierszy z 
okresu wojny „Na barykadach powstania”, „Polska 
podziemna”, „Wiersze partyzanckie” oraz publikacji 
o Łużyczanach np. „Sprawy łużyckie”, „Słownik pol-
sko- dolnołużycki”.
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Nowy rok -nowe możliwości z Funduszami Europejskimi 
(harmonogram konkursów na dofinasowania w roku 2017)
  W ostatnim tekście naszego cyklu  przedstawiamy Państwu planowane w przyszłym 2017 roku konkursy zarówno w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego jak i innych programów wspieranych z  Funduszy Europej-
skich. Jest ich naprawdę dużo . Warto zapoznać się z tą ofertą. 

I. Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Zachod-
niopomorskiego 

W ramach głównego źródła 
wsparcia jakim jest RPO WZ  
planuje się wydatkować w kon-
kursach  w 2017 roku ponad 1 
mld złotych!  

Wspieranie przedsiębiorczo-
ści  

Mikro, mali i średni przedsię-
biorcy (MŚP) są jednymi z głów-
nych odbiorców wsparcia z Fun-
duszy Europejskich. Jeśli prowa-
dzisz swoją firmę, często zasta-
nawiasz się, w jakim kierunku 
mógłbyś ją rozwinąć. Chcesz po-
prawić swoją konkurencyjność i 
podnieść zyski? Mogą Ci w tym 
pomóc środki unijne. - Fundusze 
Europejskie w najbliższych la-
tach stawiają na innowacyjność. 
Aby lepiej wpływać na rozwój 
gospodarczy i społeczny, prefe-
rowane są projekty, które odzna-
czają się innowacyjnością. O  do-
finansowanie mogą ubiegać się 
przede wszystkim przedsiębior-
cy. W tabeli nr 1 przedstawiono 
harmonogram wybranych kon-
kursów ważnych dla MŚP, które 
zostaną ogłoszone w 2017 roku.  

Dbałość o stan środowiska 
naturalnego  

Celem projektów z zakresu 
ochrony środowiska naturalne-
go, jest dbałość o zrównoważo-
ny rozwój, zapobieganie nieko-
rzystnym zmianom w środo-
wisku naturalnym, monitoring 
środowiska.  Projekty te wyma-
gają ścisłej koordynacji i oparcia 
o wspólne strategie. Głównym 
odbiorcą tych dofinansowań są 
rządowe i samorządowe instytu-
cje. Niemniej  część środków jest 
skierowana także do pozarządo-
wych organizacji ekologicznych 
lub jednostek naukowych. Są 
też takie działania jak te związa-
ne z termomodernizacją czy wy-
korzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, po które mogą 
wystepować także spółdzielnie, 
wspólnoty czy   przedsiębiorcy. 
W tym ostatnim zakresie war-
to zwrócić uwagę na konkurs w 
działaniu 2.7- przeprowadzenie 
kompleksowej, głębokiej moder-
nizacji energetycznej (termomo-
dernizacji) wielorodzinnych bu-
dynków mieszkaniowych. Wnio-

ski   obejmujące takie przedsię-
wzięcia można składać do 31 
lipca 2017 roku, na dofinanso-
wanie projektów przeznaczono 
21,5 mln zł. Interesujący może 
być także konkurs  w działaniu  
2.9- zastępowanie konwencjo-
nalnych źródeł energii źródłami 
odnawialnymi przede wszystkim 
korzystającymi z biomasy, bio-
gazu i energii słonecznej -nabór 
do 31.08, alokacja 14,5 mln zł

 
 Wsparcie dla osób w szcze-

gólnie trudnej sytuacji także  
na rynku pracy

  Fundusze Europejskie wspie-
rają osoby w trudnej sytuacji na 
rynku pracy oraz te, które z róż-
nych przyczyn są zagrożone wy-
kluczeniem społecznym. Cho-
dzi o osoby, które z różnych po-
wodów  w praktyce nie mogą 
uczestniczyć w życiu zawodo-
wym i społecznym swojego śro-
dowiska. O dofinansowanie na 
prowadzenie różnych działań ak-
tywizujących mogą ubiegać się 
przede wszystkim jednostki sa-
morządowe, organizacje poza-
rządowe oraz przedsiębiorstwa. 
W tym zakresie  warto zwrócić 
uwagę na możliwości wynikają-
ce z działania  7.1- programy na 
rzecz integracji osób i rodzin za-
grożonych ubóstwem i/lub wy-
kluczeniem społecznym.  Wyko-
rzystywane są tu instrumenty ak-
tywizacji edukacyjnej, społecz-
nej, zawodowej.  Wsparcia udzie-
lają Ośrodki Pomocy Społecznej 
oraz Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie, które otrzymują środ-
ki na ten cel z Funduszy Europej-
skich

Edukacja- działanie dla przy-
szłości

Warto też wspomnieć o kon-
kursach, które wspierają  eduka-
cję. Wnioskodawcami obok samo-
rządów, stowarzyszeń  mogą  być 
tutaj także  przedsiębiorcy pro-
wadzący placówki o charakterze 
edukacyjnym. W 2016 roku Zie-
lone Przedszkole w Nowogardzie 
otrzymało dofinasowanie z RPO 
WZ w ramach  działania 8.1 - two-
rzenie nowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego. Dofinasowa-
nie pomogło nam istotnie popra-
wić ofertę przedszkola – mówi Jan 
Kopyciński właściciel firmy- środ-
ki z  Funduszy Europejskich prze-
znaczone były bowiem nie tylko na 
zwiększenie ilości miejsc ale także 
na poszerzenie oferowanych przez 

nas usług. Dlatego nowo adapto-
wane pomieszczenie na salę zajęć  
dla dzieci  jest także bardzo do-
brze wyposażone co pozwala  prze-
prowadzać tutaj ciekawy program 
edukacyjno-rozwojowy.  Kolejny 
nabór w tym działaniu zaplano-
wany jest do 5.04.2017 roku z alo-
kacją    11,56 mln zł.

Szczegółowe informacje (tak-
że na temat innych naborów) do-
tyczące konkursów  na dofinan-
sowania z RPO WZ 2014-2020 
znajdziemy na stronie  www.rpo.
wzp.pl

  
II Lokalne Grupy Działania 
Lokalne Grupy Działania to 

organizacje działające na pod-
stawie opracowanych Lokalnych 
Strategii Rozwoju zgodnych z 

wytycznymi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Tworzą je  
przedstawiciele organizacji za-
równo z sektora publicznego, jak 
i pozarządowego i prywatnego. 
LGD w województwie zachod-
niopomorskim opublikowały 
harmonogramy naboru wnio-
sków w konkursach na rok 2017 
dla poszczególnych działań.  
  

 Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
w skład, której wchodzą Gmi-
ny Bielice, Chociwel, Dobrzany, 
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozie-
lice, Marianowo, Pyrzyce, Star-
gard, Stara Dąbrowa, Stare Czar-
nowo, Suchań i Warnice. Gmi-
ny te mogą aplikować o środki w 
konkursach na działania wymie-
nione w poniższej tabeli nr 2. 

 Szanse Bezdroży Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego - człon-
kami LGD są Gmina Goleniów, 
Maszewo, Nowogard, Osina, 
Przybiernów i Stepnica.

Dla tych gmin w najbliższym 
czasie ruszy nabór wniosków, 
w którym LGD będzie przyzna-
wać granty w wysokości od 5 do 
50 tys. zł. Wnioski będzie moż-
na składać na realizację szko-
leń, warsztatów i innych dzia-
łań społecznych, integrujących, 
aktywizujących, edukacyjnych i 
kulturalnych mających na celu 
wzmocnienie kapitału społecz-
nego. Więcej informacji można 

Tabela nr 1 Harmonogram wybranych konkursów dla MŚP w ramach RPO WZ

Działanie Co będzie wspierane kto może aplikować

planowany 
termin 

ogłoszenia 
naboru 

zamknię-
cie naboru

1.1 Projekty badawczo 
rozwojowe przedsię-
biorstw  TYP1 małe 
projekty badawczo 
rozwojowe 

projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług 
badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem 
nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii 
produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetesto-
wanie.

mikro, małe, średnie i 
duże przedsiębiorstwa

31.05.2017 31.08.2017

1.1 Projekty badawczo 
rozwojowe przed. TYP 2 
projekty badawczo roz-
wojowe przedsiębiorstw 
wraz z przygotowaniem 
do wdrożenia

wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach 
określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

MSP i duże przed-
siębiorstwa oraz 
partnerstwa naukowo 
-przemysłowe w 
których liderem jest 
przedsiębiorstwo 

16.01.2017 16.03.2017

1.5 Inwestycje przed-
siębiorstw wspierające 
rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteli-
gentnych specjalizacji, 
innowacyjne inwestycje 
przedsiębiorstw. 

na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określo-
nych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Zachodniopomorskiego, obejmujące inwestycje w grunty, 
budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, 
linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy 
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowa-
dzące do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego 
produktu/usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

31.03.2017 29.05.2017

Zielone Przedszkole w Nowogardzie - nowa sala adaptowana ze wsparciem środków z funduszy europejskich (8.1)
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znaleźć na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.szansebez-
drozy.pl/category/aktualnosci/

Nabór w 2017 roku tylko na 
działanie 3.2.1 Realizacja i pro-
mocja działań związanych z za-
chowaniem dziedzictwa lokalne-
go oraz promocją obszaru obję-
tego Lokalna Strategią Rozwoju.   
LGD Centrum Inicjatyw Wiej-
skich w w skład, którego wcho-
dzą Gminy Węgorzyno, Łobez, 
Dobra, Resko i Radowo Małe

III Programy Ogólnopolskie 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój

W POWER   zaplanowano na 
rok 2017 - 68 konkursów. Łącz-
na kwota przeznaczona na dofi-
nansowanie obejmująca wszyst-
kie konkursy to 2 122 190 382 zł.

„Studiujesz? Praktykuj!” 
To konkurs, który zostanie 

ogłoszony w pierwszym kwarta-
le 2017 r. przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. W kon-
kursie tym uczelnie wyższe we 
współpracy z przedsiębiorstwa-
mi  będą mogły uzyskać dota-
cję na staże oraz praktyki dla 
studentów. Dzięki czemu nabę-
dą oni praktyczne umiejętno-
ści i wzrosną ich kompetencje.  
Konkurs realizowany będzie w 
ramach działania 3.1 PO WER 
(„Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym”), a kwota przeznaczo-
na na jego finansowanie to 150 
000 000 zł.

Praca w 4 miesiące 
Przez cały 2017 rok kontynu-

owane będą także działania reali-
zowane w ramach pakietu Gwa-
rancji dla Młodzieży, których ce-
lem jest zapewnienie wszystkim 
osobom do 29. roku życia dobrej 
jakościowo oferty pracy w cią-
gu 4 miesięcy od zarejestrowania 

się w urzędzie pracy. Oferowana 
praca będzie zgodna z predyspo-
zycjami osób jej poszukujących, 
a w razie konieczności zapew-
nione zostaną szkolenia umoż-
liwiające zmianę kwalifikacji lub 
ich poszerzenie.

Wspieranie osób młodych
Zaplanowano łącznie 11 kon-

kursów na projekty dotyczące 
wspierania osób młodych po-
zostających bez pracy, na któ-
re przeznaczono ponad 342 000 
000 zł. Projekty finansowane z 
Funduszy Europejskich przyczy-
niąją się do zwiększenia kompe-
tencji i umiejętności młodych lu-
dzi, a co za tym idzie stają się oni 
bardziej konkurencyjni na ryn-
ku pracy i zwiększają swoją szan-
sę na zatrudnienie. Część z nich 
może otrzymać również środki 
na założenie własnej firmy.

Polska Cyfrowa 
Program Cyfrowa Polska 

zakłada wieloletnie działa-
nia na rzecz wszechstronne-
go upowszechnienia komuni-
kacji cyfrowej. Warto tu wspo-
mnieć że trwa jeszcze nabór (do 
15.01.2017) w konkursie na dzia-
łanie 3.2 -innowacyjne rozwią-
zania na rzecz aktywizacji cy-
frowej. W konkursie tym wnio-
ski mogą składać miedzy innymi 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
W konkursach Programu Pol-
ska Cyfrowa od 2017 roku wpro-
wadzone zostaną uproszczenia 
w procedurze naboru i oceny 
wniosków 

Ministerstwo Rozwoju przy-
gotowało zmiany, które ułatwią 
i przyspieszą proces udzielania 
dofinansowania, a także później-
szą realizację projektów. 

Przewidywane jest, że nowe 

zasady zaczną obowiązywać w 
pierwszym półroczu 2017 r

POIR Program Operacyjny 
Innowacyjny Rozwój 

W ostatnim czasie Minister-
stwo Rozwoju  podpisało umo-
wy na realizację  projektów po-
zakonkursowych w Programie 
Inteligentny Rozwój. Wartość 
unijnego dofinansowania na ich 
realizację przekracza 1,36 mld zł.  
Umożliwiają one wsparcie fun-
duszy venture capital . Fundusze 
te prowadzą średnio- i długoter-
minowe inwestycje w przedsię-
biorstwa niepubliczne znajdują-
ce się we wczesnych fazach roz-
woju. Wsparcie przeznaczone 
jest także dla :  inwestujących w 
startupy, udzielanie gwarancji 
kredytowych dla MSP i komer-
cjalizację wyników prac B+R.

Gwarancje na kredyty dla 
MŚP

„Utworzenie i dokapitalizo-
wanie Funduszu Gwarancyj-
nego Wsparcia Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw” - projekt reali-
zowany przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, który będzie 
udzielał gwarancji na kredyty i 
poręczenia na innowacyjne pla-
ny biznesowe małych i średnich 
firm. Celem tego działania jest 
nie tylko rozwój i wyposażenie 
w  nowoczesne technologie i cy-
fryzację, ale działania także po-
winny przyczyniać się do  wzro-
stu zatrudnienia.

BGK nawiąże współpracę z 
bankami, które w całym kraju 
będą udzielać kredytów dla ma-
łych i średnich  firm. Poprzez 
banki kredytobiorcy otrzyma-
ją ofertę bezpłatnych gwarancji   
na okres do 20 lat, o wartości do 
10 mln zł i do 80% wartości kre-
dytu.

Więcej informacji na temat 
gwarancji można będzie uzyskać 
na stronie BGK.

Komercjalizacja badań na-
ukowych

W ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 
ogłoszone zostaną w 2017 roku 
konkursy dla przedsiębiorstw, 
niektóre z nich prezentujemy w 
tabeli nr 4.

Więcej informacji oraz peł-
ny harmonogram konkursów na 
rok 2017 na stronie 

www.poir.gov.pl/strony/sko-
rzystaj/harmonogram-naborow-
-wnioskow/

Dane teleadresowe:
Urząd Marszałkowski 

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego 

 ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel./fax. +48 91 461 25 84

kom. +48 504 062 884
biuro@szansebezdrozy.pl
www.szansebezdrozy.pl 

Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard
tel: 91 578 43 78 
wir-lgd@wp.pl

www.wir-lgd.org.pl 

LGD Centrum Inicjatyw 
Wiejskich w Łobzie 

ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
Tel: 91 57 37 329,

www.lobez.org 

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa

sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401

Faks: +48 22 20 13 408 
opr. Jowita Pawlak

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Tabela nr 2 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Działanie Cel działania kto może aplikować
planowany termin 

ogłoszenia naboru i ew. 
kwoty alokacji 

2.1.2 „Akademia
Wolnego Czasu” Operacje w zakresie 
wzmocnienia kapitału społecznego. 

Podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środo-
wiska i zmian klimatycznych.

osoba prawna będąca organizacją 
pozarządową lub jednostką sekto-
ra finansów publicznych, z terenu 
objętym LGD

I półrocze 2017 r.
granty -150 tys. 

Tworzenie, rozwój i wyposażenie 
publicznej infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej.

Operacja dotyczy budowy, przebu-
dowy ogólnodostępnej infra-
struktury kulturalnej, turystycznej 
rekreacyjnej,

członkowie LGD oraz NGO II półrocze 2017 r.
- 1 500 tys.

Wspieranie lokalnego dziedzictwa członkowie LGD oraz NGO II półrocze 2017 r.
- 600 tys.

Tabela nr 3 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Działanie Cel działania kto może aplikować planowany termin 
ogłoszenia naboru 

1.1.2.Wspieranie
rozwoju mikro i
małej przedsiębiorczości.

Operacja dotyczy rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez
rozwijanie działalności gospo-
darczej

podmiot będący:
osobą fizyczną, ma miejsce zamieszkania na obszarze 
wiejskim objętym LSR 

I półrocze 2017 r.
Dofinansowanie 
do 300 tys. zł,

Działania aktywizujące i 
integrujące. 

Organizacja konkursów zwiększa-
jących wiedzę i świadomość na 
temat dziedzictwa przyrodnicze-
go, kulturowego.

osoba prawna będąca organizacją pozarządową lub 
jednostką sektora finansów
publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze objętym LSR
LGD

II półrocze 2017 r.

Tabela nr 4 Wybrane konkursy dla MŚP w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłaszane w 2017 roku.

Działanie/ poddziałanie Co będzie wspierane kto może aplikować

planowa-
ny termin 

ogłoszenia 
naboru 

zamknięcie 
naboru

1.1.1 badania przemy-
słowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przed-
siębiorstwa

Na projekty, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe.

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa oraz dla 
dużych przedsię-
biorców

01.03.2017 30.06.2017

2.3.4 Ochrona własności 
przemysłowej   uzyskania 
prawa ochrony własności 
przemysłowej

Na patenty, prawa ochronne na wzory 
użytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory 
przemysłowe. 

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa

16.05.2017 grudzień 
2017 konkurs 
podzielony na 
etapy

3.2.2 Kredyty na innowa-
cje technologiczne.

Na wdrożenia innowacji technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac B+R  
lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  
przedsiębiorców w ramach projektu.

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa

20.02.2017 29.03.2017
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Podsumowanie sezonu nowogardzkiego kolarza Łukasza Janica

Jestem związany z Nowogardem i tak pozostanie
W ostatnim czasie, podsumowywaliśmy wyniki w sezonie 2016 poszczególnych kolarzy z Nowogardu. Tym razem, w krótkiej rozmowie, o swoich startach 
opowiedział Łukasz Janic, który poza udziałem w wyścigach, sam zajmował się organizacją kolarskich imprez na terenie Nowogardu, a także prężnie dzia-
ła jako instruktor w szkółce kolarskiej. 

Słowem wstępu:
Łukasz Janic karierę kolarską 

zaczął w wieku 13 lat jako mło-
dzik, gdy zainteresował się kolar-
stwem, po obejrzeniu wyścigu dla 
zawodowców rozgrywanego w 
Nowogardzie. Wówczas podszedł 
do trenera i zapytał, czy może tre-
nować. Były to wówczas piękne 
czasy nowogardzkiego kolarstwa, 
w klubie znajdowało się mnóstwo 
zdolnych zawodników od których 
Łukasz uczył się podstaw: Łukasz 
Kurkowski, Marcin Sobczak, Mi-
chał Urtnowski, Grzegorz Przyby-
łek oraz inni zawodnicy tacy jak: 
Marek i Łukasz Miśkiewicz, Mi-
chał Śniegowski. - Prezes Heniu 
Sawicki też zawsze podpowiadał 
jak mam jeździć, oraz zawodni-
cy z innych klubów - Wojtek Ziół-
kowski oraz św. pamięci Paweł Zu-
gaj - byli starsi, doświadczeni, było 
się od kogo uczyć – wspomina Łu-
kasz Janic. Pierwszym trenerem 
Łukasza był Ryszard Posacki. Jako 
junior zaczął poważniej myśleć o 
swojej karierze, dlatego zdecydo-
wał się pójść do Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Świdnicy. 
Tam tak naprawdę zobaczył, co 
to jest prawdziwe kolarstwo. Tre-
nowali tam trenerzy kadry naro-
dowej juniorów, do szkoły chodzi-
ło wielu utalentowanych zawod-
ników między innymi Rafał Maj-
ka. W trzecim roku nauki w SMS-
-ie nabawił się poważnej kontuzji 
kolana, upadek i odnowiona kon-
tuzja z czasów dzieciństwa spra-
wiły, że Łukasz podjął wtedy de-
cyzję o zakończeniu kariery.  Po 
ukończeniu szkoły, Łukasz Ja-
nic zrobił jeszcze kurs Instrukto-
ra kolarstwa. Po kilku latach prze-
rwy w 2014 roku zauważył, że ko-
larstwo amatorskie w Polsce bar-
dzo się rozwinęło. - Według mnie 
stoi teraz lepiej niż kolarstwo za-
wodowe. Dlatego spróbowałem tre-
nować dalej i startować na szosach 
i trasach kolarskich, traktując to 
jako zabawę i odskocznię po pracy, 
a zarazem dzięki kolarstwu utrzy-
muję dobrą kondycję fizyczną – 
mówi Łukasz Janic. 

Dziennik Nowogardzki: W ca-
łym roku nazbierało się trochę 
startów, czy pamiętasz wszystkie 
swoje wyścigi?

Łukasz Janic: Każdego wyścigu 
nie pamiętam, ale mam licznik, w 
sumie tak się to kiedyś nazywało, 
teraz jest to komputer w kształcie 
licznika, który pozwala mi zapi-
sywać wszystkie informacje na te-
mat treningu jak i wyścigów, są to 

przede wszystkim podstawowe in-
formacje o prędkości, ale też nie-
zbędne informacje o tętnie, z jaką 
szybkością bije moje serce i w ja-
kim procencie maksymalnej stre-
fie tętna jadę. Jak szybko pedałuje, 
jaki stromy jest podjazd lub zjazd, 
temperatura, moc z jaką naciskam 
na pedała itp. Jeżeli chodzi o star-
ty, to muszę powiedzieć, że waż-
nym etapem w okresie przygotowa-
nia wiosną była liga przełajowa, 
którą organizowałem w Nowogar-
dzie. To ona, jak i inne treningi - 
basen, siłowania, sala gimnastycz-
na - pomogła zbudować w miarę 
dobrą formę na sezon. Nie pamię-
tam wszystkich miejsc, które zają-
łem na zawodach, ale pamiętam 
wyścigi - było ich w sumie 22 oraz 
jeden za granicą. Najlepszą formę i 
najlepsze wyniki miałem w maju, 
było to zaraz po okresie przygoto-
wawczym. Czułem, mówiąc po ko-
larsku, że jest noga i każdy wyścig 
w tym okresie kończył się w pierw-
szej dziesiątce.

Wymień swoje najważniejsze 
starty.

Pierwszym poważnym startem 
w sezonie 2016 był to start w se-
rii wyścigów Zachodniej Ligi MTB, 
która odbyła się koło Gorzowa 
Wlkp. Później wyścig MTB w Cy-
bince, a kolejny weekend Gryf Ma-
raton po Puszczy Bukowej, pamię-
tam że zająłem tam 3. miejsce w 
kategorii. Na początku sezonu jeż-
dżę wyścigi MTB - pozwalają one 
przygotować się do ciężkich wyści-
gów szosowych, ponieważ wyści-
gi szosowe są moją ulubioną dys-
cypliną. Pierwszy start na wyści-
gu szosowym zaliczyłem w Niem-

czech, w miejscowości Marlow. Za-
pamiętam ten wyścig na długo, po-
nieważ tempo było bardzo wyso-
kie. W Niemczech ściganie jest nie-
co inne jak w Polsce, prędkości są o 
wiele większe i kultura ścigania też 
jest całkiem inna jak u nas, średnia 
prędkość była ponad 40 km/h na 
dystansie 60 km. Kolejnym startem 
był wyścig Velo Toruń organizo-
wany przez Mistrza Świata w ko-
larstwie Michała Kwiatkowskiego, 
byłem tam szósty. Kolejny start to 
już cykl Colnago Lang Team Race 
w Gdańsku, Warszawie, Krokowej 
i finał w Bytowie, gdzie udało mi 
się zająć w całym cyklu 3. miejsce. 
W międzyczasie startowałem także 
w wyścigu Puchar Bałtyku w Koło-
brzegu, Kross Road Tour w Głow-
nie, Cyklo Gdynia oraz mniejszych 
wyścigach na terenie naszego kra-
ju. Każdy wyścig jest inny i za każ-
dym razem można się czegoś cieka-
wego nauczyć i podnieść swój po-
ziom. 

Z którego startu byłeś najbar-
dziej zadowolony?

Najlepszym startem w tym roku 
był start w II edycji Colnago Lang 
Team Race w Warszawie, gdzie za-
jąłem 1. miejsce. Ten wyścig był 
bardzo ciężki i szybki, stratowa-
ło w nim wielu dobrych zawodni-
ków z całej Polski, wygranie takie-
go wyścigu nie jest zbyt łatwe. Był 
to pierwszy mój start w barwach 
STC Stargard, dlatego jestem z nie-
go bardzo zadowolony. Cieszę się 
również ze startu w jednym z cy-
klu Kross Road Tour Głowno, gdzie 
wywalczyłem w swojej kategorii 2. 
miejsce. 

 Który twój występ Cię najbar-
dziej rozczarował?

Największym rozczarowaniem 
nie był wyścig, a pogoda, która ugo-
ściła nas na wyścigu Tour de Polo-
gne Amatorów. Nie jestem zawodo-
wym kolarzem dlatego nie traktuje 
moich startów w kategorii, że mu-
szę sobie i innym coś udowodnić. 
Startuję dla zabawy i dla zdrowia. 

Kolarstwo to moja pasja i hobby, a 
przy okazji odskocznia od codzien-
ności. Relaksuję się jeżdżąc na rowe-
rze i to według mnie jest najlepsze. 
Wracając do tego wyścigu rozczaro-
wał mnie on z tego względu, że wa-
runki atmosferyczne były napraw-
dę bardzo trudne i nie każdy od-
ważył się wystartować na tym wy-
ścigu. Mnie to się udało i szczęśliwie 
dojechałem do mety. Nastawiałem 
się na piękną słoneczną pogodę, a 
nie ciągły deszcz i jesienne warunki, 
ponieważ miałem urlop w tym cza-
sie, który poświęciłem na wyjazd w 
góry, między innymi na ten wyścig. 

 Co w szczególności zapamię-
tałeś w 2016 roku?

W 2016 roku zapewne sukces or-
ganizacyjny Nowogardzkiego Ma-
ratonu. A także udane starty w Cy-
klu Colnago Lang Team Race orga-
nizowane przez Czesława Langa. 

 Dlaczego jeździsz w barwach 
stargardzkiego towarzystwa cy-
klistów?

Wiele osób zadawało mi to py-
tanie, jak dowiadywali się o moim 
przejściu z LKK do STC. Szczerze, 
muszę przyznać, że są to kwestie fi-
nansowe. Jako zawodnik jestem w 
STC, natomiast jako działacz i in-
struktor kolarstwa jestem zwią-
zany z  Nowogardem i zawsze tak 
pozostanie. Oczywiście podkreśl-
my, że STC jest to klub amator-
ski i nie mam z tego żadnych pie-
niędzy, ale np. wyjeżdżając na je-
den wyścig musiałbym wydać oko-
ło 500-700 zł. STC pokrywa część 
kosztów związanych z wyjazda-
mi, nie muszę się martwić o hotel, 
dojazd itp. Jest to bardzo ważne, 
nawet w amatorskim kolarstwie. 
Dzięki temu skupiam się na wyści-
gu.  STC   mogę przyznać jest naj-
lepiej zorganizowanym amator-
skim klubem w Polsce. Zawsze jeż-
dżąc na wielkie amatorskie wyścigi 
słyszymy głosy od organizatorów, 
że dziękują, że tak duża i mocna 
grupa przyjechała na organizowa-
ny przez nich wyścig. Nawet Cze-

sław Lang często dziękował nam 
za udział w jego wyścigach.  

Poza własnymi startami, 
udzielałeś się również przy orga-
nizacji imprez, jakie to były wy-
darzenia?

Dokładnie tak, jestem zdania, że 
kolarstwo to piękny sport. Jestem 
w tym sporcie od wielu lat, zaczy-
nałem w Nowogardzie jako mło-
dzik, dzięki kolarstwu poznałem 
wielu wspaniałych ludzi. Skończy-
łem też Szkołę Mistrzostwa Spor-
towego w Świdnicy siedząc razem 
w ławce z brązowym medalistą 
Mistrzostw Olimpijskich w Rio -  
Rafałem Majką. Dlatego wiem, że 
poprzez organizację imprez, nasze 
miasto będzie kojarzone z kolar-
stwem. Dzięki temu kolarstwo w 
naszym mieście będzie się rozwi-
jać, być może kiedyś z Nowogar-
du wyjdzie talent na miarę Rafa-
ła Majki czy Mai Włoszczowskiej - 
medalistów Igrzysk Olimpijskich z 
Rio de Janeiro. Jestem organizato-
rem ligi kolarskiej w Nowogardzie. 
Oraz  współorganizatorem Mara-
tonu MTB dookoła jeziora. Or-
ganizacja takiego eventu zajmuje 
wiele czasu i poświeceń, ale cieszę 
się bardzo, że kolarstwo jest ko-
jarzone z Nowogardem i będę ro-
bił wszystko, aby podtrzymać ko-
larską tradycję w naszym mieście. 
Tutaj mogę dodać, że wraz z Anią 
Kłos prowadzimy szkółkę kolar-
ską. Próbujemy wypatrywać naj-
młodsze talenty w szkołach, aby 
później mogły zapisać się do klu-
bu i wygrywać wyścigi w Polsce, 
rozsławiając Nowogard, a tak się 
dzieje. 

Jakie sobie stawiasz plany na 
nadchodzący sezon 2017?

Nie mam konkretnych planów 
na kolejny sezon, zobaczymy co 
przyniesie rok 2017. Na pewno 
będę chciał dalej kontynuować or-
ganizację IV Maratonu MTB, a je-
żeli chodzi o sport powalczyć o jak 
najlepsze lokaty w wyścigach jeżeli 
zdrowie i szczęście dopisze, bo jest 
to, jak powtarzam, zabawa. Czasa-
mi na trening udaje mi się wycią-
gnąć moją dziewczynę Ewę i jeż-
dżąc spędzamy fajnie czas. Chcę 
jej też podziękować za wyrozumia-
łość, bo dużo czasu spędzam na 
treningach i często nie ma mnie w 
domu, gdy wyjeżdżam na zawody. 
Chciałem też podziękować Dzien-
nikowi Nowogardzkiemu, który od 
kiedy pamiętam opisuje wszystkie 
wydarzenia kolarskie oraz podaje 
rezultaty z zawodów kolarzy z No-
wogardu.

KR

Łukasz Janic był pierwszy na mecie Col-
nago Lang Team Race w Warszawie

Tour de Pologne dla amatorów w 2016 roku przywitał kolarzy ekstremalną pogodą
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Noworoczne Życzenia od sportowców
Korzystając z okazji, poprosiliśmy nowogardzkich sportowców o to, aby za pośrednictwem Dziennika Nowogardzkiego złożyli życzenia swoim kibicom 
oraz mieszkańcom Nowogardu. Redakcja z kolei, życzy wszystkim nowogardzkim sportowcom udanego sezonu 2017, jak największej liczby zwycięstw 
oraz czerpania radości z tego, co robią. 

Ewa Durska (Barnim Goleniów) – Ja 
bym chciała wszystkim mieszkańcom No-
wogardu życzyć szczęśliwego Nowego Roku i 
aby byli uśmiechnięci w 2017 roku. Chciała-
bym również złożyć życzenia nowogardzkim 
radnym, życzę im aby podejmowali słuszne 
decyzje i nie kłócili się za często.  Przy okazji 
chciałabym podziękować za koło do pchnię-
cia kulą, jakie powstało na stadionie. Nie 
wiem z czyjej inicjatywy zostało ono zrobio-
ne, ale bardzo za to dziękuję.  

Marcin Skórniewski (Pomorzanin No-
wogard) – W imieniu piłkarzy, trenerów 
oraz działaczy, klub Pomorzanin Nowogard, 
składa swoim sympatykom oraz wszystkim 
mieszkańcom Nowogardu najserdeczniejsze 
życzenia szczęśliwego Nowego Roku. Życzy-
my sporo radości, zdrowia oraz spełnienia w 
życiu zawodowym i prywatnym. Niech 2017 
rok przyniesie jak najwięcej sportowych suk-
cesów i powodów do świętowania. Walczyć, 
trenować!

Żaneta Zacharewicz (KM Cisy No-
wogard) - Z okazji zbliżającego się koń-
ca roku, chciałabym złożyć najszczersze ży-
czenia wszystkim mieszkańcom Nowogardu, 
wiernym kibicom, a przede wszystkim oso-
bom, które w sezonie 2016 przyczyniły się do 
moich sukcesów tj. Kochanym rodzicom, si-
łowni „Fira”, sklep motoryzacyjny IRSEN-
-CARS, HumanTherapy, Sanchez, KM Cisy 
Nowogard, Serwis Marine, ZEM Racing, 
Scott, Acerbis, Motorex, Auto Myjnia Ma-
rek Ubych Nowogard. Tak więc, życzę wszel-
kiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodo-
wym jak i prywatnym, powodzenia w mi-
łości i wszystkiego co najlepsze. Jednym sło-
wem, szczęśliwego Nowego Roku! 

Wojciech Balejko (Wataha Krav-Maga) 
- Chciałbym złożyć najlepsze życzenia no-
woroczne wszystkim osobom związanym ze 
sportem oraz osobom kibicującym. Żeby ten 
kolejny rok przyniósł więcej motywacji i za-
pału, aby osiągać szczyty. Pamiętajcie - sport 
ma łączyć, a nie dzielić.

Bartosz Jemilianowicz (Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin) - Drużyna Visonex LUKS 
Top Wierzbięcin w Nowym Roku życzy 
wszystkim sponsorom, kibicom oraz miesz-
kańcom 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni 
szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 
minut pogody ducha i 31536000 sekund mi-
łości! Aby rok 2017 był lepszy od poprzednie-
go.

Kamil Strzeszewski (Kulturystyka i Fit-
ness – sekcja Pomorzanin Nowogard) 
- Nowy rok, nowe cele, nowe wyzwania, 
nowe możliwości. Chcielibyśmy Wam dro-
dzy mieszkańcy życzyć dużo pewności sie-
bie. Odwagi w sięganiu po to co nowe, a za-
razem trudne. Trochę szczęścia, bo ponoć 
sprzyja lepszym i trochę więcej dystansu, by 
nie przejmować się błahostkami, a skupić na 
rzeczach naprawdę ważnych. Dużo zdro-
wia dla Was i Waszych rodzin, więcej uśmie-
chu i tych pięknych, beztroskich dni przy naj-
bliższych. Najlepszego od sekcji kulturystów, 
brazylijskiego jiu-jitsu oraz bokserów i sek-
cji muay thai.

Katarzyna Piotrowska (Pomorzanin 
Nowogard) –  W imieniu kobiecej druży-
ny wszystkim, a szczególnie kibicom, życzę 
szampańskiej zabawy sylwestrowej, spełnie-
nia marzeń, dużo zdrowia oraz sukcesów 
sportowych. Niech wszystkie problemy pójdą 
w zapomnienie, a założone cele staną się rze-
czywistością.

Grzegorz Przybyłek (nowogardzki ko-
larz/SW Gryfice) - Drodzy mieszkań-
cy Miasta, jak i Gminy Nowogard, pragnę 
Wam życzyć w nadchodzącym 2017 roku 
dużo zdrówka, bo jeśli jest ono, to wszystko 
inne jest zbędne, ale oprócz tego, by spełniły 
się Wasze osobiste życzenia. Byście byli peł-
ni uśmiechu w życiu codziennym oraz zawo-
dowym. Panu Burmistrzowi łaskawej ręki 
dla kolarskiej rodziny. No i tej mojej kolar-
skiej rodzinie życzę wielu sukcesów, by wo-
rek medali był większy choćby o jeden. Mojej 
rodzinie, przyjaciołom oraz tym, którzy we 
mnie wierzą i zawsze kibicują, oraz redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego wielu ciekawych 
artykułów oraz sukcesów w pracy codzienne-
go życia dziennikarza. Pozdrawiam serdecz-
nie, Grzegorz Przybyłek z Rodziną. 

Przygotował: KR

Wykonujemy „od ręki” i tanio
Banery  •  Laminowanie   •  Wycinane naklejki  •  Wydruki kolorowe
Kompleksowe usługi:  Poligraficzne   i   Introligatorskie 
Nowogard  •  ul. Boh. Warszawy 7A  •  tel. 91 392 21 65,  91 577 2007

reklama
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SYSTEMY ALARMOWE
TV PRZEMYSŁOWA

„A.M.Z.”

tel. 605 369 028
72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7
Zestawy alarmowe dla biur lub domów

TV przemysłowa • Domofony • Wideofony

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

organizuje w dniu 08.01.2017 r. 
Zawody wędkarskie spiningowe 

pt. „Troć 2016” 
na rzece Ina-Goleniów 

wyjazd z ul. 5 Marca godz. 7.30 
zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 05.01.2017. 

Startowe 15 zł
     Zarząd

reklama OgŁOsZeNie

Nowogardzka licealiada w piłce ręcznej

ZSP rządzi w szczypiorniaku
W czwartek (15 grudnia), w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców, które były nowogardzką 
licealiadą. Do rywalizacji przystąpili szczypiorniści z trzech szkół ponadgimnazjalnych. Zarów-
no pośród dziewcząt, jak i chłopców, nie było mocnych na zawodników gospodarzy. 

W rozgrywkach dziewcząt ze 
szkół ponadgimnazjalnych, zgło-
siły się tylko dwa zespoły. Do wal-
ki o awans do finału regionu B 
przystąpiły zawodniczki z ZSP 
Nowogard oraz I LO w Nowogar-
dzie. Piłkarki ręczne postawiły na 
obronę, dlatego wynik nie wyglą-
da zbyt okazale. Po zaciętym boju 
gospodynie z ZSP wygrały 6:3 i 
awansowały do dalszej fazy Mi-
strzostw Powiatu. Pośród chłop-

ców do walki przystąpiły trzy ze-
społy. Piłkarze Ręczni z I LO w 
Nowogardzie, w pierwszym me-
czu podejmowali ZSP Nowogard. 
Gospodarze zagrali skutecznie za-
równo w obronie, jak i pod bram-
ką rywali i pewnie wygrali 9:14. 
W drugim meczu szczypiorni-
ści z I LO zagrali z zawodnikami 
II LO w Nowogardzie. Ten mecz 
był już o wiele bardziej jedno-
stronny. Zawodnicy z I LO pew-

nie i efektownie pokonali rywa-
li 26:6. Pokaz siły zaprezentowali 
również gospodarze z ZSP w No-
wogardzie, którzy w swoim meczu 
z II LO wygrali 20:7. Tym samym 
szczypiorniści z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych reprezento-
wać będą Nowogard podczas roz-
grywek w mistrzostwach regio-
nu B. przy artykule publikujemy 
komplet wyników oraz klasyfika-
cję końcową.  KR

Licealiada Nowogard - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziew-
cząt i chłopców

Dziewczęta:
ZSP Nowogard – ZSO I LO Nowogard  6:3
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSP Nowogard
2. ZSO I LO Nowogard
Chłopcy:
ZSO I LO Nowogard – ZSP Nowogard  9:14
ZSO I LO Nowogard – ZSO II LO Nowogard 26:6
ZSP Nowogard – ZSO II LO Nowogard  20:7
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSP Nowogard
2. ZSO I LO Nowogard
3. ZSO II LO Nowogard

Czy będą kolejne przesunięcia?

Roszady na policji
Podinspektor Leszek Nowak, były komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, a od 4 
lat pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Goleniowie, awansował na stano-
wisko Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim. Czy to początek perso-
nalnych roszad w naszej policji? 

Podinsp. Leszek Nowak od po-
czątku swej kariery zawodowej 
związany był z powiatem gole-
niowskim, głównie z pionem kry-
minalnym. Przez ostatnich 16 lat, 
zajmował kierownicze stanowi-
ska, najpierw Naczelnika Wydzia-
łu Kryminalnego, następnie Za-
stępcy i Komendanta Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie. W 2012 
roku został mianowany na stano-
wisko I Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie.

L. Nowak po 23 latach wspól-
nej służby pożegnał się z funkcjo-
nariuszami i pracownikami cywil-
nymi goleniowskiej jednostki, na 
terenie KPP Goleniów. Ci podzię-
kowali mu za współpracę i życzyli 
pomyślności w realizacji zadań na 
nowo powierzonym stanowisku. 

Czy to koniec personalnych ro-
szad w naszej policji? Od daw-
na mówi się o przejściu do innej 
jednostki komendanta powiato-
wego policji insp. Krzysztofa Tar-
gońskiego. Krążyły też pogłoski 

o zmianie szefa nowogardzkiego 
komisariatu. W końcu, kto zastą-
pi L. Nowaka, który awansował 
na komendanta policji w Kamie-
niu Pom.?

- O tym, kto zastąpi podinsp. 
Leszka Nowaka na stanowisku za-
stępcy komendanta zadecyduje 
Komendant Wojewódzki Policji w 

Szczecinie. Jeżeli dojdzie do jakich-
kolwiek innych zmian kadrowych 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Goleniowie, zostaną Państwo o 
tym z całą pewnością poinformo-
wani- odpowiada st. asp. Julita Fi-
lipczuk. 

MS

21.12.2016 r.
godz. 18:00 Łukasz Z. lat 29 

(zam. Sz.) poszukiwany na pod-
stawie ustalenia miejsca pobytu 
wydanego przez Prokuraturę 
Rejonową, został zatrzymany 
przez policjantów OPI KP w miej-
scowości Błotno. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

22.12.2016 r.
godz. 09:10 Małgorzata B. 

(zam.O.pow.goleniowski), po-
szukiwana na podstawie naka-
zu, została zatrzymana przez 
policjantów OPI KP Nowogard, 
w miejscowości Osowo.

godz. 10:38 Na ulicy Bohate-
rów Warszawy doszło do kolizji 
samochodu osobowego Citro-
en Xara Picasso i śmieciarki, na 
przeciwko CPN-u. Sprawca zo-
stał ukarany mandatem karnym.

godz. 19:18 Na Placu Wolno-
ści doszło do potrącenia pieszej, 
Agnieszki G., przez samochód 
marki Volvo. W wyniku zdarze-
nia poszkodowana nie odniosła 
żadnych obrażeń. Kierowca Wie-
sław J. został ukarany mandatem 
karnym.

godz. 16:00 Antoni M. lat 61, 
powiadomił o usiłowaniu wła-
mania do domu jednorodzinne-
go w miejscowości Słajsino (po-
wiat goleniowski). N/n sprawca, 
po uprzednim podważeniu 
drzwi balkonowych na tyłach 
budynku, dostał się do wnętrza, 
gdzie dokonał plądrowania w 
szafkach ubraniowych, nie za-
bierając żadnych rzeczy z bu-
dynku. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

23.12.2016 r.
godz. 17:00 Zgłoszenie o 

kradzieży tablicy rejestracyjnej 
samochodu marki Peugeot, na 
ulicy 3 Maja, na szkodę Krzyszto-
fa K (zam.Nowogard). Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

24.12.2016 r.
godz. 19:05 Na ulicy Wojska 

Polskiego, policjanci RD KPP 
Goleniów w trakcie kontroli 
drogowej, ujawnili, że kierujący 
motorowerem Andrzej S. (zam.
Nowogard), znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości. Miał 0,85 mg/l 
w wydychanym powietrzu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard;

25.12.2016 r.
godz. 04:39 N/n osoba do-

konała krótkotrwałego użycia 
pojazdu marki Opel Vectra na 
szkodę Bogumiły J. lat 27 (zam. D. 
pow. goleniowski), po czym po 
wjechaniu w ogrodzenie firmy 
w miejscowości Redło (powiat 
goleniowski) porzucił pojazd w 
stanie uszkodzonym. Pojazd w 
chwili zabrania był otwarty, a 
w jego wnętrzu znajdowały się 
kluczyki do samochodu wraz z 
dokumentami od pojazdu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

26.12.2016 r.
godz. 05:00 Na ulicy 3 Maja, 

policjanci z OPI KP Nowogard 
podczas kontroli drogowej 
ujawnili, że kierujący pojazdem 
marki Toyota, Mirosław K., lat 46 
(zam. O. pow. goleniowski) znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości. 
Miał 1,16 mg/L w wydychanym 
powietrzu. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

godz. 20:43 Policjanci OPI KP 
Nowogard podczas kontroli dro-
gowej w miejscowości Karsk ( po-
wiat goleniowski) ujawnili, że kie-
rujący samochodem osobowym 
marki Ford Eskort, Andrzej S. lat 
44 (zam. W. pow. goleniowski) 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści. Miał 1,32 mg/L w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Źródło KPP Goleniów
Opr. DŚ

Kronika policyjna
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Jeśli masz problem 
z alkoholem lub ktoś w rodzinie. 

Grupa AA Mieszko zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 16.00  pod Ratuszem.

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 Euro! 
praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech. 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz! PREMIE 

ŚWiąTecZNe NaWeT 300 eUr.
aTerima med. 

Telefon 91 506 55 55

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

POŻYCZKA! 
DO 25 tys.  

Tel. 734 445 053CENTRUM CHIŃSKIE • ul. Sądowa 1

BUTY
zimowe

KURTKI 
damskie i dziecięce

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie  
z siedzibą przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

OgŁasZa PrZeTarg UsTNy NieOgraNicZONy
na przeniesienie i ustanowienie odrębnej  

własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: Nowogard, ul. 3 Maja 31h  II piętro
Kategoria Lokalu: M-2 (1 pok.) o pow. użytkowej – 36,10m2
Rodzaj ogrzewania: indywidualne gazowe
Cena wywoławcza – 85 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016r
Szczegółowych informacji w sprawie warunków przystąpienia do 

przetargu udzielamy w siedzibie S-ni lub tel. 091 39 25 261 kom. 697 
104 578

DOZ Apteka.Dbam o zdrowie. 
Apteka Majowa 

pilnie zatrudni technika farmacji
Kontakt biuro@anmedica.pl lub tel. 783 744 001

Trener Gumienny nie będzie oszczędzał piłkarzy

Doszedł im kolejny sparing
Jak poinformował redakcję DN prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, w 
okresie zimowym piłkarze Pomorzanina rozegrają jeszcze jeden sparing wię-
cej. Wcześniej informowaliśmy o 8 meczach kontrolnych i turnieju w niemiec-
kim Bad Doberan, ale to jednak nie wszystko… Już 14 stycznia w Rewalu, pił-
karze Pomorzanina zagrają z występującymi w wojewódzkiej okręgówce piłka-
rzami Wybrzeża Rewalskiego. 

Trener Zbigniew Gumienny nie 
ma zamiaru oszczędzać swoich 
podopiecznych. Jak informowali-
śmy jakiś czas temu, Pomorzanin 
przygotowania miał rozpocząć 21 
stycznia, meczem sparingowym 
z Radowią Radowia Małe, wystę-
pującą w A Klasie. Okazało się, że 
jednak pierwszy sparing Pomo-
rzanin rozegra już 14 stycznia, na 
boisku w Rewalu, z tamtejszym 
Wybrzeżem Rewalskim. Rywa-
le są beniaminkiem w wojewódz-
kiej okręgówce (szczebel wyżej od 

Pomorzanina) i po rundzie jesien-
nej plasują się na 8. miejscu z 22 
punktami. Atutem Wybrzeża jest 
ich profesjonalne boisko, a w za-
sadzie rewalski kompleks boisk, 
które są tak przygotowane, że na-
wet zimą można na nich rozgry-
wać mecze. Rewal w minionej 
rundzie wywalczył na swoim bo-
isku 15 punktów. Przypomnijmy, 
że po sparingu z Wybrzeżem oraz 
Radowią, Pomorzanin pojedzie 
na halowy turniej do Bad Dobe-
ran. Następnie podopieczni Zbi-

gniewa Gumiennego rozegrają 
jeszcze 7 sparingów, odpowiednio 
z Iną Goleniów (IV Liga), OKS-
-em Goleniów (A Klasa), Zale-
wem Stepnica (A Klasa), Piastem 
Chociwel (IV Liga), Dębem Dębi-
ce (A Klasa), Stalą Szczecin (wo-
jewódzka okręgówka) i Polonią 
Płoty (wojewódzka okręgówka). 
Rozgrywki rundy jesiennej Po-
morzanin zainauguruje 18 marca, 
meczem z Sarmatą Dobra. 

KR

Rewalski kompleks boisk jest na tyle profesjonalny, że piłkarze Pomorzanina i Wybrzeża już w połowie stycznia mogą rozegrać 
mecz sparingowy
reklama reklama

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NierUcHOmOŚci

• Sprzedam działkę budowlaną 1739 
m2, uzbrojoną w Dobropolu (gmi-
na Dobra), zagospodarowana, tel. 
502 385 935

• Sprzedam tanio działkę budow-
laną w Kościuszkach 1202 m2. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja, do-
jazd utwardzony w pobliżu jeziora. 
575 345 659 

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na wsi koło Reska (pow. łobe-
ski), po remoncie, 70 mkw., 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, toaleta, c.o., 
Tel. 609 881 060, 783 684 154

• Wynajmę biuro 28m2, ścisłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, ładne. 
ciekawa oferta. 697 999 578 

• Sprzedam 3 działki rolne jeden kom-
pleks w Dąbrowie Nowogardzkiej 
gmina Nowogard powierzchnia 7ha 
ornej 7ha pastwiska 7ha łąki 1.6ha 
lasu na działkach są programy rol-
no środowiskowe cena 450000zł 
509341675

• Do wynajęcia pomieszczenie 92m2. 

Tel.609 24 58 16 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 
39 25 888

• Sprzedam mieszkanie z komplet-
nym wyposażeniem po kapitalnym 
remoncie. Gotowe do zamieszkania. 
Cena 185 tys. Tel. 91 35 03 127

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o powierzchni 52 m2 przy ul. Ra-
cibora I 4w Nowogardzie tel: 783 570 
056

• Sprzedam w Grabinie 9ha ziemi orna-
za 195000zł tel 509 341 675

• Sprzedam mieszkanie 53,61 m2 2 po-
koje I piętro Grzęzno cena do uzgod-
nienia. 600 695 151

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
pow. 77,20 m2,. Tel. 519 833 074 

•  Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653

• Do wynajęcia powierzchnia 92m2 pod 
działalność. 609 245 816 

•  Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w blo-
ku. 792 525 292 po 15 

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku przy drodze. 691 664 658

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
53,61m2, I piętro Grzęzno. 600 695 
151 

• Kupię GARAŻ przy ulicy 5-go Mar-
ca w Nowogardzie. Tel 606615239, 
668441696 

• Do wynajęcia lokal handlowy ok. 
40m2 ul. Kościuszki 2g Nowogard. 
693 850 197

• Sprzedam działki budowlane w peł-
ni uzbrojone. 693 850 197 Najlepsze 
ceny w Nowogardzie, Osiedle Sło-
neczne. 

• Sprzedam lokal usługowy w nowym 
budownictwie o pow. 53 m2 tel: 783 
570 056.

• Sprzedam lub wydzierżawię w Błotnie 
10ha ziemi rolnej (głównie łąki). Ideal-
na na siedlisko, granicząca w rzeczką 
Wołczenicą. Tel. 668-676-788

• Sprzedam lub wynajmę trzypoko-
jowe mieszkanie w dwurodzinnym 

domu, ul. Poniatowskiego Nowogard. 
693 128 108

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 693 
128 108

• Wynajmę /sprzedam dom. 601 58 74 
38

• Kupię mieszkanie dwupokojowe. 531 
844 996

• Sprzedam trzy działki w Karsku każda 
o pow. 0,1431 ha. Tel. 666 730 305

•  Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie. Tel. 692 457 388

• Sprzedam działki zbrojne Kościuszki. 
Tel. 691 180 848 

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 
bezczynszowe w Dobrej. Cena 53 tys. 
722 196 404 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe. 663 
695 260 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe dla młodego małżeństwa lub 
osób samotnych do stycznia. Tel. 667 
994 240 

• Zamienie mieszkanie 67m2 na mniej-
sze dwupokojowe. Tel. 91 39 73 664 

• Sprzedam. Działka 80/104 obr.2 ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie. 700 m2. 
Tel. 604422221

• Sprzedam garaż w Czereśniowym Sa-
dzie, możliwość wystawienia faktury 
VAT. 609 388 410 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
Nowogard. 535 910 060

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 535 910 060 

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie. 508 309 980 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe Osiedle Bema. Niski czynsz. 572 
475 997

• Sprzedam nowe mieszkanie dwupo-
kojowe, dwa balkony, rolety. Ul. Raci-
bora. 57 39 43 22 1,  500 575 849. 

• Do wynajęcia mieszkanie 55m2 w 
bloku. 792 52 5292 

• Szukam pilnie mieszkania do wynaję-
cia. 731 099 206 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
w Nowogardzie na ul. Bankowej, na I 
piętrze, 62,20 m2, cena 190 tyś. Miesz-
kanie można zakupić w programie 
MDM.tel. kontaktowy: 530 450 720.

• Sprzedam garaż murowany przy ul. 
Zamkowej. Tel. 668 244 159.

mOTOryZacja

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908 

• Sprzedam 4 opony Vredestein let-
nie 215/50 R17 91V, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Kupię Fiata 126p Maluch. Tel. 793 836 
238 

• Sprzedam Opla Astrę rok produkcji 98 
poj. 1.4, Sedan. Tel. 518 034 782 

• Sprzedam Opla Astrę poj.1,4 rok pro-
dukcji 1997 przebieg 211 tys. km, zło-
ty metalik. Szyber dach, ABS, 2x po-
duszka powietrzna. 693 404 728 

• Sprzedam Peugeot Boxer rok 2013 
kupiony u dealera, serwisowany. Cena 
do uzgodnienia. 513 444 970 

rOlNicTWO

• Sprzedam siano w kostach, ziem-
niaki jadalne vineta, denar – cena 

70 gr oraz jak lecą 35 gr. 782 036 
086

• Koszenie łąk, mulczowanie, belo-
wanie siana. 608 01 39 95

• Kupię siewnik 3 metry Nordsten, Fio-
na, rozsiewacz Amazon. 502 853 573 

• Sprzedaż jaj wiejskich – kurze. 502 
119 960

• Sprzedam owies paszowy bądź na 
opął ok. 7 ton. Cena 450 za tonę przy 
całości możliwość negocjacji. Do 20 
km transport gratis. 600 653 124

• Sprzedam ziemniaki vineta i ziem-
niaki paszowe. Tel 608 013 995 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18. 605 092 517 

• Sprzedam kaczki i gęsi. 782 429 405 

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych, ul. 
Boh. Warszawy 21

• Sprzedam przyczepę 6 tonową i ta-
lerzówkę 2,70 m szerokości. 603 839 
782 

• Konie sprzedam lub zamienię na by-
dło. Tel. 606 627 718

• Sprzedam wóz, bryczkę i sanie, tanio, 
Tel. 606 627 718

 UsŁUgi

• PRANIE DYWANÓW I TAPCZANÓW, 
SPRZĄTANIE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM 
PARY. 668 151 516

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
rZaNej maTeriaŁOWej / POŚcie-
li WeŁNiaNej / laNOliNą/sPrZą-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• MONTAŻ MEBLI, fachowość i do-
świadczenie, tel. 608 317 548,

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 

• Mycie okien. 731 792 825

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlo-
powe: Niemcy, Holandia, Austria, An-
glia, Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 20 
18, 601 759 797 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Monitoring – Alarmy Tel. 503-005-554

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hudraulika, 
regipsy i adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Usługi transportowe. TRANSIT-MAXI. 
503 153 159 

• TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. TEL. 
665 720 037 

• Specjalizacja łazienki i nie tylko. Fa-
chowo. 665 602 592

• Matematyka. 668 171 212

• Przyjmę od zaraz zlecenie na regipsy, 
szpachlowanie, docieplanie itp. 504 
595 424

•  Potnę, porąbie, zwiozę, poukładam 
drewno opałowe. Tel. 607 061 224 

Praca

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków, dorywczo do prac biuro-
wych. 606 824 461

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• AMBERCARE24 Opiekunki do Nie-
miec, wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto do 
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 737 
451 825, 737 886 919, 737 489 914

• Zatrudnię pracownika ogólnobudow-
lanego. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych, zbrojarzy, cieśli. Umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Praca na 
miejscu. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 731 404 464

• Firma zatrudni do dozorowania mie-
nia osobę z aktualnym orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności (otwarty 
rynek pracy) tel. 91 39 25 275

• Pracowników budowlanych, be-
toniarzy zbrojarzy zatrudnię. 694 
440 205

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. Atrakcyjne zarobki. 601 085 
199

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
koło Nowogardu. Więcej informacji 
pod numerem 661 285 105

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Nowogardzie. 601 897 368

• Zatrudnię kierowcę C+E okolice Berli-
na. Zakwaterowanie, stawki niemiec-
kie, dowolny system pracy. Tel. 533 
284 260 

• Zatrudnię kierowców na wywrotki (4 
osiowe) na terenie Nowogardu. Pra-
ca przy budowie obwodnicy. Kontakt: 
603 661 883 

iNNe

• Sprzedam drewno suche tanio. 691 
848 026

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Pianino Nokturn po nastrojeniu 
sprzedam. 602 474 266 

• Sprzedam drewno opałowe kominko-
we. 667 788 820

• Meble orzechowe młodzieżowe cena 
do uzgodnienia. 604 953 182

• Sprzedam fotel rehabilitacyjny. Tel. 
503 332 355 

• Owczarek niemiecki suczka, 8 miesię-
cy, czarno podpalana, ładna, czujna. 
Tel. 91 39 21 828 

• Kupię butle do migomata tel. 793 836 
238 

• Orbitrek b.d. stan przywieziony ze 
Szwecji, dobra cena. 691 180 848 

• Sprzedam lodówkę Bosch stan bar-
dzo dobry. 573 232 077

• Odpady oflisy tartaczne dębowe bu-
kowe sprzedam na opał pocięte w 
klocki. 514 740 538

• Sprzedam naczynia Filipiaka nowe. 
Wiadoność 887 200 570

• Sprzedam łóżko piętrowe dziecięce 
stan bardzo dobry. 880 201 888

• Okazyjnie sprzedam narożnik i ławo-
stół. Tel. 602 630 016 

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 606 627 
718

• Sprzedam łóżko kosmetologiczne w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 606 627 
718

•  Kosiarkę traktorek z koszem, Moc 8,5 
KM, Silnik Briggs-a - 2200 zł.

•  Biurko + blat z regałem - 299 zł. , Lap-
top Lenovo - 349 zł. Tel. 503-005-554

GOTÓWKA! 
Nawet 25 tys. SZYBKO! 

Tel. 734 445 053
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Odjazdy / Departures
Nowogard 11 XII 2016 – 11 III 2017

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2016

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

4:58 II
1

PR - R
88711

j  t  b  y

Wyszomierz 5:04, Osina 5:08, Mosty 5:13, Goleniów 5:22, Kliniska 5:31, Szczecin Dąbie 5:41, Szczecin 
Zdroje 5:45, Szczecin Port Centralny 5:53 Szczecin Główny 5:58 
~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

5:54 II
1

PR - R
88713

j  t  b  y

Wyszomierz 5:59, Osina 6:02, Mosty 6:07, Goleniów 6:16, Kliniska 6:24, Szczecin Dąbie 6:33, Szczecin 
Zdroje 6:36, Szczecin Port Centralny 6:44 Szczecin Główny 6:48 
~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

7:46 I
3

PR - R
s 88715

j  t  b  y

Wyszomierz 7:52, Osina 7:56, Mosty 8:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:08 0   j   t   b   y, 
Goleniów 8:25, Kliniska 8:35, Szczecin Dąbie 8:45, Szczecin Zdroje 8:48, Szczecin Port Centralny 8:56

Szczecin Główny 9:01 ~ 1-7 / 25 XII;

7:48 II
1

PR - R
88810

j  t  b  y

Żabowo 7:55, Płoty 8:05, Baszewice 8:12, Gryfice 8:18, Gąbin 8:28, Trzebiatów 8:34, Bieczyno 
Pomorskie 8:40, Karcino 8:44, Głowaczewo 8:48, Stary Borek 8:52, Kołobrzeg Stadion 8:58

Kołobrzeg 9:03 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

9:23 II
1

PR - R
88812
REGA

j  t  b  y

Płoty 9:38, Gryfice 9:49, Trzebiatów 10:03, Kołobrzeg Stadion 10:25 Kołobrzeg 10:32 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

10:50 II
1

PR - R
88717

j  t  b  y

Wyszomierz 10:55, Osina 10:59, Mosty 11:05, Goleniów 11:13, Kliniska 11:22, Szczecin Dąbie 11:32, 
Szczecin Zdroje 11:35, Szczecin Port Centralny 11:43 Szczecin Główny 11:48 

11:47 II
1

PR - R
88814

j  t  b  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Kołobrzeg Stadion 12:55 Kołobrzeg 13:00 

13:38 II
1

PR - R
88816

j  t  b  y

Żabowo 13:46, Płoty 13:55, Baszewice 14:02, Gryfice 14:09, Gąbin 14:25, Trzebiatów 14:31, Bieczyno 
Pomorskie 14:38, Karcino 14:41, Głowaczewo 14:46, Stary Borek 14:50, Kołobrzeg Stadion 14:56

Kołobrzeg 15:01 ~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:46 II
1

PR - R
s 88719

j  t  b  y

Wyszomierz 14:52, Osina 14:56, Mosty 15:01, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 15:07 0   j   t   b   y, 
Goleniów 15:29, Kliniska 15:38, Szczecin Dąbie 15:48, Szczecin Zdroje 15:51, Szczecin Port 
Centralny 15:59 Szczecin Główny 16:03 

15:59 II
1

PR - R
88818

j  t  b  y

Żabowo 16:07, Płoty 16:16, Baszewice 16:23, Gryfice 16:29, Gąbin 16:39, Trzebiatów 16:45, Bieczyno 
Pomorskie 16:52, Karcino 16:55, Głowaczewo 17:00, Stary Borek 17:04, Kołobrzeg Stadion 17:10

Kołobrzeg 17:15 

17:02 II
1

PR - R
88721
REGA

j  t  b  y

Wyszomierz 17:07, Osina 17:11, Mosty 17:17, Goleniów 17:25, Kliniska 17:34, Szczecin Dąbie 17:43, 
Szczecin Zdroje 17:47 Szczecin Główny 17:58 

17:56 II
1

PR - R
88820

j  t  b  y

Żabowo 18:03, Płoty 18:14, Baszewice 18:26, Gryfice 18:32, Gąbin 18:42, Trzebiatów 18:48, Bieczyno 
Pomorskie 18:55, Karcino 18:58, Głowaczewo 19:03, Stary Borek 19:07, Kołobrzeg Stadion 19:13

Kołobrzeg 19:17 

18:36 II
1

PR - R
s 88723

j  t  b  y

Wyszomierz 18:41, Osina 18:45, Mosty 18:51, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 18:57 0   j   t   b   y, 
Goleniów 19:13, Kliniska 19:22, Szczecin Dąbie 19:32, Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port 
Centralny 19:44 Szczecin Główny 19:49 

20:50 II
1

PR - R
88822

j  t  b  y

Żabowo 20:58, Płoty 21:07, Baszewice 21:14, Gryfice 21:21, Gąbin 21:31, Trzebiatów 21:37, Bieczyno 
Pomorskie 21:43, Karcino 21:47, Głowaczewo 21:51, Stary Borek 21:55, Kołobrzeg Stadion 22:01

Kołobrzeg 22:06 ~ 1-6 / 26 XII, 6 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58 Gryfice 23:09 
~ 1-4 / 5 I;

22:43 II
1

PR - R
88824

j  t  b  y

Płoty 22:58, Gryfice 23:09, Trzebiatów 23:23, Kołobrzeg Stadion 23:41 Kołobrzeg 23:48 
~ 57 + 5 I / 25 XII;
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objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
t - miejsca dla osób poruszających 

się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

s - połączenie z lotniskiem / 
connection to airport

objaśnienia znaków / symbols
y - klimatyzacja / air conditioning

0 - zmiana usług na trasie pociągu / 
change services on the route

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24h)

www.portalpasazera.pl Strona 2 z 2

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67

S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62
Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 
kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60
Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Animal-Vet
ul. Zielona 2a  - 666 135 133
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Janusz Soroka  - 570 656 616
ul. Okulickiego 6

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
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krZyżÓWka Dziennika z KSIĄŻKĄ

ul. 700-lecia (za Biurexem) 
tel. 722 050 233
czynne: pn-pt 9-18,  sob. 9-16

KU
Po

n
 

Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Jonathan Green
mOrdersTWO  

W HimalajacH
Przejmujący reportaż o mrocznej 

stronie współczesnego himalaizmu 
i bezwzględnym obliczu Chin.

W cieniu najwyższych gór świa-
ta rozgrywa się dramat a wycień-
czona grupa Tybetańczyków stara 
się przedostać do Indii, aby uniknąć 
prześladowań ze strony władz Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Na dro-
dze ku wolności stają im nie tylko 
siły natury, ale także oddziały woj-
ska, które nie zawahają się otwo-
rzyć ognia do uciekinierów. Świad-
kami tego wydarzenia są himalaiści, 
którzy przygotowują się do ataku 
szczytowego na Czo Oju. Nie wie-
dzą, że już wkrótce zostaną posta-
wieni wobec tragicznego wyboru.

Jonathan Green, dziennikarz 
śledczy specjalizujący się w reporta-
żu wojennym, udał się w niedostęp-
ne rejony Tybetu, aby zbadać spra-
wę morderstwa nastoletniej mnisz-
ki. Wyróżniony przez Amnesty Inter-
national reportaż Morderstwo w Hi-
malajach to wynik jego trzyletniego 
śledztwa. Ta niezwykła książka jest 
szokującym świadectwem zbrod-
ni, która wstrząsnęła zachodnią opi-
nią publiczną i zainicjowała dysku-
sję o represjach, którym poddawani 
są mieszkańcy Dachu Świata przez 
chińskie supermocarstwo.

„W podtytule tej szokującej książ-
ki Jonathana Greena brakuje sło-
wa "tchórzostwo’" Wybija się ono 
na pierwszy plan w jego opowieści 
o zabiciu siedemnastoletniej tybe-
tańskiej mniszki. Kelasang Namtso. 
Najważniejsze w książce jest mor-
derstwo na Kelsang oraz wszyst-
ko to, co z tego wyniknęło. Green, 
doświadczony dziennikarz, snu-
je barwną opowieść przykładając 
wagę do szczegółów. Książka po-
twierdza, że autor jest reporterem 
najwyższej klasy.” - The Spectator

„Jedna z najbardziej 
niepokojących książek 
ostatnich lat.” - Macle-
ans Magazine

Wydawnictwo 
Poznańskie
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Pionowo:
1. luźny żakiet lub kaftan
2. mała Elżbieta
3. obniżenie się trzewi
4. kłujący chwast
5. dopływ Konga
6. prawy dopływ Wołgi
7. mała szalupa
8. surowy wołowy
9. faraon indyjski
10. okręg w starożytnym Egipcie
11. miasto w Egipcie, naprzeciw Kairu
12. N w fizyce
13. płynie przez Berno
14. zielone drzewo afrykańskie, bligia
15. las liściasty
16. ojczyzna Mandeli
17. kłótliwa kobieta, jędza
18. gbur, ordynus
19. solówka diwy
20. na ścianie
21. tamuje krwawienie
22. choroba oczu
23. akcent metryczny w wierszu ilo-
czasowym

24. święte miasto lamaistów
25. średniowieczny Arab
26. jednostka oporu elektrycznego
27. skazał Jezusa
28. udział w zyskach
29. otologia, nauka o schorzeniach 
narządu słuchu
30. siana przez pannę
31. autor "Solaris"
32. kawał, dowcip
33. kolega fizyka
34. rym niezupełny
35. odprawia mszę
36. na spodnie z Ameryki
37. leśna dróżka
38. pot. reklama świetlna
39. rzeczne lodowe zatory
40. papugi z krzyżówek
41. w nim paliwo

Poziomo:
42. stosowany na muchy
43. zakończenie sonaty
44. garbnik z kory dębowej
45. John, piosenkarz

46. nasza gromada
47. nauka o budowie organizmu 
człowieka
48. mityczny cesarz Chin
49. miasto z "Autosanem"
50. tanbur, instr. strunowy, rodzaj 
lutni, popularny w krajach azjatyc-
kich
51. po stówie od łebka
52. łysina
53. grecka bogini zła
54. bagienny las na nizinie Amazon-
ki
55. egipski święty ptak
56. szwedzka nazwa miasta Turku
57. Turek ałtajski
58. kolor pomarańczowy
59. towaru na ciężarówkę
60. ma pociąg wielki do butelki
61. żużlowcy z Torunia
62. San Marino lub Watykan
63. kanton w Szwajcarii
64. mocna karta
65. stolica Omanu
66. pozostałość z dawnej epoki

67. kamień ałunowy
68. szlachecki herb polski
69. ... Mickiewicz
70. miasto w Hiszpanii (Nowa Kasty-
lia)
71. słowo wymawiane przed ołta-
rzem
72. strzelanie do rzutków
73. świętuje 5 V
74. ustronie, zakamarek
75. przyjaciel Holmesa
76. azjatycka roślina zbożowa
77. graniczyła z RFN
78. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 
olimp. w rzucie młotem (1920)
79. drugie imię Baczyńskiego
80. założyciel Koryntu
81. odmiana agatu
82. wąż R. Kiplinga

PODPOWIEDŹ: CUENCA, IGAPO, IM-
BABA, KASAI OTIATRIA, URI.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14

Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40

Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)

Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D

Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 

7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Do wygrania BON O WARTOŚCI 20 ZŁ do odebrania w Redakcji DN.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika.

Firma AGRO TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni 
kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy 
kategoria C+E)
tel. 91 39 27 322 

kom. 502 671 607

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

POSPRZĄTAM, 
Umyję OkNa 

TaNiO. 
884 928 256

Sprzedaż drewna 
kominkowego 
w atrakcyjnej cenie typu 

dąb i buk. Transport gratis.

 Tel. 785 900 833

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

Rozwiązanie krzyżówki dla 
dorosłych : Pasterka

Agnieszka Skowrońska, Rena-
ta Wiertalak, Halina Stefańska, 
Edward Bachor, Władysława Hu-
get, Urszula Kaczmarek, Grażyna 
Siedlecka, Zofia Lepka, Andrzej 
Leszczyński, Teresa Jasińska, Te-
resa Kowalska, Maria Stefańska, 
Malwina Bryndza, Pelagia Felik-
siak, Marianna Machocka, Jolan-
ta Kozioł, Krystyna Gęglawa, Tere-
sa Nowak, Grażyna Nowak, Ame-
lia Skowron, Alicja Wypych, Barba-
ra Pędziszczak, Jadwiga Patecka, 
Justyna Grenda, Lucyna Andrzej-
czak, Aldona Gostyńska

Nagroda książkowa: Zofia 
Lepka

Zwycięzcy prenumerata: Lu-
cyna Andrzejczak, Jolata Kozioł

GAZETY dla zwycięzców loso-
wania do odebrania w redakcji, 
ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Kacper Skowroński, Oliwka Fe-

liksiak, Mateusz Wiertalak, Michał 
Feliksiak, Daria Feliksiak, Miłosz 
Wielgus, Aleksandra Gizińska, Ma-
ciek Pędziszczak, Nadia Grenda

Zwycięzca: Maciek Pędziszczak
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

tel. 888 341 347 lub 505 771 769

• stan bez znaczenia • umowa sprzedaży •

GOTÓWKA OD RĘKISKUP AUT
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Dobre okna 
w dobrej cenie

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

700-lecia 20 E 
Nowogard

Salon 
fryzjerski

Oliwia

tel. 725 797 076 

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 10.00 - 18.00
       sob. 10.00 - 14.00

ZAPRASZAMY

r e k l a m a
karolinasb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
8.00 – 20.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  
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